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LA

POLITICA
A "EL PROGRESO"
L'IIAN ENGANYAT

Fa dies que a una secció del diari lerensile "El Progreset",algan pobre desWat Ti cnqamra gasetilles contra el motee
diari. Es tracia de miserietes innocents,
de Ics guate minad na fa cas, Ih-zel de qui
ka es-riu. Pecó com que ranónins calleorciar d"hl Progreso" abusa de l'hasOitoh, at que Ii ddnen i fa publicar coses
Idnolutantens inventades, nos prenetn la
Olèjja de rectificar unes xif res tantasligues que a propésit de la nearsa adfffieittraiire de LA PUBLICITAT CP conSien en un son del passat diumenge.
Devota el sä exemple que nosaltres haPon ‘1nat publicant, en xifres, la inurxia
kimiaistraiiva d'aquest diari, el col-Wat:dar ocasional d'El Progreso' dio que
*Ins amigo nuestro enterado nmy bien
de lo que ocurre cm la Administraciúlt de
PUI3LICIDAEY nos ha facilitado
kt .5:9u:entes dalos"... Aqueixes
tásque el ‚toste: diari té 950 sabscriporsKlectars que paguen 10 pessetcs mera4als, i que a aquest ingrés es degui el
gip rrivit del darrer Inés.
Si Si hacines la suposada categoría de
tubs criptors-prolectors, ¡'ingrés de Ilurs
Potes seria completament lícit. Penó es
el Cae que so In ha tal categoria. A "El
Pro greso" rhan cltganyat. .1 asó
3114 rosa que no eslä bi. Ja contpendra el
Pi icor col-lega que si Si hagués 95o testnnonis del paganini, d'aquestes m'ates no
fóra possible de desmentir-ho.
Con que "EL PROGRESO" mostea
ton cr iatifris per les finances periodistinnes ,nosaltres ens permetem de fer-Id noque dies enrera "EL DILUVIO" va
amb las els detall, i fent consi.gne les zifres, que l'ovar lenauxiste ka
Pingut cobrant durant el Período
il nido-Arlegui, sao pessetes samasabveacié ,411 Gws e
MÁS

efirmar

lans.
—Yo veré, yo ver/...
No se sed res mes.

CADRER Da BARBARA, 11 1 11 •--TELF.F. 1814
AIRMIMEMIRIMPnErMall11111~11110
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El

FUTBOLISTES EXEMPLARS

diplomàtic

de Id guerra

geu eta Seta versos del port, c16.4
orits arnb fehre d'aventura:
}tosa deis venta la mea
un passaport N'ere, toa. , a

eatioull

vtatiar teme
no quedar-me en cap
on hi
tumultuös, un

reeed nostre r4sciactor - corrospeneal)
es.
räneirt eseava a l'Europa l 'Cen- perit nómada.
Milà, novembre.
Pebre
de
l'aventura,
Aquesta
El har6 Sonnino, que acaba de leal elle a la preponderancia germolt infantil, pecó, de noi que
morir, fou en els anys 4919- mhnica.
mira
el port a (J'aves deis vidres
En
esclotar
la guerra, Sonni1920 el centre da tole els atetes
que l'amargor de ha guerra pro- no fou partidari de la continua- del baleé, un dia de pluja, situa
dui a pitee. Ara un respecte ge- re. de la triplica i, per tant, de el Salvat-Paeasseit dins Una liteDIPUTAT ALLIBERAT
què Illilia flanquejés els imperis ratura roinäntica. Abre, unit al
neral ha rodejat la seva mort.
El diputa de la Mancomunitat En JoaHan passat nomes dos anys i Gent rals. Vuit mesos despees seu optimismo invencible i la fot'quim Ferrer, que Savia estat detingat,
sembla que ha passat un segle. Soflamo — agost 1914 -maig ça primària del san vers, ens fa
tels — pro.senciava remirada dubtar que En Salvat, a despit
causa de la publicació d'un article comenFil capgiramant dels sentiments
tant la desarganització de rexercit, ha es- _i de les idees es tan prodigiós a
d'Itàlia en guerra al costat deis les seves aficione caLligramätitat posat en iltbertat, sota flanco.
[titila que un holle arribar a atizas del ministeri de Nego- ques, Sigui un poeta avantguarcreure que Iii pot haver una po- cis astrangers. En aquest vuit dista, en el sentit corrent del mot.
1
^
-SHIP-BOY
ilesos s'havien produit dos fets:
litice miraculosa.
Sonnino fou un gran sanyor: un Itälia, especulant sobre la neu,
homo alt, fi, de gest una mica tralitat havia rebut d'Austria una . .
mecànic, de nervis domals, si- contestad() ineulicient a les pre- UN PI DE DOS MIL ANYS D'EDAT
tesen que eren el pretil de la neulencies, orgullós. Diplomatic
Londres, 27. —Comuniquen de
carrera. Estudiós dels afers eco- tralitat italiana. Aquestes nego- Washington
que a la regid 'Sepciacions
t'anides
formen
el
"Llibibliófil,
Gran
nómica
i
socials.
XX
tentrional de Pieza Zelanda ha
bre
verd
Batir.
D'altra
part,
fent
món
del
Dant.
eSpreüelitzat
en
el
Si un professor de eataiä donara de
el mateix que havia intentat fer estat descobert un pi kauri que
tant en tant a Ilegir als seus deixebles Eseriptor politice estrangera amb Austria, Itàlia guanyuva el té un tronc de sis metros setenen
les
seferm
mes
apassiOnat
i
i
adhuc
fragments de diaris, de revistes
centfmetres de diämetre i vint
ves idees que no pas gran diplo- pacte de Londres o sigui que els ta
de llibres catalans fent-los anotar les falaleas pagaven amb les Pronta- metres de circunferencia. Les
mätie. Protestant do religió,
tes de catal aque hi trobessin, i després
comencen a una altura
J'un baró jueu i d'una gran da- res actuals d'Itelia la cerdialitat branques
comentara degudammt a dass: aquestes
de 23 metres.
ma anglesa, tota la seva vida italiana.
faltes, la correcció d'un quants fragments
Es
calcula
que aquest pi te
En aquest document tela triomIi donaria segurament «asió de repassar sembla ressentir-se de sobra d'in
uns dos mil anys d'edat.—Hafar
la
seva
teoria
que
la
guerra
genuitat
i
de
falta
d'aquesta
teta la gramàtica. P.e.comanern aquest
lícia maquiavèlica que hi ha di- italiana era una cosa distinta de vas.
exercici als professors de català.
la guerra europea — i, per tant,
fusa a Milla.
Una alumna nostre sha deturat a anoque res no impedia la continuaPer al bare Sonnino semblla
De França
tar les faltes contingudes en una mitja
ció de l'amistat germano-italiaver-se inventat l'adjectiu
plana d'un diari barceioni i sim registrades seixanta quatre, una vintena d'elles mnservador. Fou eempre enentic na—i es respectase d'altra part
ortografiques: (.2-In-my per estrany, ah, Sonnino de la demagogia parla- la continuació de l'Imperi aus- Mr. Poincaré
raentäria i respectuós fins on pot tro-hangares com a cos orgànic.
deis per alducleix, excelent per exceldent,
sser respectuós un polltic que Acinesia teoria fracassà soro- davant
monuacassid per ocasió, asegurar per assegu:reu en Iss passions humanes, llosammt perquè la guerra dure
rar, disolució per el:ssolurió, rapit per
molt
mes
del
que
Sonntno
havia
le
e
'opinió
pública.
Especulador,
rnent rnorts
rapid. mit fasta por mitfins, s'entorni per
:cita la saya vida del divorci en- nrevist, perquè le guerra amb Ate
se'n torni, se els exigís per se'ls exigís,
manya,
amb
el
temps
fou
inavi.re
el
Parlament
i
Popinió
i
per
¡roper
‚nen
vaig.
¡roban
‚‚'en va:g per
ant, superatior do la dreta i de tabla i porque de les cendres de
ben, altre causa per aura causa. entem27.—Amb molla de la inaugural'esquerra parlamentària en un l'imperi dele Ilabsburgs en nas- cióParís,
drer per en g endre. es evident per is rt41
del monument que a la metrtória del&
:entre creador del "gobern esta- queren les nattionalitats actuals. mutis de la Guerra ha estat erigit a Boudent, que Si ha? per que, hi har i quat4
Jle". Aquest bu el seu somni i I de portes ilalian3s endins el logne Sur Messe, el President del Concasos de que en Roe de darrera una
prepasiciO (per exemple: lo correcció ami ara, pocs dies abans de more, Pacto fou enormement criticat: sell de Ministres M. Poincare ha prommvist realitzat en el govern els uns digueren que era un preu dat un brillant discurs en el que ha reque es desenrotllen...)
Mussolini. Era Sonnino, amb Sa- irrisori el sacrifiei Halle: els Mi- cordat que el que aconseguí en tima la
Es deplorable que les nostres publicaadra, el feixistelll mes il.lustra tres que era el docum3nt que els unitat dds sentiments populars fou la concions surtin plenes així de grafies erróIligava a una guerra no volgutia. ciencia que els drets da Franca .havien
diari que fundà
nies. Mentre aix6 ocorri, no és pas poniDrsprés, tothore recoleta el que d'ésser defensats per damunt de totes les
ble que la nostra gent aprengui descriu- Giernale d'Itälia" ha fet una
ha passat. Are que Italia està coses i la decisió ferrnisima de no deixar
campanya ro:tnta a favor de Musre amb bona ortografia. Ii aix4 ocorrcrit
mentre no tinguem un bon nombre de co- solini, ha guanyat, es pot ben recoberta d'una sensibilitat in- les armes que el poble francés es veis
rrectors que coneguin perfectarucnt For- dir, Roma al feixisme. Ara , el fa- terventista, e4 gran interventista obligat de prendre fins a aconseguir arta
mús diari conservador-interven- q ue ¿‚nu Sonnino havia ira ressus- victória prou entupiera per a garantir
tografia catalana.
P. FABRA
lista ha pausat a esser l'organ citar.
la pan i la seguretat en la reconstituCh de
JOSEP PEA la integritat de Franca,
oficies del govern.
Durant quaranta anys ha for^^^^- ^
La pau firmada—afegi—no és dones somal S'ormino part de la Cambra
lament una trae de paper, alió tma reai taliana. Carrera !larga iteró
litat determinada.
ettormement grisa. Fou et.1 priVos, f-.31CIONALI3TA,
Afirmall. Poincaré que la patt signada
mer, en totes les oposicions conno és sol:unen un troc de pergamí, stituí
SOU SULISCRIT
Je
tra
Giolitti
i
els
gabinets
piamte
és una realitat manifesta que s'introLa catàstrofe dz1 diumenge montesos. Per6 Giolitti el 'vence
"LA PUSL:01TAT"? dui a les relacions del, robles. Quan
El riatef rag1 d'amecs! mzparel que hcrn
sempre, amb una facelitat excesacinesia realitat no és Iliure i sinceradanornenar "golondrind" si valen: dessiva, pots.tr. Si en 1906 fou duMent acatada per una de lec Nacions intruir el Inunn eufrínie d'un bi-r1:-Mu
rant tres mesos president del
teressades en elke no hi ha altre recurs
de reco rds infantivas, confessem que CnS
Consell fou perque convingue a
sinó el de imposar-la. Acshlu dient que
ha arrilot al cor. Talm.-at wat:a que el
Giolitti, Abans havia estat miFranca i ls seus aliats es treharän abans
desastre ens hagi af:rtat materigment.
nistre amb Crispi i amb Pelloux.
de fi d'any davant dels mes greus proTots els pares de fattllia dotats duna miDespres en 1914 fou ministre
blemes de politica exterior. havent per
LLETRES
ra er:ntaginació i d'una Ara m'ea de tenamb Salandra i successivament
.ant d'adoptar-se les In: sures nesessMies
dresa ens havent-sen1:1 tVn Nfracs i harem
amb Bosselli i Orlando, durant
,ser a fer front a la situaci&
,11
intesiú
contra
la
Fiara anguniosament
Las " geta
Finalment, fest una mida a la uniS
Lela la guerra. 'fothom reeorda
rdgua, tractant de .1,!:vor un dels nostres
la seva tlrainätica fugida de 'Ver-,
Cementem "La gesta dele es- tots els Imns franceses per qué Ii prestin
fills.
ealles, durant la Confereenria de tela". On As el pessimieme? On e3 cl necessari concurs per tal d'arribar al
Que descarrili ter exp r. fs centro-eurorecorten:mete i consideració ¡ola drets
la peu amb Orlando i la delega- el pese de cultura?
peu, que se'n ¡mg; a ¡das el vTitanie"
Franea i assegurar després de tant dod() amb motiu de, l'oUna cosa hl ha que pot donar- de
per liasen xocat amb un iceberg. que un p('steiö aliada a donar Fiurne a
se coin a caracteristiea del darrer lor i perdises materials el fruit de la vieterratremol capgiri tata una provincia de
tória
i els beneficie de la pate—Havae.
Itàlia, es a dir, a allargar el Pac- rece! l de versos d'En Salvat: una
5,0 pesscfes tamb, setmanals, er a u,t Xile, són coses que certament ens in- te de Londres.
mena
d'embattaliment
infante
per
caensún
qué
redactor. Si aquci.res xifres no eón exae- dales a la compassi¡;. Peró
La personalitat de Sonnino totes les formes poètiques. Veu Clamenceau a Anieriea
les, no comprenem con: "EL PROGRE- Invades amb agitesl desastre tan calicata,
com a iteilnidOr de pollit t ca inter- rete al costat de la imatge Upare/te
tan prdxim, ten fäcil de col-loczr en el
SO" no les ha rectif ¡cedes a lenes.
nacional,
havia passat, abans de fica, el romanç popular i la can.
curs do les nostres Pacifiques exist,Mcies7
4914 per tres fases ben distin- eó i l'alexandri. Es una diversitat
DIALEG
Cadased accePta rafi:i de Pare de la
tos. 'Primer — anys 1878 - 80 — que fa rodar el cap. De seguida el
manera g?!: millar li escau. Arlli ha de
Lioc de ."escena.—El vestí:tul de
habla at arat la preponderäncia lector es demana: 6s que aquesl.
pares, que es ¡lloren al Cotices, intensiu
Ritz, en el que s'hi traben e!
erigiese sobre el Mediterrani i borne se'n riu o es que va terride la prole i fan mil foc/cica per entredel Treball, el Capitä General, el Goverbaria propugnat una aliança de blement desorientat? No. Ni la
tenir-ta. N'hi ha que re.:attarden emb una
nador civil, Comissions...
França, Rússia, Austria i Italia una rosa ni l'altra. Juga,
tenla prevenció i procuren mantenir-la a
En aquel! ntoment arriba el Presiden! una cerio distancia. N'hi ha mi: son gai- contra aquest domine Després aquí. Juiza com un infant que es
de la Mancomunitat a dcixar tarjeta do
—anys 80 - 81 — havia defensat perdés entre els cercols i els paXicago, 27.--En el discurs prorebé maternas, n'hi lis que son gairebé
.: •isita al Ministre. Molt afectuosament
l'aliança -amb Anglaterra contra pers virolats i les estnelles de vi- nunciat aqul per M. Clemenceau,
apol-liMs. De g ola ntan:ra, els pares
s'adelanta el Capit) general per a saludar- obrers, menestras i burgesos de ¡laceela naixent expansió francesa a dre.
aquest ha dit entre nitres colo, qui seguidament el presenta al Minisla riostra mar. Havent-se produit
En els versos d'En Salvat-Pa - ses:
loste, rarament deixen de sentir, Palildment
tre, que el reconeix com "antiguo" campael
eop
do
rnä
sobre
Tunis
i
con"Alee que estigui guanyada la
passeit hi trobareu sovint una
un cop a la vida, la v:1-leitat dc parlar el
liceo". Comensen la conversa, dirigintsegüentment l'eslabliment del imatge d'una torea estupenda. Us partida, els paises anglo-saxons
noi o la noia al Port. Una vegada al port,
se cap al sald de lectura i de visites de
protectorat
francès
sobre
el
tros
exigiren
la inunediata supressió
al
turtí---ai.rd
sempre
un
esquite
salta
als
sentits
com
un .diumenge
Mote!, ,,untre tothom s'adona que el
de terra africana que 1tälia ha- de llum. Es el fons inviolat del de la solidaritat económica pie
passa un diumenge a! mati—els pares saGovernador ch..i1 disimula i fa el distret
nt 1918. Els Comites unterpoeta, es el e,, erel, de la seva grhlen decidir-se a altar i enir de la Bar- vis reivindicat sempre, i haventper no topar-se amb el President de la
produit serme que Anglater- cia, sis l'impuls elemental que .aliats desaparegueren uns desceloneta en IMO "golondrina".
Mane:mamita.
ra protestes, Sonnino, merangio- trenes el Iligarn de les förmulee. pres dels altre, i aviaL, per no
Fins ara, la "golondrina" representava
El comentarla son seguits i deuen xiu
sament es gira cap als Imperis La imatgeria d'En Salvat da pura posar mes que un exemple, s'esper als barcelonins una mena diniciacid
lar-li les orelles al Sr. Ardanad, que seCentrals i defensà la creació de i optimista.
fondraren els canvis dels pulsos
marítima. Bistre crattgúnies i d.. peral.
gas., declaracions tetes per ell a un peItt Triplo Aliança com a única
No sempre el caen( que va de la continentals.
Ara, ja no. Aya, acabe»; d'assabentar-nos
riúdic de Madrid, sols Savia estat o Barpolitice de pacifleaciö poesible a sensació a la paraula que l'exEl materialisme econämie que
que aqueas: vaporets rabassuts i parsimocelona uns guatee o cinc dies per a emEuropa. Creat el conglomerat. pel pressa, a traves del poeta, es tan persegueix la revisió dels Trae.)
niosos poden anar-se'n a fans entnig d'una
barcar-se cap a Manila, quan les Filipitractat da Berlin, Sonnino,
planee com caldria. En Salvat tate ha naseut del pärtic que
xiscludiss g desesperada.
nos ere,: espanyoles.
lluita per aconseguir-ho i deixa aqueetes coses han fel neixer a
CARLES SOLDEVILA tants d'italians cregue mort
Ministre i Presidcat dialoguen sol: !larredentisme, fon un germanedll i en els mole parracs personaile ultramar.
ga estora i noith's ais6 s'lla sentit de la
auströfli conveneut i defensä com a senyal d'aquesta Huila. El
No em proposo de discutir en
conversa.
la necessitat de l'existencia vers no raja espontani, ami) aque, detall el que seta anomenat pro—Comprengtd que el Cc:Yen es el pripreveient que la des- Ila delicada faeilitat que proclama bletna dele Deutes. Em limito a
mer de lamentar eo que ha fet el Goveranticata- d'Austria
aparició de la doble monarquia una cultura. Da tant en tant,
lar notar que si el pagament del
nadar. No hi han: mate,, d'arreglarseria
mes
aviat tun inconvenient "La gesta dels estels", trobeu, es Deute es una obligació d'honrahol
gren
que
un
aventatge
per
la
pau
veritat,
un
poema
teclee
1
Ilis
com
dese, aquesta obligació ha deis—Yeurb. La cosa s'ho fet pública i en
d'Itália. Aquestes velles idees de aquell que comença: "Penyora ser lambe tan imperiosa per Alee
tot zas públic a d'esser el desagravi,
DEL PATRONAT DE LA FUNDASountno despree, s'han complert d'amor, penyora..." o caen alguna manya com per les deines Nest
a mi, sin g a la negra ¡lengua.
CIO PERE VILA, DE LLEIDA
amb una precien') brutal. Aques- canee) on senibla regalar-hi la ins done.
tes Idees serviren d'ultra part, d3 piraeid popular. Perú en la maetlasi no queda ja res do la vice
A la Gaceta d'avui -es publica
—I V. parlan) en culata dem) a la Sesuna Retal ordre d'Instrueel6 pú- substractum al primers creadora joria de Lee composicions hi en- teria obtinguda en el camp de
cid del Caen* d'Asseguranees sprints!'
del nacionalismo italiä — Corra- devineu tsn homo que no estä ads- batalla oriental i els (urce es tro—Naturalment; i ro Mala penco dir blica autoritzant al Patronat
dini i Federzoni — 1 encara avul orit a cap cultura i prova de tito- ben novament a Träcia en iguala
unes guantes coses porqué m'entengui de la Fundad() benefico-docen t 1c.
re Vila Godina, per a entatieir formell un nutre que separa rel bar una forma adequada d'ex- condicions que feren possible la
paraula, qui no vol entendreu: per escrit...,
me ya entrada a la guerra rally
nacionalisme i el feixieme, El pressId.
davant del jutjat d'instrucet5 c
—"Que torposal"...
Poeta optimista, poeta elemen- 1914 contra als aliats, amb letra
feixisme es celaváfil i furlosa—"Torpeza" o no "torPeza". Aró, de:- eetent l'oportuna arete crunirill
centra don Alfred Perefie per ment austrófoh. El nacionalismo tal, el Salvat-Papassait. A mes a les seres inevitables ooneeqüene
fría d'aires fets semblants, remita simp6s intla contrari a la prepondee alee, delicioeameat
malvereaiii6 de cabals pública,
gemueltite duo pAiviris laxe i ýo444ded

Caldria que tots eis catalans seguissin amb interés el gran
debat que aqueste dies està descabdellant-se sobre la Universitat
de Gant, a la Cambra de Representante de Bèlgica. Grans lliçons
taeml de rebre nosaltres de l'esforç tenacissim que des de fa mig
segle realitzen els flamencs per a la conquesta de Hurs drets lineiiisties. Elis han obtingut ja, en la m i estió de les Hengees, victóees repetides i importantissimes. Han arribat a aconseguir gairebe la igualtat de drets entre la llengua francesa i la Ilengua
flamenca. La cooficialitat dels dos idiomes, estesa per tot el reialin s , té aplicacions que no solament escruixirien els catalana modestos, sin() que sorpendrien aquella altres catalans que en matèria de nacionalista:e es tenen per extremistes. Uns i altres han
de mirar-se en aquest clar mirall que ens posa al davant nostre el
debat promogut al Parlament belga.
L'és escolar de l'idioma flamenc és, a Flandes, ja fa anys,
de la }lengua
un fet viu. I no es resignen els flamenca a la Ilibertat
prépia en el propi país. Cena a compensació a la cooficielitat que
en celes aspectes te la llengua francesa dins el país flamenc, han
exigit una anàloga cooficialitat de la Ilengua flamenca en el país
saló. I ben Iluny d'acontentar-se amb els esplèndids triomfs que
han guanyat; van ara al coronament de llur obra per la conquesta
de la Universitat de Cant, que és de Ilengua francesa i que ho ha
estat sempre -des de la seva fundació.
Al costat de la robusta intransigencia flamenca, es toreen pelaides les reivindicecions catalanes. Conträriarnent a les afirmacions dels nostres encunes i d'una part dels nostres compatricis, els nacionalistes catalana, en general, adopten actituds de
transigencia i de transacció. De la rnateixa manera que a la nostra
terra haurien estat acceptades per una gran majoria les fórmules
de llibertat parcial que els irlandesos han rebutjat en els anys darrers, els catalans haurien acceptat també, en la qüestió universitäria, les diverses fórmules successives que amb caràcter transaccional han estat ofertes als flamenca. Aquests les han rebutjades,
estan ja ben aprop de fer triomfar en absolut llur voluntat.
Reclamen els flamenca el dret de tenir una Universitat próia, es a dir, de !lengua flamenca, pagada per l'Estat. Si aquest
viste Univertitats de lieng-ua francesa, per quin motiu no n'ha
sostenir tumbé de llengua flamenca ? De primer. s'opesä una neó. Es deia als flamencs que
gativa rotunda a aquesta reivindicaci
o volien una Universitat, podien crear-ne una de lliure. Després,
veient que creixia l'agitació flamenca en pro de la Universitat,
s'oferí la seva creació, peró en una població de Flandes que no
fos Gant, a fi de no establir una competencia amb la Universitat
francesa. La fórmula fou rebutjada. Mes tard s'accedí a la creació de la Universitat flamenca a Gant mateix, peró sonso que desaparegués l'antiga Universitat. També aquesta fórmula fou rebutjada pels flamenca. I avui, quan existeix ja un moviment flamenc
.de eareeter separatista, es presenta al Parlament un projecte per a
convertir en Universitat de llengua flamenca la Universitat de Gant.
No és possible de preveure el desentlae que el g ran debat parlamentari tindrà. Peró es dóna ja per segur que en cas de no reexir
totalment el projecte deis "flamingants", s'arribarà a una fórmula
de transacció, en la qual es faran concessions importantiesirnes a la
tesi flamenca. De paseada, farem constar que aquestes veus sobre
una possible transacció final , les fan córrer precisament els contraria de la transformació de la Universitat flamenca, perquè veuen el
le? perclute.,
Em aré hi ha una altra llieó interessant en el debat de la Carnbra de Representants de Bélgica. Saben els nostres llegidors qui
esee en deis més decidits dels partidaris del canvi de Mengua? Ha
Iletysmans, el diputat socialista d'Anvers, l qual no és pas
un sacialista moderat, ans bé ha pres una posició de radicalisme
en alló que afecta la qüestió obrera.
Acabàvem de urgir nosaltres l'extracte de les darreres sessions
de la Cambra de Representants belga, quan ens ha calgut passar per
davant de la Universitat de Barcelona. Havem dirigit a l'edifici una
mirada Que era mig de compassió i mig de rancenia. I havem pensat
que seria útil escampar entre els nostres estudiants, i fins entre els
catalana que no estudien, unes fullee on es continguin els acUtrCo
debela del Parlament de Bèlgica.

BARCELONA, dimarts, 28 de novembre de 1922

contra l'us de la nostru ¡lengua, qua 13
el que mes ens fereix, a nosaltres cata-
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TALLERS DIMISREMTA

Els joyel futbolistes de Guardiola co

negaren a pujar a/ comió quels Savia de
conduje a La Pobla, per me? porteoa una
bandera que no era "precisament" /a catalana".
Hurra pels "nostres" futbolistest
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Dividend a compte

TORRA GERMANS
Manqueas
DITLLETS

que es reuní el dissabto passat,
dio 25, a Biarritz, va acordar per
dos vots de majoria repartir a
llore accionistoe 10 pessetes a
compte de) exercici actual.
La nava ens ve per persona autdritzaila i que ens mereix com piel crèdit.
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van del metí a les sis de la tarda.
Con de Marta: Avui: Nostra
Dena de les Miserieemdies, a la

seva esglesia.

Adorada nocturna: Avui; Tora
de Sant Pesque] Bailen. a la paFrómita de Sant Josep de Gracia.
Ventee en Sufragi de les 5,niroes del Purgatori: Avui, a la seta
rapelia. Escorial. 155 (Gracia).
Tora de la Corona d'Espines.
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d .oerraciet 7, le, /8

P.arömetre a (t nt novel! del
mar, 7653, 7843, 7053.
Termòmetre sec, 5'6. 11'4.
l'ormidnetrs htimil, 39.00, 57.
llumitat territesimes de sentenció), 74, 63, 67.
Direcció del vent, W, W.
Veloettat del vent en metros
per segon, 4'0. 30.
Fetal. del col, nubds, serè.
Classe de nevols, eirrus-knalu1111.1, Cirrus-titratus,linmulus.

!

CORTS CATALANES. 613
MOBLES, JOIES, TAPICSG'S
LASIDADES decoracIÓ, proineteS per eminente aeLstee

Sabó "LA OCA'
OLAL1TAT SUPERIOR
labricant:
JOSEP ALER:11.-111ATARO

NOU CATALUNYA
Montera, 7.--MADRID
Módlques pensions per a vial.janta 1 tomillos.

FORD

L'AUTOCTOBIL UNIVE,...,i.L

1

Preus vigents
E. A. II. CADIZ

TunismE 3,575

Maxima, 12'2.
Minima, 5'4.
Minima erran de terra, 44.
Oseilació termometrica: 13.8.
Temperatura mitja:

PrecipitariA equosa, des de le 3
7 llores del dia anterior a les 7
boros del dia de la data, 0 millnie tres.
Reenrregut del vent en igual
poriodetnieCIA.inz . C.-et aosh rollo
temas, 124 hilnmetres.
--e.-ateeeeee.
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PRELI8 DE SUBSCR:PCIO

Barcelona: Du.s pessetee al
Mes. Províncies, 7'50 peeteete3
tres mesas; 15 els ame toleni; 30 un
any.
Unid Postal: 25 pessetes tres
n'esos; 50 els sis; 90 un any.

Ahir, a la tarda, a l'Hotel Pelare, de Madrid, tingue - Une l'Assemblea general or.Agen!, ile Duanes, convocada per la "Federar:O
d'Agente i Comisionistes ele Dinne&d'Espanya", a peticid (le l'AscoriaciA de Barcelona, per P. tractor dal R. D. sobre la CoLlite:acid forçosa. Per a pender pan a hi
dita .Aeseniblea, diumenge,
I - expr4e, surtí una nombrosa
presentació de l'Aseociacie
queixa ciutat, de la qua) formaven
part el een president, senyor 11.
bina, i el q.ie ho es de la Federav id, senvor Arnau. Lls acomiadaren a restarte de g ranen el president accidental. seny p r Pujol, 1 la

anda arreneada i
rodes llanta canviable

od

L'Exposie:ei de Barcelona adverteix a tuts els que hogin de
presentar proposicions al toneurs
per a atIMC:nar la conetrurcid del

Oran Pelan ole les Nae:unr que el
termint acaba el die 30 del gol/
nein, a les ron de la tarda, i que la
fume:a provisional ChaUran de
constituir a la Depoinaria municipal (Casa de la Clutat).

--Jzras vzruTazir OCASIO
I cblecics uszte de tetes clame
rreu fix. Tallers, número 41

Ca3a

eíra

ea

mies estoige. Assortit cemplet.
Prens sense competencia. Linreno Eermans.
Flors,
LA GARZA..--Cafb selecte 1 pur
Avni, (limarle, dio 28, a tes als
iie la tarda, el doctor J. A. Webriberg donara en l'Academia t Lareirateri oir Cienries Mediques de
Catalunya, la 11 i Mutua conferencia del "Corset sobro Orientamons elentifiques per a prescriure et alimentiort de la infäneia".

elail 9

L'Academia Medico-llomeopitti
ea de Bareetiona oriebrara sessid
científica el próxim chi-a:111s, a
les deu de la nit. disscrtant sobre
el tema 4191 doctor Laurc::. Torrent els doeters Gzuniesana, Poi
tú i Lora.

CORDILLERA
i Idane. 075 ami). lit.
Collers ARNO A IBA:133:Any
OARZA.-Exquisit cate pu:'.
Els co/mados el venen.
A l'institk.t, francès
('333.
Cdneel) de Cent) es donara el
dijous, día 30, de set a vuft,
a eärree, del senyor J. J. A. Be:,
trand, direCtor del histituts, una
conferencia solios el tema "Pierre
Inh i et le romaa exotigue franeais".

SEDAN:

3,910

imPERMEABLES

SUPERIOR5

amb erro:meada i
rodes llanta can,

rp11.4

6,175

viable

CHASSIS CAHICI

per a una toma útil 3,450

ceerranate/9133111e1MIRMERIERMISEPar

SOLER i TORRA G•mANs
BANQUERS
RAMBLA DELS ESTUDIS, 13, 1 BONSUCCES, I

waransum•ung

VALORS - CUPONS - GIRS - CANVIS
l214•11112222112

Negociem tots els cupons venclment

1. 01

sembre

Frica do Panyos i noveles de VALENTI SOLER

de De-

Eines I anteles por nirtueiar
Avisen ala seus clients'
q ue tras Eaden Ilurs-ofielnee
tilagatzem a la Piafa de

'rctuan, 24.

La Pinac-'oteca
Entrada Itirre
Exposició de reputats artistes
31/r.:s ob;cetos d art propia per
pC..11.3nts.
Curta Catalanes, 044

CARTUJANO
Vi Wat-ir,

GaS arap. lit.
C.ellera ARNO & MARISTARY
fICST4UR.:113.lr ROYAL

Saló de Te
, 461 11 dio Iii danaaat do 5 a 214 (1?
ainer a l'imierieena di 3 a 11
El duelor E. Fürliandez Pelii. .ee 09 conipiau a nota/caz a 23
eitle atnics 1 oliente que be traelailat el set/ t'espata 1 laboratori
Carrer de les Curte Catalanes
íGran Vtai, 521, principal. Vieja medicina genural i especial• ma inag altaüs de S'aparell
resiiu, llores de (amanita, de cine
a sol.

ANI S DEL TIGRE
PARAIGÜES

per a Barcelona

Diputacid, 279

MAQUINARIA

nuitscutibleniont el millar

Unic agent:
A, Casaivana Weitter

INI4NT FONT

1114=921102211:50=2Emsze.altrataalill

lumu

Ferrom 1i, casa
S

Ronda St. Par:

7

VII :, S':u. A r. as, t.)

BARCELONA

mitjana; una bosna de ganad, ro.
Ion fose, amb granets platejate,
amb un mocador blanc i un mo neder petit, de plata, amb certims; un moneder de peil negra,
amb un mocador amb inicisI s ; os
reliotge petit de plata am' trui
cadena de metall Mural. 1 UN
ano!! (segell) que sembla
amb inieiale; una pilota per a fat.
bol; un clauer ami/ quatre etlailetes 1 un clavl; documento a
nom de Marceli (j areta i Ilderone
Miguel; un modall6 de metall amb
ltn retrat do dona, un eleuer amb
sis claus; documents a nom de
Josef' M. Moya; una clan; un meneuer de po ll negra amb un clarter
amb una clau; un mocador blanc
i eentirns; un gemelo que • In,
bla d'or, per a camisa; un bititet
del 13anc d'Espanya; una bufaraa
da de llana negra per a iteneera.

Els senyors socia del
"F. C. BARCELONA
han de proveir-se de eam:ses, eorbates, generes de
punt, :guante, !M' ande» Be
Boda, ete., ele., a la Camisena C. FITO, Jaume I, ti,
perquè aquesta casa ven

praus baralfsainos.

coBER . f ti ro/cal c e.n e clPol.a4int

f ee da ipeallä

CAPES

484.0.

OESPRes TANCA
Liebres, 53'92.
Pereces, 917'50.
1.1res, 41'40.
DOIan, 1411.
Franca ganaos. 95330.
Alares, 0'111.
Lomee. eet.

MIES VILANOVA U 6

l r
Ha art ¡bat una impoirtunt partida
legitima de Bergen (Noruega/.
Es ven a preu reduit a la

Liurc3, 29'31.

Traga,

Pt.r.BIGUES
cardos
Portaferrisa,

mojarla dele soda.

Franca, 43-03.
3ail% 3.3 rebre
033'13.
Memo 13Z•lgees, 92 77 0.
Sien Raptos, 21750,
Plem Ruanada.
/den' llalla, 0030.
Plan Nou York. 14094.
Plem Ouecia, 002.
Mora Sales, 064.idea Noruega. 201 04.
Ilesa bino:narra. 257.
lana Berlin, 0170.
lana Vive, 003.

Xaeelata : Cacau

Toneeraturte ar-ernea a somera

TURISME:

Ahicuns, Cou.
PAROS lago*

CADBURY

ro:distes. Rumia Sant Antulai, 100.

Idea Ili>pzato-Amoricl.

'fabace, oa.
Suczey es preferer.ts, (t2'o.
Idem en:lárice, oo.
CiduleS, 39'23.
.
Horda 343'75.
.

Madrid, i don Iunextenci Girneartz,
ea! ,-drätie de Dret penal i viee-pre
eidant del Tribunal, per a tibie de
Sor:Tosca, junt amb l'espesa d'equeet etnia) la distinolda ereriplora Na Juana Salas. El primer
asolsil auno sesidee del Tribunal, i
eta nitres visitaren desprhe et
Orup Dmefic que ;insté la Junta
Prov/netel de Prctece16 a ta turrada, guedart tote. fnolt satistris
tals visites.

Articles complits per a mar-

Galeries Loyeianes

11/11
Cometa% Termo
DIO de moro (Plata yeti),
•
•
5709
• nou
Crece Extremuture,
ta
roe
04
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16
t atea Prat
•
9aleuele
17
Flinre Parece»
19
▪ Jeta the
19
Veto 8 Ce benita
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L'ASSOCIACIO D'ENOINYERS
.DUSTRiALS DE BARCELONA
celebrara Junta general de eegena convocatória el dia 30 de raetual a les deu de la nit.

Avui: Sant Gregori
Quaranta Avui, a l'esplesia de Nostra Dona de Po:apela, de Pares Caputxins ( Di agonal). Flures orexposteid: De les

VALOR!• CUPONS
G238 - CARVI - narKA

FARINES

Referent vil rumor que vàrem
publicar el divendres passat de
que les Companyies del formes-.
rrils del Nord Espanya 4 II. S. A
acordarien dar un dividen a
compte de 10 pcssetes a llore eceionisbee, ha tingut confirmado)
per ara amb la Companyia del
Nord Espanya.
El Censen d'Adininistració digo
ferrocarrils del Nord Espanya,

emileill11110«

V7`20
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Llene o u1:ace. 121'53.
Ubres, f."3'30.
Lloes, arte.

Atacaras, 1.S40 6892 6E0a
BORSA DE MADRID

partit 85 pessetes l'esmentada
Companyia en l'actual exereid.

BARCELONA

8493
5'9'23

Paree, 9'197.
Coroms, 0/179.
ISORS1 NIT
Obertura Alt
Beis
Nea tfi e-o 03 •9*
68•55

4

nistes
!d'ir. a les onze del //tan, es va
celebrar junta general d'accionistes de la Companyia general dc
Tabs de Filipines, acordant-es
repartir 50 pessetes per unció,
que afegides a les 35 pessetes que
ja va donar a comete ale seus aceionistes, representa que ha re-
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Junta general d'accio-

Franeceoe 44'70 vor
Anglerce, 29'35 remetes.
1:1411ana, 2104 per 100..
Pegues, 42-35 per 40 7!.
at leeos, 121 per 100.
Portugnesoe. 0'25 remete!
Al,manye, 012 per 100.
Annttaae, 0015 per 100.
liniandeenr, 3145 remetes,
Seeeia, 153 remetes.
Noruega, 109 percales.
Dinamarca, 120 perenne.
neennia. 4 per toa
Esteta [Mita, 0'45 perece».
Cenada, 4 • 15 pernee.
Argrottne, 1'29 recelos.
Urtietial « . 3 remete!,
X IICI39. 0'70 resanes.
raitlCrS, odie remetes.
Poitvlana, t'35 peeretee.
Ferunna, 10 remetes.
Pira/a/ala, 010 remetes.
dneneme, 2 , 84) pemetes.
Argelina, 4479 per 150.
Estpte, 32'18 macetee.
idiota/e, 29 0 rerectee.

• 1937
• 1513
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•
nOnS Penen*
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LONDRES - TRACA

adules argentbee.s, 39 5/8,
Exterior, 77.7
Franea, 2404.
748v3 York, 451.
ErTanya, 22335.
Palma, 241'85.
Holanda, 11495.
Itel:a, 937.15.
Steels, 16715.
Portugal, 243.
Argentina. 41'50.
lennterldro, 1375.
ralue, 3710.
bei•iin, 375000.
Corenhogne, 21,75.
Yokoma,
/letrica, ¿s'es.
>entera. 1l:3'95.

CL.WES

t-A GARZA.-Cate de alta quanta!
Relució dels ubjectea trobats i
Mpositats a Lt Majorthania de
l'Ajuntament:
Una veta de pegazneid, color
ne31.'e. que senlbia per a autdnid.-

Han visitat el Tribunal per a
nois. don 1111101 Salillas, director
de l'Escota de Criwindogia, de

b i t: una Wisett de la Suciett15
"New York Lite", a ¡loa/ de Manuel Berbiela Buninu; una ClaU

D r. Montañ a

d Is Hospitals de Paris. Pea l reSant Pau, 28, principal 2.•

ES TROBA A BARCELONA, ESTATJANT-SE A L'HOTEL
RITZ, FE DIRECTOR D'ENOINVERS, CAP D'UNA IMPURTANTISSIMA CASA ALEMANYA QUE JUNT AMB UNA ExARTISTICLA DE BARCELONA EA PRESENTEN AL
CONCUILS PER A L'ADJUDICACIQ DE LES OBRES DEL PALAU DE LES NACIONS A L'EX POSICIO loE MONTJUICIL
LES ()CAES OBRES SE SUPOSEN D'UN VALOR SUPE-.
RIOR A 16 MILIONS DE PESSETES

Les converses de ta
Comisió d' Educació
General
Diumenge, din 19 de noient•
bre, torea inaugurados lee peineros conferencies d'u:cuente:

casolana i a g rícola de la Caminas:4
d'Educació General. Al math,
Hostatels do Ras; a la tarda. a
Joanetes, en blues Sindica:3 agrfentes. Tant a runa coa) a ratira. hi mueren molla de gerds.
p-sp eciiiiment mestresses de ea
casa, per A tes quals, col sqge-,
•
anaren lea contereaelee
converses.
Sabut el ras:niel del tul ealds-.
fati ori d'a q ueixes duce prieeTel
ennEerAucieS, un 110M pa% eptrar que la moy a tasra suara tet(liada par l'usrueutada Ccenisela
reportara molts de fruits.
A questes ronverses (orar. de4
nades en forma de planera
annnia farnfliar, 0e 110e or.farfeeld
ni enl e mnitsta encerrar:Idee:
one g la menera penetrava
orie
p initos. E:4 siente (oren =HM
corno/agilita de les 450nverese
Tm roo aenbentes. tens a roper.11its

domanaern aelarinienta,

tos sal Isfets.
La conversa es distribuí

forma srglent
• Notfrj a 1 fi" i
fina'. se.
nyora Daldd do Torres:
tarid humana', crlionrete Portas; "Coorcorses.", senyrtreta Fas,
ran; • Útmos rvet e4ons allgre 055-4
mal s d c corra!', eenvoreta Ita-VOP O; La Enenflia 4 la casa-, 50..
nynra viuda Verdaguer.
Es misil prnfitesa acinesia as.nansid (Irle coneixements 4preia
rediments titile eme be este-1 jai..,
electa cap a la ruralia de Catatunya. Coneixemeeds i
inent, que es refereixen 01.1,1.› a
la oreo treenre0Mia moral cera
d'oennomia material.
Per sor!, en la costra ruralla
hi ha un rxret.lent hon sentit.
7eneral, qn• inerme' 4300 arreare&
'llena de confer;, ncire o conver-,
oes obtiTIOnin un mhxini de rema
diment. I si mes no. va

amiens enstilms tunrals
mater;ale,

l'entorn

ra

llar, sitrnin afeen:ad" 0 per raalis
i rosperiencie3 rient(fiquea i
uresiigi que (Mute alta oleqt..; .
cenit de eitital trold bel. ovar.,
"un] Si dignessim. tala prae rlmies i talc cOsltnne, o ciatia4, si
eonva. esmonades i reformad?».

PPró 1011P3Xa evnans.L,S, ea. al
molt profitosa,
, amp,
aer a un altre sentit; i Je
'
"enrigniment one ped „
auntingut eintede en la Pe4r1L3,-Is
4. 001101/1i3, On la llar, en Iesn Ata letle pu valore 194e11-515, en ci.ettere/ pe:lenguas cremosos. 4X2/21,niat, i trartee de galena.
Ti d. aquest irrecir esonnotetal
oroducari(t. opte encara roeta se
n'antes bardes ole 19 rorallia mea..
n a. As amorosament res• oltia per
les mateixesi senyeres erre
ta t van al romp a teme spiprePee

convrrses d'oennernia caeolutt
arrefetd%. imacrinem-no, el mtgamb an
t n ific recopteci
iemps,
fer-se'n.
&Pm, na altre
aqueilee #21731-•
Sideracions.
Una Jira b e tla 0005 •eler._
talar 0 rento r n d'a . rn o i•ema 44143
primeres Onnfertexrtiest, ge rler•Ceinelete (Me bel d'em a ha Melen'o
cotral a elenre., senenrie 41 /Fie1 e e ida pecieid. ata s'ele
ofert a fi s g ar rolfilhora.lannes

mismita bona tasen: sineutasnetaet
poddin referir - nos a Ot,it, ere esparara eme mitin mi otteti
te pudra rentrriene ondernemetinet
per a annells la ata.

jor ditusid d'aguaste obra.
Immens essortit en generes per a vestits i ebrios
de eenyora I senyor. Vendes a l'engrees i Al
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La catástrofe del port
4•n•• •••• 1

Un vaporet "golondrina" és abordat per un escampavia de la C. Arrendatària de Tabacs
13

Hi

ha deu morts i una vintena de ferits

El diumenge, a les dotze menys
'cine minuts del mata va ocarrer
en el port un greu accident, del
qual, desgraciadament, s'han de
lamentar mollee victirees. No es
el nostre deure fer carrees sobre a qui correspon la responsabilitat de tan greta encadene que
tia post el del a tantes families.
cal remarcar, pere, que malgrat
di nombre d'aitys que els yaporete "golondrines" presten servia —ja sigui perquè estan sota
la tareccia de gent ex-perla i molt
marinera o lid permite els que
els condueixen han observat compre una conducta prudentissima
—mai no s'havia registrat el
mes patt incident que ocasiones
viel lates.
Eis y apareis "golondrines",
que durant la temporada d'estiu
fan a diari el servei de passatgers entre la Porta de la Pau i
la Barceloneta, en tancar-se els
banys sospenen aquest servei
preelant-lo tant sals els dies de
leste. Es, per tan:, nombras d
paelie que aprefila aquest econana° sistema de locomoció per
reelilzar aquest passeig maritim o per anar a dinar o berenar
a l'eseullera de Llevant o a les
platees vainas.
dunes, que Pautoritat
nimia prueuri depurar respounsabilitais i obligar que tothom,
cense exeepció de categories ni
estamenls, eurnple1xi a dins del
port les 113s i ii.sposicions que
que reglad] el tràfec marean,
Única manera d'evitar en acedeVenider catiisirr fee d'aquesta naturalesa.
LES FRIMERE.S NOTIOIES

La noticia de la catàstrofe (leoeragutia al Port va escampar-se
ràpidament per tota' la ciutat,
essent obgeete de lotes les ronVerses durara el diumenge a la
nit, proporcions que
nfortunatiament no tenia.
A darrera hora de la tarda nlgurea familles que trobaven a
Mancar a1guns dels seus es trasnadaren al port per a obtenir
noticies poguont donar-se comete que no hi bavien el nonilirs de
Mole s ni ferits que la fan asia
de la gent hi hatea atribule
A da mata de la Pau terriliS
roa reunir nombres púlale con:enlata l'accident de rnar,ere3
anolt distintes.
COM 'VA PROOL,:n-.,Z
L'I(aCIDENT
" A les dotze mens-s den minuts

del migaja sorii de la Parla de
la Pan el vaporet "golondrina"
flernero 2, portera a bdril de uitanla a noranta pasalgers; hi
araren com a tripularas el patea Manuel L'orca, el molreisla
Balista i el cobrador Miguel
Costa.
En e) mateix monlant sacra riel
limit a'Espanya el vapor "Canatejas", de la Companyia TraesInediterrania. neils earrega i paeCatee, cap a Valencia.
Siniultäniament entrara al noch
el venerer "Arretidataria :aranero 1", cornead:o: pel enpita de
cortad don Fa:remese Gil de Sola, a se es dirizia a amarrar al
anal as la Muralla.
• Al, t2s de crenar per davant de
PE:aacie, alerftima. el vagurüttf
de VArrendateria feu rimes pitades-senyal que vol dir "pisso a
ludibalee. Fiel crettestada
Caeiú en la forma pd
"Carial nHas" i reeetale per la "golondrina" que aeava a passar per
darrsra de la Dora del s Canalejas".
"Cene.lejr.s" el r errsndataaa Nrunero 1" es ermiaren devela de aEstatent Marítima, trae
bant-se subtat-Linent aquest 111hm clavan de la "gelondrina" i
a pece meeres d'ella. Va repetir
ta senyal, que roa contestada novament 'maniobrara la "golondrina" tot seguir, Mes tot fou inútil, la verlocitat de l'escampavia
d la retira maniebra de la "go¡endrino" rio pegueren impedir
que el primer topets violentament
contra d'ella empotrant la proa
dintre de Caleta d'estribor a un
metre i mig aproximadament de
la popa.
E! xoc bou teribie; un erit unavime d'e.eglat va teclear Palee i la
confusió s'apoderà dais passatgers,
81021ENT8 D'ANDOIXA
' Durant els croas molineras en
que la prea del vapor de lArrendatäria va quedar clavada en el
case de la "gelendrina" la confusa) i Pangoisea dele passatgers
en ä en augmeat. le crits
zar ,es repeliera sanee parar. Els
mes decitills ne yerra delatar de
'tirar-se a l'aigua, mentre d'altres —tres o guatee nornes —
;varen enfilar-se per la proa de
l'escampa yiee pujant a la coberta
le matear. Bistre lo la "golondrina" e4 deserdre 1 la desespetecle augnseetave», corrent dones i criaturee d'un canta a Peltre cense saber que fer ni com
• A bord da Yeseampavia lampee dammitsaraa la serenitat cm'

eslava clavel a la golondrina,
aquesta no va enfonsar-se ni
esfonsat, s :. gens es
cede si aquell no llagues fet rnäquina en darrera deixant en dessobert l'esvoranc.
Quan va realitzar-se aquesta
niantobra 'rearma enea( tot seguit i impetuosament la rala de
la "golondrina" quo va enfonsar-se quasi instantaniament
junt ainb els que havien quedar
a d;n1rea
Es digna Welogi l'actitud que
durant aquests curts minuts
adoptaren els empleats del Yaporet recomanant siInei i calma.
única amnera de poder realitzar
els trsballs de salvament que
s'haurien fot impossibles si Fegota l'esverament i la crideria.
Malgrats atta/este bons propasas
tot fou inútil.
ELS TREBALLS DE SALVaMENT

De tots els molls del port., des
deis etnals va presenciar-se l'areident, va sortir un crit unänim
de terror, aprestant-se tothom,
des d'aquest moment, a• auxiliar
les victimes. Els cenote dels
practics, ele bota del port i les
embarcacions dais Clubs, es disposaren seguidament a donar
l'auxili qeu el cas requeria. Tothom, sens distineia de categoria
ni estament, va rivalitzar en e le
treballs de salvament que resultaren — cal fer-ho constar —
d'una gran eficecia i que posen a
una altura etivejateie el valor i
els senilmente humanitaria 1 altruistes dale ciutadans de Barcelara i de la gent de mar del
port que taut coratjosament conseguerin impedir que la catestrote prenguee proporciona niajara.
las prrmers en ajudar al salvament foren els tres tripularas
de la "golondrina*, ele quals, tirant-se a Nigua, auxiliaren i
recolliren nieta gent depositante
los sobre una part deis sastre de
la mate:xa que afortuitamant hania rartat utriant. lmniadmiameni
va acudir-hi un canoi
deis pràctics en el qual s'hi ajuntaren un altre i dinc bote mes
al cap d'alguna estona que recoMiren unes cinquanta personas.
En Josep Lavilla, apoderat del
Baue Central i sed del ricial Club
Maritim de Larcelona que passejava sol en un balandre. va recollir eeti viuda:es, entre ells
una dona ferida, els quede foren
auxi !late convenientment.
Els tripulants del transalläntic "infanta leabel" san d.gnes
de tole els elogie; molls d'ells
es llençaren a Nigua i ;lograren
recelar bon nombre de neufrees
quo erslaven ja en imminent pelen de morir ofegats. El metere
d - agurst vapor don Abel Martin
de Echevarria i el del "Montevideo" don Frunces Eires, no varen
esperar a que els portessin els
näufrees a bord, sine que varan
trasatular-se en bots al 'loe del
SUCI,S auxiliara-los tot segun.
Eis agente de vigilancia so:icor; ArInIflän i Femeniles, afectes a la brigada del pida, vareo
acudir dels paulen al Poe de la
catástrofe i requisaren de presa
a la Porta de Pau tole guante
%ah:eles trobarem per al rapa.
trachtet dele lente ale, dieponearis i cases de socors
El vapor "e:donde:eta" qua esperava a la Porta de la Pan per
sortir, va dcasernbarear lot el
passatge, acudint inarnediatament al llos de l'arcident. Di manava En Joan anea
nimbé hi acudí el remolcador
"Monteeny" que manava En Pera Rosselló.
cfazs FES DIGNES D'ELOGI
En Sreastla Juan aloesome,
tripulan!. d'un rama autornabil,
es eaphnea coeseguint rxtrere-n
:Mg asilxiada una criatura duna
dos anys que la soya madre, refugiada en ei dit eanot, reclamava insistentment.
El petar; de cabotaigs senyor
Lladó, que anava a la "golondrina", bo i frrit a les carnes, ajotas a salvar a Púnica dona que
fou recelada a bord del vapor de
.
l'Arrendataria.
El secretar' del Club Maritim,
En Ferrni Oliver, atenerse i propercionä robes als naufrees que
'oren comillas; al dit Club.
Els marinera del Club Maritim Antoni Balda i Tomas Agulló, salvaren alguns del nitideces
amb ed canot que tripnlaven.
En Joan Roe, paleé del nemaradar -Mentartly", en vista qua
el seu veteen no Ilargava prou
de presea els caps d'amarra que
el subjeeleven al mol', saltä a
un bot automóbil quo en aquel'
moment eixia de d'escala dels
Prectice i uns segons despres es
Ileneava a l'aigua per salvar una
mare 1 filla que es trovaban en
imminent perill d'ofegar-se, podent posar-les en seguretat a
• tened d'un bot, no sonse haver
'luan abans arrib gran coratge
per a lliurar-se deis dos naufrece
Ase en la 'tulla desesperada per

posar-lo en peral d'enfonear-se
tole plegats:
Les senyors 1. Cervera, de l'Ageneia de Duanss "Sol i Cervera" i Sebastià Formé que havien
sortit a donar un tomb pels
en treber-se en el de les Baleare
s'adonaven de l'accident 1 saltant
tot seguit oc un bol que se leobava amarrat es dirigeixenal
en
lbs dort sucede i aconseguir
salvar a la senyora Ilerminia
Crearais de :renca i dos fills seus
de nou i cinc miss, respectivament.
El mariner Fernändez, del "Infanta /sabe! de 13orbt5n", impacient per acudir en etnia dele
näufrees, es l'enea a Nigua des
de da considerabls aloma de la
coberte del vapor i digint-se nedant al 'loe del sucede prestà un
eficae auxili a diverses näufrecs.
El patr5 del cand'. automóbil
deis Precties, En Bernal. Salvat,
den-lastra gran serenitat quan el
ereseut nombre de v(ctimes que
conde( a l'escala de la P,..0 eslig,u6 a pura de fer perdre i estabilitat a l'embarcada 1 done,
eneartaaes disposicions per tot
d'evitar una altre catàstrofe.
En Josep Cändtdo, En Francesc
Perialver. En Antoni Garcia, marinees deis Pebeta:a, tripulants
de les embareamons d'aquests,
observaren una conducta aludrabie recollint gran nombre de
\delato: e i practicant-los-Iii ineansenblement a multe d'elles la
respirad() artificial, cense ei qual
algens /latieren more
Els präeties de guardia, senyors
Mallol i aloragee, contribuiren
eficaemerit amb l'encera de des seves ordres a la organitzuen.5 del
salva:nene
El cap de policia del part, senyor Patena es multiplica par
tal de donar attsistancia als
que foren condilits% In delegada de loada del port.
CLS FiliMERS AUXILIS
Mentre es practicaven eis treballa de salvament des dels primeres, Clubs. Maritatas i aliree noca
del port. es telefonees a les Cases de Socors i Dispensaris que
enviessin camildes i material per
al trasllat de 151'itS.
Colo harem dit, Pagent de Vigilitncia. ser,yor Arini6ana, fou el
que dona la nota mes simpatice
per l'ericen i energia en donar
disposicions i obtenir a viva força
que els tramvies, cotxes entornebils que passaven per la Porta de
la Pan traslladessin a les vietimes ale Diepensaris i Cases de
Socors mes próximes. Aizi mateix
es digué de Boa l'oficial de la
guardia urbana, sanee /. Merme,
que va oreanitzer tot seguit ta
servei extraordmari de colxes i
d'ainlinlencies ile sanitat pel metete fi. Co i altre varen estar tota
Irr tarda donant ordrea mol{ eneertades rer al bon ordre dels
balls d'aseistimeia que eren necessaris.
DOL EN EL PORT
Des de que va ausar deposita( r•I
primer cadáver a la coberta del
-Infanta Isabel, a q uest 'resellantic va iesar la bandera a mig pal
en senyal nie dol.
El servei de golondrines tarnbé deietn de funcionar tot segint.
ELS 10E371FIGATS
Prop de la una de la larda varen comenear els trebails d'extracció dels que se suposava
mort en la caltietrofe. Durara
mes de diles 110/€..i va estar trebailan! un bine, conseguint
treuredeu cadàvers, que l'oren
traslladats immediatament a la
raerla del "Infanta Isabel de
Ilnrbón" j tapats amb n'antes de
llana. Seisone les deelararionf,
butl; els cadävers foren triabais
tots tantee la part de l'obra marta
de la golondrina que baria restat
eeneera.
A les sis de la larda sols s'havia aconeeteguit idei,tifliisr sis eadevers deis deu que satarian extret. Aceleras eren:
Es diuen: Angula Guerra, de 23
anys; Catarina Guaro. de 21. i
Joan Guarro, de (3, habitante tets
tres al carrer de les Corts, 631,
prinripal, primera.
Anaven acompanyate riel pro mide de l'Angeta, que ea va salvar.
Nanas Casals, de 31 anys, i la
qeVa filia Dolors Casals. de 7, hebitants art carrer de Rull, 3, pis
citarme.
Lluisa Garete, de 15 anys, habitant al mecer de Guillem Tell.
12. que fou identificada pel seu
pare, 1 tinent coronel d'Infan tecid. senyor Josea García Pajel.
A les quatre de la tarda lote
feren portats a l'Hospital Carde
per tres cotee3 de d'Ambulancia
Municipal.
A BORD DE L'"INFANTA
ISABEL"

A bord d'aquest trasatlentic hl
ha acudir el comissari de pulida
senyor de Miguel, el director de
la Sanitat del Port, doctor Arosta, 1 el segun coinandant de Marina senyor Oteyza.
Tambd van acudir-hi agente de
fer eere Ile semireint,

rabiners, guärdies urbans, Creo
Roja, etc.
Del públic solarnent es deixava
pujar al trasatläntic aquelles persones que desitjaven identificar
algun cadàver.
EL PASSATGE DE LA GOLONDRINA

Es molt drifeil saber exactament el nombre de passatgers
que portava la golondrina, per-.
que segons uns anava ,plena
gom a gene portant almenys 150
persones, mentre que d'aleas
asseguren que no arribaven d O.
Nosaltres volear sola formes
ress6 del que ens han manifestat
els empleats, i es que en el mement de Paccident s'havien despatxat 80 ballets i no en martcaben cobrar gaires.
Sola en temps de banys 1 en
dies d'aginmeració porten les golondrines com a màxim 150 persones.

Els boters van portar-hl a la
tarda del dimenge i alar, molts
curiosos que desitjaven veure de
prop les restes del naufragi.
'Hl HAN MES MORTS?
El bue que va balear el diumenge a la tarda al fons de la
mar, llague de suspenden,' les seves tasques per manca de claror. Com es creta que lii havien
ms orle, vam balear-tú navament ahlr al mata fent un exament minuciós que no done cap
resultat, creient-se, de moment,
que no hi havien mes morts.
Alar, a la tarda, es dala que
prop del treneaones havia aparegut un carlea-ea per6 no va resultar cert.
Malgrat aix6, es tem que hl
hagin mes va:tintes, pule alar a
la 'al hi havien algunes persones a la Comandancia de Marina que preguntaven per algente
membres de qurs ramales desapareguts des del diumenge.
AH1R CONTINUAREN ELS
TREBALLS PER A EXTREU11.E LA COLONO/11NA

Ahir al mala dos bueos varen
balear al fons de la mar per a
prosseguir l'exenten de la golondrina enfonzada. La Junta del
Port va fer portar alli la cäbria
"Esperanra", de vuitanta tones,
amb l'objecte d'extreure la golondrina.
LA TRIPULACIO DEL
Els bueos van embragar yen."ARRENDATARIA NUbarcació, aconseguint treure-la
a les 'guatee de la larda.
MERO 1"
Tanipue va apareixer cap mes
El vapor de la Companyia
Arrendataria és de 174 tones de cadaver.
Esperaven ei canot que conduia
registre i és destina:, exclussivament a la persecueie de les em- la Creu Roja, dos cotxe s de l'ainbareacioits que es dediquen al buläneia. Idi havia • una /enramas
trafee del contrabändol de tabac. públic.
1.a cabria. remolcada, portis
El mana el capitä ne corbeta de
l'Artnatie espanyola don Francis- golondrina al .moll Nou. E l yapoco Gil de Sola. Al moment trucó- ret esteva en -torea bon estat, si
rrer l'aceident es truhana al ti- be lerda el "tambuileo" i cl cosIre arrencat.
ma el roarinerJosep Pomares.
Alguna tripulane del vaporet QUATRZ mcs-rs 10E3Th-1:Un
aliaren un bot anib el qual ajuAhir al watt torea idenlificats
daren als treballa de saleamenle els altres cazare cadevers que
Amarra: el vaporet al llos
faltaven.
costum del n'un Me Muralla, el
1Sti presentaren a ClIospital
capita baixa a teile, dirigint- ce Clinic, Joaouinia Bala g uer i Saltui segat a la Cornead:lucia de vador Jordä, veleta i portee, resMarina i presentan' ul senyor co- pectivanient, de la casa número
mandael don Josep (Venere-a.
23 del careen' del Carnee, dient
AcTuAcuori s DEL. JUTJAT nue els morts eren Joan Costa
Blasi,
de trenta tres suya, nalol'rup de le dues de la tarda
va preseetar-se al lene de la ea- ral de Manreea; la reve esposa
taetrufe el jutge de la Loaran- Dolors Cos t a Archa, de '20 anvs,
Mincia de Marina. En Lime Ma- natural de Terrassa. i el f
nuel de traerla. airar personal au- Manuel. de sis mesos d'edat.
Laitre eadäver es el d'una doxiliar, conieneant les diligeneies
del sumari. Despida va pujar a na d'un 40 anys, oue ele diumenees tela de seracuta per a
I — Infatita lhabei", ordenarrt l'aixetianierit deis cadavers i Ilur por t ar la criatura.
Els Costa linden una minynna
tresnal a l'hospital Cante, co que
oue ahir era l'ora i se 'l'ha anal
ea feu a les miaLre de la tarda.
Abur, a les .leu del metí, va or- a misa del parent d'En Cuela,
anomeriat Joan Diese el qua l viu
denar-be l'autopeia del eadavers.
a d'Avinglida de la República ArELS FERITS gent i na, 23. turre.
Foren asista s Qe refreda mea,
Ahir a Ins larda la polieia va
simplomes d'arfiela i eolapso:
anar a mies:eta caer% per tal que
Al dispensari nie l'Aleablia:
l'es:mentada minyona doni els
Jaume Blas Buxeda. de 48 suya. 1101115 de la doria
An geia Calla. de 37 anys,
L'AMINTAMENT VOL ellE
Antoni Blasi, de poca atas.
L'ENTERRAMENT DE LES
Tole tres san reime de S2
VICTIRIES SIGUI SOLEMNE
Joan Graells Gasee. de 36 anys.
L'Ajuroarnent
desleal teme s'eJaume Graelld. de 3 anys.
Tamb4 vidrie de Sabadell, hable fectui d'una manera solemea
lente al cerrar d'Ausies March. l'enterrament de les vietirnes por
l'enfonsaneed del eaporet go43.
londrina. per a quin obgeete es
Himen) Mas Jurvent, de 31 posare
(l'arded anib lee reepectie
anee, habitant Mallorca. 305.
es tamales.
qua rt, primera.
L'acte es edlebrarä denla, die
A la rasa de serars del Passeig
vendres, a I s deu del mata
de Colornb. foren u-ats:
EL cormot. DE L'AdUllRoealia Genel l s, Mannel rtoeiTAMENT Dr: MADRID
ra, de 51 anys la prirecra i el 1111
Ahir visileren a lalealde els
de 9. lambe veins de Sabadell.
regidors de l'Ajuntament de MaManuel Sa gni e r de 1 t3 anys.
drid senyors Malles Gómez i
Et nia Ce-inmune
Amad Solvirn 1 Pairt Solvino, Eifilard Alvarez per a donareli el
bahitents el esrer del Dot. 4 bis, coread per la ealastrofe ocorr3.gula al deimenee al Puta d'a.segon. primera.
C1rine Tleni t ez narria. hebilant questa ciutat.
ai earrer de Valencia. 202. prinVISITES DE CONDOL
cipal.
El ministro del Treball visita
enema, 1/nerla. babile e t Santa el da/meneo eri ei seu domicili
Mre'rri n a. 21, se gon muerta.
pertieudar a l'ah:eh-le senyor mar
Vrenrese Rien, habitan'. Sara raids daAlethe por a donar-li el
l'aeik. 4 , pr i mer, segarla.
ten condal com a primera alliolaliea
inicet eititadana per la catastrufe
ueurriguda al ron.
"hia Cfle'rii.L ridsnst s'i t iat ny/sin ren
T
il'alm
Aamli igual mote) el varen virr e es vi nt meses ael que i ro se telan alar el gobernactor civil
saben ele neme I a (Inf
e e nver Ardanas i el governador
Al dispensari d'Bostafrenes bou
militar den Cesnr Aguarte, docurada:
vant-li el rondot en nom de la
caezen ClaretaCbt,uehilma, de ee guarntea5 ele liereetona I InnIt
enes. aelotert Ermengarda, 8, eenrestvam e nt di part del carita
general que va ausentar-se ehir
quart. nrimern.
Al dienensari ds tru neeerteeete lea"( Curte-la capital.
1
lid&
ren
eurets
Inen
fe
Tembe el va visitar anda Men(I" 5? i 29 anys habitante al eata) mete/. el preeldent de la F.1eb.
rir
dernt . : nS de Sor:Meses de amenes
Al diseen sert rie l earrer del Ro- Miaus do Bareeduna, senyar Foe ne fra• ri cuenta leamel afertinez rt
de ft) r n Ive i rosnefm nena, de 115.
UN PREMI PER ALS SALAl rae, M-rflim ideen eurals
VADORS
1. , r114 oeenstf retrec Canela i MaQuants enntribuiren it la tare
nuel nema Garr a .
geests een ele nrens annntet5. da del deumenge per Ilur delire
• por Impute natural deis anua
erept dlae "re s due
eentimeists humanitaria ala salprillIglt 53 PI
tireu ieufe llUP
v1n-1ml dele passatgere do la
dOrn.
De • ms li eere entals hi irr "Golondann Minera 2", teSe ereIra a 1 1-1, rrittel rlIn re ele en e (pi- diferir al arrear/ gel da la chile'.
Sonso el san cora l,» esfore el
ral, el (1,:cp ansari del r.ssrer
mimbre de s'intimes Incuria celta
Pn s .r, 1
111,,,n1 1. 0 de I: Szarl
Irdai nnIneról.
mea
Creer. Ala:, » 1 Ilev:ri 1 4 er/l
La Sorimat de Seleareent d3
/114i5 es.sseiee
1 el rae de , i1111 9-. •rn e. • 1.110 e'Ve Mellares at verbal pele sean reralee da soeers del Pereda n la Ca- glamente conendlr premie per
frts oeurrogula ea
dula
lornb.
LONDRINA E3 feramun D
Ibm crsu que. eiern 11a
LA COBERTA DE LA 00- a1g,una vcgaita, Li Societat fans
LONDR/N1 ES TiESIOLCADA una excepeid.
La citartt exterinritza r a sis eeEle mariners del vailell
Santa Isabel" van remolcar el rament el seu ciando' drivant la
tros de coberla de la goloodrina, magnitud de la re gistran, Es de
arnarrant-la rd costal del trenes creure que oblidara als que s'han
ae tt.. „.1013,1 dInr,elcureltrint,,etts,nänulfizire.cs hachar:a per a (lisura/ulula) los
secos propureiOnis

PALAU DE t.
GENERALITAim
La Dieutacia ba acordat
una anualitt de l'augneent gra
dual dels int stree. Iota els rete

ressats poden pnesar a fer-1
efectiu qualsevol dat releer, d
del 3 de doce rubro, de nou a u
del mata a ra Cetea de la Mas
comunitat de Catalunya.
..1 11• 41.11•-

GOVERN CIVi
El governador no dimite

El diumenge al migdia
periedistes multan al 9,.‘, 4 7n e
vil per a espolee beleenyoe Ardanaz, que era a la Universilet, u
se celebrava el centena.'
Santa Teresa.
Eis periodirtes Ii preguntar,
que hi hay ac de otee err els mea
mors que cuneen sobra la sa4
dimiasió, i el governador eont
tä que havin eeplicat al Graes
ei seu lucid( arel) el preeident
de la Mancomunitat i Ii fea coutestat que boda obra t recia en.:
certadarnent. Per tant—atabis-no ta ha re:: da la me ya d'alise
cha
Ahir el senyor Junquile manafestä que tote ele 1-tullere huelen,
estat berree cap fonament.
Ida eetat mol', comentada la,
disparitat de e ea Atalio cubr.i- Gd,
ministro espa .erl del Treball
amb les paratees que el genera
Ardanaz atribui al elovera d'EApanya. PerquS — ea pregunta
multa gent—si v aoven/11d«
obrat com calla, con Abilie nolaudi que el presideat de la Mantee
ittunitat, Eis j oatil Puig i Cede
hiele i el senyor Jueguen Cebo
peeiessiu en la EC n•,). :lengua?

ELS TEATRES
APOLO: "El seoyor Re-

men enaanja Ice celadas". ares actea, 4.7,1 eenyor Planas de Temen
marica del inesti taren
El copalta estilitzat, les Lerr
eadee i lee emepiratuous, i uque
euelet de car ta d'una remaste,.
ee la ISareeluna ila latas, %gil
Pany trenta. euntinue eithlit
muda en el ur eadrama dele ter,
tres populars. Las caneaaete
rancies, ante u.. to une 'mica rae
p alia, serveixen ile aun,
i de salsa del meledrama.aet
aleó a mi vra rambla c.:eist..1.ent;
inentre eigui fat amb geeein. Teca
tse ea' que ea vagi ricasisa de.care
al púlale u ce cara da eiteida;
que en con yä ir tole es que Yen."
el miracle, ()avara ceo el face-ii*
cantone Na vut dir que el 8enyot
llaman engyanu les eriedes"
si fea el Minora;
fet el senyur
Planas cie
de cor, perene dintre dertealsia
Apolo ha fet una bona er,.
El "Sen;a1 t- llamen" es un melourai n a - dlt, pera realitzat
ainb multa 1:- s a i )anibirsst. Era
ninots del in,: • , 72“11111110 2611 . wen. que lamo, e pa. e» belluguen d
primera, i air a es mol', en ellyi
El "eenyur asej
1e111I15 que co .
mon" etc aqu ii betessi-hie de.
placa de Sale.. Maria, 1 a reee es
e; traidor dei nuiudodnaunmi, que el
fi de robe, fa un pa com lince;
teeelies, pe -que hl dama la gen
en els rana n eos gläcie de la Catieael:a.
Ei Intuye,. Remen de un pece':
vergonya, freec i salat amb ara
gust mol!. F ibdrüs de la Bareelena
vella. La j esa. que e, la tine-1( n ••
salvni . tut i la que perd
,
llaman, 4s nisina-gerntatX
q uena "Mea," d'i'n Pites:al d aeeella "'afea gallina ire", pene,
naige sim,Uttie aintre la trameia
rill /lo gre teatre popular. Aquel+
"Biel", limoso de funda, eni sana
bla ist atraet raalor ce la faresa;
esta vist 1 fallat ainh aquella gra
ein dels curtuts de IE.,»ili %almeava. El d Idee del se gun cele enPefr
"la paga la ".
"Iller perfila die'
teinse exagerar que eA perfeel
dintre al -seo genere, i qa.: és be
Siternriere ent; eau dubto ee
pineal de retira.
Er, el tare nur 1 el tercer raer) tus
ha tetali"t ' u emseer teastes, ,ie me,
tedrema treecarnent, truiaaerlaaaael eonjunt, Dli rala dol S''ryor flan: ei" ha del a) lleulle:
una nata
i delieedamaa
bareelonin-. LleLima ene hl haet
en l'ebira *Planas de 'Pavera
ta chisme r sentiniasd al trae pe,
bre; si arrea estudiart de faene-.
ea i la sen . e;• orieetin aieessin una
erina alee l'hora. "El eenyor Ra.
1000" sen i tina vadeadas de urt.
mera.
La masice eetrete Povella agra,

lahlement, gloeant la canea pope'er, i alt
reelaJles de barrear
i do l'aval res amurre ens varen
di gust. R .. •be nea sardana que
au.s ase datrie la e ar.les la reselle,.
En l'inri, va dir cren"9e/ai'se
Perneta" no dtrem euesaltint pea.,
força aerepta l a. Al ITIV-VAt,
morir peleer y quedar una ItnetiC;
salare; en el es .n arte malt
NOVETATS
L'Empresa del Ciro Equem
installat a
prepara tr
grandiós programa ;ser al pedeinesae
dijous, dia 30 laare
portante debuts, anime)* e.t.
osses comediante, presentad4
!.
deba): fi gilIelDr Uy. Ikraltaara
,.
-

r
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TELEGRAMES I

La Conferència de Lausana
La delegació britànica accepta el criteri de porta
oberta de la nota americana

La Irlanda Lliure

Ha estat publicat el
projecte de Constitució ii-landesa que ha
de votar el parlament
Lord Cutzon coneixia la declaració americana abans d'ésser llegida
anglès el 6 de desemRalcovski :: Una nota de la delegació russa
bre
Londres, 27.-Ei eorrespansal
del "Daily, Mail" a Lausana dime
ma estar autoritzat per lord.urZOn per declarar que la delegada
britänica acull favorablement S'ex
posició que elige el primer oh
servador arnericie afegint que no
existeix cap divergenda de criteri
entre la Gran Bretanya i els Estala p er ec) que es relaciona arab
el regini de Paria oberta a meces..
Per últine afirma q ue el s an'"
ricans havien comunicat a lord
Curzon ressencia de Ilur expostcid abans de donar lectura a da
mateixa a la Conferencia -HaVas.

LA PREMSA FRACESa I LA DECLARACIO DELS ESTATS
UNiTS
Paris, 27.-La Premsa /naceea comenta la declarada del delegat nordarnerica a Lausana, la
qual declara la inoportunitat de
Inteord trillateral de i920.
El "Journal"
"L'explossue d'aquesta bomba
causa un gran revolt a lote ele
cercles de la Conferencia, encara que a dir ventea s'entreve.
Enutja sobretot a Anglaterra,
eemare cuidadaea d'una reparent
respectabilitat. En canvi els turre
no amaguen ta me ya ea/estuca:3;
cense parlar de l'iif! compremisos eventuals amb ele l'Ilesos,
compromrsoe en els quals pena
eadaseu, pero que ningú comp.
anib precien!).
Tureuia, antiga o nova, ha cromes tantee de coses a tanta Fent
que naveen amb penh de naufragt en Inig de e-intee cobdicies com
ha deseneadent."
El "Fiare:
"No sama d'insietir res p ecte de
la impon Socia d'aquesta declaracid, la qua/ afecta no .otament
l'acord de San Remn. sine lambe al d'Angora entre Flamea i Tor
quia."
El "Petit Jouarnal":
"Des d'ara pet dir .se que ele
Esteta finita d'amen vernment no
oposar-se ni a lee cap tulacione ni
a leg concezions tetes abans de la
guera. Algunes daiquestes roneesions pertanyen per altra part a
Companytes nordarneriennee.
A Més it Peda, l'autoritat dele
Estats Units en el debat eeth tereramment limitada per la se pa ac
..tud de desinteresar-se deis asaumptes d'Europa.
En el Baefor. com en el Rhin,
el Guerra de Washington es neau
a pendre na part de responsabilitat itic garantice. Davant
Conetant inoble ele seus ciiiraaate
tenen rordre de no disparar i a
Lausana ele obeervadore tenea
Pordre ele no signar."- Radio.
DECLARACIONS DEL DELEGAT
RUS AA ROVSEI
Parle, 27-al:enea:a de "Le Matiz)" a Lanana ha interrogat al deZegat rus Itakovski, premident dele
ßoviets d'Ukraina. Amical ha de
(federal que els detectas russos
van a In Confereneia amb annu
de pendes part a totes les deLlibe.
racione, per tal corno porten un
pregrania complet i defin it de tot
el que ha d'asser traetat a Lau-

COMBATS REBELS CAPTURATS
-

Dublin, 27.-A la regia de Newlimrt, les tropes nacionalistes i
els rebele han tingut una topada, resultant cine entdats de
l'Estat ataire morts. Dele rebele
bi ha dos morts i algune feri18.
En un Comba( que ha tenga
¿loe a Billine-Kiltinge, han estat
capturats 32 rebels.-Ilavas.

LA GERMANA DE GOLLINS INTERCEDED( PER LA GERMANA
DE MAC SVVINEY

-

DubPfn, 27.-La germana del
elifunt pr e sident del Consell de.
Ininirta es, Michael Collins, ha reIsiee a cap del Govern 'Mandes
•
Cosgrave, una p. tici6 d'induit a favor de miss Mary Mac
Swiney, germana del que fou bate
he de Cork.
Com se sap, miss Mar)', republicana irlandesa, es troba presa
i practfla des de fa tres setmanes ai de la fam com a proteeta de la seva detenció, que
comedera injusta.
Miss Annie Mac Swiney. Sermana seva, .he rarzat molla dies
la pe 1a de da presa (le Monte
joie, feut també la raga de la
fam eenee poder veme a la seva
german
•
El nombre i la signifieacia de
lee - eones que eotecriuen la petició d'indult fa esperar que el
Govern aceedirä a concedir la
jlibertat sol.licitada.
,-S'assegura que miss Mary està
agonitzant.-Havas.
L'EXODE DELE; IVIILIONARIS
SUIS808

Londres, 27,--Comuniquen de
Zurich al "Daily Mail" que delrant el mes d'octubre mee de
vint railionaris @desee han abastdonat :a ciutat i la regia per anee
• _ .„ *.a viere a l'estranger.
Armen ixode Es degut a la tenerles' que vingui un impost so' bre el capital.
Amb aquesta fugida da recaptarea de l'Ajuntaneent de Zurich
l'aura sedera una perdua mes
de quaranta mml Himen eeterliales.—Havas.
arsr

La Cambra ajorna
"sine-die" les sessions
i es restableix la censura pels telegrames
Declaracions de destinats a l'estran.
cret

Ha quedat constituit el nou govern grec

`Pn-14.5 27. - Comuniquen da
loreir-e's' al "Matan" que ahir diuenenge es publica el projecte de
constitucid de la nació irlande• se. El Parlament anales haure
abans del dia 6 de desembre.
Segoas aquest projecte seran
creada dues Cambres legislatta- ves,- que san la Dail Eireann i
el Scanner/ Eireann. Les diles
Cambres serme conegudes sota
el nom cornú d'Oireachlas.
El conjunt del Parlament. com
prendrà el Bei i les dues Carnbree, havent els membres d'amuestre do prestar jurament de
fidelilat al Sobirà.
-La neng.ua irlandesa serä cocom oficial de l'Estat
se ga»glies tenpera
, ee e..
be caräeter d'oficialitat.
••
din
que
excepto
lusula
invasió estrangera l'Es-e d'Irlanda mai sera
participar en una eller,‘onsentiment de les Oi--Ilavae.

Menee
Raltovdk/ as enoetra partidari

ene en te qiieetia dele »arete ce
eoneederai le mejor llibertat al
frenen dele veieells tL conaen.,

prohibint-se en canvi el pas de
navilis de neuerra. Posta a escollir, preteren que el control dels
Estrets el tinguin les nacions riberenques da/ mar Negre, que no
pes Anglaterra.--Havas.
TXITXERM A LAUSANA
Moscou, 27.-Aquest niati
sortit la delegada que presideix
Taiexerin i que va a Lausana, Arribaran el dimecres.-Ilavas.
ELS TRAMITS Di: LA INVITA:11D
ALS SOVIETS
MANirESTADIGNS DE ralKOVSKI
París, 27.-Comuniquen de Lau
sana que el senyor Rakovski tia
fet declaracions, segons les guata
resulta que el Govern deis Sovids
va rebre nula nota del senyor Poin
caria referent a la Conferencia de
Lausana, citant com a punta de
diseu. sei6 d'aquesta Conferencia
de Lausana, citant, com a punta
de discussió d'aquesta Conferenda, no eolament el problen.a
dele Estrets, Bina lambe altree
qüestions, pera cense que cap indicada particular s'hagi fet
Govern francés.
En efecte, els tres Governs
ande dirigiren simplement al senyor Tritxerin, el 26 d'octubre
pameat, una nota que diu:
'Ele Governs francas, anglas i
Italia, inviten &tes Governs del
.Tara, Rumania, lugo-Eslavia,
Grecia i Turquia a enviar Hure
representante a Lausana el 13 do
deeembre per cloure pei maja
d'un Traetat de Pau, la guerra
d'Orient.
Entre els punta que es jurlica
que han dieser tractats per

aquesta Conferencia durant les
seves sessions figurara la qüestia dels Estrets.
Els Governs francés, angles
italià cridaran a coneulta a les
potencies distintos de les Nacions
beligerants i especialment a les
riberenques del Mar Negro.
Aquests Governs inviten per
consegilent al Govern soviètic a
prendre les seves - disposicions i
enviar a Laueana representante
per a prendre part a la discussiú
referent als Estrets.
La data en qué comermara
aquesta discussió es notificadä
ulteriorment al Govern dels Soviets.
Contestant a aquesta nota el
senyor Txitxerin envià el dos de
novembre un missatge protestant
contra de rexclusió de Ilússia
tes d'Orient 1 insistint per tal que
la diseussia• general dels Resumael seu Govern fos mimes a Lausana, aixi com els representants
d'Ukränia i Gebrgia. sota el mateix peu dagualtat que les altros
potencies.
El 14 de l'actual els Governn
aliats dirigiren al senyor Tuitxerin la nota segtlent:'
Els Governs francés, angles
italià han examinat amb tota
Menda) lee observacions del Govern dels soviets a la indicada
que se li dirigl el 26 d'octubre.
Els tres Governs entenen que
a la Conferencia que ha de eale•
brar-se a Lausana per a posar fi
a Vestat de guerra a Oriente invitaren els Esteta que actualment
no es troben en pau definit:va
amb Turquia.
Entonen aixt mateix que han

MIMMwaommrammrmgmb.

Reparacions

França respon a lá declaració
Curio arnb el feral propòsit d'anar

a l'ocupació del Ruhr
Una reunió al Quai d'Orsay - Les mesures
que es pendran si Alemanya no cornpleix
Paris, 27. -Aquest :tutti ala celebrat
en el (Juay d'Orsay una cc-tijeretada sie.a
la presidencia de M. Millerand en la qual
hi assistí el president del Cancel] M.
No db.a farilitat cap neta a la primer

per(*) se. cap que en aquesta Conferencia
s'ha tractat dc les mesures a prendre en
el cas que Alemanya esquives el cornilment dels seas compromisos com cerilla
desprendre's de leb darreres declarado:1s
del Canceller Cuno.
embla que abe decida que en aquest cas
es proce.lis a una acupaci.3 mes completa
de la regió del Rhin substituint per exemple els empleats alemanys per empleats

francesas.
Es decil trabé d'extendre l'ocupaciú
en el IZuhr fins a les dues terceres parts
incioentt-hi Sc.chum i Feseta per tal d'aesegurar d'aquesta manera tu posessib del
carbó que ha de lliurar Alentanya.-Radio.

ALEMANYA CONTESTA AL [ASCUAS DE U. LE TROCQUER
2.7.- una nota eficiaca que e,,1

testa a las recents deelaracions fetes a
la Cambra francesa per NI. Le Trosquer,
Ministre d'Oures públiques, respecte de
les millares empreses per Alemanya en
les vies navegables, declara que la nizjor
part de lee obres de les quals ha parlat
el senyar Le Troequer no han estat erntancineexas ou luituaneqoad sasaad
mai.
Es trzcta sobretot le projectes setmesos per les societats de navegeciú, per-3
Alcinanya per si mateim no ha emprés
cap projecte dc eles navegables per tal
de stistreere's a liare ohligacions i len la

competeecia al cometa de França i dels
deanes paisos.
Afegeix la nota Que Alcrrlaelm ma >adeis? encentar d'altra minera feixugues
cárreg- ses que li incumbeixen sitib posant-se totes les !orces productores akmanyee a la tasca, eljecialment les (orces hidrNuliques del Neckar, del Mein i
del Danuhi. La nata acaba Solament en el cas en qué Aleneartja pogui
desplegar e seves C.irces productores,
Franca poda esperar vente eisicattad,..e
Ilars reo trarione.-Padia.

La Irlanda feixista

de precisar que els representante;
del (Joven dels soviets que han
d'esser invitats en un nionient
donat a Lausana, tindran a la
diseussia de la qiiesti6 dels Estreta dret de prendre part a les
negociacions decissions i estaran lambe capaeitats per a donar a coneixer el seu punt de
vista en els diferente aspectos de
la qüestite.
Afegeixen els Governs alíate
que el Govern sovietic te completa llibertat per a incloure a la
seva pròpia delegad() ukranians
i georgians con) ho foren ja a la
Conferencia de Genova.
Rakoveki ha dit que la delegada rusas ha temes a la Conferencia una nota recordant agitesLa invitada, i ha manifestat que
l'arribada del senyor
cap de la delegada russa, queda
subordinada a la reeposta que
dongui la Conferenccia a aquelta nota.
En els centres politice es crea
que en el cae que sigui rebutjada la demanda, la delegaci6 sovielica abandonara immediatament Lausana.-llame.
LA CRISI GREGA -:- EL CORONEL GONATA8 FORMA Tirarais
TER!
Ateneo, 27.-S'assegura que el
coronel Gonatas ocupara la pre.eidencia del nou fluy era i que sera a mis ministre sense cartera.
Sembla que el senyor Alelantiris, ex-ministre a Berna, es rara càrrec de la cartera d'Afers
Estrangers i que conservaran les
cantares respectives cinc deis actuals ministres, ami com que cap
venizelista militant participara
um la eombinacid ministerial.
T,a {lista definitiva del nou Govern quedara ultimada a la reunió que celebrara arnb el rei el
noniitè revolucionara
Es tracia, segons s'afirma, que
el coronel li siguin concedas poders malteas diceatorials.-11avas.
EL NOU GABINET GREC
Arenes, 27. El nou Gabinet
grite esta consailuiL de la següent manera:
Presidencia, coronel Gonatas;
preaident del Connte revolluelonari; Guerra, general Pangalos;
Interior, general Mavromiehalis;
Marina, Vulearts; Cerreste eapila (lenondas; Comunteadons,
coronel bakellaropueoe; Jnellcia,
Bendes; Agrieultura, Peattoff;
Afers extrangers, Alexandria, exministro a nena; Filianeett, Cefinas; Eacononna nacional, Canollopulus, 1 Instruciedn pública,
Stotis,
El coronel Plastins, que cene
linua essen representant del Gomita revolucionara, no formara.
part Govern. Sehavia parlat
de conflar-li poders deel atorials.
Demä, (amarte, pre.etaran jurament t13 110 (1 9 miznettee.
MERMED PI A L'ERA.:

Mal a, 27.--Per primera vereda des de la seva arribada a lnalta len-Soldä elehmed VI ha pas.
eejat en l'aulointibil del gover,
nedor.
Diferents eorreeponeals de
premsa han intentat d'obtenir una
Interviú niob len-Solda, per?) ele

Rama, 27.-Conforme a la pro
posició presentada per Musolire,
la Cerebro de diputats ha ajoenat les sessions sine-die.
Lla estat restablerta la censure
per a tots els telegrames desllnals a l'estrangere.iluvas.
•n•nn-n

INCENDI D'UN COLLEG!
Winnipeg (Canaria), 27.-un
grancliös incendi ha destruit el
cealegi de San Bona-ad on
trnhava la famosa biblioteca dels
jesuitee.
A conseqüencia de la eatästrofe, ban mort quatre estudianls
i quinze mes estun ferits.---Rae
vas.
LA GUERRA p ilen- A Xialit
eekin.- Els partidaris del ge,
p ernil Tean-Botu han derrccat el
Gevern.-Havas.
EXPPL0810 - D'UNA MINA
NORMAMOS MORTS I FERITS
Paris, 27.--Telegrafien de San
ta Pe, Nene Milis, que a cansaqüencia d'una violenta explosió
a una mina d'antracita, han ree
sultat set miner, leerte i mes_
de trenta ferits de gravetat.--a
Llaves.
OHARLOT ES VOL TORRAR A
CASAR
Los Angeles, 27.-Se cap que
l'artista de einemategraf, Charlee
Chaplin, ce torna a casar. La be,
va futura mullen de l'estrella po.
laca de cinema Pula Negri.-Ea,
dio.
ASSASSINAT DoliN MILIONARI
Paris, 27. -Telegrafien de Xie
cago al "New York Iteran:Va que
uns deeconegias /ten aseassinat
al conegut milienari Lanut.---11a,
vas.
EL DEUTE FLOTANT ALEMANY
Berlin, 26.-El deute flotara'
de t'impela pujava el dia 20 del
corred. a set cente seixanta
cinc mil set cents vint-i-cinc mi-'
Pons de mares, que represente*
uni augment de quatre renta ne.
t'anta tres mil !d'infle des del
die primer d'abril passat.—lia.
vas.
„ eea
VAGA D'ACTORS
Berlin, 37.--El triiimmat <Yace
tors bernneens ha proclamat ta
vaga, la (piel yo g a tia motivat
que es tanquessin alones tea.
tree.-Ilavase
PIERPONT »MAGAN CAP A
AMERicA
Paris, 27. -- Giu "Le Matin",
que el finaneier /menea Mr. Piere
pont. Morgan ha einbareat cap a
Attieriea.-Ha vae.
In ha eetat denegada calegeriese
rnent l'entorila:1mA - Radie.
UN ACORD TURC ALIAT
Conatantinoble, 27.-A la cen•
versa celebrada entre el general'
aliats I Refet Perol, arribat
a un acord sobre les rehleiOns
(re les trepes anadee i la 11 0Ya
administraste) torea. —
L'ajornament flO! la
L'AdORNAMENT DE LA OMS,
TIO DE LES FROFOTERILII .
TURQUES
Let US N fl ä , 27. - Els diari e de
Lausana dinen sus l'apropameat
de la di.ecussid de la qüestió relativa a Ice froneeree tanques
n'Asila ea degut al desa gord que
es menifeetä abir entre Lord
Curron o 131mel Poi'''. a •oralakui
alo Moseal.
Ya\

.1111.1•30.
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FUTBOL
IU Barcelona vene al bent
ser $ a 1
en rae una de le bufe brirxhibisiene la del- Barcelona dn urnenge pemeat. ?talanteme per la qualitat dele
eqee
011 benita de seetir-ne
gnanyzeter; ee fa que el ramulla §
sf no Llagues sien ene usa
lame, aneja roneemikria, Solament -ere al final de l'entente.
es vea' la •litesiea •enibinacie
bareelonieta, que leal en
I la
i ente, .cama. Pire aiab fou tan
van un brou moment f encara
gràcies a En P i ere, el millor daventee que te avui el Club i al
qual li manea encara una mee
gran preeiet6 en el tir. La seva
rapidee• i la seve agilitat en el
desplaçament eobremortiren entre la monotonia de ratee bienarana , que resultä frasicament
dolent a la primera part 1 psisable a la segona.
Es cert que molt influf an afea
l'actuada dele majos, dele quals
el centre flaquejä mes que cap.
PAe ale defensem, tampoc va
Javier la tarda molt glorien; en
panel coligue encertadlseisi Ea

• .1Ebs,

Bruguera, que en dues ü tice cena-,
eione tau toses nonablere
La Unid Emeortivis de Sane pieel tot el set' •oralge i
tkeva
veludett per a proporcionar-a
un bell partit 1 hit aeorimeglif
forcate montante ; la ;tranca del eon
mana. davanter, La Costa, encara reeeentit de la eoutiteid solerIn a Sabadell, fou un grua "bendicen"; no es ves preteüguena ena y ear que *I resultat Gatuna ateten difereat, rnee poteer qts. el
Barcelona e'heuria vist •bligat a
posar alee decineiii en el sea pro.
Pel tensen, l'elhibiein del l'ene
resultà la de sempre; euperbes
arrancades, que moraran Ungida:leed ale pelle d'un eontrari, per
Maltea d'energia i uncen en auta t. La linia de mitjois 'Migue espléndida; millar en ratee que
jugant a la defensiva; ele defensee eempliten banda Ié i el porter (el' meravelles, dignes d'ése
ser mis aplaudides; entenem qua
ruin ip donà len el rendiment que
era eeP a e; el reeultet ha testimonis elaraniant; però el tercer
gol va iseer degut en gran part
a una falta de eol.loeaci6; la canon...ida fon veramed formidable, mes no ee compren con' 'el
mace ea troba tan aclara...

Dnel mote, tan sole, del que va

Per eme elle 1/Menee es fan
un gol, mes eortmeament la juEquip de Sana: Pedrea Sala.
gada aunaba ande e,orner. Joc ensoMulta, Duela!, Sancho, Derretirme,
pa per ambdues bandee; el neMartínez, Feliu, Pons, Franch
gare Mertfnee campa i cl Sane tiOliveras.
ra tres comiere seguidas, sense
leareebnia: Droguera, Conrada,
coneeqüenciee. En Piara dribla i
Sin-roes, Torralba, Manco. d'ami es traba sol front al gel... mas
tier, Vinyals, Plena Gracia, Al rocaala es Ilastiameament pere.bnlar 1 Sage
duda.
Primera part: El Sane inicia un
Unes fatidiques mane de< Sana
fogón ata, i tira En Barraterina
en l'aria de penalty! SI Mra En
boa tir que e aalvat per Bes;.
Sagi 1 liii Pc nIret. sales, perb no
guara. La pilota portada pe!
podexit detenir la pauta que ande
Bareelonn i Grdeie aula. En Pe... la forma del robot va ale reimi
d'el, la triste M. Eecapada pea:d'Pet Piera, el queet. acuse difieutIlota de N'Aleitntsra, pera na
tata. fa el deseen gol.
donen temps de rematar; en canDeeeiment en el Sane 1 domina
vi, uait enperlin raes dita Piera
el Bareedeiaa; sobtatbamene•
fa aplaudir al porten de setas. Ele
torna En Martínez a 't'Amper 1
Bareelonieten tornen • dominar,
perdent-se el Saca una altra ocaIluint-ee En Yineale er. dime ocaAd; ce bombes-deja furiosament
rime; el palio 'ida a Aleadael mare barceloniele, obtenint un
re i Grada per deixar pasear duce penal. El tira En Sancho mol:
anees molt propicies. El Sane
fluix, metieren el qual no l'atara
arrr • nca, rortint En Bruguere
En Bruguera.
amb valentia. Un bode remet
1 eornemea el "quart d'hena°
d'En Badal, que darla tenia.
dele bien-granee; tota la filigraEn desfer-se ei eegon cerner del
na de In Sera combinació e'nplauBareelona, En Torralba burla ale
deix durant uns moments. Un
majos entetraris i pasea a En
"free-kick" es tirat per En PieGracia, el qual per fi aconseguent ra do manera tan sorprenent i
marear el primer punt. Poc desformidable dine la :ama, inie i i
pede el descans, havent-ee Grat
públic eeelata en una ovada.
tres cornee, contra el Barcelona
Continua el bell ateo barretaI dos contra el Satis.
nieta i un xut brutal d'En ßagi,
Segona part: El gas do la prique salva el pealar en ferina esmera pul en el sana sembla hapleedida. Una arrancada del Sane
ver deempareacuta
1 Una bona treta d'En Brugue-

deber el match.

Pa pesen punt final a Feneontre.
S'havien tirat en riqueeta part
quatre cereers contra el Barcol•na i eles contra •I laaue.
L'arbitre: Tal eom huelga%
anuaeiat, en fan et neadrileny estire Lareaaaaa, qtve ~ama ezab
teta inipareialitot i
a
V treberern, no vide, uni ia
retardot ea avisar 11 /5 "ef-eidee"
II pelaje: Molt, nosabnai
abundant poteer mide el del Mane.
Tal a dir, paró, que es niaatiaguil
eampre corseete.
L'Eteessa bol a l'Eapanyet
per un a zafe
L'enerva. multitud aptayudi el
terreny de l'Europa ee Senil d e
-fraud poiquebvat'ione
aqueet perit, ca el 'val remen!, hi inunda su i absolut 1 la duren etipli a la Muleta, lee mis
de les vetados.
A requip eepanyolinia novament lsi d'educa la figura d'En
Triana, adversari perilla., per •
l'ala que ell rieneurrega de marear; al madre entondre, va desee
el millar jugador de la tarda.
La defenea, a la qual tantee elogie prodigärem en el eeu darrer
parta, no (mitigue sine mediocre
i l'atac fon absolutament apatie.
No jupa lumpre pairo millor
l'Europa, _I qual equip eemblavu
trobar -ce contagia t de hi grisor
que fou norma en une i aliene duran l'envarare.

L'ilnie aeortmegail he va esa
ser al quart de joe, a conseqüenc
eia d'un comer i quo remaLN, pie
segone regada En Julia. amb et
cap; fou •ietdat a aplaudit,
pos en fenal tus el % de l'Esrenrol, anin.lai per " ' f -mide"; el
jan NI muntlegue a la primera
part indecie en gimat a domini,
Si i I'llairepa va deeenreillar
jec queleeen !imperial' al sea ad,
eereari, pera sen,ee entnentemar.
La segase sobre bol al reu ese
mencamont, fou ei cap mie
«ida; ver* al final uns i catres
prengueren toSe aneirae.
L'emir& feu dime o tren sosos
d'exceel-leat oferte per a la galoria; no ohetunt, mal convenir qtee
el sen t'aforo es "eta enmiele.
ment en lee fihni de rb'epan!ol.
Ele equipe (eleven formats per
Bordou, berra, Vida', Italaeiarls
Pelad, Artiefee, Pellieer, Julika
Cros, Olivalla i Aleaear, per l'Eu.
ropa. i Zamora, Canals, aientesie
nos, Trabal, Ellas, Urgell, Torra,
Sapresa, Peidrn, Ventura t Abete
res, per l'Espanyol.
laarbitratge, u ',arree d'En 'rs.
n'entre, fou tneereet.
El llodalone guanya al Jepitee, per 3 a 1
L'equip budalonf realitza una
Res o n a lierfOrIllaeCe--1 tao ¡renio
notable - en sanee/ en terrriy
contrari a au *quin de la salsa
del Júpiter, 1 co abatank.kle

LA PUBLIC1TAT

Onnar e a 28 ao nave/ron-o 1922

CONFERENCIES
Un present de brillants
Els cape i oficials de regulare
de Larraix han regalat al capità
Varela. dues vegades llorejal. una
magnífica creu llorejada. guarnida de brillante, rernetent-se-ta el
cumandant don Gabriel de Benito
I Iblifiez de Aldecoa. el qual merar% dem ä cap a Larraix, despees
d • haver passat uns des a Madrid
refent-se d'unes ferides sofertes
en els últints combate.

EL NOU CAP DEL TElli;
•

El Rei ha rebsit aquest metí
al non cap del 'l'ere, don Petrel
Valenzuela. el qual sortirà demä
cap a Melilla. per a posar-se al
cae de les tropes.
Tarnbel ha rebut el Rei aquest
mati a una oranissin de la dieselta Junta d'enginyers.
Al mhzdia han complimentat al
monarca als ambnixadors de Belpica i Esteta Units.
F'

ita inere y eat a les eríasoris
Piare el redactor de I n'Ileraldo de
afedrisl" .senvor Valdivteeo, per la
Tintineadas d'nn articee en el (mal
rendija honore enbre l'actitrd en
que el Sunrem de Guerra i Marina s'ha col.locat respecte a rexpedient que ha motivat el eupliCaten per a proeessar el general
reeenener.
L'ATENIEU I EL DESASTRE D'AM

NUAL
Abir se 'celebre junta general a

En ve preeenter una perspeeirió
permse l'Alerten ennvoquee a una
manifestaria. demanant que s'esireixin reennneabilitate pel desaetee d'Annual.
En prineipi la proposició etava encentada. per.) alean, serle
vote-eren q ue la ananiteetació tos
presidnla pel «unte de Romanones i ele al trec eenvere que formen la D i reetiva de l'Ateneu.
Aixei motivà diecutesione
No m'arribä a un acord i la
Junta en ele nreeente i, PniAhí.

EN SWeiti i?"-I. To-ee EN 1>FFENISA D' r N BERENGUER
s'ha aesegurat amuela tarda.
qu e . ha prersentat la dimlesd el
Pee d deril del Serat, don doaemern
h' hezTora, per a peder mmal e e des deis eecons la provine_
ta t rantr.ritzevie 1 nee a processar
el seerseral Berenguer.
Ai e centres efirtele nemien fo-

/ternera a (muceta noticia.

PROPOSiTS DI

uovemo
e'all . lbueix el president del
Cengree el prop(reit tle dernanar
la Cimbra. aus mentre
enei l'exnediret de respon g alsielabilitin • llores per a
oautirmar e/ deba? sobre el projede de ferrocarrile.

Nettaii0 De LA ADMISZIO DEL
SUPLICATORI
Sha reunit aquesta tarea la
Gesnieein de/ Senat que ente') CO
el euplicateri per a processar ei
geem a! Deriaiguer.
El ,enyor Chapapriela ha excusat la eeva aessistencia, per
ondule pera ha remae la geva
opinin en un eeerit dirigit al preEl perieral Berenguee ha informar breuesent daeant de la
Gonsiseld.
A he er.rtilla ella negro a ter
cap munifeetatine
La COfilieSii; enfila-me eeneede
-fine a dos *Iriarte de eet.
L'utord unäisime de la nasteleegone ha inanifeetat 91 PO/
prtieirlect, combe de Entarraga, ha

COalUNICAT D'AMA'
El telegrama rebut al ministeri de la Guerra, remes des de
Tetuan, diu que no hi ha novetat a la zona.
EL "REINA REGENTE"
CADIZ.--Ha arriba( de Melilla
el creuer "Reina Regente" per a
proveirse de queviures 1 material
de guerra, tornant-se desprs a

Africa.

i-auntee bores.
El senyor Chapaprietn ha fet
coísetar per eserst la sena atihe-

eles a l'ame&
,. LA P.EUNIO D'AVUI
flema ete reunieä alera vegada
la Caunissió per a redactar el
dictamen i per a formular el sen
vot particular el senyor Azpeitia.
Segons soluble el declamen serh Bernal per tole els vocal de
le Comisen% excepto l'Azpeitia,
que des d'ara no s'ha oposat com
dir-ui a la conceeene del suplicatori, peró que manta la incoenpetenda del Suprem e Guerra 1 '
Marina per a judicar el general

DJ8TA FRI'S PROCESSZT
MILITARMENT

NOTICIES DE TETUAN
TETUAN.— Ha arribal el general Burguete, acompanyat del ne-.
metan general de l'Alta Comissaria López Fereer i del general
Castro Girona. amb la seva es-

posa.
Feren el viatge en autonineit.
— A causa do reeeaseen de
material ferroviari per a la Urna di Ceuta, eol s circula un

tren.
NOTICIES DE MELILLA
MELILLA.—A la posició d'Aíran regna tranquilitat.
Les fcírees de Dar Quebdani,
que havien sortit en socor de :a
posició d'Afrau, han arribat a
Sidi Mesaull, cense novetat.

Berenguer.
Aquest entert el sostenien !ron
be en un principi el duo d'Alba i
En Bartrina.
El primer d'aquests senyere
LES FARAIACIES OBERTES
accedí a la ennteeeeió en conveniWha romplert la Reial ordre
cel el presidert. comte de Lizärraga, que el dictamen no prejut- del ministeri del Treball deixant
efeete la relativa al tansenee
java en res, einii eimplement dei- i
xava obert el enmf de l'aceite ju- cament de farmiteies.
Aquestes van estar ahir oberdicial per tal que el general Berengue e pugni defensar-e de les tea.
Alzó motiva alguns incidente
aeu gacions de les quals se'l fa
entre farmacéutica i dependes-0a.
detecte.
E. van ter diver g es detenciene,
El vot de l'Azneitia ser ä intea
reessana pule megone ha manifes- essent despees alliberats tots els
ta t . el tensamente en hieles legale detinguts.
i juriesprud e ne l e del Seprenn 80_
LA "GACETA"
bre ea e rie eemblante.
El diari oficial publica:
En %Terina. el qual s'ha eb s
do volar, ho tare clima,-tine
De Marina.—Reial decret auto
d'acord amb la rnajoria de la Co- hilan l al ministre d'aquest departament per a presentar a les
miísein.
Corte el prejeete de Bel fixant
DUES PRPPOSICIONS DE
les torces navans per al primer
L'ATENEU
trimestre de 1923.
De Greda 1 dusticia.—Reial
Ea Junta general de l'Ateneu,
ordre disposant (me es preveabans de tractar de l'extrem que
deixi cense demora, a donar caenmotivä la dimissió de la Directiva aprovä dues proposicions: pliment a Partido else del Pealauna encaminada a relee un ho- ment provisional de l'Associació
rnerat g e d'adherdes i afecte al ge- de funcionarle de les carreres
neral n'ir:aseo per la meritiseuni judicial i fiscal, siseeretariat deis
tasca que ha realitzat en instruir tribunals i jutjats i perenne'
tacnic i administratiu de la sotsreepedient pele desastres de"!
secretaria del ministeri i stireeMarroc; ra;tra, per a convocar al
poble de Madrid amb l'obie.ne ció general dele registres.
Finances.—Reial ordre diede. cetlebrar el diumenge que ve
una manifestacid en la qua l es posan? que es publiqui en aquest
periantio oficial i Butlleti de la
demanar ä al Govern que s'ex:geidirecció de Duanes les tarifes
xin pel desastre lote, m ene oc
per a la percepciO dels drets obresponsabilita t s tant d'ordre mierene:onals deis funcionaria do
litar rom polttie.
L'Ateneu de Madrid es dirigirà Duanes.
I:na altea dictant dispnOceene
a tote els Ateneus 1 demes centres culturals d'Emp ane. % per tal aelaratóriee de la Iteml p edem de
tue organlizin lambe aetes SPM- 4 d'ectubre [mesa!, que asse e yesblarts i la manifestada del diula un terrnini per a esa taater la
devolució de les quantitats pa-.
menee si g ui un arte nacienan
gedes per reeerreee en concepta
EL DreenT DE RESPONSABILI
d • depreciada de la moneda.
TATS
Una nitre relativa a ta feanDemä cantinuare el deber, de
quieta de drets d'aranz-q Orle en -.
sespnneabilital e i reprendri el
ecu diseurs En Martín Limen,
contestant a l'Alcalà Zamora.
LA PROTECCIO DE LA
Es possible qUA dema meter<
GIL/MOFA
intervIngui lambe el vescomte
El ,....enador senyor Was ese Mod Eza, el qual te demanada la pa s
demanat dades a la
nt
nana.
receló general de Duarte .; sobre
No es 3.10 exactament quan
tornara a intervenir el tap del I tepes es A de la garrofa ner
e 'ven t. se de la protecese do preGovern. Segons els Intime d'En
i Sänehez Guerra, la intervenció
di ... le fan importar., ce Eajt -.
e nutra nacional, traveu --et e:1.o
aniquest no es farà esperar mol!,
,lies 1 en parlar de non en aquest r i t a :es gestione que rearett
i representante de disotses re1 debat he aprofitarä par a fea glaue
intereaeadea,
contar que El de-eig del Govern

de recerkiier pus, en •stil i uns
att jne, ele vetseeJore torea inferían, ale venaute.
En du•e raene tenaleariLese
e‘explita la desfeia Ial inpitsr,
en tale turedieieas :L'aterrolla
que li selbreeintui en y etire que Itere adversaris reareeven
el primar gel ale dos rajante eseascire de jet i a la majS•2 de
somptierroei4 entre ele lonja*
1 devastare, el pee (tele (piale
t elitYlatfla4 Y2tibl•011..
j lkoialear pet enrolar-9e
;
pite:usted, jasa: cata la serrt de
cara; ea eltree eiresaretitaeres, la
Metate poi. ell "roda a la
sestea pan ole jugar a la antes. ateo, ti arteria «retal u y (ballet.
.14a ha d'elelidar-fte LSi lar la
radies- defenea *eta prteinainest
en atacar.

Ele /ole badalotIlle varee dese?

'obra de Redrigo i Minio en la
,primeia part, i nevanient d'En
Llinhs, el tercer, 'ere al filial. El
del Jileiter, de penal, per maje

„d'En Mame.

L' e st a t del Campionat

Amb ele partas jugats diumenge 'clarece ha fían la primara
%elle, la elassitioaeisi de la qual
un•Jit estantlerta per rernee .se eaent:
etrup A:
Bareelona i Europa, erneatate
punta; n' ene. a; Sabadell, 5;
vuit
a
i Espany41,
Avene,
(Aguaste elareitioaciú fe tenint el »mate la pirdua de aliene
de attlepanyol en al sea eta* partit guanyat contra el ¡ese.)
Grua E:

llartinsno, 0 poeta; Ter:riese,

7; Badalona, ü; ...Celia, 3; Jipi -.
ter. i lepanya. empirista a 2.
Dinmenre miran ele darrrera
perlita de Campienet, pul: n4 se.
ran repreens fine at 14 de gatee;
eerreepoiten eliminar-se.
Barcelona -S'aseden; leenanyol rompa: A y ere-Sane; BadalonaMart loen*: Allitis-Terra em a 1
riler-Empanya, en el camp deis
Nube primer estnentats.

Eren cts equIpiere.
Júpiter: Castro, Jane, Gorro-

ATLETNIME

Primeres eliminatorios
dele Campionats do Dei.-

'her, Tela. Oallied, Gamban II,
Merendé, Quinban 1, Naval 1 Gimeno.

Badalona: Bru. Usiesaert, Den,
nelifign. Riera, 6airsits fienagesei
V. Rodrigo, Catirela, Minan 1 Te1
jedor.-

salons
El Camita Provincial de la F.
A. (1, mereix un entu g iatits elogi
per nexit amerad en l'organització
d'aqueet Campionat; en detall que,

Arbititit ,lia iiat1. asLiataabrima
.per
Inent,

848 as« o» lela

La situació del Govern

prirlamenIttria amb el quid ni la
nació ni les mateixes Corte /si
guanyarien res.

estat el d'accedir a la conce,sene
del suplicatori i en aquest sentit es redactarà el dictamen.
El senyor Azpaitia formulare
un vot partieu;ar. no per no trobar-se de conformitat amb la
cence;sies del suplicatori, sino
per entendre que no pot pulsear
al general Berenguor el Costeen
Soprem de Guerra i Marina.
En Bartrina s'ha abstingut de
consignar el seu vol. pera advertint que el definträ er pro o
en contra en el termini de vint-

e'

eliimee nottriee
del aberree. eenedelment Oe.l hen
enmportament observnt per les
tare.« irdfgí'nie i hara n emlza,
l ene, metin s le Patee d'Afees!. 1
• de gb r,t, de In "razzin" teta contra
ele poislete ate mie l e neeteee'en
ele p larsant g ,Insouella poeiehe
NO SE CELEBRA coNsELL DE

comentarle fe el Ist que aetidisin l'estadi prop de dos mil ea peetadors. Aquesta xifra da nn
encinas que febde ceda
eord
en ole anal. del noatre
atletisme; are que part deg públio
ilecebeint ela preece que ae IifMan,
dIfietillä melt le maree dates proyac.
catees
resultats
neeer ele següents:
lee meters e !lisas, reste seriee:
Primero, Ca9113 i %letra, F. C.
dicimes.
(Baroslona), 11 e.
Ceariart (Eapsna)ll, I
Sarradell (Tagarnanent), 12 , 4

drenare*.
Tercera, Pon!. i Ara:temí (Caros/lona), 12 8. 4 dér1mea.
Quarta. Kareher (S. (3 , Alsaciarva), Marius (espanyol, II e.

dirimes,

Cinquetta. (g ranearon, (S. (-1 .
Atiatio),

Alemanya). (111 (fi . N.
it e. 2 dérimes.

loe metres Misas semi-linalg.
Primera, Casas (Bareelore),

(Espanyoli 1 VintrA
(Barcelona, 11 s. e deeimea.
regona. Graumann (S, (1 . Als'
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altres remeces emb el certificat L'a g i t ació esco
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lamines, de conformitat Els estudiants seguet•
En Sánchez Guerra palerenelestercer
de l'esmentade Retal
de 4 d'octubre per a la xen en la seva ac tu
conversa amb el Rei ordre
resentació dels sumiste clocuEn la reunid • ei
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e-t
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diaria d'ahir, do que En Särichez la dalo de la qual quan sigui adeptar el ()ayer
Guerra ande a Palau la nit del coneguda co aquest Departa:FM
UNA PROTESTA
dissabte. eelebrant inei misterio- ment per conduele del ministre
NAGIO
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pel 26, entenent ,
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que ee
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la jusle.
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fixant-se en especial en el
panya; i l eatalä, a mes a mes,
LA REUNID
deeenentllament de la dimeneeiö 45 una realitat i la realitat estä
do Inarnedient Picaste° al Congre..
pre dninunt dele prejudicis i la
Al Pare del Reares
Sobro tal metería no san d'ers- polit ira.
aquest mate els 1
penar canees; en el proret e 'ario
Ens hem obstinat, per In vist, nombre d'un, tre -, •
de la situar-id politiea filos que en allunynr cada dia mes a Ca' ...Art,
Els congregates..
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men deis lliberals.
de l'harmonia ibarien. Anem a te1 anees cotice per restil.
Atad no eedevindre, fine quo nir cele renunciar els poes que
Prop de les dotes, ha seeribatn
parlin ele rape partareentanne
nensem encara en la quimera de
al Retir un iridiado del Comitale
Es eres] nlmenys que la vota- la federada amb Portugal.
executiu, el wad lie maatAlertat,'da no serie five el (nioto, o diFa hei Portugal.
als saus eompanye que Ittiener..?
vendres i allavors e'esnera ene
Si el general Ardanaz tinguAs na atorgava la eala U • aetes per.el
entelari nuelcom Inietat actual de eomandament al país lusità, re- qua es rennieen, ea ella ele ea - i
la pai ftirs 1 Pobre tot la eitua- ternario une venere de (',emeens. tudianta, ba g an' la revie negains
ci idefinitiva de Partual Gabinet.
Rebutjar el tatelä es una inje- va en que no es podin «llar,
A aquest moment estan Inattle ha a la cultura, a la rail, a la l'estada a pea:sanca ens no toscelat
darreanees', tete que han
realitat 1 fine a la pätria. Cul- sin socis de la eaea.
rament rshjeete I le debat 1 camtivar i atraure el entalä es
Ila afegit que el Caen la e ne :apanees- de Premen.
aixamplar la raça. Rebutiar- In vía posat en relassi arly , eni , ..eSeaurament el ríen del Govern, eis repudiar als sis m'aliene de gtt de la Faeul'at e) Medicina.
en la g PV`i Ver gel converso emb eatalans QUA vinen Pirineus en- el qual havia !monee-tate qn
el Reí, alandi tete entIPIN05 as- o 1 procurar una justa guerra aquesta ~ p iza tarda derramart
perles dra red-14mA nnlít in.
civil.
peralte al ministre dliietrucci
Tamb$ En Melare Georra don
pública per a ce!ebrar Arma,
ese
l'E
ean
e
stat
nie (-tinta f ,.

no es el de reedringir la dita diemistad. Per tal que roe traciat
arnb la mes gran amplitud va
portar l'expedient al Parlament,
pera no s'avindre a que el susdit
debat sigui un tap per a la vida

LA QUESTIO DEL MARROC

PREMSA ASSOCli
: CORRESPONSA1

ArgOna, Casas (Dormilona),
Cehrian (Enpanyal) 1 flubeia
(Earealona), 24 e.
Temoera, Lamber (8. G.

parvrs 1 lie Ice

12113i1STirES
El euts-secretari de la Presi()Ansia ha manifeetat avis l que no
Se celebrarla aquesta tat-da Cun-

een (1-i ministres,

DIS,JOSICIO DUANERA
Ea "Gaceta- publica . aquesta
Reial cedro de Etnances:

Primer: Les Deanes tramitaran, con) presentarles dintre el
!terinini fixat en l'apartat primer de la Reial ordre 1,1 4 d'octubre passat, les solleitacione
sobre devolucions de quantitats
pagarles per recàrrec do depreciada da moneda que ele insteressats no baguessin pogut formular oportursament a cansa de
no haver rehut ele corresponents
certif i cats consolars -que llameen
d'amempanyar a la instärecia.
Segnn: Ele Consolare connideran aix( matelt reetitzades en
temps o port ú lee peticione de eertifieate formulades fine u la data en que per les (litem otneines
CC tengue coneixement d'haver
quedat susp o sa Padmie e ls) de petteions 1 leualinent lee que leerresponguin a expedicions parciels cl contrnet e s arta) caree°
als quals saliaguesein ja efeetuat

MORT D'UN PERIODISTA

Ha mort en director de "Nuevo
Mundo", don Francesse Verdugo.

COSES DE LA DIPLOMACIA
El ministre d'Estat ha posat
a la signatura del Rei envine decreta i especialment carlee reials.
Despeas de fer ús de la Ihrenein que lt concedi el seu Govern,
ahir tonel a ataarid Parnbaixadoe de Franca.
Avui l'ambaixador ha set la
visita le presentacid al ministro
d'Estafe
— L'embale:olor d'Alemanya
visitat avui al ministre d'Estal.
Ha traetat d'as.eumptes nene
a les relaeinne comerciale entre
ambdós palcos.
n'ignora encara ei lee negoeiadons comercian; mitre ambdas paisos seran represes, en.
cara que, com hem dit repetides vegadee ‚topen amb l'obstaele del conflicte 9ohrP la moneda depreciada establert pel Govern espanyol.

— Ha arribar a Madrid el nou
ambaixador
— El eenyor Enee de Mohos
It rebut la visita del ministre
de Finlandia, canviant impreeeions respecte als (leeige Quo la
el representant d'aquel) rete de
qua es fomenti el canvi de pro-.
dueles entre la sa y a nació t Espanya. fixant-se expeeialrnent en
elle agricoles.
El dit senador conferenciara
amb el ministre dleetet sobre
anuest ussurnpte.
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LA PUBLICITAT

Conferència d'Assegurances Socials
Sessió de clausura al Palau de la Generalitat
Diumenge., a un quart d'onze
del matf tingue lloc la clausura
de la Conferencia d'AsseguranCes celebrada la psasada setmana
el la nostra clutat sota el pairomatge de la Caixa de Pensiona per
ia la Vellesa i Kstalvis. La vinguda del Ministre espanyol del Treball per a presidir la sessió i
eospreses a que poguda donar
lloc amb motiu de l'incident del
President de la Mancomunitat i
deseorteina de qué ton objecte
per part del Governador civil,
eongriaven un interès general en*cien d'aquesta ansió.
Presidien els senyors Caldeada, Puig i Cadafalch. Marvä, Alba, Maluquer, Valles i Pujals,
aloragues, etc.
ee e El G-overnador, senyor Ardapaz, no va asistir-hi,
PARLANIENTS DELS SENYORS ALBO 1 JIMENEZ

Obrf la scss16 el Conseller de
la Cabra de Pensiona, En Ramon
Alba. en representaci6 del President, senyor Ferrer-Vidal , el qual
proauneiä paraules d'agraiment
ele assembleistes, lloant la tasca
realitzada i expressà, en nona de
Caixa, la viva satisfacció per
tèxit complert de la Conferencia que anava a esser closa. A fl
que pugui ezpressar amb toia
sinceritat aquest nostre agraimena digna permeteu-me que us
• bo -digui en llengua catalana. I
11risant la parla espanyola amb
tatie havia començat el parlament,
«Mi/1llä en català afegint: A re*rece benvol guts companys de
el
- treball no es fa tan
eaals amb les mans, sino lambe
dedicant tata l'existencia al be
• proisme . Sempre que tornen
e Barcelona tingueu per segur
que els nostres brin-1)s us serän
eberts, ja que la nostra instanaló os considera 1 aprecia a tots
tam a germans en la gran familia
de la Previsió. (Aplaudiment s.)
El senyor Jiménez, Director de
fa Caixa de Pensiona d'Arage, (Mame tambe paraules d'agraiment
per Barcelona i de satisfacció per
les tasques de la conferencia.
• Explica lantervencia Mine de
' les Caixes collahoradores en la
Conferencia, 1 l'esperit de !liberta! d'autonomia que ha regit en
la mateixa.
Veta vots pera a la t'ene implantada de les assegurances i
acabà oferint-se per á cooperar-lj.
PARLAMENT DEL PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA

En mig d'aplaudiments s'alçà
tt parlar En Josep Puig i Cadafalch, president de la Mancomupitat de Catalunya.
Desitjo esmeessar-vos en nom
Ce la terca catalana l'afecte amb
que heu estat acullits aquf en la
prevista i l'estalvi, les asseguramms del passat, san una U:albear que ha conservat les (anfibias soques coro les anomena Le
Play durant sibles 1 sietes ert modesta mediocritat, mes sense que
niel es deeintegees el patrimoni
famlear.
. Sa com en l'examen d'instituatoas, entre nosaltres populars,
heu volgut antablement trobarhi ensenyaments i com les 11mgal-e i diferencies que hi heu vist
en rolad() amb les de les terres
s 'ostres us han inspirat la curiopitat I la investigació amorosos.
n tes visires conclusions, inspirades en ample eeperit de progres i en el sentiment ce lliberti
que en molts de vosaltres es naauralesa, estic segur que elevades a Bei, secan com primavera
que ferä reflorir el soc i caduc,
cada mena de planta amb la seva
aloe caracterlstiea, com en la naauralesa uberrima i Muro i no
dalla que segui i iguali i uniforMitzl. L'Institut de Iteromes Se.cicle es d'abre garantia. VivintIluny en sentim la seva amó
barnebnica amb la Calan de Preaieiti i Estalvi, que considerem
born a cosa neetra. Jo Itaig
Neme en vosaltres aqueix espera..
. No es limita avui en aqueix
pentement de varietat el nostro
Ideal: tenim viu el concepte de la
personalitat de la terra catalana;
tuna personatitat nacional com'pleta I no un lumbre de un tol;
;pese molts de vosaltres no teniu
deure de pensar alai; però, el vosare seny d'observadora us fa do Dar ja un gran pas: veicu, Loqueo com Espanya no es un pla
gerrer uniformo, sine que al
znenys es una letra vària i diper a, amb pables distints, azul)
diferentes euhuree, com compre
'ha estat des detri tones histemice,
: com mis revela ieetudi cada ve, Agada enes prolond de la prehis/atrae
I I aquelxa modalitat que ens heu
revelat de vogire pensarnent, la
,inanifesteu vetent adaptar el tra •
ejo uniforme 1 de munició. Espe'ro que la Confereacia d'Asseguf,ranees de Fettlertnelet, de la in .
Nalidesa i de ta maternitat, bau4ri Sortil da Catalunya reforçant
'Aquest crileri,de /hure varletat
quir amb are« estudia les reallNate d.1 DAM tesela AM joda

adaptats a ella i no pensa subjectar-les al turment del Hit do
Procuste, fent adaptar el letón
real als principis Leerles. Jo ein
complasc en veure en aqueixa via
al senyor ministre qui ens presideis, que ha dietat, cas excepc:onal en el món de la legislacici espanyola, un decret d'assaig de la
sindicació lliure d'aplicada limitada a Catalunya.
He d'insistir sobre un punt respecte el que tinc la seguretai de
portar la vete de tota la terra catalana: el respecte que haveu
mostrat al nostre idioma.
Sentim cada dia mas el que te
d'humiliació i d'opressió el
menyspreo a la !lengua nostra.
Sabem cosa la llengua es quelcom lligat, amb el pensament colleetiu i cona Os expressió de la
persinalitat d'un poble. La impoenea d'una llengua es la primera marca amb que el vencedor
macula amb innoble tatuatge el
front del vençut. El despreei a
la 'lengua dele nostres pares i
dels nostres fills es el despreci
Ilensat car cerf immunde al nostre passat i al nostre esrevcnidoe, a yo que estimen mes que les
riqueses, quo les glòries.
Vosaltres ens heu saludat en
la riostra llengua i la heu admesa en bona companyia en les vostres deLliberacions. Es abre preludi de venidores concòrdies ibèriques, mes lliures però més fortes.
Ha caigut això com balsam en
el nostre esperit i serà gran per
tot el nostre poble a qui els segles de desgràcia han doblat i
excitat el sentit do Pagraiment.
Podeu fer alai d'Espanya un casal en tots amb honor hi i tots
ens hi sentim igualment lliures.
La vostra estada a Barcelona, senyor ministre, senyors de la Conferencia, que en marqui la pedra hueca inicial d'una gran ruta que podria ésser plena de gibrin..
(Aplataliments.),
EL PRESIDENT DE L'INSTITUT DE PREVISID, SENYOR MARVA

El Presidant de l'Institut de
Previsió, senyor Marvä, parlà seguidament glosant l'ambent especial existent a Barcelona, que
età preparada com cap altre ciutat en qüestions mutualistes 1
elogia la Conferencia que tant
haue-lt fet per un millorament social al qual tots harem d'ajudar.
Posà de relleu la finalitat de
l'Institut de Previsió, que amb la
eeva política cerca la unitat dinIre de la varietat, asolad aixf la
intervenció de diversos elements
interessats.
El resultar de la Conferencia es
colt satisfactori, per haver-se
arribal a conclusions practiques.
Agraeix la cooperació de tots
que han intervingut ere les discusions, l'esperit de les quals pot
sintelitzar-se en el lema: endavant!

visques heterogénis cense arrlbar-so peró, a cap escàndol lamentable.
Tots els assembleistes es mostraren altament satisfets dels resultats de la Conferencia,
RECOMPTE CURIOS
Un senyor asambleista ens
contà, de sobre-taula, com baria
tingut la euriositat de eomptar,
rellotge en rnä, les frasses
esmerçades pele congressistes
durant la Colk fer&leia, protestes
de modèstia, elogis e l'orador
que acabava de parlareleromeses
de brevetat, totes les quals sumaren un total de tres hores; un
quart i tres minuta.
Si aini ha esdevingut — afegia
el subtil observador — en una
Conferencia tan Arao i
se, (mentes hoces no denen perdreei en tenle de Congressos inAti 1s1

De l'estada de don
Abili Calderón a
Barcelona
•

VISITA s,-.../ESA

El senyor Calderón abandonà
el progecte de visitar les obres
del port, coro tenia anunciat, en
haver esment de la tragedia esdevinguda.
A LA CASA DE SALUT "LA
ALINÇA"

A les cinc de la tarda visità el
ministre "La Aliarme", essent rebut pel doctor °Mona i individus
de la Junta.
Recorregué les dependencies i
pronuncià un breu discurs a la
Sala d'Actas.
A LA CIMBRA DE COMERÇ
Abans d'aldr, a la nit la Carnbra de Comerç i Navegada obsequià al senyor ministre de Comerse Indústria i Treball amb un
äpat intim, molt ben serviL pal
restaurant Martin a la sala de
sessions de la premia Corporaciú.
lii assistiren autoritate, els presidenta i secretaris de la Cambra
d'Indústria i romera, del Techa!!
Nacional, el comissari general
d'Assegurances, marques de Aracena, el delegat del ministeri del
Treball, don Jaume alg,arra i el
secretari particular del ministre.

AHEI DILLUR3
Acompanyat d'alguna alls funcionaris espanyols, el minietre ha
recorregut en auturnebil algunee
poblacions de la costa de Llevara.
Amb l'expres del vespre retarefe a Madrid don Abilio Calderon,
essent acomiadat per l'element
oficial. En el matear tren marxaren Fex -ministro regionalista senyor Camba i el diputat En Pero
Itahola.

LA

MUSICA

CAPEO CATALA
La nostra primera entitat cho,
ral inaugurä la sera Serie de conceda del curs actual el -passat
diumenge, dedicant la sesser a les
principals composicions premiades a la darrera "l'esta de la Música Catalana". Prenia part lambe en aquesta audició inaugural
la gentil sopran Andreua
EL MINISTRE' ESPANYOL nells, acompanyada al piano pel
DESAUTORITZA AL GO- mestre Busca
El concert consinuf una sessió
VERNADOR
brillantfssima per a la caneó poParlà despres el Ministre, se- pular cantalana, arel coin per als
nvor Calderón saludant a l'as- /lustres compositore, que ten
sítinblea i agraint a tothom les amurosament saben sentir-la i
atencions envere ell tingudes. En donar-li relleu i esplendor.
fer un elogi de la ciutat de BarMultes de les composicions les
celona afirma que Castella sem- coneixem ja per haver estat canpre ha palesat la sera amor a ludes el passat certamen musiCatalunya.
cal. Esmentem, no ebetant, la
Promet, en Lona del ,Goecrn que caneó titulada "L'hereu Riyera",
representa, que les conclusions admirable tant en son sensitiu
de l'assemblea seran estudiarles i text com en la melodía; la 11,ipresentados a les Corts amb un vor veritablement magistral t'id
progecte de !lee
eenyor Perez eloia en "El gatea
Recollint t'elogi del eenyor desdenyat", "La nina bella", "La
Puig i Cadafalc, per haver dictat leal maridada" i ''El mariner"
una Bei de si/al:cada espinal
(aquestes dues duermes es varen
per a Catalunya, el Ministre es- bisar); "Ave veruin" i "O Je.su
panyol (narró que aquesta Bel te mi dulcissime", per a chor i ()nel propósit de fer-la extensiva a utre, de Planes, i la bella "Pregà Espanya si a Catalunya, on s'ha cía do Filinine de la ciuLat de
implabtat a guisa de provatura, Deu", de einspirat compositor
dini resultats satisfactoria.
Massana, S. J.
Afegeix que no li ha desplagut
eledi expressiva i brillantment
sentir parlar catalä. perque creu liudada pea senyor Cogut la
fine atea respon a un sentimen"Caneó del borraleu", ene el púalsme semblant al que egs, els Mis féu repetir. Harnionitzada pei
espanyeds, lambe acoten per la senyor Cumellas Ilibó, es donaseva torre. Ara — diu el senyor va en primera audició "La gentil
Calderón, tenint present que el atargarida", pele) on aquest mesGovern estima amb una amor tre obtingue un axil assenyttlid
igual a totes les regions 1 pro- fou en l'interpretada musical de
atarles espanyoles, no pot per- tres poesies d'assumpte infantil
motee que unes Siguin mes llames del poeta Carnee, en les quals el
que les altres, sino que vol te- compositor ha sabia expressar
nir -1e s totes sota unes lleis idea- tota la gracia gentil deis textos.
tiquea.
Les tres cançons (oren madi
Araba elogiant la tasca de l'as- aplaudidc 1, naturalment,
sa mblea.
des.,
La senyoreta que tenEL SENTOR MARVA ALles simpatías compta entre el peTRA VOLTA
lic assidu de l'Orfeó, canta a la
El senyor Marvä torna a parlar segona para acompanyada al piaarabant l'acte, saludant a la Man- no pel mestre Tomas Ilux6, viscomuntat, al poble de Barcelona rice cançons catalanes, originals
1 al senyor Calderón, en nom de dele compositora leurnells, Sanl'Institut de Previsió.
cho Marraco, Buxel, Vives, GarreEs (bina per closa la Conferen- te, Sanuper, Toldrà 1 Pujol.cia a dos quarts de dotze.
L'art delicat de la senyoreta
UA APAT EN HONOR Pornells va ésser molt apreciat
DELS ASSAMBLEISTER per l'auditor!, que no li rtgatejä
ele seus aplaudiments. La cantaFORASTERS
triu afegf, encara, una caneó poA la una es congregaren altra pular catalana.,
vegada els asseambleistes a l'AA mes de les composicions esvinguda del Tibidabo, on es servi mentades, s'interpretaren en
un dinar, desprea del qual els se- aquest concert les notables obren
nyor Calderón brindä amb aoves "Don Joan 1 don llaman", del
parinals. de 000rdlUtat L b bagua muta 'Aten, j'141 laIrAele gel

Sant Ramon", do Kurl Schincller,
i finalment la deliciosa "(aceitada", do Jannequin.
La direcció del mestre Millet,
sempre intel.ligent i fervorosa,
acompanyat deis senyors Pujol
i Salvat, fou premiada amb ¡Ticodiments constants per part del
nornerós públic que omplia la
sala.
Tan espléndida se g aba musical
catalana finf amb el cant de "Els
Segadors".
E. M. F.
Tras canecns del mestra
litorguñó
Gentilment ofertes pel seu
autor, el distingit compositor
Manuel Borguiló, hem rebut tres
cançons inspirades sobro textos
dels poetes Mateu, Stecheti i Mangada titulades "Not aftpiga
greu", "Quan jo ja seré inort" i
"Pirenenques", totes tres d'expressiva melodía, saborosament
catalanes i compenetrados amb
l'eeperit de la poesía respectiva,
alguna d'elles, com "Quan jo ja
seré mole", cantada recentment
amb èxit per les nostres mes notables "liederistes".
Aquestes cançons han estat publicades amb corr e r', nresentació per la casa e

Acadern de Ciències
El P. L'iris, S. .L, dons ahir,
a les set de la tarda, una notable
conferencia a l'espaiosa eaat
dActe ele l'Academia de Cien,
cics i Arts, plena a roscar de selecta concurrencia, entre la qual
segueram un gran nombre d'academies i altres distingides personalitats del nostre mon cientiño.
El tema fixat era "L'espectrose
capta, clau de l'astronomia nao,
Orna".
El P. Rodes, després dr brau
exordi saludant als senyors ama-'
rena l es i a graint l'oferiment de
la tribuna, exposa Pobgeete de la
timitereada, so és, axpesar les
valuosfsalmes aplicacions de ,r2S-1
pectroscopi a la ciencia aslrona,
mica.
Palesä cona respectroscapla
ha proporcionat dos metodes
nous per a medir dimensions i
la distància solar amb mejor
precissló que l'assolida per tots
els adoptats autoriormerm al ea-.
gle XlX. Explicä els resaltate obtinguts en l'eetudi dc la rotació
dels planetes i en particular del
planeta Venus, I pealada del
qual resta encara insegur per
les diecultats d'observad& oee
pecialmant analitzades pel cene
ferenciant. En neetudi da la cons,
titucie flaca del sol da en deee
plega l'espealroscápia teta la po--.
Leticia do son metode, revtaantnos la compeemió química, la
temperatura, la pressió, l a yero,
cilla, la d'etrib mía dala elentents
en '-• s diverses capes i lins el
cenit de rotaceó que agita la
supertleie del sol.
Digué que gràcies a raspeetroscopi hom podia daterminar
la (m'ea del carnp magnetic solar i precisar l'angle de la recta
que uneix els aeus mes forma
anal) Sera,
BIs espectrógrames esteLlars
permetan establir que tot el ilustre sistema planetari es mou per
l'espai a rae de 20 quilúmetres
per segon vers l'estel Vega da la
Lira.
Es impossible detallar de quina faisó el cunferericiant anava
ponentrant en els mes profunda
sacrets del mote sideral. Presentis les fúrmules que permeten
calcular la temperatura dels astres, i exposä lambe el proces
seguit per a determinar-na les
dimensions. Referint -se a l'estel
Betelgeuee, digne que era tan
inonens que ()Mire ecu hi hauria
lloc per al Sol arnb les debites
de efereura Vahos i la Terra.
Fen un estudi molt interessant
de les nebuloses I t'ad el P. Rodes amb unes ben poeliques paraules, panlant la immensitat del
Lirios mena
El ennferenciant fuu fertament
aplauda.

Crónica judiciäria
.ASEENTALAMENTS PER AVUI

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.—No te assenyalament.
Sala segona.--Concepcia. Inci(lean: Productora de Forces Contra Espanyola Construccions.
Bareoloneta: In cident. Fina de
J. Tayä contra lauis Matutera°.
Universitat: Majar quantia.
Francesc Guerricoleitia contra
llorad Echevarriela i altre.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Seeció primera. — Audiencia:
Estafa. tened Bub6 i altre (oral!.
Secció se g ona.
Universa:d.
e'alselat, estafa I ús do roen suposat. M. R. i un anee (jurel). Al
senyalat per a dos dies.
seesea tercera.—Sud: AASaSSinat frustra'. Josep Saleta i nitres
(juran.
Sed() quarta.—No té assenyal'amera.

DELS JUTJATS
Jutjat de guardia
E; te l'Audiencia, secretaria del
seseen. Florensa, ha instruit 19
havent ingressat als
calabossos set detinguts.
L'ha substituil el de la Llotja.
beeeeteria del Intuye Earmkonto.

Dimags 28 de novembre 1922

ÇRON ICA SOCIAL
ASSEMBLEA DEL SINDICAT CRIC DEL RAM
DE CONSTRUOCIO

El diumenge, a dos quarts
d'onza del mata Ungiré Roe di teatro del Bese una assemblea del
Sindicat únic del Ram de Construcció per a releed() de la Junta directiva i tractar do l'orientacid a seguir i d'asumptes generals.
Presidía el senyor Massoni,
qual obri Pacte i explicis el motee de l'assemblea.
S'elegí la següent, Junta: President, Pujol; per la Federad() local, Arlal; pea la Federació regional, Soler; per la Federació nacional, Piera; pel Comité Propresos, Penya; vocals: Tallee,
Tella, Lorente, Pinycih, Pous,
Valls, Surita, Arnau, Llorenç, Mogur, Benages, Alboreda, Alfonso,
Ortiz, Fuentes, Medina i Remitirte
dez.
Després se concedí la paraula
als assembleistes ierque exposessin orientacions.
Parlaren els senyors Soler, Giménez, Rosquilles, Bermejo, Piera, Girona ,
En Gardenyes demanä l'abalicia dels delegats.
En Marines va exposar que es
tes un mítines magno pro-presos,
iniciar pel Rana de Construccid.
Despees Uta ús do la paraula En
Salvador Seguí, el conegut "No',
del Suero".
Que säpiguen — començà-1's
autoritats i eis patrona que el
Sindicat únic del Rana de Construció no té necessitat de rectificar res, sinó que mantenim la
conducta que segufrem. Les nostres rectificacions són (Pardee intern, que no afecten per res a
fora.
Afegf que com arma mäxlma
tenien la revolució i l'acció directa.
e
Paris dels delegats, dient que
calla elegiralos d'entre eis obrera
honrats. "Fine ara cris havem vist
oblig,als a acceptar contactes que
ells mateixos provocaren, cense
que ens interessessin. Fina ara
teniem de tolerar que els delegats,
no mes pet fe t d'esser-ho, s'estenin sense treballar".
Tenim d'exigir--continne—que
es parli cla. Ens ha falla!, la valor moral del poble, i alad ho tenom d'evitar.
Par% dels companys presos,
demanant que s'esmerces tot l'esfare Per la seva alliberació.
Digué que tenien d'aixecale un
informe, cridant a les famflies
dels 37 sindicalistes del Para de
Construcció recorte i suüvencionar
amb quantitats respectades a les
familias desemparades.
Afege que es tenia de bandejar
als verbalistes, a aquells que prediquen i a l'hora de la liuda s'amaguen.
Fea vots p er l'aument de jornal.
I, finalment, p arlä del problema de l'habitada. "Tenim d'acordar que cap editora all nostre
ram de construccia enderrocarit
una casa sense que n'Id h e gi una
altra que la substitueixi."
Despres s'aixec à el president,
sonsea. Massoni, per a tractar dels
assumples generals. Parlä de la
quota, i digne que la Patronal de
Conslrucció ja els combatia roen(re s'estaven organitzant, i que
calla posar-1n fi amb mitjans loeles i humanas. Despres aixedä
Pacte.
Tole els assembleistes seriaren
en ordre.

ASSEPADLEA DE BARBERS

Al dorniciii deis cambrers es reuní en aseseublea general el Sindicat l'Hure de Barbera i Perruquers.
S'eleef la següent Junta dires,
tiva:
President, Pece Lluis; vice-president, Miguel Melero; secretara
Josea Beis; tresorer, Sebasem la guer ; comprador, Alfred Sangermen; vocals Enrio Rectoret,
Pese Senchez i Josep Ministral.
ELS CONFITERS
UI Sindicato de Contases i Similars comunica a lote els que
vulguin inscriure-s'hi que poden
pasear pel seu esialge social,
Cuente de l'Assalt, 58, cada ve e Ire, de sis a vuit.
DECLANACIO GFICIAL
DE LA CCMISSIO MIXTA OLL TREBALL

Aprofiiant la Vreita del ministre
espanyol dol Treball, el president
de la secció administrativa de la
ComisseS Mixta del Treball en ei
Comerç de Barcelona, En Josep
Cabré, leu, parlant oficialment
nom de l'esmehtada Comissió, un
decloració, de
qual n'enrejen)
alguna conceptos.
Va 'loar, en primer teme, pesperit que eamprimi a la creacid
d'un orgartisine que tenia eer abjecte la conciliada i l'arbitrat
en les !Miles entre patrons i de.
pendents de la clase mercante!.
Ami, els regims deis Clunites
paritarie 1 de la Comissió Mor!a, la dependencia mercantil de
Barceluna, que havia presencia:
continuades viciarles de l'obrer
manual, obtingudes per la violencia, ha aconseguit un considerable millorament de la cera conde.
cid sensa acrlurbacions ni Hurtes
(l e classn; ha asstlit la 'penates
del complintent de la jornada do
vuit horca, 1 he trobat la manera de defenser-se de lote vexa-ta
a que la necess i lat bestias pogut
concluir-1a davant dels 2atfoit4
L9A ascrupoleskas

Per la seva banda, la classe pa,
tronal del comen:, de Barcelona
amb el regim de la Conaissió
La lea fruit d'un perfode de pais
perfecta, dintre d'aquesta ciutaie
constantment inquieta; ha pagel
apreciar cona lea benemerites en.
Wats de la dependencia que inte,
Fea aquests organisme, s'elle.,
nyaven cada dia mes de les orga,
nitzacions perturbadores, i com
conseqüència d'aquest allunya,
ment i del majar eaperit de jus,
tícia en els contractes de treball,
ha pogut lambe evidenciar en la
mejor par t dels cascos una aproximada mes cordial amb els seas
subordinats.
Per aix6 hem pogut dir que 1S
Comissió Mixta realitrava una
tasca impopular. Els que hi labo,
ren saben que es i que deu desee
impopular, perque el dia que no
ho fos llamea perita la seva efe,
cäcia, significa:• ia que havia claudica per un cantó o per Peltre, i
la reacció que es produiria Se.
ria foreosament greu. Es impopular com el minister d'Ilisenda
de qualsevol pals, com tota funci6 severa de policia, com la maleda missió del metge higiene.
la o com la d'aquell que aplica un
remei herede.
Per aix6 el poder palelic ha de
considerar l'obra de la Comissió
Mixta necessäria i imprescindible,
malgrat el descantent de l s egoistes de la una i de l'altra banda. El
Govern fa com si delegues en ella
una fundó social recercadora de
l'armonía. Les normes de la Cae
missió Mixta son fruit del pacte
entre els factors en Huila. Quan
reix en la seva tasca ve a repre,
sentar un triaren dol poder
Me. En canvi, del fracàs en sens
Orla el pes la Comissió per no bes
ver sabut realitzar la seva tasca
amb èxit.
La Comissia Mixta — acaba—
s'ha de considerar com una esperarme en materia social.

DEL

MUNICIP1

De l'homenatue a En
Massot
La COTIliSSiö Executiva de l'homenatge al tinent d'alcalde del
(astricta X, en la reunió celebrada
per a pie-medir a l'aprovació de
compres del dit festival, s'acordä
fer palies els següents acords:
Que toles les entitats adheri
al dii hornenatge que desit,-des
gin fer qualque comprovació so-.
bre Pestat de cometes, podrá ferho lote els dies, fina al primer
de desembre age5xim, de sis a vuit
de la tarda. al domicili del presi,
dent, Pere IV, 159, bajaos.
Que la persona o entitat que
tingui alguna quantitat a cobrar
de l'esmentada Comissió, podrä
presentar el seu corresponent rebut, per Lot el dia primer de desombre, en la cual data quedarä
clos definitivament l'estat gene,
val de eta/lenes.
Els empleats
Es recorda als individus de brie
gredas i nitres cossos, que presten servei d'escribents a les diferentes dependericies de l'Ajuntament, que fins al die 29 del corrent inelussiu, de cinc a sis de
la tarda, es rebran al local de
essociació d'Obres i Empleats de
l'Ajuntament els certificats signats pels seus caps. De no cum,
alimentar l'esmentada documentació perderan tot dret,
Tamhe tindran lloc a dita Associació les reunions següents;
Dia 29, a les cinc de la tarda,
Aspirants a escribents. Dia 30, a
les cinc de la tarda, Auxiliare.
«a e

as mnmima. 1

Darrera

hora

DE BARCELONA
ROMEA.
Inau2nracki de
les vctllades sic tuatre celea°.

Ahir nit el nostre teatre del caree de l'Hospital, jnau gurä les seves sis funcions de teatre nacional i estranger. D'aquest abonament ce n'havia dit "funciona se
lectes".
L'espute del- teatro era "seTecle" de deba, i e seleste" la presentaeiO de la primera obra d'aquests abonaments. A tes llotges
i a la platea ja podien mirar oa
volguessin, que a tot erren bi has
via caree boniques, barbes cenegrades. El bo t nilllor de la nostra
aristncracla, de la nostra política, del mal% de les linees i riel
mara del d'aten havia nesulit a pre.senciar la representada de "Fan,
ny i els seus criats'.
La romectiß de Temar), interesa
sä 1 divertf a tot aquell lié do Dla
de palio escolltt. L'empresa de
llamea, secundada pele senyor3
afilian, Retiren, Soldevila i Mala,
tea que eón els que ho han dut 1
no han escatimat treball ni entusiasme, poden estar ben setisfeas
de l'exit asalte La presentenie
eebra fou de primera 1 :9;icitent
do tot cor iii senyor Mataró, directur artistas.
La seta 1 el s-estival a les escales ds Romea, estaven Idees ds
pampa aegetal com en els dies de
gran evita/mita'. 1 fela tan gola,
que un bona pensava st haviea
crasa', la nota de in casa.
Dentä parlarem de .la_doined ia 1
dele anota.

LA PUBLICITAT

Vaixells entrena

'apanyo! 'Rey Jaime I",
a,MainS, amb cärrega general i
a, passatgers. Arnarrat mes h de
ralla. Consignatari, Amengua!
Vaper alemany "Alicante", de GRAN TEATRE DEL LICEU
aamburg, arnb càrrega general.
Amarrat moll de Barcelona S.
Avui, BORIS GODOUNOFF.
üor.signatari, R. Torrabadella.
Demà, AIDA.
Vapor noruec "Orm Jarra d'a
jamires, amb carrega general
amarrat moll de Barceiona S.
Gonsignatara Condeminaa.
U
Vapor espanyol -Ampurdanés" bi
Si
de Palamós, amb clirrega
roa Amarrat moll d'Espanya W.
U
;onsignatari, Enric Freixaa.
U
Vapor espanyol "Antonia", de
a
Valläncia, en Ilael. Arnarrat moll
Avui, tarda, mag-fiffia
d'Espanya N E. Consignatari,
e
U
aompanra Transmeditarrania.
di programa. Intima a preus
Vapor espanyol "Seraffn Ba- •
llesteros,", de Gljón, amb carbó.
U
Amarrat mol! de Ponent N. Con- e popular; de
aiguatari, Ballesteres.
•
3
Vapor espanyol "La Cartuja', •
LA SOMRIENT
dc Santander, amb atarraga general i 6 passatgars. Amarrat ea
MAGDALENA
¡Bol) del R'-baix. Consignatari, •
Ibarra i Companyia.
U
Vapor espanyol "Andalucía", al
U
càrrega
general
1
de Cädiz. amb
E
381 paseatgers. Amarrat mal! P!
d'Espanya NE. Gonsignatuari,
•
Companyia Transmediterränia.
•
•
Vapor espanyol "Manuel Cal•
vo', de Cädiz, amb carrega general. Amarrat mull da Sant Ber- U
•
tran. Cunaigualari, Ripoll.
.,aiazaauaasimisiirairigniar,
Llagut espanyol "Amcitaa,
Yinaroe, amb garrotes.
Vapor espanyol "Previsor', de .....NiuuEumuluuriusuumaur
Maragan, ami/ càrrega general.
Amarrad mol! de Saat Bartran.
Cepaignatari. Franco Española
da Navegación.
Vapor portuguas "Farnan veTentre Liric Català •U
lase, de Rosario, amb carro:iza
general. Anuarrat moll de Cesta. si
• JOSEP BERGES •
3 Direcció •
Ca nsignatari. Cnodeminas.
la
•
Vapor espanyol "PauSina", da
estrena
de
•
Avui,
dimarts,
carbd.
Amarrat
Swansea, amb
a
mal) de Ponant N. Conaiguatari,
U
la
magnífica.,
revista
catan
laiiasi
U
u
Vaper eapaayol 'Poeta csua- • Jara,
Es
a 1", de Valanc I a, amb eärraga
E
g nasal. Amarrat mol] d'EapaAl
NE. Consiga/atara Compau
ti 9
U
ra a a Transmeaiterränia.
e
a
Vor espanyol "Ray Jaime 1",
U
d Jalma. amb cärrsga gaiiaral
U
passatgars. Amarrat mol! •
i
E
ea
I,s Drassanes. Gonsionatari,
5
'ara
nsmaril
t
eraänia.
,nyia
C,.rp
a
Vapor norime 'Manto". de Por! u
IV
Tiltasa, arab carta/. Amarrat nadl til
d! Marrat. Consignatara Bernal =A
1
i Caanaanyia.
El
a
Vais/e espariyal "Ialarinda". le el
la
Pl
i
N ork i escales, amti ajarla,- ufaleMaT.aallaC.TafitabiaSie•
sesad. Amarrat madi de llar:: Ta. Cousiaguatari, Ignasi
are•gcrimenocanamEcert
ea
espanaol °Ainnaara",
"lEATKE NOVETATS
anib carrega gana1C
d'Espt as a W.
; ta rrat
CIRC EQUEOTRE
ra
;gentil.% a COglar.liD)
Gran compara- la de Sir. Ventura i3
a
18 Sanean. Mur dimari5, clt, a des iiitt
deu. Magulle,: programo,
Vapor espanyeal "Tirao".
• cuarta
fartagana i aseadas. ami, Mirra- • prer.e.itt-lo vart toca la notable comGren Cal: Iii tantee Gurtlen, •
ganaral i pasesalga. Amarrat
rel del frt-ferru. Mlle. Scaruber, Los
rill d'Ea/par:al W. Cona: i ces:ata7 Asparas, !lile eer.2.8, sl, I27.0:133
y Mita Saltaos, 31115. Fe- va
*
Florences
Ramas,.
lratU, Eta 4 D'Angelya• Silla. readri- E
z
a pan, Tilo Arduas, Mea
Vataells citaaatxata
cre:rent Cela gruriesoe
t Carmansa Al.
Alea
I
*
domes
Rico
Vapor espanyol "La Cartuja", 21 banca 1 dela augusCsi Silva 1 Gratis. vt
aab earreaat. gertaral, cap a
Desul. deneercs. en, a dos glacis a
den, geandiu1a C.Meita. Dijutta, •
i eta/a-les.
gran eas..leirellIMent, extraordinarl E
Vapor eapanyca "Maria Doloproarimna, 6 notables debuta, 3. Per n
amb el aeu equip, eap a la u primera oa egada a E-apanya.
mar.
crsia. Debut, debut, debut. d'Ef e
(43108 comedianta, del uutalile domaVapor espanyid "Pedro", ama
dor Broker. Debut de Els 7 Scretos,
4:44p a la mar.
e,
Si acre:Jalea. De0111 deli 2 iliaLon, ee• •

•..TEATRES---

•

Teatro

tu

Cela Romea

Avui, dimarts a dos quarts de
cinc, reposició de l'admirable
op e ret a La princesa del donar,
gran èxit d'aquasta companyia. A
les den, Haz bien, sin mirar a
quien i La reina de las praderas.
El nula gran axit teatral de rally!
En aquest teatre funciona un
perfecta sistema de calefarció
central.

Companyia de comadla
GUELL - TUDELA QUERINO - CORTES

a

ARISTOCRATIC SALO
a
U PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA
Anal

Minarle grundlosen asiente_ vi
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Gran Teatre Coalla! i
Gran Cinema Bohelnia

Patace

aa,13 Ue 3,5 10 iturtr£9.
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Monumental i Wiikyria

221
.Ccul temerla, L'orfarreta, 8 y O
C r,usodis. Espinela, per Paulare Fret‘ (iatren. 1_a mona rete:aleada, Ele des ;
• petate, Una pagina heroico. Un matrimetti feetigucint. Di- ma dalr,err9.
• ostrena. L'admirablo Cr:chton, de..1
El 11 , uni Proarreui AJOr i a,
L'O"- IE
fLneta, 10 1 II el/leca/1s. Le vilo do, N
dora ullre2.

h4.

Yapar alarnany "Alica»te", ami/
earrega general i tränet. cap a
Gimo% a.

U
•

Assaciacili Mus'ca
DIcendres, lee. de desead:re.
Preaentackt, en coneert, do

Saló Catalunya
:Notable atatet .

xl

tlimark, 2

2:

408d:ei ITUREt
ca-proreaser del M'ostro:M/n
de Glnelra (Grau superlor).

Uualtre205 aor_te,

DRES
Exclusi y ament per ala socia. Note: E,itatit er.liertu 13
Cii/J1142 de l Falsa da la ma-

•

gia.

So

bruma Diana, estrena del Programa
El pobret, erearld il Erial
Waseettru. Alaat, lo ll:e3 gran e:1
eel.lIcule: Joma d'Arc, per Geralt11/tu Farree I Wallace lieid, yeritalde
decassall en ',remarcad.). nada: 1.1 n23
d'av ui regenten entes Profeu- C uela, 1 veaseta;

Catalana, l' nugree
que
Uutib aut• ls ve fa a
ea prebentell estat's. al qu.41
erecta hl ha Utlefr.1 aus

mata

atuse pague:ni du cap gua_
la. meren ruserture's aQuell1
une deseligen pasar a auels
guan ala curruspoukul per

a

•
U
•
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Datna-Argentina-Excelsior
_
damitas, El rei de Para

LA BUENA SOMBRA
°hija!, 3.—Cabaret continu
les set a dos c,uarts de teu i de
lea dotze a les quataa do la ama
talada.

aseetEszeteminettatettiätieautesme•ffimittaiattamAileatall
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Can MARCO DE HIERRO

frill[1031 11311[2 Tifin

R.MARISTANY
Casa fund3J a en 1513,

AL CONTADO
PLAZOS•FALQUiLER

Oreicerra ea taTti g ERCULO:1: „23

5125 14135 A
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Venc

casa

Diputada, proa
Plaiaa Universitat, de bajaos i dos pisos dales. Superficie 8370. 47 mil do
reedvi:: 6 per zoo nel.-ras,
J. Farre. C. Cent, 253,
principaL
Carrer

Bicicletas

Des de 75 prer.5:e5e. Cota,
119 ¡estala Noca/era). Taller de . brciclecea. Acotarla,
lIC urrarreguem de la teada de bancleloa moldes miljainant una pell/a Canea-
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. 1131.1:
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tilri

&llnada6al os
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amb el tau quadro, original novetait esicanica, de) Palaee
Theater, de Londres
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CADA DIA, A LES DEU, ONI-CRI
Dijous, chimangos i dies fasta" Matiliae u lee 4 de la torda •
ONI-ORI

Deposatari: JOSEP PAGANS, Ponent,
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JAQUECAS
NEURALGIAS
REUMATISMOS,
INFLUENZAS

FitiOD1 r E
Adoptada por ol cuerpo
P.ledical de FRANCIA

Tubos de 20 Comprimidos
de 50 Contigramos.
41.-:ZA:9-rab
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Es la rf ina dc les aigüe.; de taula
la de la Vall de Sant Daniel
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AVUI, DIMARTS, bu', A LES DEU,

.Ca Caostanttaer'
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la fastuosa revista do grata espectacle
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presura PULMONES ROBuSTOB

Sub!ime marca
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DE CUERD A S CRUZADAS

mata d'atip t rants, en la gual

Si
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IIe el ir.alelz, el gran ¡Manis:a

oltesa (exclusiva,
vreermiastem cumUla, ter-Gante
jura d'at t. La terra do promiasid.
U
Dictad ul,ra atialtisa,
U
aleigbarr i Dermúdez a l'Oca, gran

•
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CARLOTA DAHMEN
l'01) , ,a O litinle I Vlella.

•

41%111 Ulluarle, ti de no:terne:e. la
gi Terna, a lea 5. ESpleudid Vermut po• •
• pu/Ir. Entrada I butaca DNA mi , - •
a ta aa gran obra su 1 actea Ll et
• SEVERA. ata a les clec,. Tothom a •
e riere. El dleertIt vodevil en duatre •
acta EL REI DEL SUCP.E. Duo!, •
•
• ti t ear:Arao, tarda, A Mire! LA BABA •
ill DE CARGOL. rill: EL DEI DEI. 81 , e
•• GRE. En eaSalg: A L'OMBEA DE •
• MoNTRAC (3 actea, Jull Vallnel- •

C 1711.AD OS z idiCalmer.nte per la

PIANOS

la cantuent

QUARTET DE GORDA DE LON-

Gran featre Espanyol ••
AESUSIPCIO CASALS

TOSES, BRONQUITIS

D;fR GE.10.4

-IMCIIIng:311919MMZSMUMMSPI

a

CATARROS
emtIduca y rcGtemtes

da ir:anida.
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PEP SANTPERE

U/avarat do l'Hospital)
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besen, mande patena, calibre,
a
le, inda Olerla de lona
grati fIcara aspan/tornan u
gel la tome, puta es un record Ma ternillA. Passetg aant
Juan, 49. entreaul.
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Mort d'un atar. de ;madura
A les dues de la tarda rfabana
fou conduit al Dispenaari
do la Universitat el comissari de
anhela don Joan Nicolan, al anal
ti nte un atac d'apoplexia. Al cap
de Pea d'asser Disptensari morí.
Un Pamela talla Lots SO&
pene a un heme
Ei Murnenge auxiliaren al DisPa nsan del Poble NotiaJusep Ju liä llar/taita, de 65 Oye, el qual
nigua del tramvia 439 de la labia 43, amb tan mala iabit Avit
ttaliä lata got,

DE

MENJADORS

ata...Itaca, 487,

aqueoPer tercera vegada
la c Asacactacha" t a prec

111143331131111339107111111311faldi
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Preus haratissirns

fluid eubnYOnt
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Ver.dIs a ran fIli s 1 al detall
Re l ai l s eh %N'un 1 allanares

=7"-"
_.—zzrzwr.77‘..7:.li~arezeRereemereeene

gent; El furt; del ce gar do p e rlas; L'eeposa desdenyada; Dances oricntata; A la cava del
client.

Al
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Vapor aspanyot s iley Jauna II"
amb L'arroga general, cap a Mil.-

Diversos

e
e

N

e

•
•

Abrics 30 „

MOBLES

TOMAS BUXO, pIanIsta acomp.
Die! O I II du saaemble.

dimarts, tarda, re- i'd
estrena de La pelusa o El

„

Estanis 45 „

DORMITORIS

rtaizzaN,L2NREISilatiliNiefit

EL PARQUE DE SEVILLA •
Pel.ilicula cola a prílieg. •
pele mateixos artistas que
representen j'obra.
Divertits eones andatu80S, per Casimir Orlas
•
•
Nit, a les deu, Ahi va esa •
•
mosca! i el famas sainct ea •
• dos artes Serafín, el pInturero.—Graa triomf de la E
companyia. Aviat, estrana
•
E de La dama del antifaz.

N:irle.

Melton a 25 pts. corte

MAGATZEM

Vives

ralla

Gran assortlt en Maltona,
Xeviots, Estams, Gabardinas i altrcs ganares per a
vastits j abries cte senyor.
Camusses per a abrles M4'
nyora i ganares per a vestila jaqueta

11113 PLRK

GRAN

LitHassidar-einacual9calzak,

Avui, dimarts, tarda, a
11 lea cinc, La niña do las
doi dia, •
fz; planchas i
• la farsa sainelesca en 2 roe- 113
te tes de Munuz Setia 1 Pel01
• d
m
a
m
música
de AaFeti
•
3
•
•
•

Ear.da da Saat Para, 15

•

Programes tatreardinart3
•
Aval, dimarts, tarda 111:1. La moda a Parla, A caca de dionts, la
N ferintr.ca pelJcula La culpa <Panel 1 Si
Fa el g runcliorl - film Al CO' de VAGO;a ca cervato. Denla, illmerrea, enrcea a
21 de la Itilerant
p Llicula Insearica
La fina de ktspolaaa, primera jor- •

ELDORADO

•

anea SALO DE Altl211

D

121:112.11918•2•EIGIIIIC1121ASEI!)

Conipanyia de sarsuela
Orlas - Leonls - Gallego

J. MIR VIVES, S.A.

51

Gran companyla dramatica castellana /legas - Capan). Ave! Mmarts,
na a Coa guarts de deu, grandit)5 •
programa. Doe esteperels &aloca, a
doe: Primer. L'aplaudit drama cn
dos accce. Amor de madre. Segon.
E5111 5 elainords del drama serial se
eu cree ac res, d'En Vicens Laeam- •
Ira, 100,50 mato'. PrOxierameat 0
i 0a
leressauts estrenas de lee ithr-,5:
El iditmo beco, La laureada de San •
lv Fernando 1 La mujer sin nombre,

e

PANYOS

Primer Campionat oficial d'Espanya, pea welter. Cins mi/ pesa
setas de borsa.
Jeaquirn Valls, caramió oficial
contra
Pare Usa, cliallenaer.—En
rnataixa sainada, Al. Balee r contra Makadonl, que fina avui no
ha es.tat venaut. — CañIzares,
centra el campió de Lorena Michal i altres combats. Venda da
localitats al Centre i a l'Iris Para.
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ESDEVENIMENT ESPORTIU

U

Arlidacretioues bes:tono ertletinuea

Ponent, 3 bis, B

IliRveInSiresPrArbRxKim

BOXA

Aval tlimars, tarda I nit, rose'‚als programes. Dances «lentitas,
A caes de oliente, aman J srnarla •
tI c la gran palle/mal robatori del a
collar de pedes. sise l e rn de El ral •
de lanera 1 in magenta peLlirula
Esposa ~dar/rada, per la muller •
(*melada d'En Cbarlot.

•

Preus de liquidaciö

Prime" Carapiona oficial d'Espanya, pes welter. Cinc mil pessete.e de borsa. Joaquim Valla,
campió oficial, contra Pero &hez,
amilanan?. — Al. Baker. contra
Makadonl.

pitaassanaaautasanaaan

&&&& saisateac•act.;ar
•
Teatro Cómic

OBLES
MOBLES
NOBLES

Avui, /limarla, tarda, a les 4
en punt. Dos grane partas de pilota a aislan. Nit, a un quart
d'onza. Colossal partit.. VArMeliS,
Ondarrds i Salsameadi. Blaus,
Barren/id/ea i lohazet.

r..xliail2tszassaismiluiCSIZIEUE13
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El Universo

Frontó Principal Palace
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ESPORTS --

•

piro! de Paremia..

U

10

«URCA, ROTULO, FAQARI2 I

Gran Cafft-ilrilaniant
Nene caben reclam
Entreuresox, arras, Pela, COlnott
culi 1 Peltres
PESSETES :1-40
TM, eseollIda veteada musical

•

Data

Ud Caigan g d te, 4 . 1114916 i

Esquerra Bar, Arlbau, 21

Si tea: La afinca. novella, La campa- •
na de mItja nit, preclosa con:titila
3
U tic la famosa mares First National •
Circuli, cr o aclU del IrtIld ac to r ga
Charlar Ray. nene grandeas del
stee cepllol de la colnesal o rle Pa- 18
111
noche. Dijes estrena del (Ilem ca- 3
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regalo de Reyes.—Cada diu,

KURSAAL.
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Avui, dimarts, popular,
tarda, El amor vela. Nit:
Nit, Un crimen misterioso ri
•
El niño perdido.—Dinr, - 3
eres, nit, reposició de El N
amigo Frita.—Es despatxa
a comptaduria.—Molt avial,
inauguració del teatre per a
nens, amb l'estrena d'un 1:1
cante popular escenifiaat. PI

[(191P213

Valsrite 5ortn3
taaaar espaayall "Galio Huer- " don et Durase'. Es de5parxa a cure>.
ta". :culi aärsiaza ganeral, cap a • Lisura lar al dljeus, tarda 1 ea,
a, %emite., 111/, I Mar:atta, dllitecuce 1 ea
i escaies.
Vapor espanyal "Canadcjas", duliOo. " "13' 1 alt •
ainb cassega gaiaeral, cap a Va- Dunazacaticiaa31133X331
1.'2neaa.
1.1.41121.n•n.nn•nnn••
Vaaar espanya "Cunera", arrib "Cateccanacc2osessecent
airra tia general, cap a Gandia I et
fi
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CINEMA

Ferré.-a:

Elli TEATIIE a emes SON.
TVIIPS. Restaurant !epacta'.
1 Marisma. Outnlana, 7 •

DIVERSOS

—

Avui, do acuso; Marina; La flor
del mal; L'orfeneta, vulta i nova
episodis.
•

LLUIS BALL'ISTER

Cerilulei. Debut du ta Bella Lefesee,
reina del Die golu. Debut lelo cctra- ;
c.:. (11naels eaeknir/Ca sall.uGurs Res-

Yapar espanyol aViranta La
II da", arfa, e:arriara ganara!, cap
a Cartagena i escales.
Vapars eapanyisi "Luis", amb el
sea talli p. cap a la mar.
Vapar PS17;111V n d "Malvarrusa",
anda aarrami general, cap a Sala s i Palma.
\raparsi ,1j., Cd", en ilast,
ea' a Valaneia.
Vapar itaira "Oectderit". amb
saaa.ga aaaaral i trànsit, cap a
Osorio i asnalea.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
amb citrina geaeral, cap a Pal -

I

Companyia d'opereta
VICTORIA PIREO()

ipt2

SORTIDA

Pela, Detrel

Teatres Triomf 1 Marina

Teatre Nou

TIVOLð

Fets

RESTAURANTS

ELS ESPECEnCLES

Secció Marítima

cae"
e Is liulreraitt an ee
DcaeU h rl te limbo
itere ute 5 el.
.I.e,ffluallo a rovoluelutea, al rnueen merairo
Y a la terneauttere luna
IR , pa. Truturulterlo
c11 y dleerrta, aua
te viaje,
LA eala de fin in
uomprimidoe PU.
¿lee, gru l, Pu, rin J. 01ille,g,e147,'elror;011%.11..l.t:Atiutee)
- l'areeloaa/ 11A LT 1.
Mimen' Ceialeile, 1, y
errata( rmade Manee,.

=Urinaries
sil Dr. Glarand, Rambla
Pm l'hateen& 5, I,er
(entre ilusculal l Saca
Pata
VADEA', IMPOTENCIA,

Serra cinta
Wde parta,
lariu, que cata funeionarit
Es venda harats. Pera
C. ntlenfitS Aires, ..ao

SiFILlS

epw- tala II aelliilleati ver
SI guarturent !talud de Ira
MALA! f IES 9,,CRETU5
amauta Peala BUFETA, PROSTATA
cousulra: de O a 12 1 de
a 5 eso/miau per a
empleats 1 0brera.

DisE,craDA

FARADE11

A) mina rü.Caj a 1
Asa1t8 . 2 Farmauü

Fábrica tia Par yeria

de VALENTI UO-gR
Ingueus rutiortlt en g anare§ Der A tesina I abrid de
&autora 1 tlenyul. %ende da

Melle ele «lima

1 dIaaab-

Ida. Asee& 7, entreeist (ceo•

maula rernandoI.
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Programa Ajuria Especial a

* Meravellosa pelelícula del
,,*
*qüe amb tant d'èxit s'estrena al Saló Catalunya, MOLT AVIAT es projectarà a l'
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tectora do l'Ensenyança Catalana
ACABEN DE SORT1

Per a teulades

F. FI I MARGALL
Esbós biogratic per
.-,.-.—_.
ondlada
u
:.-_-_=. Plna
de 120 X 7 5 ern.
Ptes. 7'50 in.2
A
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PAU CLARIS
Estudi blografic hislbric per
ANTONI ROVIRA

1 VIRGILI
Cala una:

De venda a les principnls llibreries i a ¡es
oficines socials de l'Assoeiació, Ares, 1 pral.
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Esteva ii Cia.
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Institut

SOCIETE
GENERALE
les
de

U

Bruch, 44 . Barcelona

Banque pour i'Etranger et

Al p ian duls mil:ors, i mes compt que els estrangers
Senyares

llorad d'hivern:

Saalor3

Colonies

e-yucursai de Barcélonü
Playa de Catalunya, 20

a11 a 1 i de 3 a 5
üe 9 all ida a8

en malalties per falta de d'exercici, a
Tota mafia «Anclen da Banca i da Borsi
vida de despatx, de l'apare] locomotor, di- ; CAIXES DE LLOGUER •ra
gestiu, circulatori respiratori, de la nodrició ,z„,,21..wawn"tieva""teugningiunr""euringzigl
( obesitat ), etc., parálisis, escoliosis, etc;.2tera
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ODREN PER IMIALACIO
Antlseptica I Da/sanen de 1'Eucaliptn1
Faba de PSI Baltam de Teln, en chssoldre's
la boca. El seo tia pos easer

ri

&.temgmae.eawsmz~-J..

Novetats per a la temporada IYHIVERN
Abrics i ves ts senyora, últirns models de Paris.
Capells senyora i nena, gran novetat.
Barreis senyor, model america, preus baratissims.
q

Vestiis a mida, confecció esmerada, dibuixos novetat, tall america,
pessetas.
Ctimises crepe, amb con i punys, a 8'20 pessetas.

des de 100

Catifes, immzns assortit : : : Estofes de tots els sistemes
Abans de comprar compareu preus

Molt vial gran exposiciú Ce Opines
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ELS MOBILIARIS
COMPOSTOS DE REDEDOR.
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3.000 a 6.000

No pagueu Iloguer
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Compreu un pis en lloc cèntric, amb tot cl confort
modern, construit expressament i a gust vostre

Des de 5 mil a 150 mil pessetes
Per a informes :

Auger i JubanY :

Casp, 35, 2. "
0

1

(De

3a

5)

Corredors de iiilves
"Telefon, 1161 S. P.
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totes les llibreries
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nnoNocins, nuNtidl'Ent, etc.

GRANS MAGATZEMS

DE CATALUNYA
Preu: 25 cèntilus
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per A. Rovira i Virgili

u!. Duktuk; luilCS, 642, de Ca • . Clfrnea de Sant Pau, 44 de 7 a 10
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