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El cumité de périts es traslladara
dilluils a Berlín •
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Londres. 2g. — Encara que
aa lea p ata t publicada la resma' deis directora de les compela • ferraviaries a la denta r 'e ele cm-den:nicle deis sinJi; a - ele maquinistes i fogaifl‘r solucionar l'actual
v ie
•to. els directora no voten
tractada la qüestió
qui n
alas —as, en vista de la qual
eas • • sindicats han declara'.
quo. .:dial -ho molt, es valen
's a continuar la vaga, —
Ha( ,
UNA ENQUESTA
Lea ares. 25. — El cap del
aova senyor Macdonald, ha
dema instrucalons al ministre
del T ae halt perquè obri una enreferent a la vaga dels
Q11,,
fagacr5 i maquinistes ferroyiar 1 redacti un report que
serie presentat (layan' del Con.911 .le Ministres. — Hayas.
LA SITL'ACIO MILLORA
Ledre!. 25.—El tràfec va millo/11a paulatinarnent. registrant-se la
tanda al treball de nombrosoa
leer s.
Les arribades d'anides alimenticia
iiutue n normalment, assolint ja el
!ama cinc per cent del normal els
sosports de carbó als potes. —
IATUR FORÇOS DE. MINAIRES AL PAIS DE GALES
Londres, 25. — rugen a vuitanta
21 els minaires en vaga forçosa al
Pna de Gales.
Cern se sap, Pritur obeeix a la mana de material i vagons ocasionada
per la vaga ferreviäria.—Havas.
INCENDI DEL SUBSOL CARBONIFER DUNA CIUTAT
Timen (Staffordshire. Ang.), 25.—
Han resultat inútils els esforços realiaste per conjurar l'incendi declaras
en ura mina de carbó oberta sota la
Els habitants han evacuas les
Ca5C5 emenaçades.—Havas.
"a RS DE LORD GREY
25. —En un discurs que ha
• Lord Grey ha declaras que
ene
'corista no podria establir
el 5;
socialista cense comprar
una legici.,c
. Ment dels Iliberals conamb
. amad Despres preconitzà l'augaet de iss forces navals i aéries de
iran Bretanya, ama, ebjecte defena.--Haeas

EL DOLOR
DE REUMA
RONYONS
NEURALGIA
LUXACIO
altres, es calma a l'acre amb
e a fricció de

París, 25.—Procedent de Londres
ha arribat el ministre (Micra estrangers de Txecoslovàquia, senyor
Benes.—Havas.
París, 25.—El president del Consell de Ministres, senyor Poincare, i
el ministre d'Afers estrangers ele
l'aceces:ose/quia, senyor Benes, han,
signat aquesta tarda el tractat (sanco-txecoslocac. El text de l'esmentat
traeres será publicar aimultäniameat
a París i a Praga, diumenge al matí.
—Hayas.
París, 25.—El Tractat franco-lxecoslovatto signat aquest
mati es un Tractat d'abulta i
Inspirades França i Txecesloaaquia en el principi sentat
per la Societat de Nacions en
ce que es refereix a les garantice internacionals peor:lamen
llur respecte i aratanient davant els compromisos internacionals. Ilur voluntat de cooperar al manteniment de la pati a
Europa i fidelitat a l'arare
juridie i polítie actual, tal com
ha quedat definit en els Traea I s.
Ambdós nettencies declaren
I robar-se disposades a concertar-se sobre guantes qüestions
(ríndele ulterior podessin ésser considerades com a susceptalles do posar en perill llur
seguretat.
letal mateix ambdues potencies es pesaran (record sobre
lee mesures que haguessin d'adoptar-se en ras ele
Afirmen Ileir fidelit al als
principis politice continguts en
rarlicle es riel Tractat de Saint
Ceermain i hu y voluntat (Vadeenlar tuca actitud cnmuna contra
tota tempialiva de restaurad()
fleta Hoenzollern o dels Alesburgs.
EI text del Tendal serie ro!asunte:ti a la Socielat de Naafana , do enHeirIllifrit ami) rarlid 8 del Parle (le la mateixa.
DESAPARICIO D'UN VAIXELL
Remen. 25.—S'anuncia que a en seqüència d'un remolí que tinguí.•
lloc el dia so de l'actual, s'Ita perchut el vaixell "Negrctia". que havia
eortit de Swansea el dia 8 del car•
rete temb destinació a Rouen.
una tripulació de 13 homes i teret cärrega de 72es tones ele carbó. Ha estat
trobada buida una xalupa de Ealvament ele Pesmentet vaixell. — Havas.
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Un aclar'ment del vera] Dawas sobre el pla alemany El
senyor Schacht ha sortit ja cap a Alemanya
La dieta saxona no es vol disso.dre
París, 25.—Et Comité presidit pel
representant deis Estats Uittits, general Dawes, examine ahir l'informe
presentas per diverses sots-comissions relatin a les primeres mesures
a adoptar per tal d'aconseguir l'estabilització del marc i restablir requilibri del pressupost d'Alemanya.
Conträriament al que deia la premsa estrangera, el general Dances no
ita decidit adoptar purament i simple en la seva totalitat el pla presentat pel governador del Banc de
l'Imperi, senYor Schacht. sinó que
aprovat determinades suggestions
que en temps oportú es tintiran en
compte per confeccionar el pla delinititt.
Conforme slavia anticipat. el senyor Schacht ha tornat a Berlín.—
H aras.
ELS COIIITES DF. PERITS ES
PREPAREN PER ANAR CAP A
BERLIN
París, 25.—El primer comité de perits que presideis el general Dances
s'Ice reemit aquest mate acordant sortir el dilluns a la tarda anda direcció a Berlín.
El segon comité, que presideix el
senyor 'M'Ketina. sortire cap a .Beriin
el dimarts.—Havas.
EL CANCELLER ES PROPOSA
CONVOCAR El. REICHSTAG
Berlín, 23.—E1 Canceller creu que.
donades les circumstancies actuals.
inútil demanar una prórroga en e/5
plens poders. proposant-se convocar el
Rekhstag per a mitjans del mes de
f circe próxim.—Havas.
ELS INIM • STRIALS ALEMANYS
DEMANEN UNA REBAIX.1 EN
ELS nRETs. urnPrni.TAGro
QUE GRAVEN ELS FERROS
Berlín, 2. — Els industrials
aleinanys han soicitat del Gecvorn de/ Reich que coneedolxi
una rebatan en els (tests ditnperfaciai que graven els ferros.
— Barna.
UN ALTRE SEPARATISTA ASSASSINAT
Coe ibnia, 25. — El senyor
Schlicla ex-prefecte separatista de afaven. ha Pata' assassinat a la !filia de Nioder a Ohermendig. sense qu e . malgrat les
recergnes praelicades per la poliria. liad i esta' passible trabar
rastre jle llassaa s í. — Hayas.
ENA EX PD tS10
SIS MORTS I VI II' EERITS
censegiiencia
d'haver ‘ ...:clatid un dinitsit
erinieuia t n xu;o:iiis oil les talenq rece er , forlos opt (Hl ice do Roana, han resultat sis vilorta i
viril fa tits greus.—Ilavas.
LA DIETA SAXONA NO ES VOL
DISSOLDRE
Dresde. 25.—La Dieta saxona ha 1.dottjat una meló presentada p e ls naeinnalistea i roMUlliSteS. eollicitant la dissohirió de la dila Ca
vas.
Berlín, 23.—El Comité encarregat
ele portar a cap toses les economice

••••711116.

LA PREMSA ESTRANGERA 1 LA L'ACICALITAT E111102E1

E i hil en) de Bamsay Macdenaid
La mort de Lenín
A

NGLATERRA

o: a, referint-se al iesu

dita que el norns de les
escollides per prendre les
1. carteres eren conegudes ces] de lord Lbelmsford, el qual
A primer Gabinet laborista un
ieesperat. En el sea conjunt,
Macdonald sembla haver fet
selecció amb molt de judici.
..ee els conservadora sien co eil
de l'oposició—diu el Times—.
responsabilitat sembla ésser més
gr ee que si fossin en els del Govern.
Llur posició els obligare, des del pum
de vista legislatiu i administratiu, a
denar proves de vigilancia i d'activitat
en llar rol de censan del nou Genero".
El Daily Exprés diu que ele nous
mieistres són familiars, ja que no notesis. "La presencia ele lord Chelmsfurd clima un ajut apreciable al Cali stet. El fet que el senyor Maceleenalel
curare dels Afers estrangers és ele
bel auguri. El seu exit o el ecu Ira-.
eät dcpeitdra de la foro de caracter i
de la clareclat de judici ele tmei donare
proves Estern en desacord amh el
Ministeri socialista sobre molts de
)rincipte politice, i mantindrem el nospost de visca amis un rigor inflexible Entre els ministres novena
taró, aguns posseeixen una habilitat
ladiscutble: una política simple i punts
de v

'
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sable, 20 de gener de 1924

ittaextrems poden istarnsubinati

sota la direcció del senyor Macelonall.
donant-se eh cas que la sera polítesa
obres en el sentit desitjable salvant
d'aquesta manera l'Estat". Comentan:
l'actitud deis deu diputats Hiherals que
leen vo:at pel Govern conservador
contra l'esmena treballista, el Daily
Eyprés diu que aques:s dama:as han
estat elegits per conservadors atol) el fi'
de Iluitar contra un Govern laborista.
i Crell que aquest fet excelsa Pur vot.
Et mateix diari cscriu, d'altra part , que
ça que ha permès el partit 'liberal ....N
la possibilita: d'una realització próxima
de moltes de reformes urgente, espe.
redes anys ha.
A LEMA NYA
Teta la Premste akmailya ha como-llar !a mort de faldea retent
natge a la m' ya inteHigencia i a les
cene s qualitats (le trtbú. declarant, pesó,
que l'obra que es proposava de realzar
ha fracassat. El Berliner Taincldatt
e s tela: "Lenin fr fet jugar al noble
rus una tragedia terrible. i el! mataix
es en un ame sentit una figura trägica. Ha comes una falta trägica quen
ha sucumbir a la temp:ació de fer de
Rússia cl teatre de la revnInció teatral. guate eh mateix reconeixia que el
pcble rus en estava madur per abril
Is en'n ha expiat les seres faltes. Abans
de morir, ha hagut dc comprendre que
el proletariat. per al qual havia treballat teta la seca vida, no Iba seguís

i que edite: l'ha condmimat en la seva
gran majoria".
E; Vorzi iter,s escriu: "Lenin ha estar l'instrament ele ferro de la graa
reveialció eampero'a que ha expulsar
la reacció i repellit els atare ele la
contra-revolueiú. Ha realittat aquesta
tasca atub leca energia i una audacia
remareablea. la qual cosa fa la seca
grandor i sera força. En canee no
ha obesa al socialisme nous canins.
Pels seas prneediments de dictador ha
annerea. les perspectives del moviment
rus i, per la seva Iluita aguda contra
el socialisme internacional, ha afeblit
el moviment sindicalida a tots eis
paisos de l'Europa necidental".
El Correa de la Borsa declara que
lateas es la persema més torta i Inés
dotada de la revolució russa. No fou
(ir/4..1watt un tsóric pralerós ans tumbé un prectic de la revolució. Ningú
no ha salite guiar millar que ell
Mena de l'edirer rus. Ami-) ha seva
energia i ami, la seva facultar didaptacar, ha ates 'la firmer la potencia dele
Soviets de 'gui •a tal que la seca mort
no posa en perill el Poder soviètic.
ITALIA
Segons la Ntainp.i. cl regim Mangarat a Londres amb la presitlencit de
alacdonald pee ésser interpretat com
una crupció ele novelas inaudita en la
vida política anglesa. Aquesta interteieteció. pesó, es rota:u/tira i arbitrittia. La veritat es que mentre un
canea de factura notes entra sense dubte en la vida politica, resten intactes
els fil:Mients esseacials de la seca continuitat. "El partit laborista escriu la
SlamPa. surt al Poder amb els frene
necessaris al voltant de Ice secas reales.
Lea regnes d'aquests frene, que representen el fenomen fonamental de la
metaminfosi, catan en el puny del partit

que siguin pessibles, que, com se
sap, este integrat per me:ubres del
Reichstag, ha reduit en un 18 per
cent el personal del ministeri de Negocis estrangers.—Havas.
EL COMITE REFORMADOR
DE LA CONSTITUCIO
RAVERESA
Munic, 25. — El Comité que caten
en restudi de la reforma de la Conotitució ha apruvat dues mocions que
ha vien estas rebutjades pel Govern
baveres. En la primera sollicitava
que es publiemes un decret que tindria per objecte assegurar la Ilibertat de votació i de discussió alistas
que s'entaules el debat a la Dieta sobre la llei electoral. La segona sollicitava que los aixecada a l'estudiant
Pleyer, que dirigí violente ataca al
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Londres, 25.— Al "Daily Express" Ii telegrafien de Mesero'
que el Soviet de Petrograd tia
adoptat /a decisió de donar a la
etulat el norte de Leningrad.

Washington. 25. — El president Coolidiar ha presentat davant el Senat el
traoat aegleaamerica re-lacia al träfen de begudes alcohóliques.—Havas.

Gimen haveres, la prohibid() de residir a alunic.—Havas.
MULTAR"
Munir, 25.—Al castell
heitabourg lite ruma la gran duquessa Maria Adetaida, germana malítica del príneep Rancia
--Hayas.
LA S. D EN.
REU?iI0 DEL COMITE DE JUHISCONSULTS
Ginebra, 25.—El Comitè de
jurisconsults que te a carrec
, q l la missió d'estudiar &terminadee qüestions relatives a
de
la interprelaciii del pacte
dret internacional, ha aprovat
leer unanimitat la resposta que
ha ele sotmetre's al Consell de
Ire Societat de Nacions. — Ilavas.

UN MARINER MATA UN SEU
COMPINY 1 UN OFICIAL I FEREIX CINC PERSONES MES
Vancouver, 25. rn marines del
vaixell espanyol "Pilas de Larrieta",
empunyant un ganivet h una destral, es
ptecipitä sobre un oficial i un mariner,
metant-los. També fui cinc persones
tnés.
La polida acortará l'energúmen, disparant-li alguns treta que el feriren i
el posaren en estat de deixar-se captarar.—iiavas.

lució des de rana e86, reorganitzant
l'exercit i per últirn relea-mata completament els organismes encarregats de regular le; despeses i ingressos de l'Estat, amb la qual cosa
ha quedas dotat el país d'un poderós
organisme financier.
En parlar despres de perlitica
estrangera, chut
sentare ha demostrat que cap
Ilodejat el vostre Govern d'aassurnir en tot tes responsabiguilissimes clificullals que es
Wats que Ii pertoquen i comtrobh en assumir el Poder, dopile madi ele seus delires, s • hoflä provea de la seca fe i COZInon anib solmetre a la vostra
signatura aquest decret dissolfian.. ; a respecte els Trae-tate, EAvent la Cambra de Diputats i
snlvent diverses gravíssitnes diconvocant noves eleccions. —
ferencies qua havien quedat
Hayas.
fine aleshores sense trabar solució t algunes de les quals teLES ELECCIONS ES PARAN EL
nia vital imporlancia : per al
6 D'ABRIL
país.
Pari a . — L'Agència Ste.
D'ITALIA
. El vostre Goreen ha inspirat
fani publica el test complet del
ce.mpre la seva polRica estran&oro: de la dissolució de la
gera en el mes elevat concepto,
Can-den ehe Diputatats.
decidit a l'ensems que en consL'estuentat decret fixa la datan/. preocupacid de la seva resla do les pròximes eleccions per
ponsabilitat.
al dia 6 d'abril. — Havas.
En continuar i eixamplar enD'ANNUNZIO I LA FEDERAcara mds aquesta política geneCIO DE MARINERS
a,
pel
que
Pi
vostre
Gevern
(;
ral.
LES PROXIMES ELECCIONS ASSENYALADES ilesilja que el pata che-ti el seu
Rama, 26.—El president de ta enmissió de Govern encarregat de rePER AL 6 D'ABRIL
fall terminant i explicit.
albear una enquesta respecte la
Ac-aba el preambul a mb
gestió portada a cap per la Caixa
aguestes
frases:
El
icixisme
ha
tornat
a
sentar,
Roma, 25.—Els diaris anuncien que
Segur que el poble ¡tafia ha la Federació de Mariners i Coopeel Rei ha signas el decret de disso- afiateçant-lo, el principi següent, o
ele
sostenir creas ho ha tel en rativa de l'Andada, ha denuncias reen
lloc
d'ésser
tan
l'Estat,
sigui:
que
de
la
Cambra.
leteiö
bata els moments de /a seva cord de reconeixen per cap absolut
Les eleccions tindran Hoc probable- sola tina mera expressié o acmar imigloriosa I llarga histria, una el senyor Gabriele d'Annunzio.
camela de ' directos o representant d'ument el 6 d'ahrit—Ilavas.
En Sisee d'aquesta actitud, que impolítica que tenileixi finicament
na
sola
classe
de
ciutadane
ha
d'ésser,
EL PREAMBUL DEL DECRET
a precurar-li prosporitals i fe- possibilita l'acció proposada. l'estimula
motnent
tot
pel
contraris
per
tot
i
co
DE DISSOLUCIO
lieitat, gue no pot ileixar (ra- lada Comissió ha resolt presentar la
vive encarnació (le la idea de Pätria,
Roma. 25.—Ifeds aci el preembul
conseguir, el vostre (overo. que dinussió en pic.—Hacas.
el zelós guardie de les tradicions nadel Drene: pel qual acaba d'ésser de'
cionals i enrobustir i emparar el susolta la Cambra dels Diputats i es
mere interés del pelle i els sentiments
convoca a noves ele\c/ons.
i aspiracions del país.
Comença recordant ,el desordre que
Dintrc de la indiscutible plenitud de
regnava ce la vida política d'Italia
quan el tn2.3 d'octule de 1922 lei la seva sobirania ¡manca, l'Estat pot
i ha de reduir al minim possible les
forces vives de la cié, agermanades i organitzades pi • feixisme, faci- .5eVCS atrilencions d'indole económica per
OS
tal
de facilitar aixi el resorgiment i des.
litaren el cansí ji er tal que la Nació
nuatsevol que sigui el seu origen
tornes a tenir confialea en ella ma- enrotIlament de la iniciació iedividual,
es CALMA SEMPRE INSTAMANIAMENT
fixent paulatinamere les normes prezteixa.
einpleant tes
timles de les mateixes ele conformitat
El Govern feixista va comprendre la
te,
a le; necessitats i realitats del momeas.
nccessitat que s'imposava de contrarestar ami.) remeis extremats els extre- peris exigeix ente aquesta sobirania siese a
i efectiva. tense catee en femats mals en que es veta el país, a mil real
ANTISEPTICAS
ele interessos parMeses
posposant;
punt de caure.
PI:(711:417CTI.: INC0N1PARABLE
Corte sol ocórrer. aquest Govern hn aseis fine immediats com en les seves
CONTRA ELS
i ele e'asse als interessos de !a
era d'una minoria parlamenteria; atole
REFII.F.D AMENTS, MAL dz COLL.
cellectivitat.
considerada
abrí
en
els
toe però. no cae-lla en demanar
LAR,NSITTIS resscates o croniqucs,
mes remotes conseqüencies.
inzerniums agudeu o inve . eradcs,
Parlan/cm la sera collaboració, essentGn!PPE,
INFLUENÇA, ASNA, ENFISEEZA,
El preàmbul fa despees un conali concedida a Pacte.
La idea d'eliminar l'e.ntu.slasnie (rae pendi de la tasca realitzada pel feixisme en compliment dels comproBÈ.
aleahores existia per anar sense denlomiar., per en confine: (meces el pais,
ra e les eleccions generals pateen hanDEMANEL1
EXIM
tia pogut seduir a qualsevol Govern, posant fi es la regnant revolucid soA Tones EEG FARAIACIES
cial, acatan: els fonaments que han
peró si ieixisia ni tan sols se li
al pren
175 Plfs.
ocórrer semblant pensament sitió que. ele servir de base per a aquesta reDE LES VERITABLES
constitució nacional en l'entre matepel comrari, va creure eme si cunee4:rial i espiritual i de prokres, augmennia consultar al país no era pereete
PASTILLES VALDA
pes taut e/ nona
tetes Tautoritat del poder Ilegitine
aquest sancienes amb vi seu
V.A.1,1)1
toral el fet históric, la responsabiliza: tornant la pau a retes les classei,
rollecant en enillors condicions els
de t qu tl pre:enia el Gavera guardar -la
iiincionaris públics, concertant inper ell. sinó per sollicitar el seu balice
telligencies entre els obrera' i pase lee la labor reconstructora eme el
trons. reorganitzant l'administració,
Ge- venir anava a emprendre.
solucionant greus problernes, alguns
N. d.: la R.—(Nel manea el segon
elels nteals nuedaven 'tendente de soehematx de la serie de cinc miman:es
al Decret de dissolució)

La Cambra es dissolta :: El preämluf
del decret de disso nció

FAST1LLES VaDit
FIXEUSE

•
velgué dir apropiar-se de les tcrres,
liberal, o, més exactament, d'un home
per‘i (luan c:niunisme volgue dir cecon, Asquith, el discurs del qual en ele
Cemuns ha estat ce mes assenyat, hàbil dir a l'Estat els productes de llur fadiga s'insurreccienaren, es rebeHaren,
i varonivol que el Parlament britänic
ha escoltar en els darrers temps. cessaren de sembrar. Les cases ciutadanes, abandonades pels propietaris,
Guerdint-se, dones, els conservadors
s'arruinaren ; les esco:es clugueren
Ilteeyans de pensar que Anglaterra en
pasear en inans del laborisme ha fet partes; l'exércit e5 dissolgui. Rússia,
el graner del món, es trotte al eme
un salt ea el buj e El traspàs
estar. mole !lis, i, segons tota previste') de l'hierra sense gra, sean combushumanament possible, segur - . Reiv- tible. maese mitjà de transport. SCIISC
medicines. Tots els ilagells bibiicsrint-se la Stantpa a Lettin. eliu "rete
fan pesta. guerra — s'abateren canla sera obra no esta destinada la a
resoldre's en un pur íraces ni a realitzar juntament sobre aquell poble maantrat,
La miseria mes dura colpi les multiel pla precancsbut per ell i pela sens.
La sena obra no representa ni el triontf
tuds melare grups exigua de priviledel dogma comunista ni el (reces de
giats lt unte n twist, vergonyosanicut
llurs riqueses mal adquirides. Una corles aspiracions proletäries. Tot i les
trensformacions legislatives i instit:e.
rupció espantable es ilifunguii ett totes
lea classes socials. La politice esdecionals. la Rússia sovietis:a ha min.
Niegue Iladronici; el canerç, cortes:dan.
ti:Igut al Poder eme "é.ite" en nena
Espantoses estadistiques assenyalaren
de certs ideals: "elite" pro'eteria.
¡t'A A proleteris. Mentre • a Rússia que entre les noies de les escoles
a
la
someta,
el
cap
del
les mies del; vuit als deu anys — el
davalla
preelmariat avales Maecliinald csdeve tant per cent d'aquelles que havien
podut el més gelós i preciós atribut
primer ministre de l'imperi. Dus hemes,
ferneni superava el noranta per cene
doi partits, (los notas a primera vista
ase itetics. Dictadura a Moscou, ParEl desti vol que LetIM hagi pogut
lomera de Lendres; Govern de classe el cm:templar tota l'atuplitud ele Ite seva
obra nefasta, constatant la bancarrota
mescovita, Cocerle nacional, basal sobre la collaboració de los classes i dels de les seres folles teorics".
Per, al Corriere della S'era, "pee
parajes, l'anglès ; revolucionari aquel!,
una il'aqueiles espan(uses eutitradiceiectoral aquest. Entre els dos pols.
Nloscou i Londres, osciHa l'Europa".
iei m ) amh quci la realitat histórica rcsReferint- se el Secolo a l'obra da pon a les ideologies, la revolucia mes
radical que s'hagi intentar mai Ola reLen)), presenta aquest quedes) trägic:
piuentent concentrar en la mes feria
"Les experienci es de Lettin han donat
de les oligarquies, i aquesta oligarquia
'loe a una catàstrofe espamosa. Tos'Iva concentrar cei un homo so/ : Le.
lo; les rodes de l'immens organistne
edil, cl tsar yermen. La Ilegenda boleconómic rus han eetat paralitzades,
xevista, propagada pel mata quan tendestroçades. Les fabriques, caigudes
ble fe prengue les formes d'una religió
a mates dels ohrers, privades del canrigidament m'atomista: la religió (le
cere del capital i de l'obra dels ticl'arde sant: Letón. Entre ell i ele
11:C3, t 'hagueren de tancar en la seca
seus principie collaheradors ala forgran majoria. Els eamperole aplaudicen cl comunismo, menee comunisme mal una distincia enorme: ell sol

apareixia editad, poden"», calme de tot
el bé i de tot el mal. Instintivament e
anee al s -e el poder la ¡orate mes apa
per mantenir una forta entornar sobre
un peble immens destinaat, segons
sentlia, a passar d'una esclavitud a
I'Lltra. La realitat ha vençut la utopia,
el mes gran experiment comunista de
la história no ha fet mes que retrocedir de caen anys les COI/diCi,.113 ele
Ja soaitat rueca, reportar-la de la
sena fase europea a la fase asiàtica.
El traces hoIxevi,ta ha ict cause fosa
de Rassia la mes T'editase Muela de
teIicitret i dc justicia perque suspirara
el dolor humä. A Rússia, pene, Lenin
i el lentaisme han migue resistir el
iracas ; la nora tirania es lies mane jagen a base d'una forma ele Govcrn
nacionalista—com el bar. En
veritat, l'holle que ha donat el seu
'lean a la nova fase de la histäria russa
ere, d'una forra naturalesa pdítica, era
me heme d'Esrat, inereador de potencia
i Vp'earnent asiätic. El eostat de l'aventura leninista es llaves creat una
illusió d'universalitat mentre era el
producte etnic d'un Estat oriental,
d'un cerval antientopset".
Per al Corriere Palian.). "els organismes sies tas i sans (le les grans
leviseen d'Occielent han resistit l'epi e
mía hol g evista artierumadora. 1:tee bar res e protectora ha estat aixecaela arre-a
pel patriotisme contra ele assalt.; des,
tructors de la ti/sicario moscovita.

FRANÇA
A l'Echo de Petinax evoca robra de Leida, i pregunta: "Que deixa
darrera seu? Una serie ele llibres
camisa el sets pensament. 1 davant d'aquests Ilihres, fredament nuasianice,
tes ruines d'una Despres
de set anys d'existencia. els brdxeristes
han tornat a Rítesia al seu punt de

partida del segle XVI amb una economia rural elemental. Caldrä reconstruir l'Estat rus des dels seus lonamente".
El Libertaire, òrgan deis auarquistee,
escriu: "No havem de planye•ns de la
fi cid dictador de Rússia. Cada cop qua.
cae' un dels tirans, l'autoritat dels quelet
pesa sobre la vida dels bornes moc!
no podem menys de constatar : un de
mcnys. Lenin és un tire. Lenin s'amaga sota //II peder autoraari. Lenta
és endut d'un vertigen moral que ras-:
ruina. Cate en la paràlisi general. Un a ha mema Abata el sen succesaorl",
Re ierint- se el Moro al Govern
efacdonald, diu que aquest cap U,"
resta ha estas sovint dur i injust amb
França. A aquest fi. recorda les pasantes pronunciades el 8 de genes. "De-.
siegem de ten cor, sense ter-nos masset illusions, que. instalan al "Dowiniq
Strcet", el nou primer ministre obii:
date els prejudicis que noeleia contek
França. Tanntawix això seria opar-1
ttenisme, u» bon oportunisme, petar. *.
A 1.'11i n Française, Banville es:
crin: "A Occident, entre nosaltres. et
bebseviente no seria possible. Deeera
tuiraria una reacció violenta, tot aelmess
tent que los capaç d'apoderar-se deg
Poder. A Rdssim. Lenin / masia i/1/14,
sat el comunisme de la ntatcixa manes;
que Pere el Gran havia imposat la evita
litzeció europea: arnh l'ajut cal bu ala-.
liada restaurat una autocrecia
tocada roja: El Govern de Leim 't
Ida estar fort pel terrne. Trägic i
stivel, el balxevisme s'ha mostrat ade:
gnu a la Rdssia, amen a ço que eide::
vinelre drapees de la mert de Lenta'.
ningú leo pot profetitzar. No hi
praiecia ni raonatnent possibles perla
un pa fi que ei disputen l'Europa
l'Asia, i on, fa set atws, triomfen
mongòlica i semítica',

eleßabte, 26 de ganar ot

LA PMILIÍITTAT
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Cinema Princesa

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

Telefon 1371 A.

ELS ESPECTACLES
TEATRE S

—

Gran Teatre del Bose

-

ELDORADO

Gran Teatre del Liceu
Avui, 35 de propietat i abonament, a les nou. Debut del
eidebre bariton Pasquale Arnato
i de la celebradissima sopran
Carme Toschi. Reposició de la
celebrada comedia en tres actas i cine quadros, de G. Verdi.
Falstaff, prenent-Iii part els
senyoretes
aplaudits artistas
Giovanelli. Serena. Lueci, senvores Rosieh. Redondo i Torres de Luna. Mestre Falconi.—
Denla, tarda, corniat deis celebres artistas Marrher, Willbrunn. Jolk Wiedemann, mestre Otto Klemperer. Ultima representació de El «vallar de la
Rosa. — Dilluns. Faust, pele
( elebres artistas senyora Kousnezoff i senyors Traut out i
Journet. — Dijous. Walkyria,
mestre director. Weingartner.
Debut dels celebras artistas senyora Hafgren i Land.

Em p resa Sindicat Musical
Grandiosas funcions valencianas per a demh. diumenge,
27 de ganar, per la coinpanyia de sarsuela del primer
actor
MANUEL PRADA8
Gran rebalsa de preus

TOURNEE

Frederic Caballé
Gran companyis da sarsuela i opereta, primer actor
director.

Ramon Peña

Nit, i fotos les nits:
BENAMOR
despatxa a comp
taduria ami) tras dies d'anticipació amb l'augment de
15 per 100.

Woll,

f4~444444444+04444•44411411444.04444444444+1.44444

en tres artes. de .1 ull

L'OMBRA D MONTJUICH
i
DON JOAN DE SERRALLARGA
A

/

Doma. diumen g e. tarda, a dos
quarts de quatre. limes obres'
elf arte,'

NIT ALEGRE
i
A L'OMBRA DE MONTJUICH
LA

ad, a 1, dele:
LA NIT ALEGRE

n-4.44444~664444644.66448

44144441»
1Teatre Cómic
CoMean yle Internacional de re.
aletas del
PRINCIPAL

-•ALACE

tItssabte. colossals !uncidas.
Tarda, a dos <par!, de cine, 1 mr,
a les deu. ExIt sorollös de la
grandiosa revista d'espectacle,
van (lusirne
VELL 1 »U PALACE-REVUE
amb Pis sup e rbs quadros
Aviel,

ELA NUVIS DE LA

MORT

cc is I a)
n sensacional
FOXTROMANI A :: LES MAMA«
1,11111,

APRES MINUIT
8ketach Ingle MAinichatia.
A PlIETS EC.0yomics
BUTACA: DUE8

PESSETES

1114144•4•64•4444444,4444414

Teatre Novetats
Carnaval Aurigemma
Par al din 9 de febrar, primer
' de la serie

Monumental - Pedró

Walkyria
Aval, dissabte: La Louplote, II jornada; El meu cut; Per un pecat
de cobejanga; Amor que torna;
Gestee de Floriä. octtia, diumenge
sessI(, matinal d'II a 1. Nit: La
LOupiote, III Jornada; Un llanto

nou, per Thornas lfrighan

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
Aviii, dissabte, La casa deis
mil tremolors, Somnis de noia,
Charlot al basar, El que deixen
els anys, Per un pecat de cobajanga, Els misteris de Parla, 5
tom.
e•44•611•6.0•66.064.0•0•606464 4.1.

COL1SEUM

BALL GROC

TELEFON 3535 A.

tits

i a la nit. ei t'olim p o/tal

t

CONCERTS

:

r+114444•4•44444444•Ceeee.

Por al dinurs gras. a la farda,
Gran certamen infantil dc ves-

C;

Avui ,

dissabte. larda, a
les cinc, matirn, e popular:

e-belePeC-C<-44-0444+04,414.04-.4

Saló Catalunya

EL DOCTOR GINIENEZ

Nil. r

GRAIII CINEMA DE MODA
Notables aeztet I trio
Aval, dissahm. darrers die, de l'exilas grandV.. Vacancen, per cliaelot. 1 Tribu:a g io:1s, per -El", el,
dos pude: 1le la nana. Exil
s al La lilla del nou ric, per Lee
Pacry i Werner Kraus, rica pes.sontar
PrietIma setmana. l'estlovenIrnent
n Ir l'any: Mame, el Irlotur inusI, al del mesfri • Vives.
Hotentot.

dau. popular:

LOS EMIGRADOS

•

_Iviii, dissabte: Ultimas projaccions del gran (, vit de la
sal/nana PER QUE CAN.
VIAR D'ESPOSA?, PItt ).GRAMA. A.II . 11IA 1.:>:PECI.A1,.
per (11hria Swanson. Iteb n;
Daniels i 'llamas Meighati:
EL li.:AKBER AL PALAU,
1)n . t . ›i n lituy 121: n 1,lin '..gerliiit

diumenge, tarda, a
dos quarts de quatre
Yo gallardo i calavera I
A les sis, i nit. a les deu,

NOVETATS UNIVERSAL,
111.114r ee le i. Preils: l'5o i
0502 -- Di unienge, estrena
a la sessii", ele. les sis L'E..
QUIVOCACIO D'UNA MARE,
PltindIAMA 131 . 111.1. drama pim . la tortuosa Dm o_
thy Dallon.
AVIS: Desitjosa llettlpreSta
le complaure el ptiblie. I
evitar aglomeracions, des
del di ,jutls: (le toles les setmanes on ilespatxaran hulaques numeradas per a la
iessió especial del (Numengo, tarda, i par a la de la nit

LOS EMIGRADOS

-.4444.9.4-0<ro44nIlee+G-C-6-Ireee,

Diana - Argentina
Excelsior

4,94-.4,444-eiseeeeeese.e.G.,.94.,

ADAMUZ_GONZALEZ
Avui, dissaida, tarda, a un
quart de sis. La int eressant comedia an tres apl.
dele germans Alvarez Qum_
le ro.
LA CALUMNIADA
Nil o les den. La fotmosa
comedia an tres actas, d
Manuel Linares Rivas.
FRENTE A LA VIDA
Dema, diumenge, ültinies
funcions ei, tia Test tu. Tarda . Cristalina. sil, Rosas de
otoño

comiat de la

companyia, benefici del
iner e Ir t director Manuel
Conzälez. Aviat, RIcard
Calvo.

A
7, Els misteris de Pa3ís, Fugint del matrimoni, No
escriviu caries, La fiel blava,
Divendhs dia 13.
ARISTOCCATIL

Gluck-VVagner
Beethoven

"Slsena Sintonia" (Pastoral)
Wagner
"Remo!, do la selva"
Erich Satin
"DOS Gimo patitos", itedrumentades per
C. Detnee sy. (Primera alifafe)
/den delesohn
Seherzo del e Sontni d'una nit d'istfu"
M. Ravel
"Dapleni , et 5:510e"
Imealitats i programes:
Chaseaigne Frdree, Magatzem de vendes
ElariS, 43

II II MI MI 01 II II II II IR MI II II MI fl 11

1:CALÇA'T
higeocamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box-calf, tall anglés, doble plantilla de cuiro

•

14

▪

e EraPLE. DE LO L.,
I._ CINEMATOGRAFIA ti
ta

al tuvell /Ir /es mes hopo, El
o , Id i» ha es ta t t c a snadada a to pantalla la eo p oquen
... lemts feroillereieens. alarei-tral enterprelneiit pela eneenreet: artledes Mur VIIII- •
. lela j Norma herry. cumple/mil el prograltel les pretina, ACce0 mil:rama, pre - 2

"

a

riosa comedia per Ilout eellee.ene; Cultura flefica, de Illniia ill . 01713, i La cacera _
Id
In
del Iteepard i Actualitats Gaumont.
rg .NOTA..--leogut a Eineporlaut infi e res eraquesla magistral p..111eula ,s Proler- E
tara serosa. Tarda, a un quarl de set; litt, a les una, 9
in
.„ Arete, dissable, ele sis a vuif, e terma, diuldele g e, a la ,:f . ,..SVP ruatireal (El I a 'I, ed
Ind ,•s 110Spatxarall huutques numerad,. per a la ..... 4,,:
ue, el, le- sr. ele eleti li. e riee ,. . .
• Ininarla, t,iryIKI .)1' la sillierlir mIlieinn rle la marra Metrie La famosa »mira r
de Fati. , Interpretada per ,I • 1 t•,i1.1•[11, ti,' la tealetalla.
uounmaammumrari jlML IMMZ,2[3 m a
au el Si 41%
Sl asolunr.2aIE
ig
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LA HERNIA
Curada per 50 ptes.
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El conceit :1111111cm/ per
tsl diumenge propvinent,
dia 27. a carrec del
QUARTET ZIMMER
(le Brusselles
QUEDA A.loltNAT
per a la data que oporunament será anunciada.

e
N

ECAGELLS BLANCS .2
E

::-::

3

Els cabells blancs. generalrnent
no predisposen favorablement. Devegades, el tenir cabells blanca imposibilita de trobar una col-locació. Encara es pitior la s'unció que aquest mal
crea a la dona, que la fa apareixer
com a vella i que pot dependre la
saga felicitat coniugal de l'aparició
precoç de cabells blancs.
No bi ha mes remei que tenyir-se,
i si 's tenyeis amb Algas d'Ha:112e
ningú ho coneixerà, ni 'Is de la seva

familia.
L'Aloe d'Horline és una tintura científi ca i progressiva
que li donarà el seu antic mane de cabells. Voste mateix podrà
aplicär-se-la. en alguns minuts. Es absolutament inofensiva i
no s'esposa al perill d'altres tintures. No Ii tacarà la roba ni '1

E
E

cutis. ni fa cap mala olor. Li (ara desapareixer la caspa. asentitzarä 'I seu caben, el fortilicarä, evitar Ilur caiguda,

mulera Ilur creixença i 'I suavitzarä i riçara.

De venda • tot arree, a 6 041. Ia edita

dAIGUA dlitORLINE
Diptooll general:

REST b URAN-1-5

Establiments DALMAU OLIVERES, 3.

A.

Pasea tle la ladadrUb 14.• BARCELONA

PRODUCTES HORLINE:

Can CULLERETES
Quintana,

5

Telefon 230 A

CASAMENTS
BATEIGS
DINARS DE CASA

NI

Fi

Ptes. pare(

Correr ANSELM CLAVÉ, 9 (Final de In Ramblas)
tAbans g arrar Dormitori Sant, Francesa).

ti

n

15"

de 192i. a les cinc de
larda. Racital de eancons
per la senyoreta

ge-

Associació Música Camera

151

•

i

1e/-04464.4644+

A
U — SALO —
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E
a 011eel-E-11e/N e, scar. 7 . : SAL() nene' NIte PE EttIlliES D1STINGIDE3
7, (51,1, illee sable, Iresuperedele pro g rama. tfueruf de . la:/ra. s e eP erl oi a ['divo,- el
.. sal, Ele amors d'un prIncep o El '‘carrounael" de la vida (exclusiva rEaques • .
112 fa Empresa , . neeravellasa pelar/da, coneeptutila roM la mes gran hisb)rla
LI d'amor. L'hilares (pie desparta aquesta enagua prudeirced, e la rastuositai amb la

B

'50

Tiene de luxe a prono baratissIme. Espardenyes amb gt.„,
la de goma, des de viso pessetes parea,

minaneant el non id PERFECT" Aquest cómoda 1 urna
embenat ameriea tic aparell elastIc sen.
fe nm/les, que s'emmotlla al co, com un guant, no es ressent deb
detectes deis sistemas franceses, superant-los en qualltat, co.
Í , moduat 1 en els resultats posItlus de contenclee I enruló radies
de l'hernia (trencadura). 5.000 Pessetes es re g alen a cl tel de.
mrestrI el contrarf. No compren cap altra mena d'embenat in
f. ra gele r sene abans vellre I assajar armes; meravellós aparen. Aallaiga g ratUits: ile
9 • 1 1 de 3 a 7. Cata PALAU, Cerrar Ample, 14 (tocan! a resglesla de la Mere),

27 (le

ir
a
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144.44444+.444*****4+4».-., a Plaea de Catalunya, núm. 7 :-: Telefon 3096 A. !.. - - ESPORTS - a
a
Teatre de l'Orfeó Gracienc sia INAUGLIRACIO DIA 31, a les sis de la tarda le
FUTBOL
II
a
Auditórium, Ast ónice, 85
II
Saló de Te, de cinc a vuit de la tarda
a Campionat d'Espanya Inter-reSALO DE BANQUETS
Companyia de l'Estinli Cirera N
gional
IS
6;
Dama, ditinienge, a tres quarts •
Servei especial sortida
de teatres. Orquestri- •- Denla, diumenge, a un quart de
—
de cine. La preciosa comedia a
quatre de la tarda
a na de cinc de la tarda a les tres de la matinada. •
en ¡res m'Ion. de S q inl dos,. ItossiBISCAIA
II
131
Sucursal del Restaurant Catalunya
nvols Els savis de Vilarlsta. Ter FI
Colll l'a
•
cet Riera. Praus: Butaca, dues
pessetes; llolges, 10 pessetes.

ft

Programes i invitacions:
Ronda da la Universitat, 31
Tel;•fon 147,1 A.

i

KURSA

Flores. 14: Farmacia Gelart. Princesa. 7 r principales
farmacias de Espata, Portugal y Amenciee.

LE

+41..-1144fflee•e44.0•044414ffleee
anminnaient3rInnnricisiomremEmD!!!0•121MGMMSEDEnemomme

ji

Indicadas especialmente a los agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
anos), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propio (le la edad.
Venta, 5 pta.' f
. Segaii, Rambla de Me

"Ingenia o Ce ida • obertura

deixehla de /a pr n .fo.ssora
Júlia Carda
Pianista acompanyant se
nyorata

! . ;;ilia: BUSCAlT CACA i

Grageas potenciales del Or. Soivr6

DE BARCELONA

nEini:s e:ONCE:11T
Doma. dioneenge. 2'7 de ‚‚er de 1924
A lea onze del mal(

in

de Cita Mor . el triona tic ia

radicalmente con las

ORQUESTRA 8IMFONICA

Deltiä.

EMES--

poluciones nocturnas, espermatorrea (pérdidas senimales), cansancio mental, prrdida å
memoria, dolor de cabeza, reirligor, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de /as mujeres y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean., se curan pronto y

TEATRE ELDORADO

mamsseeseppieseire•444444.4%,
SALA WERNER

El millor saló
Les millors petlicules

tit uk

Gran Ball Pare et Travesti
Iocalitals: C.arrer Fernando. 53

Companyia de Comedias

Companyia de enmieles

LES MIL DE L'ALA
reestrena dol (lit ortit vodevil en
tres fieles.
LA NIT ALEGRE
Net, a les den, represa del drama

...-4441444•••••••••••4414111444
.4154144414.0.11444~444.044.464"›

Avui, dissabte. programa de
grans èxits. Ele milis». del
trust, importantissim einedrarna interpretal, per la formosa
ttetriu May Allison; Roja rematada, grandiosa comedia dramatica, creació si la graciosissima artista Dorothy Ghis, del
selecta programa Ajarla; Moneda falsa, grandiós drama de
gran ernoció..creacid de la insuperable artista Elsie Ferguson. programa Ajuria; Elixir
transformador, original cinta
en dues parts. MatrImonl a 90
dies, gran broma. — Dama, nit,
estrena de la gran cinta en dues
Parts. No escriviu carteo. —
Dilluns, estrena de l'extraordinaria cinta La força d'un amor,
per la ei-labt'.' artista Glüria
Swanson, del Reial Programa
Anuda, i d'altres de gran exil.

ne'',

Teatre Barcelona

dIssable, larda a des (piare,
cte cInc:
Entrada I butaca urra pesseta.

diumenge, comiat
Blanqueta Suárez. — Dilluns.
MARIA CONESA

TEATRE POLIORAMA

Gran Teatre Espanyol
SANTPERE - BERGES

Exit sorollós I la' la popular
artista, Idol del
BLANQUETA SUAREZ

Acial, la coloscal prI/ICII/a
Lea dual M'enea

/

JOHANNYS

Aviii, dissabte. tarda, a les
cine, i nit, a les deu:
BENAINOR
Dame, diumenge, tarda, a
dos quarts de quatre. programa roonstre. Fundó especial; dues obres, cinc actas:
MARUXA i
BENAMOR

Telefon 3500 A

to44444444•••••••

dissabte, tarda, a dos
quarts de cinc. Nil, a :les
deu: projereiö de notables
ExIt dale joyas
malabaristas
D'ANGELOS
Succés de la simpittica bailarina
LLUCIA DONAT
Exitäs i tal. LMebres clowns
RICO i ALEX
Els famosos i ovacionats
gimnastas
MAllOLAS
Debut dels divertils S0111bristes

TEATRE TIVOLI

Companyla italiana de
DARÍO NICCODEMI
Avui. dissable. tarda. a les
cinc. fundó extraordinària; la
comedia en quatre artes, de P.
LE MARIONETTE
formidable creació de Vera Vergeni i Luigi Cimara, admirable
interpretació de Iota la companyia. Preus populars. Nit, a les
deu. La comedia de Nicrodemi
LA VOLATA
protagonista Vera Vergani. —
Denla, tarda. a un quart de quatre. per la conmanyia catalana.
Ultima de Els pastorets, ami)
l'arribada dels Sants Reis d'Orient, que obsequiaran els nene
i nenes que assistiran a respectacle. Tarda, a les sis, repetició de la fundó que donit
dia de la seva Serata d'Onore
la eminent artista Vera Vergani, L'ombra. Nit. a les den. !Ven
a Barcelona de la Companyia
Nicrodemi: II ritual°, creació
de la companyia. — Dilluns,
farda, per la Companyia Catalana. per Ultima vegada a preu
popular: El vidu trist. — Dimarts, nit, estrena de la comedia en tres actas. del festiu
criptor en Lambert Escalar: Els
quatre amig a d'En Rodó. Es
despatxa a comptaduria.

Coliseo de varietats

6444.66.66444+6.4444444444

Teatre Català Romea

1

Avul, dlasabte, tarda I nit, grane
programen. Les divertida% pellicalea Gestee de Floril 1 Fugint del
matrimoni; la bonlra congela
Mamut de don ¿dan, I y Jornada
(le la colossal ~tenla Era n'IotaMe de Pula, y eguas la MIMOrtal
obra del gran Eugeni Sue.

*•***********

IMPOTENCIA

IDEBILIDAD-SEXUA

CATALUNYA

Camp del F. C. lt.

les Corts

AlObA d'HORL1NE (Untura pregreeslea per ala cebona blanca 1 0. - OEA- E
LATORI (actlu i Inefenelu): e. - POLVOS molt adharents 250. • CREMA (sena
lea arrugue.): 250. • AIGUA DENBFRICA (en comprimas efervescente): 5 •
FUTHOL momio, (ea)s mineral* par ola banys de pinia): 330. • SANIBEL:
(coneprienita bay•rhum per a regenerar el ceben): 3'50.

n=
efiUMUMNIUMUUNUMUUMMUUnnqUUMUNIMINUMUNNUMUNIMIffila

Campionat
Catalunya
Grup B
Júpiter-Gräola

camp del Júpiter
Badalona-Avenç
carel-, del Badalona
Per a entradas i localitais al
camp
joe el dia del pr„rtit.

ICEDULES1
PASSAPORTS

QUINTES

es reS01/ tul a l'acta
Pelal„número 12, pral., 1.'
TELEFON

4882 A
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VERITABLE OBSEQUI ALS LECTORS DE "LA PUBLICITAT"

IET I CATI LA E 1311TXACA
TE

',libre de Memóries amb calendari de 1924 - De gran utilitat • Edició Bonavia - Ricament relligat amb tela
Al. que comprin aquest DIETARI a la Llibrerla Bonavia. correr Tapineria. 4. i
No es remet per correu.
seis REGARA
el drama en tres actea “LA Demeni's per oondutoe
LA
1 acompanyin el present anunci, se
DIDA", d'E n Pitarra. Eagotats ele exemplara, sises tindrà dret a reclamació. 1 deis recadera —
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