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UN POBLE D'AVUI
Per damunt de les característiques rac'a!s i de les qüestions particulars de cada poble, hom pot %r etire en els poblcs

eivilitza ts d'avui un conjunt d'idees, tendències i forres que
reponen a la realitat profunda de les qüestions universals.
Otra l'evolució de cada poble, hi ha en el m6n uta evolució
humana. Un poble té, a més dels seus elements característics,
elements universals que formen la comunitat del llinatge humà
sera de fonaments essencia's de la civilització. Seria tan
fatal per a un roble l'atenuació o l'absència de les característiques particulars, com l'atenuació o l'absència dels elements
universale.
Eis robles d'avui que estan enclosos dins la zona de la
rivi litzeció europea (comptant-hi la brenca americana, que nomes n'estä separada geog ràficament), presenten, diguem-ho
&leí, un panorama politic, social, religiós i moral que un els
seus trets fonamentals és el mateix. En tots aquests pobles
ajen la dreta i l'esquerra politfques, el proktariat i la burgesia en pugna, les diverses posicions collectives i individuals
vent el probk ma re ligiös i davant el problema moral. En
proporcione d ferents, segons l'evolució histórica de cada poble
j segons les influencies que ha rebut, arreu comprovem
tic reaccionaris i progressistes, de revolucionarle i con5ervad ore , de renovadors i de tradicionalistes, d'ortodoxos i
d'heterodoxos.
Per damunt de les personals preferències de cadascú, cal
econe 'xer que aquestes lluites i acuesta multiplicitat de ten&des dóna un aspecte propi i distint'u a la nostra época.
mé, gran revolució espiritual que s'ha realitzat de la propagació del Cristianisme ençà, és la llibertat de l'esperit. I
enste llibertat, encara que en la vida práctica de la societat
ide's Estats no sigui absoluta, és el postulat bàsic de la conevencie social en ele nostres temps.
No és possib'e, done,. que en un poble d'avui es produeixi la
entat d'idees i de sentiments en aquests problemes. Hi poda
hacer predom'ni d'una creença o d'una tenencia, però no pas
nanim:tat. Si en el terreny teòric i des di punt de mira d'una
idea eeterm:nada pot considerar-se com un gran bé la unitat,
el el tErreity präct:c apares( evidert que l'absència de la ditersitat en algun de i s dits campe seria un símptoma de malaltia. No podem concebre un poble d'avui on tothom sigui d'un
Wat en aquests prohlemes, i on no hi hagi ningú que pensi
dura manera diferent.
Essert la diversitat d'idees i de tendències un fet univeral en ele nobl es d'avui. cada element ha de Mear la suya
aff:6 prose'itista a l'acceptacid (detective de les idees diverses.
No hi hauria res més nociu a la solidaritat d'un poble d'ara
gula pretensió d'encunyar tots els seus individus en un motNomés per l'aberració antihumana dele qui prediquen
aimpos .eió violenta o coactiva de les idees o les crcences, pot
ka explicar - se els intente que en aquest sentit uns mostra
histeria i que actualment presenciem a Rússia.
Un poble d'avui ha de tenir normalment tots els elements,
ktes 'es tendències po i ltiqUes, socials, morals i relkgioscs que
temen en el conjunt de la civillzació contemporània. Aquell
ci se s itui en un doble punt de mira ètnic i universal, no
eä demanar en nom del pensament propi l'exclusió de les
ltdercies d'altri. Haurà de volee, això sí, que totes elles coind'xin en la solidaritat ètnica i que estim:n apenes caracetetiques diferencials que fan deis pobles elements vius i
tbtirts de la Humanitat.
Un de la dieta no ha de volee que desapareguin les tenerles ssquerristes. Un de l'esquerra no ha de voler que desaparegu . n les terencies dret . stes. Un i alee han de volea' que
lotes les tendències thl món d'avui es manifestin dins Hur
lehlr. contingudes pele limite del respecte mutual i de la germanas etniea.
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discutir acerca de la
No interesa ahora
• .lidad de los que actual,dministradores de la c:u•
'
;. 1 -•s esle Ayuntamiento mejur
Ins a nteriores? z Es pe o r? Va
st o íbamos mejor antes?-resHina
Pr esentes colaran en memoria de
k-O s les horrores que aquí se han
tanto d.- ho Ayuntamientos que elii
Pernn imante veinte años la Lliga y
h Caza del Pueblo. Aquellos Con l5 lueron expresión de la volu m
ni de B arcelona. As i lo afirmabais
M's Y otros compañeros. lo bastan.
:orto% para creer tontos a los dePis Y durant e el largo periodo de
ear:ro lustros estuvieron "represena la ciudad mediante el apoya
tain s millares de muertos que la
uiga hacia votar y otros tantos no112re s de difuntos y desaparecidos que
"'tabes marlical y concienzudamen•
le en todas la; elecciones.
De esta enorme mentira han estado
ti,.. ti' ada y engordando veinte años
" Lila y la Caza del Pueblo. El
7 0. es decir. la mayoría de los che
'Idanes que formaban el denso, se
tiré
L sha en caa y no votaba, miran'
i'llerente y asqueado como los
4:ecste vadres se repartían Pu r turno
na m unicipal y oyendo can e5tuan
it4d6n - Y también con asco
Talos
Y otros se atribuyeran

rere de la dudad, que lea otorgales millares de muertos, de au-

mili 7 de deinlareddere

„
• • -- por huestes de "condottieri" especialistas en "ruedas", que votaban en
todos los distritos cuairas veces era
necesario para que los truchinvmes
que aspiraban al "Chupen" municipal
cogieran la sartén por cl mango."
DEC LA R .1C10.V.S' DEL GE.
NERAL BARRERA.
ReProduim de El Día Gráfico les
segü, •nts declaracions del cagitä general:
"Así llevo diez y seis meses, dia

por No he descansado ni una
hora, porque al llegar los días test-vos los aprovecho para ir por pueblos
y villas en peregrinación patriótica..
En esas peregri; aciones . no hags;
política, sino patria, patria españo:a.
porque desgraci.damente sucede que,
por doctrinas que estamos aventando,
es aquí donde la patria ,e ha qn
tinga un sentido equív,co. Mi
lunt.d entera, con permanente aplicaci,in y con presión que no ceek, la
precedo en esa acción de dar a la
patria su único sentido.
-Y esa acción, ,:cultninara en !a
manitestaci.M del domingo?
-No, culminar, no, porque la
culminación entraña un posible descenso, y no pienso en que ceda su persistencia. Será un episodio magnífico. culminación, si así lo quieren, de
una •etapa. Vendrán gentes de toda
Cataluña en trenes especiales. Los
alcaldes y Ayuntamientos, de vuelta
a Madrid formaran todos. Sólo de
Gerona, L'rquia me ha Prometido
quince mil manifestantes. El carden I Barraqucr quiere que asistan todos los obispos de Cataluña. Yo con
cuatro o cinco me contento.
-.¡Y que número cree usted que
alcanzará la manifestación?
-Eso es dificA de precisar. Pongamos cincuenta mil. Yo iré al frente de uniforme, porque no quiero que
tenga carácter politico. Desfilaremos;
por las Ramblas y el paseo de Colón. hasta el Palac'o de Bellas Artes,
en dende, como epilogo, celebraremne

un mitin, hablando un obrero, un muchacho de la Juventud Patriótica, .1
a:calde. señor barón de Viver, y yo.
Para difundir nuestras palabras ha.
brin amplificadores y radio-telefonfa...
i-Todo este estarzo, toda lata se-
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La vall que somniava Goethe
per (anear-hl el seu amor,
un s'alçaria a cabana ombrejada, devia assemblar -ae. mes
que no pes al luxuriant pais
deis tarongers florits, a la Vall
de Núr:a. Núria dt mesura, silertee claror. En el seu aire net
tota paraula As fa entenedora i
germana. El verd dele pibets
apaga la cruesa de la neu, el
silente s'ajup sola el dring
les campanee, des l'unte murmuren entre el glaç- i la elarur
pirenenca inunda tota la ball.
Núria, caballa amorosa, repòs.
Aquesta vall sembla la fi d'un
món. Al davant vostre, i a tots
costals, s'alcen les muntanyes
altissintes i desertes. En la vall
te el sets redes lía Verge dele
muntanyencs, dels pastors i dela
hoequetans. Verge bruna i
senzilla que bressa el seu Infeste tan nu, acose por del torb
a Phivern i entre una selva sonora d'esquelles a l'estiu. Paseen les estacione, i la Verga
sonsees, aeollidora del pecador
i de l'enyorat. Passen les eslaeions: a la tieu Tara sueceirä
la primavera remorejant i
tendresa verde de l'estiu. S'aclariran els estimball-'; es mostraran, !linees de neu, les rossoles pedregoses; sota els pibete del Bose de la Mare de Deu
naixeran les espites flore verme
Iles; les tonta brollaran abundoses'. i a la salí creixerà l'herba pelea i humida. El somriure de la Verge és compre el mate:x. i l'indret perd un enels
en guanya un altre.
A l'esgiesta vena de Núria,
esfondrada, unes mame tosques
i enamorades havien eserit, daniunt la eal; de la pared, unes
permites de meravella. Eran uns
bornes que, a mitjan segle pase
Sal. havien vist Nena pel temps
de Nadal. 1 eserivien llur inefable emociá (lavara el purissim
manten de la neu i en contemplar, tos glaçat, el Fresser esdevingut aixf silenci4s. Varen
ohlidar en aquesta meravellosa
pintura l'espurneig roent deis
estela cohrint la Vall. 1 el salt
legues de 'Pisare a la carena.
Hom no pot estar-se de permite
perb, luan s'aeull sin el:a si hivern a la vall sie Ntlrin, en la
mudança que ha de venir. "Lee
mirades blavoses dels estanys"
sera') mes profundes, les ene:gesteo poterr guardaran encara
engrunes de nett, però damunt
da torra molla i florida pasturaron, alegres. els ramats. 1 les

collados esdevindran camine fäeils.
No As la fi d'un món, la Vall
do Ntiritt. Les muntanyes que
la estilen es fan suaus sota el
pos del muntanvene. Enllà hi
ha ele erais de la Cerdanya esqueixada. Hi ha els pohles pertitile enea ele dms i els nobles
esbatanats dc la plana. Tots
Pis hornee d'aquelles lentes eahon que a Neria , cona un far Pll.
ei• s=, Ilu "soltada de soledats"
una Yergo misericordiosa. 1 els
ventease a restin. travesear lee
muntanyes en Marga enrrua per
pelear a la
i l'Infant
present de la nit de Nadal. La
sien nue els barrava el ¡inc ja
da fora.
No Ps pas la fi d'un man. Nutr i a. encara que la %oltin les soledat s. Es. mi.. .e aviat, cona el
cor d'un nitre. E/ mdri quo es
enfurta a rentorn sie Ndria por_
fa helle noms. Com canten a

la riostra (-melga!

ción amnra e ?Mensa, ¿cree usted
que ha dado ya frutos?
El general Barrera echa sobre el
cigarriln el humo, con una ladina
parsimonia.
- Sí, les ha dado, los est dando.
Claro que ten es cuestión de un año
ni de dos. Exi ..te una generación, 11
que va de los veinte a los treinta
años, cuyo nspíritu ha sidc enturbiado por propagmilas antiguas, y purificar las nuevas generaciones, ro
se logrará con una acción corta. E/
que lamamos problema catalin es
una botella de champaria embotellada, a la que hemos abierto un agujerbo para que se vaya el carbónico,
Volvemos a una nueva pregunta:
- Y el comunismo?
-No le tememos. Se esta haciendo una gran propaganda clandestina,
pero no prende. Sólo es de temer cl
contagio, llegado de fuera, la alucinación que produzcan esas embajadas
rojas, exhibiéndose, en las capitales

europeas, con solemnidad oficial. El
sindicalismo, desde que prohibimo. la
cotización en los tallere!%; no vive.
Claro que queda el rescoldo. Por eso,
cuando llegue la restauración constitucional, sera preciso un castigo fulminante y contundente del primer
desmandamienta que se produce, si
no W quiere que se reproduzcan vie-

jas tristeasj

Recordeu les tres veus que reti ngueren la doka Maria Chapdelaine a la seva terra nadiva?
Eren tres veus molt claree:
la una, li eante'va a l'orella la
beutat inconeguda de la contrada; l'altra, li deia amb un accent enternit els noms de cada
torrent i de cada muntanya i les
cançons deis infante; l'albea,
"una veu que era cant de dona
i se rmó de eapellit", Ii feia sentir la voluntat de persistir de
la sera raen.
1 be, a Núria, que es mesura,
silenci i darme qualseaol defaMenea seria apagada ansb el so
de tres veus com aquelles. La
una ens diria la dolcesa de la
riostra terca, canviant amb les
estacione: l'altra, l'aria volar
com estels desata els mostees
ulls els nums que coronen la
Fontalba, F inestrelles, les
Nou Creus, el Pont deis Tres
Molins, les Nou Fonts, el Boaquet de la atare de Deu... L'altea vett ressonaria de fe i d'esperança. Seria forta cona els
cope d'un mall i dolça com l'aire
de p rimavera: ens 'so
ee-414.7,,---.5ffire•rwerbre
TiriraeTnrientissiii ercomanament d'aquestes veus els pastors i bosquetans que s'apilegiren a Núria per Sant Pere!
Per
Sant Pere el col! de Finestrenos negreja de gent. Versen de
Fransa , Són muntanyencs que.
a despit de tot, no han perdut
la parla catalana ni da fe. En
aquel l die, el rabadà d'aquí i la
pastora d'a% hallen al so d'una
mateixa música. Els hornee que
les elles m untanyes separen i
uneixen, exalten la verdor de
l'estiu, que els torna, deslliurades, les prades i les fonts; i
meneen el mateix pa amb senablant gest humil. Les eugues,
damunt l'herbä de la Vale acompanyen amb les seees esquelles
claree l'alegria dele bornes.
Voldria -que aquells muntanyencs sentissin, en el dia florit de juriy, l'eco de- lee tres
veas &farseen-ate fteeengoot 1
e stimbant-se fine als estanys.
Núria esdevindrts de debe, ptf cor
d'un meta nota, petit i radiant.
Mentre • eeperern el miraele.
la Vente ferie que com
a la Vall
de ?aria. el glaç no dligui del
tot la font. Sota els caramulls
que estrenyen la nostra terra, en
l'hivern Harta que hi llisqui
sempre, clara, l'aigua de neu!

L'afinitat de raes: lea fomentas a Txecoslovàquia la simpatia pel poble rus, per?) aquesta simpatía cal no confondre-la
amb da repite/tállela que produele als txecs el règim bulsevista. El ministre d'Afere Estrangers, doctor Benes, si be ha
declarat que creu opon(' restoneixer ele Soviets de "jure", ha
afegit lambe que el Goverh leecosloaac no toseraria de cap manera la propaganda comunista
en el territori de la República,
i que perseguirla els infracturs
fosein qui foesin amb tul, el rigor de la Ilei.
Ha resultat molt interessant
l'enquesta iniciada per la revista "Pritonenost" amb la pregunta següent: 'Per qué no 110C
comunista?",
De les respostes publicades
fins ara mereixen atenció especial les enviades pele distingits literats i publicistes txec
doctor Karel Capek— autor de
les (arneses comèdies "R. E. R.',
que traduïda al catalä pel senyor Caries Capdevitla té ensertera l'empresa del teatre Romea
de Barcelona, i de "La sida deis
insectos"—, Erancese Langer i
doctor Ladislau Prochazka, que
extractes» les següents clanes:
La confessió del doctor Proehazka—comensant des del mes
senzill per anar a parar al mds
complex — es molt simple. Jutjant-In per la sera evoluciti històrica. el COMUlliSille es un son-in ' bell i gran. Per realitzardo cal reeúrrer a un eami molt
Itere, i per aconseguir el seu fi
no calen pas revolucione violentes sitió una labor ejleneloea
i perseVerint ,
BI raonament de Langer ja
es mes compaicat, producte de
robservagid de ¡'actualitat, mes
quede les liegendes h:stbriques.
La ,primera raIS que Langer
dóna del per que no es comunista es que està molt joiós de la
eme pelea propietat a da qual
hauria de renunciar si fos comunista. Dist que sent re-
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DERIVATIL'S
Si fos caricaturista faria tota una
collecció de caricatures on aparegués ben evident el nostre esperit dincevilitat, Començaria, potser,
per dibuixar un interior de tramvia amb el seu rñtol que diu:
"Prohibit de fumar i d'escupir" i
a sota un senyor que fuma i un
altre que escup.
Després dibuixaria una cantonada en un carrer solitari. A la paret, mal ¡Iluminada per un fanal
de gas acose pressió, hi apareixe.
rien dos rétols. L'un diaria: "prohibit de posar anuncia", labre...
l'altre ja podeu imaginar el que

1
I

de l prohibici
ó, potser amb la secreta alegria d'infringir-la, veuriem
un home que planta un anunci i
un altre que imita, acuse gràcia, a
"Mane Kempiss", de Brusselles.
En acabas. us oferiria altre cop
l'interior del tramvia. El cobrador
diu; Fi de trajecte/ . sortida per davant". I veurieu tota la gent, com
un ramas de bens, empenyent-se

per sortir per la plataforma del
darrera.
Qtran hauriem exhaurit tots els
contrastos violents entre lana or.
dre escrita i un fer que ene de-

n'ostra la ineliciscia, m'esto:seria
a presentar amb tot rigor el 'tengie de les Ores contradieciont
menys explicites potser, pecó igualmete 'vergonyoses. L'home que escup a les parees, la noia que molsa rcstoreta deis pena sobre els ',latiente pacifico, raPreneat que ea.
combra la voravia acuse regar, una
porta ansb una placa de vidre per
posar-hi lea mane i a l'entona, sobre la fusta, el greta de mil con-

elides mal &idas e posta. Oh,

no s'acabaria mai la meva
ció de caricatures. Fóra inútil? Per

als- 'tires potser st A mi eta' servirte- per "alegar la mente.
SI"
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Praga, gemir.
Ara que el bulzevienie sembla que trae menys resistencia als palees que fins la poc
satan mostrar decididament refractaris al regleta rus, asegurament interessar à coneixer S'uipni unisme
niótae.cuelovaesi sobree el eco-

Tomate Oaroba.

diría; tus he parlat d'una cantonada solitaria i mal ¡Iluminada; tots
teniu una mica: dlimaginació per
suposar quina cosa cal prohibir en
un indret d'aquesta mena. Malgrat

Xmoofeer.
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LA VALL DE NIMIA
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•sel-re.

que Pz vesteixen amh elegäncia
i juguen als prohibes. La segona rae) es la manera com
divulgades pel [non lt s doetrines comunistes sonso preves
pràctiques per convencer ele escèptics després d •haver tracaseat la teoria. Adtrament, no pot
ésser comunista perque considera la societat actual capee
d'evolucionar, i no•hi veu aquella Sodoma i Gomorra que pinten els periädies romunistes.
Els comunistes li fan l'efecte
dele hueste que s'acoblen al
voltant del eadäver encara calent. I per última rae) siena la
terrible angoixa que di produeix
el pensar en la revolució comunista. En aquesta revolució
es condensarla tota la desgräeta del mún i els dotare i patiments que ocasionarla a la
Humanftat serien tads, que sobrepassarien la miseria de multes generacions proletä ries.
Aquest patiment general no tu:.
siria cap objecte ja que els Comunistes d'asee es preparen mimes per a aquell siete revolucionari i no per a la tasca difícil de dirigir i organitzar
vida dele pobles que nee e ssärisament, haurien de sobreviure-hi.
leargurnentació de Carel Capek encara és mes extensa i
mes eubstanciusa. Capek no pot
ésser comunista pesqué es:A
conseneut que cal ajudar els
pobres de seguida i constan'.
ment i no fer-los esperar per a
quan onegi la bandera roja de
la revolució social triotufant.
L'última paraula del comunismos is governar, no salvar; Perú els famolenes 110 voten Seiser governats, el que visten es
menjar. Capek tampue cresa en
la l'onda( de les manees i molt
menys en la possibilitat que poguessin governar; les masses
81:111 1 seran sempre nomes un
mitjà per esmalte determinats
objectiure Alimentar el pobre
amb prometences equivatl a rohar-lo; präctleament el fue enein a la so ya llar Ii fa molt
mee seteei que el fue apagat
de la Mar d'un palau. L'afirmaoió que el pobre no te res a
muere de falsa; sigui mena eigui sempre de el pobre que arrisca mes permiä si perd alguna cosa el que perd da l'últim
boci de pa. El mbe estrany, pe:
rd; l ' el mde letal, del comunisme,
per a Capelc, l'o(uscament
que ha de produir en la intelligenoia del pobre. Pela periddios oomuniales hom no sap del
alón altra cosa binó que tot 4s
miserable. Odl. ignorància 1 desconfiloAca ida ola «emule.

p siq uies del món comunista. En
diagnestie, ho formularia:
neg-ativisme patelegic. Altea¡nene . 110 hi ha cultura peoletäe04 1 110 bi ha cultura seis.'
luerätlea. El que resta • dels vaq ues, culturals is degut al reo
fractari conservadurtsme individualista de les maseee burgeses. El proletariat tes pot sube-,
tituir-les, pesó en pot formar
part. Capek és res-olla quan el
comunisnie incita ele .seus partelaris a que s'armes, abetenint-se, per6, d'aconsellar els
burgesos crarmar - se. E Pe ciar,
que igualment diverses opinions
deis comunistes sobre la moral
no satiefan tampoc a Capek,
que creu que existeixen cenes
normes en la moral dietadee
per la n inteSligencia, segons les
(pele els homes es coneixen
mútuament. El comunisme voldr:a compre tot el talán humä
a bocins que no tinguessin res
de comú ni res per dir-se.
Aquesta As l'opinió de Capek.
D'aque sta manera opina tambe
tota la nació txeca, ja que afort unadantent els cemunistes a
Txecoslovàquia formen un grup
insign:ficant i la elasse obrera
del nostre país es tan intellie
gent que des idees i els procela
diments bolsea istes no hi poden
antelar de cap manera.
. A. V. Bejcok
fue fou deszobert el cotoFlot Mate t on!ra la flota
t2ulca
Dimarts san compareIxer davant el magistrat de Bow Street
el sod sjives irlandesos, Josep
O'Leary, de 23 anys, i Ciril Me
Gonete de 28 anys. perseguits
per divulgarse-) de documente secrets pertanyents a la marina
britänica. O'Leary, empleat a
les construccions navals de
Portsmouth. Os acusat d'haver
(t ontee la substraeció, valent-se
del sou eärree. El seis eempEee,
Me Goneh. que pertany a l'administració civil, entra tanibó
a chile Pacusaeid.
Ja saben els nostres lectors
que aquests dos ielandeses.
perfanyents a l'organitzaebt republicana, son aousats. junt
amh nitres enmpatrintes Hure,
(nave pu: rtieipat a un complot dest;not a fer saltar uns
vaixells ‘te guerra britànic.
lleus ate atigunes preeisions sobre lo en'• Itesi d'aquest interessant afee:
Degut a unes infnrmaeinns
reeoilides die:e ne:in-lene ja
algun temps, red sine p i sssert
de Sentland Yard. recniguAren

sospites sobre :in rert nombre
d' , rlandesos, frenela d'aquest

la correspondencia canviada
entre IPs; persones sospetoses
fui vigil ada secretament. Hurs
hiel res forres ohertes prenentseas cbpies intogräfiques abaste
de retornar-les a correus. Dissabte paseet sembla que ruindie

regué stificientment preeien la
responsahili t at (Vaquee:e patriotes irlandesos. Fou oberta una
informar:id.
Proveits de les anteritzarions

neeessäries. uns detectine, seguint les instrurcians led cap
del departament de erinas po-

litice, es rl:rigiren. respectiva a
ment, a cortes barriades
Londres. i. so/serene a werd.

wiek. El malees dia. mis anees
deteetins m'en enviats a Portes
moche i a Gravenserel i ronitintament emb la policia loraS
es Mitraren a insnev : ons do_
miciliäries, La inmortänria dele
deruments reeollits doná dloe a
l'arr p st immediat dele snspitosos i Itur traellal a Londres.
Sentida que alnests irflanda_s
sos sliavien anoderat dele doremetes referente a les nrdres
d e mnh t litzareS
sohretnt
neixien l'afectaeie de sembet de
eerts cuirasarets ¡ el des! j
eerts suhmarins. Sembla lambe
que havien fet esforsns per asseriar a atinase complot especialistes de la marine i que havien estat preves al gunos dieposicions amh el fi de fer
t'omitir a l'hora eonsinguda unilate de guerra.
INSCIMMI~1~111.111111.111~

LA SITUACIÓ A EUROPA
Continua a' la Cimbra frenabas al debut bobea la supre5a16
do l'Ambalotada al Vatio& Clon•Mur Irland Na fot un Impon.
tant Mame «insana el man.
tanknont do l'Ambaixada, I MOR.
alome Nerrtot enes destaraeleni

asiegileant loe Illbartata
gima ala alladani:lomiailifte
— a viseesu-gtedgoeil
and• eme
te le mere Ser
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SOTA NUROLOGICA
ENTERRAMENT S PER A AVUI
MATI
Maria Sagalés Serrat, de 7o anys,
Santaló, 84, al «ment i r; Non. A les
den.

Pere Ayona Arroya, de 47 anys,
Sant Ettehi. es. al .-ententiri Ven.
A un quart de den. •
Carme Rodríguez Gare.a, de .93
anys. Entenca, 120. al cementiri de
Les Corto. A leo vuit.
Josep Pedro Royo, de 22 mesos,
Torre Salles. 4, al cementiri de Sant
.
Andreu. A les V/111.
Isaac Suhas Alled, (le. 12 auys,
Pediell, 24. al cementiri de Sant A11drtl. A les deu.
Mera Fortuny, de 4 anys. Arc
de Sant Onofre. to, al cementiri de
Les Cort=. A les den,
Maria L. Codolí, de 3 anys, C.41àbria, 104, al cementiri Nos. A les
deu.
Manuel Sinestra, de lo meses,
Jaume Giralt. 29 i 31. al cementiri
de Les Cort ,. ..A les vuit.
Aguad Guardia°, de 4 anys, Sant
Miguel, 109, al cut/emir: Vell. A les
den.
Mercè Benavides, .12 32 anys, Nu.
da. 9. al cementiri de Les Corto.
A les den.
Josepa Girona, de Gu anys, Rambla del Prat, 15. al cententiri de Sant
liereasi. A les den.
suyo, Marina,
Antoni Curt, de
2 55, a l cementiri sou. A les onze.
TARDA
Adela Olivera García, de 3 sayo,
Pescadon, , 83, al cementiri Non. A
les due,..
Malla Othi Alarnota, je 87 anys,
lIonistrol, 25. ;.1 wn,ntiri Non. A
les due,.
Fidel Escarpanté Clotas, dc G3
anys, Montanya, 113, al cementiri
de Sant Andreu. A les tres.
Josep Armengol Piqué, de 64
any.s, Nou IK Betlem, al cementiri
Nou. A un quart de tres.
Cecilk Martín Hataca, de 33 suyo,
Arnalia. 27. al errnentiri Nou.
•
Quirze Costa Subirat, de 74 hoyo,
Jaume Fabra. 15. al cementiri Nou.
A dos quarts cl,: quatre.
Mujan Mallo Rodríguez, Pere IV
85, al centelitiri dc Sant Andreu. A

les quatr,
FUNERALS
Elvira Llonch i Gambiis. Mori
el dia 14 del corrent. Avui, a dos
quarts de deu, a la Concepció. de
Sabadell.
Marca Cognillat i Lfriu, Mori
el dia 28 de desentbre de 1924. Avui,
a do; (luan; d'onze, a la Casa de
Caritat i també a Busot. El dia 28
a Elx, i el dia 23, misses a Elx,
Parróquia de Sant Joan Deseen' i
convent de Santa Isabel, d'Alba de
Tormes (Salamanca).
Jaume Molla i Balasch. Morí cl
dia 21 d'agost. Avui, dc des a dotze. misses als Josepets.
Miguel Riera Torras. Morí cl dia
15 del corrent. Avui, de den a stXe, misses als Escolap:s de !a DiputaciO.
Adarce' Gebt. Morí ' el dia 3 del
corrent. Avui, de dos quarts d'onze
a les dotze, inisses a la Capella
Francesa.
ANIVERSARIS
Joaep Bernard6 i Serra. Morí cl
dia 10 de gener de 1924. Avui, (le
deu a dotze, misses als Franciscano
(carrer de ralab.
Francisca Fontanirs i Rosés, vidas d'En Pere Punti i Roses. Morí
el dia 3 de gener de mas. Avui,
de vuit a onze, misses a Sant Pere

de Basaos.

jeeep Den i Majó. Morí el dia
23 de gener de 19z4. Avui, a dos
(marta d'onze, a l' e sglésia de Les
Corta.
PMO. dietiate, a des douts de set
IN 1e *le, ei =rana Cesnissi3 de
bella .i sillera de raees can.ines
sansa . a Ii Fideraci6 Ibèrica dels. ani•

14
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id/tests

les plam es—Seceid barc ,
l'estatge social (Tres
1/11111. 3, pra/.1, per tal de coárlitti;.r
la ,,eva junta directiva i tractor d'afers relacionats amb la sCV4 actuad.).
Poden assistir a l'acte tots soris
dc la Federad.") Protectora. encaro
que no esti g uin inscrits en la dita
ComissiG, sial COM.
qualitat
dotents, soto eis :01105 de go,..ns que'
tinguin interes
ingressar a la Federada.
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Sindicat Proiessional de Periodistes
rus dirigim al 0 . mi-fiador mintar 'laquinta demanant l'alliherament
Diaz Isla. d o lettent circunstancies etapresonatnent. — Us abracen Vich
Cr, mpany, presidetn; Sisquvila , secn,'
tari."

jlventut Cat11an3
:: La Revista de cadascú
-- Don reimt tres exemplars del ealendari amb que la casa Llibreria Subir= obsequia el s seus diento.

Un carro atropellis a Simona Galillos Arquillos, de 5 anys, i cousä
icricles a la cara i mans.

CAMBRA DEL ILIBRE.
DE RARI:ELONA
En compliment de l'acord del Consell
govern. pres en la 5255i6 celebrada el dia del que som, es
convoca a tots els socio d'aquesta 267poració a la Juma general ordinaria
que tindra Ilne el dia primer de febrcr, a les suite del mati, Eestatge
social (Rambla dels Estudis, Mune:
ro 12, pral).

JOIES,

conzida a disitar els Salons
d'Exposició del nos modelatge de
MOBLES, L21,211P,IRES, TAPISSERIES, BRONZES,
teca, etc. Els modas presento:s
són cl resulta; d'un delinget

La Societat Vegetariana Naturista
(le Catalunya celebrara diurnenge vinent. dia 23, la seda Junta general
ordinaria. Lacte es comeneara a les
cinc de la tarda al seu estatge social
(Comte del Asalto, 22).
De-mb. dissalne, s'inaugurara a casa
ile L 3falmedt:, (pa5seig
Gräcia,
1 , 4 111. 68) una exposició dels

Carter de la PALLA, tu i 12
CASA FUNDADA EN 185o

C. Ruiz de Larramendi i J. Liebbart.

ESTUDI ESPECIAL PER Al.

e catarros. refredats, bronquiti.
cr3/1 11 . 31 , S. Cl Fuaretxen rapicamela amb I
Gomenol CLIMENT.
T

DECORAT D'INTERIORS
Durant el pi,ssat mes de desentke
la Caixa Pensions per a la Ve.
Ilesa i d'Estalvis ha rebut per imposicions la quantitat
t5.4Gt.t64 peobeles, i
itagat per reintegres, ter
rninis mensual ". pensil i capital;
diferits reservar, 15.751, 212 pessetes,
resultant per tant a l'esmentat mes
un solt a favor de les imposicions de
pessetes 709.952.

italana

La Revista mis gentil
:-: de Catalunya
Avui. amb moriu des-er festa
l'Associació dEstudiants Can,laco Batxilleerat (le Barcelona farà
una visita a la Casa Provincial de
Caritat. punt de reuniú será al
tlarant del dit ediiici (correr de
Montalegre, 5, tocant al de Valldoncella), a les deu del mati.
.
No deixeu de comprar nana
dissahl e

EL SENYOR CANONS
sef mantel salirle de pollina
inInimaeional, que apareixern.
ami) Fúnie 11 de marejar els
peixos grossos per distreure
p is barrolemins oral) aquella
innocimcia q ue les eirentmstanci,,, reclamen.
Ninots d'en Cornet. 34
111ol,
Castuitys i

VERITABLE OCASIC

I cejaste. (wats de coces ciassea. Preu fix. Tallara, núm. 41

ludí, ca ci quat CS compagine!! ‚1
bola gust i una delicada exccuci,,
emb mime Per combinar ins.
f alleció de Pisos eomple t s, .ies
den mil pessele3

Manuel Lorelizo Rusa s . de 32 :my%
caique fruta pal de telèions. i es causa contusions al gennll cama drets i
erosions a la cara.
Ahir la tarda fea auxiliar al 1,3
tiquin de la fabrica d. vidre deis
,enyurs Manen i Ribit, del carrer
d'Anglesola. Bartonteu Painirtis l'asalomar. de 19 anys, treballador de
la fabrica. A cn eseqüencia
li caigut
501370 un barril ek.
cäustica, presentava "chol:" traumatic, de pronGstic greu.

Baterie3 2:J u thz

al ' , n rt

Gratts

pi, 111 oh .Fájele:t.
Coberts de taula de metan blanc
Llorens
Rambla ' 1 n. 1,s
Flors, 10.
a

-EL BORINOT"
Ha sortit el ntim. 61 d'amtest
pular setmanari Immoristie i salirle.

proithament illustrat i
abutillGs
text, entre el qual hi . 1ra ço que seLa frita dels savis; La porta tancad ; Resurrecció sitgetana:
tions de gustos; De l'aquarium del
Ximeret: la tunca; Herählica; "Tipus i trilles; Despres dels Tres
tombs. tot segalejant: 22 de gener;
Un sistema provat:
lid coses...
El fect i el, barbuts; SeceiG de jC,S
i

utts, etc., etc.
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ACADEMIA DE LA JOVENTUT
CATOL1CA
Diumenge rinern, dia 25. a les cinc
de la tarda. tindrä 110C cll aquesta

Acadaria (Baix de Sant Pere, número 5, pral.), un recital de cancons

Ainh motin de la presó del Inc
ei
(lista En Josep Díaz de Isla a Vigo,
slan trames els segiients telegrantes:
"1.;xcin. senyor g overnador militar.
—Vigo -m'in Sindicat Profe,
sional de Perindistes. 9,Hiritün)
herament de li jas de Isla, dsIgnent
delinquincia pugui tnereis.t.r track. especial quinzenaris. — El
taluden respectuosament Vich Cont-

pany. president; Sistinella, secretad.'
"Exem. senyor Martínez Anido. -Madri(1.—Pel prestigi Premsa proguem glitercegleixi prop autoritats Viga per a l'alliberainent periodsta Diaz
de lbla, condemnat per delicte
premta. — El saluden. pel Sindica/
Professional de Periodistes, Vieh
Eeellearry, setident; SísQuella, 66"Senyer 'r eían Matos, direttar
Pueblo Gallego. — Vigo. — En unan

cle
de
'•
de

1 - 3/e/11:13 TI1,11/1//.-01
ae
CIGRONS
:1 3112 . . . . . • • . . de
ia1 .312, arruzat5 alfarnates 4 .1 , 16 de
1 , 1..1.03 arrima t x 61 1'35113/C6 48,50 de
313nes ama
atrarnates 50/5 i de

r----................—„ catalanes a carrec (leis pr:stigioso , - No dtjorse ourpernder . listes Franccsc Torra. tenor de l', .-fr. =.
n
i con pomposos
feó Català, i Manuel Ballver, ha':
NOMBE3
" tF
de Montserrat. Per
.•EXTRANJEROS
tacixns. Cal :airee:ir-se al
.010
para
Cobrar Tras caro.
Los Wal,r-(. 10s,-1.4 de
RESTAUFUNT ROYAL
.nas duro,ion e la le i.. n e ,
Saló on To
de garantid • tisoitilia
une no se coarlean, son
ra(la dia dat -ant do 5 a d•:,de Yabriexeb , ii 1 .....! 2 bold
auirts de 8. : dmar u I ani-ir: 112583100 10, 2 e lecsna, de 9 a 11.
lee. 4. «sean-ras.
41=1. o “Lzos e y -e haAlije foil d. Cogitt el quinzunari
• -- 1 P an de venta en
; l01.1212 las /11114110.
n'Anal Pérez.
• les Cesas del romo
e
- ' ,,,, , 61 , 660.

EL GOVERNADOR ÍNTER/
El senyor. Fernändu Argüelles va
dir abir al migd:a als periodistes que
tenia notíciescA .de la néta del senrn.
-11111115 del Bosch. que scgaeix un xic
millor din; de la gravetar. Afegi que
no espera va que el senyor 3lilans (121
torni avui.
Despres digné que ami) motiu del
sant
rel
seran alliberats

Ji .

I MIRALLS

1. 11
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ti

ludge
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2 '-z."

s'aViberara cap detingut que tingui
qiici:ions ,3ocials o politiques.

86 Pies.

Le Revista vcstra
i e:c!s vostre fills —
attotni)ltil
\Verlde
de 5;
tura la tibia i el peren.l.

Enric
Li frac-

PCMPES FUNEBRES

LA NEOTAFIA
TELEFON

.2480 A.

Central: Plaça Santa Anna, 24
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ruse'g ü Sant

BIELFS

JOGUINES

AGLISTi CASTELLS
Portsfeerissa, 18 , T. 1533 A

ttent el eupei minio), 11 do ies
tilies obliga01011S, es l'it avinetit
a l'Inrs letirdorii que, a partir

de la dala esmentada, quedarit
uncid el pagament de l'expressal eanü lois 0(0 dies toiners,
deduceid latedora deis itnpostos
legals, a les otteines de la Soeielat. Anönima Arnús-C,arl,
Passeig de Gràcia. número U,
d'aquosa clutal.
Barcelona. 22 de gener de
1923. — 19 01` In SrleiCtE1i. Ge31741 ral d'Aigties de Parcelona.---E1
1 Director: f:. Raisun.
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LS ESPORTS
FUTBOL
ELS PARTITS
CAMPIONAT
p itvenge que ve corresponen jura (.15 partits de campionat de
ratego ria , "Grup Promoció",
segueix:
ció Llevant
HoepitalencjOventut Terraasenca.
l!aaresa-Santboiä.
Giirll-Ateneu igualad!.
Tur,í-Santfeliuenc.

ajá Ponent
S,tgetà-tiranollers.
Menines Obrers-Catalunya Corts.
Perant Catalunya- \ t'atranca.
Anclreuenc-Poble Non.
aquests partits se celebraran al
1,1, del cercle esmentat a primer
a les 310 de la tarda.
EL CAMPIO NAT A GIRONA
Amb Eencontr e de diurnenge aca; lt primcr a volta del campionat
Clab els següent s resulerrata: 1.
a ser ala equips del gatea A:
U, G. F. E C.F. t.1 Pirg
asa. • 76 o 1 3 0 3 13
ugell 64 0 2 14 4 10
8
:pereS. • 7 3 2 2 12 12
Feliu 73 2 2 12 la 8
585
Bisbal. 7 2 4 1
5 1 3 1 10 12 3
4 24 3
Escala 7 e 5 1
Colonia 6 n 4 2 6 16 2
Lis partits que falteti jugar són
que
1. seeiients : Palafrugell-Olot,
esta! anullat per haver-lo arbiJ as jutge que no hacia estat
oficialment; i Olot-Santa Cota, que es va suspendre per cande la pluja als deu mimas de

Catalunya per a la I Volta Ciclista a la Península, que organitza
"El Heraldo de Madrid".

ele

VELA

COPA LOSSADA
La segona prova de la regata
Cor.a Lossada, per a yachts de la
serie Hispánia, classe "U". que et
ve celebran:, organitzada pel Club
Maritim, tindrá lloc diumenge que
ve, a les onze del matí.
PILOTA BASCA
CLUB BASCONIA
Ahir querla tancada la inscripció
per prendre part al concurs organitzat pul Club Bascimm. i en el
1 qual es disputaran les copes Ciudad,
Balet, Bosch i Escudero.
Avui s'efectuarà el sorteig per tal
de concretar Eordre dels partits, els
quals conminaran diumenge que ve.
EXCURSIONISME
El Centre Excursionista Mincrva
diumenge que ve dtirà a cap una
excursia al Castell de l'Aramprunyä. Per a aquesta exclusa!' s'ha
organitzat una servei d'autaninihus,
el qual militzaran els inscrito, fent I
cl recorregut des del Pla de Palau
a l'Ermita de Erugues. vice-versa.
Sortida del Pla de Pallan: a dos
quarts de vuit del /tutti,

Se Pe

;

ete tesmentada proles- taader". al final de la
' ' a, la U. D. de Girona,
Tf7 4que cnnservi aquest
: final. car a la segona
" a vor seu l'avantatge de
camp els partits contra
?Mimad' F. C. i contra
rrjEll de Sant Feliu de Guí- r a. amb la U. E. de Fianics equipo que poden
• s eriosa resistencia,
gols entrats pel Giro:era volta del campionat
dels segiients equi.. si; Vinyes. 8; Escu-• 3; Stamper. 2, i
d'aquests gola ha
1.7•nalty.

RUGBY
CAMPIONAT
DE CATALUNYA

Diumenge que ve es reprendrit el
.ara:onat de Catalunya, comen
-,gona volta ami) el se" e'H .
partits:

C. S. Andreu-F , C. Barcelona.
C. A. D. C. I.-R. C. D. Espanyol.
'C. E. de Sans-1". E. Santboiana.
:. XP ARTIT INTERNACIONAL
CAMP DE LES CORTS?
5tetr.s
icies que arriben fi m
o. ,emala que el dia 2 del
lb 73..1 camp de Les Corto
F. C
•
shi disputara
1 ;47; ,.• '41t.b01 rUgb .4 entre el
rabie
'27 equip del club (lega
primer equip de gran
uvr. ,• .:ons sentida dc l'altra
.44a
,41 com celebren/ aquest
sine ainh.r.t. el qual vindrà a aju1' el gran duenrotIlament que el
prenerit entre nosaltres.
010L113817.
1 V OLTA CICLISTA
A LA PENINSCLA
A vai, div,,,dres, a dos quarts d'oncelebrara la primera
Alaw

Obsequi de
la Societat

es tij"
Contra I
de a
etiq ueteslliurament
de les
ctue Pr i blanves
g anvides al pat
le la Farina Lacteada "NestIS", que p orten la nostra
i!e (Oleica "El nido",
e :ara el
present d'una
Les eti quetes.
poden pre
ni efflar ' sa a les °firmes rin

ca_fOOIETAT NESTLE,
ta'pran
t utala L ayetana, 41. Bar-

ara_Tiesi. obsequi
arneä
a e ri p a nSat d'un Belelletf
la
oatre Coneurs per a
"Ild/ració d'una nina de
P5
n

lamany.
!i°72,7Vtatca ben entes que les
li r ermue/e. v aledoree per
II
muta son lee Manqueo,
172 _ Im meataramene
enerau•
. 41 00 1. amb eielustO
de
sures p rospecte. t enque l'IrOMPIATen•

Recapitulació. Carreres. Canvis. Comunicat Hayas i de Premsa. Tanca de cotitzacions de cotons de Nova York.
Radio crónica teatral pel senyor
(leo Isefevre.
2l'oo:
Radio crónica.
LONDRES: 2 L 0. 363 m.

ESPLENDID
L'APARELL IDEAL PER
A LES AUDICIONS DE

Radio Barcelona
GALENES I LAMPARES
POTENCIA I FINURA

J. Esteva Marata
Ronda Univereitat, núm. 7
PROVES A DOMICILI

Concert.
16'oo:
Conferencia sobre "Malta".
17 : 30: Sessió infantil.
Sessió infantil.

Ifron:

PROGRAMES PER A AVUI

Promastics del temps i butlleti ge-

RADIO BARCELONA: 325 na
A les 18 llores:
El Quintet u'Nice" interpretará:
"La navarraise". (fantasia), Massenet: "La viejecita" (fantasia), Casaliere: Jet!): d'en fants - (Impronttu, duo i galop), Bizet.

Anrieulars, transfarmadors
i altavetta

A les 21:
La sopran dramàtica senyoreta
Eva Klein interpretará el següent
programa: "La Figlia del regimiento", Don iz e t t "2,1ingannaba",
Guercia; "Come le rose...", Lama;
"Aida" (Einsanna parola). Verdi.

2145:
El senyor Rodriguaz Pardo recitará: "A una mariposa", original;
"A Barcelona'" , original; "Cha/aserias", original.

2200:
Gran coticen- per les entitats "Catalunya Nova" i "Orfeó Barcelones"
sota la direcció del mestre compositor Cassià Casademant, interpretant el següent programa: (Secció
d'hornes) "Xiquets de Valls", dirigits pels senyor DonnMec Mtiner
(sost-director); "Ilinme a Earbre
fruiter" (solo senyor Fortuny), Morera; "Compre l'Aman" (popular),
Casademont: "La dansa" (sardana),
Casademont. Recital per la can
/U n senyoreta lfontserrat Gallart,-t
la qual cantan./ les segnents

RADIO -

OIENTS!!

Lli. 2h2 i . 1 i original art'eh . El misteri de les ondea
elèctriques, par Aguatf Rata a
les pita:Mes del número 12 de

Joventnt Catalana

a aqueia --,i mana

Es l'article mis ben definit que
s'ha fet avui dial!

posicions, acompanvada al piano pel
senyor Domènec llunner (sots-director): "La font del Roznan f: . ', 'N.
Freixas: "Rosa de bardisa" Schubert; "Amor nc,u, vida nova", Beethoven. (Secció de senyoretes i bomes): "Sta de Eolm", Morera; "Els
fadrinets de Sant Boi", Pérez Moya;
"Primavera eterna'" , Morera: "La
sardana de les monges" llorera.
MADRID RADIO IBERICA: 392 m.
2100:
Cotitzacions de Borsa i Mercat,
dudes meteorològiques, previsió del
temps i noticies.

2115:
Quartet "Radio-Iberica": "Iris"
(serenata de joz i danse), Mascagni.
2125:

Senyer Castellanos (bariton).
21'35:
Quartet Radio-Iberica.
2145;
Senyor Castellanos,
21'5o:
Quartet Radio-Ibérica.
2200:
.

Transmissió de scnyal. lloraras.
PARIS: RADIO PARIS, ia8o m,
/2'30: Coacert per l'orquestra raigan, Radio Paria
13'451
Lotnzacions d'obertura de cotons
(Havre, Liverpool, Alexandria). Cotitzacions Martin, de cafés. Comunicat d'Halle,. Previsions meteoroligiques. Comunicat Ha y as. Cotitzacions
d'obertura de Valor, a la Borsa ne
París Cotitzacions d'obartura de Canvis. •
1630:
Cotitzacions de la Borsa de Comerç

de París (blat, ordi, sacre). Tanca de
i de Valors. Cotitzacions de
metano.
16'45:
Matinal literari.
17'45:
Cotitzacions de tinca de coto:»

(Havre, Liverpool, Alexandria).

BRU NET

oupeun lots iP
altres
laemaneu oferta a

Antcni Mas Elay
Barcelona, Montesión , 16.
neral de noticies.
Artistes experts de la comedia musical i orquestra de 1' Estació,
2C3o:
liara oficial de Greenwich.
PronOstics de/ temps i segon líanIleti de noticies.
•
2200:
Orquestra.

FRANÇA

WALEMANYA

Canceller
declaraU

El en
fa una
que
g un gran
NI de railes al

obi
Reichstag

/3'w:

Hora oficial de Greenwich.

Hora del Big Ben.

gunZat.

l'acord
lambe pendent
Provincial la protesta
r•al Santa Coloma conde Earbitre senyor
ant per välids els dos
pel Paiafrugell E. C.
que va 3ugar-se el dia
t. Sigui el que si g ui el
dos partits que han de
i ins el que íos Eacord del

resultats de les carreres. Extractes de Premsa.
20'30:
Darrers resultats le les carreres.

reunió, a l'Hotel Colomb, el Comitè

'11 .

PIIILICITAr

Obertura i darrera cotització de No.
va York. Comunicat Ha y as. Primer,

Berlín, 22.-Les declaracions que
fea ahir al Reichstag el canceller
senyor Luther provocaren, a sernblança del que ocorregué dilluns,
grana rialles i incidents que el president, senyor Loebe, aconsegui tallar amb la seca reconeguda habi-

litat.

Digué el senyor Luther que el
Govern creu, unanimement, que l'actual règim no ha d'ésser modi fi cat.
Les paraules del canceller causaren gran sorpresa primer i una tempesta de rialles despréa, que en els
bancs de l'esquerra degeneraren en
una cridöria formidable.
Els diaris lliberals diuen que és
pasinós i inaudit que el Govern es
cregués en el deure de pronunciarse sobre aquest assumpte, i pregunten què hauria ocorregut si durant
Eantic règim canceller sliagués
atrevit a fer una tan extraordinària
declaració.-Havas.
Berlín, 22. - Sessió del Reichstag:
El senyor Hermann Muller diu
que el seu partit no pot prendre
seriosament les declaracions, tan
moderades, que ha jet el canceller,
car el que aquest no digué ho va
dir, en canvi, el cornee de Werstarp.
L'orador acaba demanant l'entrada d'Alemanya a la Societat de Raciona.
El diputat nacionalista Beherens
declara que el partit nacionalista ha
consentit en fer grano sacrificis per
formar part del nou Govern i millorar d'aquesta manera la tan lamentable situació del poble alemany.
Els nacionalistes-diu-volen que
tots els partits treballin units per
la felicitas del país.
Von Rardoff diu que el partit demócrata porta la responsabilitat de
la darrera crisi ministerials.-Havas.

Una meció de conflanca al
Govern
246 contra 160

CONTINUA A LA. COBRA EL DEBAT
L'adiversari...-11 lat
SOBRE L'AMBAIXADA AL MIL
mort de- Lente-se
Declaracions je N. lierriot sobre la gliest16 religiosa a
celebra amb
roe-Alsacia-Lorena : L'axil del discurs de II. Lelas brin
Les relacions amb bula
Cruäinent de la proParís, 22. - A la Cambra dels post del ministeri d'Afers espaganda
diputats ha continuat aquest metí tranjers, en tractar de la qüesla discussió del pressupost del mi- lió d'Alsacia i Lorena, M. Hernisteri d'Afers estrangers.
M. Soulier, del partit republicà
democràtic i social, pregunta a af.
Herriot si les potencies de la Petita
Entesa han fet certa pressió prop
del Govern francés demanant el
manteniment de l'ambaixada prop
del 'atica i si en aquesta gestió de
les dites potencies s'ha fet notar
que la lenta Entesa, en el cas que
el Govern francas suprimís la saya
ambaixada prop de la Santa Seu
es veurien obligades a comunicar
amb el Vaticä mitjançant l'ambaixada alemanya.
II, lierriot diu que la noticia no
té cap fonament. Afegeix que tingué
lloc a Praga un Congrés catòlic durara el qual es dirigiren violents
atacs contra ', calma,. En la mateixa
época-afegra ix-!:ü celebraren maniiestacions semblants en diversos
punta (l'Europa, i aixa sembla demostrar que ea tracta dina pla minuciosament preparat per certs elemnts catòlics. - Havas.

1. Briand nartidarl de l'ambatuda
-oParis, 22. - El debut que té

lloc
a la Cambra sobre el pressapost
del ministeri d'Afers estrangers acabará demá.
Dilluns començarà al discussió detallada dels anides d'aquest pressupost.
Amb rnotiu de la discussió dels
capítols d'aquest pressupost, la Cam
bra segueix amb atendió l'actitud de
SI. Briand. Es recordará que al.
Briand fou qui restabli l'ambaixada
fraicesa prop de la Santa Seu. Actualment al. Briand ecgueix deftnsane la necessitat de mantenir aquesta ambaixada. D'aquí que entre els
grupo d'squerra hagin sorgit certes
sospites sobre l'actitud de II. Briand
malgrat que aquest declara que no
desitja tornar al I'oder. - Hayas.

El dime de N. Brland a la
Cambra

22.30:

Tanca de l'Estala°.
ESTUTGARD, 443 m.
1930:
Conferencia.
21'15:
Senyal horari. La nit de la dona.
Orquestra Radio.
RepeticiCi de les noticies meteorob.tedrities, Darreres noticies.

LA POST-GUERRA

Sembla que Alemanya proposarä
a Franca un pacte
mutu de seguretat

i garantia

L'informe de la C. de Control
compran umbrosos
mancalnants

Berlín, 22.-El Reichstag ha aprovat. per 46 vots contra i6o, una
mocii, de confiança al nou Govern
que presideix el senyor Luther.
Staus abstingut de votar 39 diputata-Havas.
ELS QUE HAN VOTAT
I ELS QUE S'HAN ABSTINGUT
Berlin, 22.-Els socialistes i comunistes han votas contra la moció aprovant la declaració ministerial.

Alguns diputats del Centre també han retal en contra.
Els derninrates i ultra-nacionalistes si/mi abstingut.
El "Servei Parlamentari Socialista" diu que només els diputats del
Centre Wirtg i Joos han votat contra la moció de confiar/ea. Els altres membres de la fracció Wirtg
slan abstingut.-Havas.
EL PART1T DEMOCRATA NO
VOI. COMPROMETRE
EL GOVERN
Berlín, 22.-El "Servei Parlamentar; Socialista" din que sap que el
partit demócrata s'abstindrà d'exposar la seca opinici sobre la declarad'', ministerial, únicament per no
provocar una nova crisi politica.Hayas.

Berlina 2 2.-Als reacias diplonAties s'anuneia que el caneeller. senyor Luther, propoatirit
a rearma un jiaüti intilli die ,itiguretat i garantia.--Havas.
e a e

Londres, 2 2.-L'Ageneia HaNa g 11111 11110 l'informo &finita%
de la Grunissiat do eontuid
hilar inletaliat esperat per a al1"nis 'le
a•xposa els fets
denlos trant que Alernanya, contri/ratificad a Ins e a lausulea del
Tema al ha ronservnt una policial superior a les xifres mitoril ande: pel 'Intel a I ha transforma!. /in ii • amnnt cli itprtriimcia lo S, OVP9 fabriques de ganera. deixant-no algunas en ermdicion s de tranatarnial a les immedia-II:unen, per a la fabricado de material dr guerra; ha
reformat elandeslinament ¡ 'Est'a Majar general. ele.
Fa taat al de les denioalrateions
quo fa la GonaissiA c.nolduiran
una prosa evidenl mat la inentalitill 11 . 111M119 111 , la guerra se
gueix dominan( Alemanya. navas.
LA IlEsPOST'A 1('AN4,iLATER-

RA A FRANCA
LendrPs, 22.-EI githinet bri-

Cuije ba tleixat completament
redactada Inc nota que Anglatorra romoträ as Fffinea contestan( la de M. Clementel.-Radio.
.ANGLATERRA I EL PROTOCOL
Londres, 22.-Pel que fa referencia als rumore que circulen retlatius a qué Anglaterra
renunciaria al protocol da Ginebra, l'Agbnoia Reuter creu saber que al Goverit ,britanie ni ha prez 'aneara - Cap decield

la propaganda de la mIsérla
Riga. 22. - En el aoven/ de Tsa•
rit . in cío habitants abandonen els
Dobles i sen van cap a Ratolc pee
trohar unid! i queviures.
Les sopes populars han estat suprimides i la sopa per als nen notris
es distribmix dos copa per setmana.
ELS CRISIS DE LA IGNORANCIA I DE LA FAM
Risa. aa. - oullperols tamolenes de la regieí de Koltchanovkm, a
l'Astral:an, han assassinat el delegat
de Elmitut agronamic que hacia anat
a aquella regir" per tal d'estudiar les
causes de la sequedat que ti ha al
país.
Els camperols Cl varen creure que
es tractava d'un comunista que !atonía darles sobre els recursos dels queviures eettents a la regiö,

prendra abans de conatillar
els Dominis.
Es fa Mol r que ei tos impossible radopció
protocol,
el Govern examinarte Ilavors
qüestió de la seguretat, amb objeete de no permetfe que França quedi en una situncid de perill.-Havas.
ELS ESTATS UNITS I ELS
NOUS VAIXELLS DE GUERRA
AN/ILESOS

Washington, 22. - Mr.
Keller presentar i al Parlament
una proposiei6 demanant que
es consulti a Mr. Coolidge si
creu que la Oran Bretanya bit
vlolat el convent naval del desarMinnent en ordenar la construye:id dele vaixell.-de. gama
-4 2.1elson • 1 •Romdeytlettáj.

DE RUSIA

París, 22. - Cambra dels dipatata.
El senyor Briand, en el seu (lis curo sobre l'ambaixada al Vaticà,
diu que aprova la política exterior
del Govern, la qual fa sortir a Franca d'un dillament peeillosissim i
que restableix l'acord arnb els aliats.
Afegeix l'orador que creu deure
sen sollicitar del Govern que no
porti a cap un gest irreparable. Declara ntue de la rnateixa manera que
aprova el dit pel senyor Herriot, que
no sita de jutjar tots els alemanys
d'igual manera, aixi també és preci o i er una distinció entre catedics
i irancesos.
Quan es reprenguaren les relaciono mil el Vaticà-diu-aquest
acecina respectar les Uds Ligues
franceses.
El Govern no ha de practicar de
Cap manera, en materia religiosa,
una política d'aillament, sin6 que,
ial contrari, ha de posar sempre de
nianifest a favor de França, una
politica d'activitat internacional.
Ea notar que els mateixos So.

viet; cerquen la manera d'estar presems al N'anca.
Recorda les dificultats amb que
tropesa Franeä a la Ruhr i afegeix
que l'ambaixada obtingué la rectificaciO a les paraules lamentables
pronunciades pel Vatica i obtingué
una condemnaciú per a cena ntanioira alemanya.
la residtar l'orador 1:11id lamEstals Units iiPgocien la
trantesa del representant a la
Santa Srta.
'Folios les eleves naeirms nasanales de la guerra - din despra l, __. poden terne neatessitat
eid nost re roneurs prop del Vaperqua això representa 11118
forea moral considerable, de la
qua I ni, poileni prescindir.
El piajor que pot ociarían' entro I luce p(1111i . iPS i n S no enten-

dre's. Per aquesta caló s4
as d'aplaudir la iniciativa
hacer establert

del Govern en

una amhaixada a Moseou,
grat tipa dificultats que els
Soviets ens poden proporcionar.
Una ruptura ama) el Vatiele

seria, per totes aquestes raons,
enterament desfavorable per a
Franea.
Itecorda que ?nihil.- els homes de la Res: educir' lrameteren
1111 ambaixador a Rama, pm))
l'orde d'unir-se a lotes lPe practiques i a bates lea rerimbnies
en interès de Franca.
Acaba el seu diseurs pregant
al Govern i a la majoria que no
marfil' a cap un arte que madria
portar tan greus ennseqüimeles per al país. i litt ))star rert
que el senyor Herrint, la rons_
ciència patriótica del qual 49
gran, huevera els miljants per
jald . /witwr aci usta -rurtura..r

navas.

not declarä.que va trametre ala
alsacianos i lorenesos una circular dient-lis que podien anarse en pau a ales seves esglesies
sinagragues i temples, arnb la
seguretat que el Gmern els
protegería.
Afegeix que el Govern no

trehallarit per aplicar lentament
a les diles regions 'les liPiS de

la República, respectan" l'estatuf material i moral d'Alsacia I
Lorena.
Lluny (IP restringir la alibertal. de ronseièneia - afegeix

el cap del Govern - seran degudament protegides lotes les
creónries. El Gnreen no atropellaré les institurions ni les
crearles d'aquestes regions,
enramo que sigui essent objecte
d'atacs injustos.-Havas.

L'axil obtln[ut per tenis
Mann a la Cambra
Pa! is. 22,---La dtsenee16 del
preSSI1p0Ft de Negocis estran-

gers ha donat llot a alguns discursos interessante. No obstant,
el mis important és, sense cap
dubte. el que acaba de pronunciar M. Louis Marin. diputat
per Nancy, sobre els denles interalials. Ha recordat SI. Marin que els ministres angleeoe
1 afirmaren repetidarnent durant
1 la guerra que cada país hacia
de contribuir a la Huila comú
segons el caracter deis seus recursos. En aquello temps. Anglaterra no tenia la intenció de
relaman mai eq seu diner per
considerar que França contribula a la guerra amb els seus
soldats i amb el seu territori.
Recorda M. Marin que Mr. Lloyd
Grorge declarà en 192 que l'aboliment dels denles de guerra
era neressaria. Pera l'aetitud
adoptada pels Estala Units ha
obligat a Anglaterra a abandonar aquest principt.
M. Marin ha fet observar que
era necessari convocar una conferencia en la qual s'evaluessin
lotes les pèrdues i beneficio de
ta guerra i es repartissin equitativament entre els aliats.
Aquest examen obligarla, en
tractar del deute francés, a tenir en compte les seves pèrdues
infinitament superiors a les dels
seus eteditors. França abandonarla lambel eIs seus rre,dits
contra atares paisos.
La Carnbra matan& unànimement la teoría de 31. Manir. Només els comun ' istes s'ahatingure ron d'aplaudir. Tots els periödies roven les idees tan etarament fixades en aquest discurs, que segurarnent ronstiMira d'avui endavant el programa nacional francas que tot
Govern es veurà obligat a mantenif.-Havas.
UNA PROPOSICIO DE MARIN
SOBRE EL VOT FEMENI
París, 22. - Proposat pel senyor
Lluis Marín, tan grup d'enes cent diputats ha presentat a la Cambra un
projecte de llei concedint el vot a
les dones per a les eleccions municipals de 1925.
Fora inadmisible-es diu en els
motius de la dita llei-que les dones no poguessin votar en les prbximes eleccions municipals. Totes
les objeccions que alean aliegat contra el vot femeni han quedat ja esvaides. ea cinc anys que França ja
va reconèixer el dret a apear de
la dona, car la Cambra va 'aprovar
el vot integral per 328 vota centra
45, i si lié el Senat el rebutjá, es
manifestä d'acord ame) la Cambra
per concedir el vot a la dona en les
eleceions municipals.-Radio.
I.A PREMSA I EL DISCURS
DE fi. MARIN
París, 22.-Els (liarais comenten el
discurs pronunciat ahir a la Cambra pel diputat M. Lluís Matan. Fan
constar que l'oracia va produir entre els diputats una impressió enorme i un sentiment unánim d'aprovació.
Els diaria d'opoaicia aubratIlen el
Id, (lel qual es feliciten, que Ilerriot agrais caloresament a l'orador

les seres paraules.
Antes ¿irgan§ declaren que per
un moment va reviure a la Cambra
dele Diputats l'antiga unió sagrada.
'"Ere Nouvelle" creu que era necessari que a Washington no alanos
rés que França mainenia unànimement els seus punta de vista sobre
certes qüestions. Voleen pagar. dita
però ha d'ésser-nos establert un
compte de compensacions. - Havas.

L'ANIVERSARI DE LA MORT
DE LENIN
Parle, 22.-Amb inotiu de j'aniversari de la mor. da Lenin.
la bandera roja ha estat hissada a l'ambaixada dels Soviets.

OR‘A
XA LA SEVA
mAL
AStof; Al
E -RM
Declarados de U. lierrlet T
en le elidid l'ilekclaParis, Elsoi.E1 Vettt
diu que &anta ha azorGrua
nat la Selva sartas imip a Nas-osau
tías
• dissibte, per seguir
Parlo. EL - A 4 Cimbra.
atentament ele debata de la
-durint la diseuesib de4 oreen-

Moscou, 22 . - A totes les ctutats •.
de Rússia as-ui iba cammestiorat laniversari de la mort de Ltain.
Els periòdics diuen que el dia 22
de gen« ala de considerar cota la-festa nacional i substituat a la Pascua
de Ressurrecció.
Amb motiu del dia de Lenin s'ha
efectuat una veritable movilitxació del
partt comunista.
Sala pres Esicord que aquesta setmana sigui d'una agitar-1d, comunista
i que mentre duri se celebrin nbeosos actes de propaganda, exposicions
de les obres i objectes que pertanyeß
al leninisme, mitings i professons elviques.
Per ordre del govern dels Soviets
s'han tirat 25 milions de fascicles de
propaganda escrits en tots els idioma
mis mportants del min. que es repartiran gratuitament. La durada
del nratga lis durat dos mes, i he a
liti trehallat principals imprenetts•al,
de Moscou requisarles per tal objecte. -"
A mis cls aparadora de les tended
1 als ji,x; públics ;elan exposat bustos
de Lenin i fotografies de totes les
seves apoques.
S ha ordenat que en els actes públics i en la vida social s'usi la sea
güent aalutació: "Lenin ha mor;
viva el leninisine I".

Gallera, sobre les relaciona
f raiico-russes.
22.-Dissabte rnarxaril
cap a Moscou l'ambaixador- dele
Soviets a París. eenyor Erassin.
Krassin desitja. abans de sortir. acabar algunes negociacione
en curs relatives al subministre de mazut per a la marina
francesa, a la rebaixa de les
tarifes de duanes actualment
aplicades i a les mercaderies
1 • 11S5P.S, i a la realització d'un
arranjament 'sanear' destinat a
afiançar l'intercanvi comercial
franco-rue-Radio.

Declaracions de l'unbainador sovlbtic
Kraule die ele Etnia nira pag nt a mesura ene
pum
Paris, 2 1.-Pallant amb un
redentor del -Matin", Krassin

ha dit que no s'obtindra mai
que el Govern deis Soviets es
consideri responsable dels dentes tearietes, perö té inteneio,
no obstant, d'anar-los pagant.
a mesura que la seca caparitat
econamica lt ho permeti. i això
sois s'ablindra una regada el
alón s'hatira convençut que l'interbs roma radica en qué un
financien sigui fet al Goa-orn (IPI Soviets per faeilitar la
restaurad() económica de Rúasia.

Els teneilors de fons mismas
poden ranviar Hura antics Mota
per ;iccions de les empreses indu-rials o agriroles russes, i
tenint en rompte la present
pi‘l que es refereix als
henefieis i les seves relacione
amb l'Estah aquesta seria la
millor soluciA perquè no resultessin perjudicats en ilurs drets
- II avn s.
CANIPANTA CONTRA EL
SENAT

París. 2 2 , - Ele tres grane
aliaras bol eartell d'esquerres

confirmen la rampanya contra
el i di'1 ,11 que és precia
reformar-lo e, suprimir-lo. }lavas.
UNA F.XPOSICIO
D'A R T ESPANYOL
Paris. 22. - S'ha celebrat la
reunic; de clames que patrocinen l'"Ilabitarid Artística".
L'objecte /1c) le dita reunid
era el dele &fans d'arganitatteiri de l'Exposició retrospectiva
dant espanyol. que es t# el projede de realitzar.
Va presidir Vade 5, A. R. la
du quessa ele Vendome.
FI cine de Noailles va pronunciar tina allocurid, donant les
gravites a la dunuessa.
El sencor Carballo anee&
l'objecte de la reunid; - entrant- "..•
sp immediatament a la Mitin+ a,-.
sid.--,Havas.
LA CASA DE 'VELÁZQUEZ
AMADRID
Paris. 22.-E1 diputat X. Antiré Fribourg, que en rep reamlhirió del Govern 'francés autdatirk a les l'esta! que tindran lloo
a Lisboa ainb . mettu de Monte-.

aúne ~ion*/ a Tases 14'04'4
satt, es propasa aturar-os • bla;t'2.. drir a la $8111•

la elisa-'db..
Gavera

allotjälabit
dleate,risosa.

yerre

.

161 66 111611T 1111 1,141

rod Fernin des, fill de l'ante-

la« de coses de la p ostra terra.
CENTRE EXCURSIONISTA DE

aneédel bar ~tulLigii Coral, amor
io; bons informes de Manuela

CATALUNYA
Al Centre Excursionista de Cata lunya, avui, divendres, a les deu de
la nit, el soci senyor Ricard Carreras i Valls donan la segona conferancia sobre el terna: "Impressions
prétiques d'un viatge al Senegal,
Garbia, Guinea, Sudan i
Navegant ele rius Mil°, Mace i Senegal". La conferencia i projeccions
es referiran a la travesia del Foutah
Djallon i a la navegació del Milo
i del Niger.

Nega que el processat,
• udis, dugues cap ferida a la
pi l que reconegué com 3 la
s., la m'a de morter que s'utiperò no el ganiym.
del Ce,
r i ume Ceella e, conserge
Ideredaires, diu que en el
de
ee el procee sat gaudia d'una
eeputació. La nit del dia d'au` , 5 stosträ espléndid, fent rular el
a doo per celebrar la seva
baeia de tenir lloc el d :u-

ÇUC
c ggüelit.
declaracions no tenen
135 alees
e+., .

.srececeix u ta prova dueamea.
esulta desfavorable al da

CRONICA JUDICIARIA

eai el qualifica el fet
'rdb premeditació i alevobia, i
la pena de mort
'' ecat defensor dernara

Assenvalaments per a avts

iS TEATRES

Sala primera. — Universitat. —
Interdicte. — Jaume Julio contra
el Banc
Barcelona.
Barceloneta. — Incident. — C.
Giner, COWilta A. Rius i un altre.
Sala segona. Drassanes. — Majer quanta. — Antoni Sampcns contra ia Jtn:ra de PJ•rons del llegat P.
Audiencia. — Menor quamia. Josep Salvateile :cutre Marian Ribó.

AUDIENCIA TERRITORIAL,

▪ per eonäiderardo innecent.

11.VMPIA. — uriirfrceir 12
freS traes "31,:dcme
ónz'a
Pysladla . ", d41 ntestre Lea

AUDIENCIA PROVINCIAL.
Serc: .; primera. — Drassanes. —

r„, da.-rera prnducció anal) la r,usil
• j'entre!' en coneixenaca no are ,. de Non tras a alguna altra del
Lea Fa!. b no és quc el 11;•

Un oral, r,r fui% ceinta Ramon Rodríguez, i un aire oral, per lesions,
contra Jcsep Bernadas.
Seccie segura. — Oett. — Un
oral, per furt, centra Antbnia Moreno.
Concepció. — Un oral , per aternptat. contra Balderner Blancb.
liiieccii5 tercera. — Hospital. —
oral, per film contra Gabriel Apolo
Murt, i un a"tre oral, per tincrica
d'útils per nl robatori, contra Angel
Diez i Petra Font.

"Iladaree Pcmpselzur" 110
retat a vistoses situacior.s per

peré, zquest, després del setot el
„era j deixa caurz d'aranera exeessivament freda al
:rte. !tiC513 hav:ir renciit

1. a'euas trn.sos de música que
rer7t agradables, i foren bi. a requeriment del püzlic. Per
el duo da segon acte entre
;.”,stad -ur i
; l'obra hi e:u Et resescarvi tot el que es digui fament de la presentació i ereNo endebades la
eie:a Lcrahardo-Curarnha té una
roraenzda. i Cii a mi:..te
chra n lél Wa 1 3 que confir•
'a sera fama.
rzei reales els aplaudiments per a
— una dona gas per
• (Tapie l'escena-1 a l'excellent
actor d'una gran wie
: 1 tenor Artur Ma=i, que ha
al cor a erepreJes
-fa:o Granits, que fa un
d1 Llii XV: al "c.-Ir:ea:ro" Ga'

graciós,

en fi, a tots

r1.1 deifilei per l'escena, car se.
"però'
:ara diiicil pe,sar
• a ezerució. Rara virtut trae• t.r9e:eta.
eae :0d:cm coneix sol,rada." gnA deis directors de. !a faa :nnanyia, ro cal insistir en el
ee l'elua va éeser pri-entada
rigzeia i fastuositat dc seratila de l'estrena era
d i ssingit —K.

•
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CULTURA

eeee.ENCIA SOBRE
tundra lioc a la
lIC jtajeanj (passatge MénV:gz, 8) una interessant reunió,
Azada per l'Institut Darte ALi per les Escoles Italianes de
.1a, en la qual el profess. er
Ettore de Zuani dissertarii
.izent sobre "La storia di CrisGiovanni Papini".
;ersonalitat del corderencrant
ateressant tenla que anuncia farZe el saló de la Caja deds
vegi, demä a la tarda, plena
aut:itori selecte, curies de sen:at enuada paraula del disser-

Caer Ettore de Zuani Es un
aelic de Catalunya, que ha esmanis periOdica italians par-

JUTJATS
ELS DE GUARDIA
El jugat del Sud. duran les teves
horee de guardia, ha instruit 33 di.
Ilgéncie3, ingressant al; calabossos
ru i t dettt; an
El substitui el de la Concepcie,
secretaria del menear Guardiola, al
qual substitdirà el de l'Hospital, secretaria del senyer Rius Elies,
DETENCIONS
Foren detinguts Alexandre Izri nierdo, per intentar apoderar-se

d'un a lmea d'una botiga; Enric Torrente i Angel Obra, per barer rabat a una casa de Vallearca.
n•••••nn••111,

Liiga de Defansa Indflitrial
1 LomerLIA
PAQUETS COMERCIALS
Seha cursat el segilent telegrama:
"Excm. Sr. Director general Duanee.— Madrid. — E1 Comerç ha vist
amb satisfaccie nomenament Comisen', presidida per V. E. per resuldre
assumpte paguen comercials i es-

pera del sen reconegut tererit
justicia una solució que respecti ele
t.e11.5 interesses i posi anime a la inquietud produida per eltuacie actual. El saluda atentament,
Vicente Sociats.—President accidental Lbga Defensa Industrial i

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
irialeme=„i
t Nov
birrur,„3....ez•e e& Llueva, ve parzea-Matres•VVVele:1 1!711
,
, :lerir2241
iakt
f1.8e t.le_tr. I ! 1"! irm l'W.V•trir tea eveirs., pe poyo I!
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DEL MARRCC

-NOTA DE CAPITANIT
A Gapitama en han facildat
eepta del eegient telegrama:
"Zona oriental.-8 reciben
noticias de que el número, total
de bajas causadas Ci eneraige
en operaeión realizada dia 19
por harca, cama:o:ante Vrela,
ascienden a más de al muertos
y unos 16 heridos, pertenecientes en itu mayoma a cabila Bel-ti
Urriaguel.
Esta manana fue bambordeado po reaten zoco el Telata
Bu Dekor, en cuyas cercanías
se han observado numerosos
círculos de Jainas y basinte
gente - y ganado, habienectse podido apreciar eficaz bombardee.
Zona occidental. — Sector
Ccuta-Tetnen.—Collumna general Sano ha ocupado en brioso
ataque y con /a cooperación
avineien ai fuerzas mavibles poblado de Beni M e endo y lindia
Harca; el enemigo que al principio ofrecía reeisten e ia, ante
impetuosidad ataque huyó ren
pida ment
Las baja3 conocidas son un
teniente re gulares herida. un
sargento :rematen:te y ruatre
indlaenas harca Muñoz. Grande,
Indos hiaridera.
Se han ro gido cinco catleveree enemigos y tres prisione-

roe.
En la carretera de
ha establecido el último bletma
mi com p letaba la línea defensa
del :s ector Rincen, sin mes novedad que (V, s indigenas her!(lee y un centuse harca López
Bravo,
Secler T.arache se he llevada
carvrec v relevado guarnician
de Sidi tiran."

E! P• eneral Primo de

Rivera a M
—
Madrid. 12. — Des de dos;
Quarte den en del mil, l'a/in-nació a les andenes de feetació
del Migdia i als vellanie, era
veritablement exraerdinärie.
L'expres d'Andel/leía, en el
qua/ ternava a Madrid el general Primo de Rivera, ha arriba',
a l'e:decid a u:1 quart de deu,
amb (tantee minuts de retard.
El Marques d'Eetella venia a
la porta del break, acompanyat
del due de Tetuan i del gmeral
Lnesada, els gneis aliaren en
auto fine a Aranjuez, per rebr - !
el presiden:.
Des d'Afried, venta acometanyal el genera! Prime de Rivera del set) ajudant senyor
'Anee.
J:1 president balite del break
i entre i alarmes
ha rihriaeaf el sen fill mene-or
Minuet. i els vorab s del D1raea.

tori Militar, i a l tres perennes
CURS DE CONFERENCIES SOBRE EXPANSIO ECONO2,IICA
Aemi, divendres, a les set del vesper, tindrä Ilue en el sal.; d'actes
de la Can:1)ra de Comerç (Llotja),
la primera de les Ilieons del Cura
sobre Expansie Econòmica, organitsan ;ice la Lligo de Defensa Induetrial i Comercial.
Aquesta primera lliçó anira a eärree dct l'eminent cietedrätic En Fere
Gua] Villalbi, vereant sobre el següent tema: "Organització de les
force; productores i creació d'institucione i organisinesi apropian per
afavorir l'exportacié,".

que PSfaVell prextrnee.
CO vaten nembreeos
inellvidus de la Uni,', Palribtlea,
entre els quals figurava el son
presiden:. el comte de Codillo,
i el presiden!, de la Una') Patriel fea de narcelene. individus
del Someterle al g uns moscos
desenadra i individua de la
Banda Municipal de Barcelona.
El presidan!, valtat d'un grup
nrenbrost'estint. i dee p ree de
molla esforeos. ha pogui arribar a l'autarribbil en el (piel ha
pretat acampenyat riel viee-tdminall Magaz.

: e El general Primo de Rivera i
vic e-almirall Magas, han marxat el ministeri de la Guerra, i

a la taula presiCencial el receptor de la radiotelefonia, ha par-

lat en primer )loe el preeident
a la poca cadena han acudit els de tla Diputació de Madrid, qua
vocals del Director; Millar, re- per la seva crónica atonta, ha
unint-ee, i celebrant un lleuger estat molt difícilment oit pees
canal d impreesions.
comeneals.
A les tiei/ i vitit minuts, el
Acabat el dtscurs, un deis
general Primo de Rivera ha alta empleats del Palace lintel
abandanat el mmisteri de la encarregat d'anunciar el nom
Guerra, marxant al Palau, on hi dels °redore, diu que va fer
ha arribat a dos quarta d'erute ús de la paraula el presiden"
E: marques d'Estella ha ro- de la Mancomunitat Catalana.
mas a la cambra regia fine a
PRECIOS DISCURS
dos (marta d'una.
DEL SENYOR SALA
A la surtida, i en veure qua
els perindistes 1 eeperaven, amb
En aixecar-se el eenyor Saha ea
l'expectació natural, el presi- objecte d'una manifestacie de simdente assenyalant les quartilles patía, i es donen visques a Espaque poraven els repórters a la nya i ä Catalunya.
mä, ha dit:
Diu:
—Tot aiab sobra; Vine Inalt
La Diputació Provincial i la Manfangal.
cornunitat de Cata:t.:mea, per con—Té molt bar aspecte—ha ducte mea, trameten una salutació
inierrompu un periodieta.
a l'illustre general Primo de Rive—Si—ha replica! el preei- I ra. Jo cree que ele que aseen, aqui
dent—, però he perdut dos qui- reunits els que hein d'agrair la prelos.
sencia del Director; a aeuest acte,
Com he dit, vine quelcom
homenatge de tot cor que retern
sobrete de la gola, coca nostre august
monarca, Don Allan a ne eis ha d'evranyar, deepree deis nits discursos que lane XIII.
Aquest hemenatge, expressió de
he pronuncia! aqueets diee.
He, de descansar un xic—ha gratitud de la terra espanyola com
exemple patriotisme i serenitat,
afegit—; fot - el que havia
ho dita) • n'U Passat 1 perquè, C0111 encertadarnert recordava el president de la Diputació de
amh amplitud.
Segniteamert el preeident s'a- Madrid, no edén qui vol, sitió qui
corntadä afecitroeament dets re- pot, i ne mereix el nom d'espanyol
qui d'una manera tan gratuita astiphrlere.

e

la responsabilitat ifultratjar els
rnés alts podare de la Necee, da ia
e:ostra volguda Etpanya.

socia

EL GENERAL BERENGUER,
INDULTAT
Madrid, 22.—EI "Diario
d'avui publica la 'agüen/
reial ordre, el:tender:
D'acere' ame el Directori
PS tencedeix al linent general isenyer Dames Berenguer,
general de brieade censar Leopeld Sarebia Pard ) I tinent
ronel enleslet Mejor e:layar Manuel Pereira Maneo, indult de
la resta del correctiu d'arrest
militar qua eis foil imposat pel
carita general de la primera raga.) i que en factualifat es !roben colmena t.
l'araba publica:
Traelladant el senyer Forran
Alvnrez de la Campa i Ararat,
erasituacie de disponible en la
en a rl a re g ló i en cornissió a la
Capitania Genere!, a la Germana] G e neral de le eeferia reges,
contintiant en comiesie a la
quart a a.
EL B.ANGFET DE LES
IMPUTACIONS
Sita ceiebrat el banquei erg:urdan, per !a Diputació de
Madrid a honor dé tots ols diputan: de la recta de la Península.
La tenla preeidenelal l'hatt
orupat el general Prime ele Rivera. el qual tenia e la &eta el
preeident de la felpe:aria de
Mudrid i a l'esquerra el eenyor
Sala, presid e nt de la Mancomunitat Catalana,
La resta deis Hocs eis han
ocupat tots p is generals del
Director), exeepte el genera!
Hermosa que eslä malalt, ele
presidente de les Diputacions
d'Aleve i Albacete, el bisbe de
Madrideelcalä , el eispitä genoral de Madrid. general Hurguele; el director general de Seguretat, ele sets-secretaria de
lote eI departaments ministerial‚ el governader civil de Madrid, l'alcalde i el 3 ajudants da
tole els vorale del Directora
S'ha servil l'eemorzar d'acord
reit, un nbundhs menú, i als
peetree, despres de collocar-se

Agraim al presalein de :a Dem.
facie, de Madrid cue ens hapi
1:tal l'ocasió de retre aqueet bornenatge d'adrnirack‘. Tot és pec per
retre-li al general en ra;) que tare
sacrificio sha imposat per salvar el
pare.
Es ell qui representa la nicaga
gloriosa
nostre exercit valent.
Tot 3 els qui van creare. insidiosament, que tot seguiria
persistint els danys irremeiable, que
estave,t! la s'haaran ronveneet que han aseare:e la immensa càrrega de l'Estat i que la Patria aman smb tendresa l'esforç vostre. Pcrque, tot i respectara alguns
dels !tomes públics que també van
posar la seva y o:antat al scr y ei de
In Patria, jo ein poso la ma damum
el cor i afirmo que el nostre esforç
(mutis! d Muro a benefici del meu
pafe. Pel c3rree que Inc
' puc parlar amb la sinceritat d'un espanyol.

Ele batees de Catalun ya estan units als d'Eepanyza.
Quan es parla del separatisme a Catalunya, com en cap nitre reeie, no arribä aqueet reoaiment a lee en' naves di ein.
fittinne catalans, Pere agrien?
Governs rie volgueren o no ea
beren vestir la realitat de les
CO a P5 de Catalemye. Jo, arab la
hertratia. declare
que mai ha e elertipaesat el nns.
Ire amor a Catalunya al d'Espanya.
Aqueet ha Acial Verter dele
hornee que han regit els deetine
del pa:8. No saberen concluir el
problema catana Per aquesta
rae el Director; mereix be de la
pätria.
El Directori ha reetablert el
principi del poder públic que,
abandonat, o no significa res
o es una realitat per retro Deben a la llengua no sola del
propi Cervantes, sine de toles
aquellos feirmiases reptlieliques
que parlen la 'lengua espanyola.
Durant l'etapa del Directori
s'inatigurä el ntienninent a Verdaguer, cosa que no es feu

abano perquè no intervenia en
eleoCiona, ni en organistnes,
nom el que avui regentem nosaltres. Aquella es passaven la
vida despotricant contra el cen‘ralisme i eren ella els que inspiraven una política centralista
a Catalunya, acaparant els eh:-

rece i les voluntats dels que nO
ele imitaven en llora procedimente.
Les paraules del president da
la Diputada de Madrid coincideixen en que cal enrobustir
les entitat leeals i organImes provincials, :sobre ens
(piale pesen ineeludibles daures
en erraeis tan irnportants com
lee Ohres públiques. Cal dolar
les Diputacions de majara per
al sera deeenrolllament. Ja se
que en l'Estatut trobarem enrobustit tot aixa i encara que',
cona mes, si pot aseer.
A continuació, el senvor Sala
aeludeix les penalitats dele nos'
tres soldats, el sofriment carastant de les manes esponyoles i
l'esforç del glorias exarrit espanyol, cpie sacrifica, arnh el
Sell general en cap al devane
àdhuc l'amor de !bus familiar,
Deu prerniarti—afegeix— lote
els acr!fici al dignfeelm general Primo de Rivera, que anida
tara, d'entusiasme i encer t ha
contribult al bd de la pälria.
Aixeco la copa pel general
Primo de Rivera, per la Nade
eepanyela, pe) Rei i perquè tinguern fe en els que regeixen ele
deetins dei nostre país.
Deepres de heure's la cepa
de xampany, dringant -la amb
la d e l general Primo de Ilive.ra. s'anuncia que va a dirigir
la paraule a:3 concurrente el
president del Directora
DISCURS DEI, PRESIDENT
DU! OVE En SEPAR.aTISetE
IIAVIA PRODUIT UNA -PON.
Z0e- A MELIFLUA" I PARLA
DEL SINDICALISME
He tiatribulr—cnirirnea dient—
aquests aplaudiments a la invocació
que s'ha fet aquí a l'exercit d'Africa, que té el valor i l'abnegació esmaltan. des del; caps fine el darrer
soldat. Tenen elle mes mereixements
porqué participarle de l'ambient
d'Espanya, fan abstracció de les seves prUpits coliviccians, cireumscrivine-les a :es des governs que han
contret els sets compromisos amb
Espanya.
ni'liaveu pogut donar una 121é3
gran alegria, i alai lia furia saber a
I exareit en abandcnar el local,
aiqueet fervor amb ud i131;CU
/1Cliclit a Madrid és rane mas d'estimar pereua ja no é3 la flamarada
del dia 13 Ce setembre, sind la to -

gusta permanent. Vosaltres no seo
sobrevinguts; haveu vingut estranys
d'ambicione, excepte la cie venir a la

cono:e:veza
Recordalit el santizs feudal% repetely. amb el president de !a Diputacii de Madrid: "Cada un de
tosa:tres val tant cena ves, i tots
junts mes que v n:,s."
Venim al Poder entre ele dos
grans mals que tenien pertorbada
la vida de la nació. El separatian:e,
que havia produit una ponzonya
qualsevol °casi& per
e:un:pita quan actuava la cempanyla
argentina a Barcelona, al Parallel,
i es balaca el "Peric6" arnb la
combinac!d deis colore nulo:mis
anea els mocadors, els aplaudiments
surtien unánime de totes les locislitats del teatre. Slavia de separar
l'arnbient meliflu i enverinat del sepan.ti:.• me anib l'impuls de l'ideal
deis pobice.
Jo he passat guatee meaos a l'Ah-fea, descarregat diels deures de
Gocen:, perqué eis havia delegat en
la persona de • iUstre marqués de
Magaz.
Nosaltres, Si realitzärem el tlia 13
de setembre en moviment
ho idrem a impuls cL: l'ideal
d'impedir g1le el pais caiguds en
rabjeccia. La diecipilna era harem
secundaria, pesqué aquell dia Finteressant era servir a la pair i a. El
perill neixia, no de dretes ni deaguerrea, sima de la nostra consciencia, per le carrega que ens t i ra-

vena sobre les nostres armella, petw.
qué allá podia Esser la carta defi'y
ritiva que es jugava Eapanya.
D'un altre costat teniern el di>
dicalisme, paraula que a mi no M'espanta quan significa bona perfils
socials; en canvi, quan significa sin.dicatisme comunista, que va colara
la propietat, contra :ola eLs tuna.'
ments socials i que resol tots els
pro/31(. 21es a trete, llavor s
s'ha ¿diser inflexible. La guarnici5
va en aquest ambient.
En les reuniuns de Capitania jo
h lacia vacillació, Pero tam
bé vata
l'efluvi en ics mirailea, i ho reeallí
per al be de la patria.
Es refereix als greuges dirigits
al Rei, i diu:
muests greuges al Rei hlti produit el merave/lós reisorgir del roble.
El Rei pot ésser discute dais .'efs
motIles constitucional.% pene
no
agraviat i insultat. El Rei no ;ot
esser periecte; per', veietn-lo en el
seu p atrietisme, en el seu
d'ésser espanyol i en el 'co desig
d'impulsar totes les obres nacie.,
i ene convencerem que és urs
gran cap d'Esta!.

Mocete protesta, una vegada acomplert el see fi tine-a repercuseloris transcendentals,
perque cabrero rece/11:r sequestes palpitar...lene.
Jo he de dir que els meus
conipanys t jo dedicaren; lots
ele minuts de :a nostra exietecla per servir el be de la.
pätria, i aixeco la copa pel Rei,
per la pàtria i per l'exereit.
L'acte ha acabat a dos (marta
de cine.
LUNCH .aL PALAU DEL GEI;
..a dos quarts de sis de la
tarda s'ha cei e brat al Palau del
Gel l'anunciat homenatge dele
alcaldes d'Espanya als Re!.
Davant d la presidencia s'hi
ha installat un potent micròfon
per radiar Fact.?.
A (lee quarts de
en pura!,
la Banda Municipal ha irderpretnt la Marxa Reial, anunciant
l'enirada dele Rete.
A la porta del Palme del Gel
els ha rebut l'Alcaide de Madrid, el Director; i una coiniesió de regidors rnadrilenys.
Amb els Rels' ha fet lambe
la seva entrada al Palau del
Gel el general Pr iamo de BisenaEl Rel La passat tot seguit
a ocupar la Presidencia, i les
reines, els Infante i palatina
han ocupat noca principals.
Tal neguit e'ha es emet el àpat,
Tia ha durat un guara En acabar, l'alcalde de Madrid ha liegit un missatge.
Seguida:nene ele Reis es roe
sanen de peto, i el conde de Val:el:ano eis lliure un estoig, en
el qual hi havia el bastó d'elende, que ?Lurte al ¡(ei, i lea ;mi
sfeerees ea atea:dele:la, que liare
rä a la Reina.
Donya 1 ie,ória colli les in,
eignies i se les va posar al pit.
Ei Rei estrexä la mä al emule de l'alienan°, donant-li les
gràcies.
Restablert el silenci, el raid
ha !lean el eegeent diecure:
"Seilode-e: Nada misa grato al
corazón de un Rey, sneetante
siempre pur la grandeza y preeperialad del país que a Dios pmge confiarle, que eentir.ee aeistido e vital empreea del carteo
y la ceniianza de sus pueblo.
Per este, el acto que eelamos
celebrando dejarä en mí imborrable recuerdo, y per eso la
na y yo aceptantes con la
mes eviva gratitud los nombra_
mienTns insignias que a enis a
ofrecernos, no por lo que da
homenaje a nuestras personas
significa, sino porque al contemplar a nuestro lade la ree
presentación sie todos los rnue
niciploe de lespana, nos sentad
mes fertalecides en nueetro de- .
eiditio propósito de consagrare
La por entero toda nuestra vida
todos nuestras afane, Qua
: i la sabia organización de los
antiguos municieios sirvió de
base - a la grandeza de Espete.
el remen* de aquellos será Elfl
duda nunca) venturose de la
nueva era du prosperidad en
Si;

N"
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almas
Vídua de N'Emili

Cros

morí el día 7 del corrent, confortada amb els Sants Sagraments

(A. C. S.)
El seu fin Adelf, nét Emili, germà polític Antoni Pret , germanes p011tiqUes Henriette i COntanna Cros, %delira de Paso ttal, i Teresa Trilla, riente de Helenas, nebot:; j nebots politice (presenta i absents), cos!ns i parents lote, en recordar al 5 sella atttiCs i conegutd tan greu pèrdua, ele preguen que encomanin a Del: retnima de la finada i se
Servejirin aett isaie als funerals que per retern descans de la Savia ;l'Ama se celebraran denle, dissabte, din 24 del que som, a dos quarts d'onze, a rcegléeia de la Catea Provincial de Caritat, pel qual pistó
aete els quedaran suMaMent agralte.
N O ES CONVIDA
V EM.

PARTICULARMENT

Les 3lisscs després de l'Ofici i tot seguit la del perdó

i Itvelm, Sr. Cardenal Arqucblabe de Tarragona i els nos. SIL Be./ de Eareelor.a i L'eyda s'han dignat concedir aoo 1 so diee dir drdgincles en la roma acossuroada:

;asile
ta

• ,e

'

EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT

jost, en el orden y ett el trabajo
lt‘tle para nuestra amada patria
todos ansiamos.

Suplente. — Primer, Alacant; segen, Badajoz; tercer, Corunya;
quart, Granada; chaqué, Otea; sise,

Señoree: El acto que esta. Recia, .etè, Ponteveda; vuitè, Teaos celebrando proclaman b rol; nove, Valladolid.
,izlen alto dentro y fuera de Es2
El president. de la Mancomuni>atta, que eatän vivas todas las
tenergíae que la hicieron gran- tat, N'Alfona Sala, dóna les gräciea/
ee y ele Ola anhela la paz y per la deferencia de que s'ha fet
el orden para seguir 'laboran- objecte a la Mancomunitat no endo en el progreso de la Humo- trant al sorteig.
midad. Dios que quiso elevarla
Diu que els catalans no desitgen
a la cumbre de la gloria eon- altea cosa sinó la unió intima de
fiändola la gran mieión de abrir totes les regions, no sols per amor
un nuevo .mundo a la Ió y a la a Espanya, sin6 tumbé per amor
civilización cristiana', eectieha- .a Catalunya. la qual será tant inés
ri 5 in duda las pregarias de feliç guau mes s'apropi a Espanya.
tantas almas buenas que por
Recull la idea d'un senyor dipuEapalia piden y harä fructificar nuestros esfuerzos en su tat de descartar per a Primo de Ri•noble empresa. vengan a coope- sera el tercer entorxat i diu que
rar en ella todos los españoles al no los possible això, una altea
de buena %o/untad y recta in- cosa, la crea de Sant Ferran; en
tención. que, como padre de to- fi. alguna cosa gran per a I'llonse
dos. a nadie excluyo, y ron lia que inercia la gratitud d'Espanya.
confianza puesta en Dios, que
Despees diversos diputats insisFije las naciones. y el concurso
de i odos, veremos en feeha teixen en demanar que al general
próxima brillar de nuevo el sol Prhno de Rivera se Ii concedeixi el
de España en el zenit de la tercer entorxat, uns, i altres, el noznenament de president honorara de
gloria. He dicho."
Ee Reis. Pis Infants i le pa- eles les Diputacions d'Espanya.
latins abandonaren cl Palacio
El senyor Alonso Orduila, de la
de Hielo.
de Madrid. clima les grades hielt

En sortir. 5 Ii Miura a la
Reina un forine ralo de flors.
UN ALTEES DISCURS DEL
PRESIDENT
Un cop fora eI reis del Palau
Gel. el públic hi ha romas. demanant
(are parles el general Primo de 1ZiVera.
El general accedí als requeriments,
i ha conseneat dient:
—Volia començar dient "senyars",
aseó ho ¡inc de fer dent "Espanya",
penase davant la concureencia de
enes vosaltres considero que en aquest
icte tot Espanya es troba representada.
Tenia desigs de parlar - vos. i tan
aviat com han desaparegut le diiieultate pretocoliries us dirigeixo la
enea ealutació, encara que aquest
turs. per esetr improvisar. tingui
l'ordre ni les prora:tiene del que haig
de ti : Han-vas demà passat.
Recorda les inquietuts sofettes a
Recorda les inquietude i congoixes
aeiertes a l'Africa. i prap esa. rezoIlint la idea exposada en el banquet
dels diputats provincials, que ¡PIS eis
nutnicipis dEspanya. presidits er ell,
vagin a dipositar una corona a la
tomba de tots eis soldats morts a ZA.

frica.
Diu que Texercit representa la pan.
Tes els robles, cant a homes, són
paei.ies a casa sise. pera fins - que
a'atereptat contra el scu honor o la
independencia de la Patria Ihm.
Per aixó — afegeix—seria absurd
ame tes demanéssim un estas d'ànim
pudres-, imperialista o 'muslime:u picnic. Ni una cosa ni l'altra. Espanyols. bornes de pan a casa seca,
quar sels insulta, com a cavallers o
com a nació. són bornes de guerra.
Axi vosaltres, joves i seils, prr
diqueu la pau, el necees i la justicia; peró com que l'espècie humana
és Iluny de la perfecció, en el moment oportú, per salvar l'ideal. pos
h: fa c: comprometre la vida.
Jo recaneixo els meas e5lOTÇOS lisies. eis quals es van esgotant; però
(Asaltes, de tornada a Mur cases,
conteu tot això, i davant de la vostra
dona, dels vostres fills i nets parleu de la Patria, parlen erEspanya,
parleu del be, de Thonradesa, del treball i desperteu les emocions parqua
els facin saltar les !lagrimes. llägrimes pure que guau surten del cm- tos
he purifica.
ASSEMBLEA DE
DIPUTACIONS
A les set de la tarda s'ha celebrat
J'Assemblea magna de Diputacions
d'Espanya al baló d'actes de la Diputació provincial de Madrid.
Ocupa la presidencia el president
:de la Diputació provincial, senyor
Salcedo Bermejillo.
Açuest explica l'objecte f3C la reanda dient que no és altre que el de
portar a cap un acte de confrater-.
linar provincial i dóna les gracies
totes les corporacions germanes
que han acudit a la crida de la de
Madrid per rete el degut hamenatge a l'augusta personal del rei d'Espanya,
Davatst la impossibilitat que tots
els presidents presents ocupin un
lioc a la presidencia si el'Assemblea,
proposa que unía a l'estrada ele
dos primers presidente. de Diputacions per ordre alfabètic, i els dos
darrers. A:al ho fan aquests, i són
visd'Alpva, Albacete, Zathora i
Saragossa.
El President és rusas aplaudir al
final del eeu breu discute de salto
taxis!, i concedeix la paraula al vice-president de la de Madrid. senyor Alonso Orduha. n itta/ llegeix
el snissatge que es 'buera d:ssaltte
• S. 3f.. junt amb Liamos/ ene conté les firmes.
El missatge sotmis a raprovac43
de l'Assemblea s'acerda. per unainsanas, que sigui lliurat.
A continuada es procedeix al enr•
teig per designar els presidents que
ban d'assistir al ba.nauet de gala a
Palau, proposant el president de la
de Guipúzcoa que, com samba la
Mancemunitat, ne han d'entrar en
el aorteig, per desig dels asseirddeistarnpoc Id ha d'entrar la de
Madrid.
El senyor Salcedo agraeix la delicadas', però adverteix que la de
Madrid ja té lloe oficial.
Fas designats per la sort eón.
Pr•pietaris.—Primer, president
Burgos; segon, Caceres; tercer, Guipúzcoa; quart, Castelló: ciegue, Logronye: sis& Jaen; tete, Ovietita;
vuitie, Santander; novi, Biscaia. El
dese és la Mancomunitat, que. no
las entrat el solida.

elogis que sisan dirigit a la Diputació de Madrid.
VOCALS DEL DIRECTOR' A
LA PRESIDENCIA
A darrera hora de la tarda han
acuslit a lx Presidencia alguns vocal, del Directori, rosnanent als seus
despatxos oficials fíes a dos quarts
de nou de la nit; peró . sense que es
reunís. el Directori.
PROBLEMENT SERA AJORNADA I.A MANIEESTACIO DE
DIUMENGE A BARCELONA
El general Primo de Rivera ha
telegrafiar aquest migdia al capita
general de Catalunya expressant-li
el desig que s'ajorni tisis el diumenge dia primer de febrer l'horneratee al Re organitzat a Barcelora per al dia 25.
En cas d'ajornar-se, assistirls a
Thomenatge el president del Directora general Primo dc Rivera.
L'alcalde de Barcelona, baró de
Viver. que s'havia prnposat sortir
ren a la dita capital deniä passat,
dis5abte. en cas d'ajornar-se rhomenatge al Rei, ajornarà tumbé la
seva tornada a Barcelona Uns dihuns o <Innatas.
UNA CARTA D'EN SANCHEZ
GUERRA
Madrid. n. — L'ex-ministre conservador nsarques de Entinares ha
escrit una carta al senyor Säneltez
Guerra dient-li que davant del der.
gurnhament deis partits p6:itics demana la seca llibertat d'acció per al
SUeeeSSill.

El senyor Sánchez Guerra, en aníssar ceban d'aquesta carta, ho cantestat amb una altra al seit Iltie co.rreligionari recmeguent que, en efecte,
el derrumbament dels patine ha estas
tan complet que no ha quedas ni una
pedra en el seu Ilcc.
ELS COMISSIONATS DE LA
VALL D'ARAN
Madrid, 21. — Aquesta nit han estas a la central de Teleioas els
massionals de la Vall d'Aran, que estan satisfets de les atencions rebudes
i del bon aceoliment per part del Di.
rectora
Han acenseguit dues escoles, l'aprovaciO de la construcció de la línia
i de la foradada de Viella.
Han fet públic el sea agraiments al
pare Valladares, al qual es propasen
namenar fill predilecte i fer-li un
monument per bubscripchí popular.
LA REFORMA
CONSTITUCIONAL
Sobre "La reforma censtituciosial" ha (lit el cumte de Romano:sea,
en un anhele, que la Conatimeió del
ea ea susceptible de retoca.
Perú aquests retecs,--reformea
ea vol—no poden projectar-se ni real:Izar-se sesee un collaboraclor indispensable: ha realitat.
Es aquesta la que ha d'aportar
le§ force d'opinia necessàries per
realitzar-les i sostenir-les. I aquesta opini6 ha de cercar carnitas per
inanifestar-se i donar la mesura de
la cera extensiO i de la seca intensitat. Els te avui?
Si ropiaiO
d'Espanya
yoguis posar en contacte, reflexisamena per initja d'una assembiaa,
ell indicarla les refúrmes que desitja, i la seva veu hatir ;a d'ésser escohada i recollida.
Al. escriptors i catedraties els
teca forma la conseiancia d'aquesta
opinió; suggerir aquest ideal. Els
governants reualiren d'aqueas la
part dotada de les condiciona neceaitries peque pugui viure. l'er toa.;
es diferent la lumia.
A UN ALCALDE CATALA 1.1
ROBEN LA CARTERA
Moments després de sortir
Tes.
1Lcii), a la seva arribada a Madrid,
ha robat Itila cartera me contenía nema pe›setes a In alCaltle de
poblacia catal.ina.
Pei procedttnent de les misses
laan timas 2,000 i pico mis a un

altre del. alcaMes arribat a aquesta
Cort.
MANIFEST DELE; EIENYORS
SALA I BARO DE VIVER PER
A LA CREACIO D'UN CENTRE
INFORMATIV

S'ha publicat profusament el
següent manifest:
"Españoles:
La grandeza del acto que ve/ebrainos, jamás alcanzado en
la historia de nuestro pafs, nos
brinda inmejorable ocasión para reiterar el patriotismo de

menear' de Sepúlveda, on foti
P or tal, mor!, mer haver estat
atropellat„, per un automübil .
Miguel! albas -de 31 anys, vaset, habitant el carrer de Cbrsega, 572 , tercer, primera.
fet ocorregué al carrer
d'Aribau, entre Diputació i playa de la Universitat.
El xofer no fou detingut.

estat ¡Ornada la manlfestacié projectada per a
dlumenge
Ha

no de Puerto Rice) 1 la preterici6
en la vostra brillant carrera, plena
de mostres d'agraiment i de mostees
de totea menee— lis en recordeu de
la dolcesa d'aquella bombona de Tocino? Us en recordeu de la frescura
d'aquella barrees de palla?...
Ohl v6s, Don Federiquete, que
tan a fi cionat sou a fer cites de llibres antics, no 111 ve a la memòria
(aquesta inembria que ja falla) la
parebola de la "Mullen adúltera".
Per qui, Don Federiquete, us entossudiu en trobar detectes a persones que no saben que vós existiul
Un home com vós, acostumat a
fer expedients plena de ciencia oficial, hauria de deixar d'escriure
aquestes coses tan plenes de despit.
Que no ho cabes que l'expectoració biliosa és tina conseqüència d'una
malaltia hepática?
Cureu-vos el vostre fetge, ne ho
diem amicalment i sincera...! Tan
bon fetge que tenieu quan eren pericial de Dnanes!
Nosaltres, que U9 estimem perque
esta féu riure, Un diem que us cureu
el fetge perquè un home malalt d'aquesta víscera tan important no pot
fer res mis que prodigar amar-

SME

1 TORRA rula
BANQUZES
BITLLETS

Fraocesos, 37'95 per tno.
Anglesos, 33'6o pessetes.
hallan!, 29 per Ion.
Belgues, 3550 per loca
Suissos, 135 .40 per roo.
Portuguesos, 0. 30 pessetef
Marc renda, i'6o pessetes
Austrlacs, o'ot per roo.
Txecoslovaquia, 21 ,
Holandeses, 275 pe,setes.
Grecia. 11 per mo.
Suitia, ¡'Si pessetes.
Noruega, okie pessetes.
Dinamarca, i'14 pessetes.
Finlandia, ifro.
Romania, 3 per leo.
Bulgeria,
Turquía, 3'e5) pessetes.
Estats Units, 697 pessetes
Cenada, 6'8o pessetes.

,

Amotino. 2'72 mista.
Uruguai., 6'7o pautes.
Xilens, o'yo pestetes.
Brasilera, 6'66 pendes.
Boliviano, 2'm pende,,

Colombiana, s'ye.
Peruano, 38 peasetes.
Parigual', e'e8 peateteg
Venezuela, 1 pesseta.
japonesos. aSo pesseteg
Algerins, 3743 Pe r roe.
Egipte, 33'e0 pessetes.
Filipines, 3'05 pesaste..
OR
Alfons, 139 per roo.
Unces, 139 per roo.
i 2 duros, 139 per ton
duro, 139 per loa.
Isabel. 139 per toa.
Frenes, 139 per roo.
Lliutes, 35 pessetes.
Dálars, 7 . 15 pessetes.
Cuba, 7125 pessetes.
Mexice nou, iao per zoo,
Venezuela, 13850 per Icsa,
Mares. 169 per zoo.

cuantos nos honramos con el
título de español, exponiendo a
la pública consideración crian
urgente e inaplazable es la neA Capitania han facilitat la secesidad de dotar a noestra pagiient nota:
.
tria de una fuerte empresa
"El Capitán General ha recibido
mercantil que cuide de organizar en el extranjero los servi- un telegrama del Presidente del Directorio, General Primo de Rivera,
cios de prensa que a España
en el que le znanifestava la conveinteresen, estableciendo donde
precike agencias telegráficos
niencia de aplazar homenaje al Rey
que actuen de órgano oficioso
el día 25, por dificultades de que
del hileras colectivo español, para ese día puedan encontrar-se de
hoy por desgracia abandonado regreso en Barcelona los elementos
a la teta indiferencia de los
que han marchado a Madrid para
más hábiles e inicuamente exasistir al que allí se efectuare el 23.
plotados por la maldad de unos
Añade el Marqués de Estella, en
pocos.
La necesidad es tanto mäs su telegrama, que cuando ee verisentida en estos mementos ac- fique este acto en %retina asistirá
tuales., cuanto que resulta evi- él personalmente con mucho gusto gors...!
dente que las insidiosas cam- si puede,
No sigueu amarg, Inane, no sipañas y eas cobardes e menoEl Capitán General ha contesta- gueu aniarg...1
cesibles calunutias que motivan
do al Presidente del Directorio que
hor nuestra protesta, sólo han
Torneu en alió de Bombay, que
sido posibles gracias a que en vista de au telegrama se aplaza Es el vnstre fort, i deixen-vos de trunuestra nación estuvo hasta la manifestación en proyecto hasta culencies de gust dubtós.., ja vella fecha que oportunamente se inahora lim, rfana de aquella foren com lii guanyareu i esdevindreu
midable palanca de un Gobier- dicará y que a todos nos honrará y
vellet polit i rialler... ma sinó, tis
satisfará mucho au presencia si se
no que no puede nacer de la acdiran que ja féu catúfole!...
ción oficial, sino que ha de sur- digna venir a presidirla."
Amicalment us saluden,
gir de la iniciativa privada al
calor del leal convencimiento
' Miguel Calvet, Vfctor
que todos los españoles formeDE MADRID
Mora, Joan Grau, Puigmos de que es indispensable
domenech, Joan Cebaponerle remedio al mal.
FUNCIO AL REAL
Francesc Garcia,
El magno esfuerzo que veniAquesta
nit,
el
taatre
Real,
preJoan Mara
mos realizando para recoger e
sentava
brillantissim
aspecte.
inocular en la vida nacional el
E La mes ciare
La ras exacta
S'ha cantat el primer acte de
espíritu de renovación del Di"Aida", després cançons típiques
rectorio militar, puede incluso
los•BirnienvicsautielVilizaBenimusiunsuisi
P11 gran parte. con su eficacia
espanyoles, i "La canción del soln1 menos, alegar a malograrse dado", pels com del teatre Real.
414.114.414444:4+.4r see444441144.444444+04,44.14.
si no conseguimos que la realidad de nuestra arciOn ciudadana, la pureza de nuestros ideaCort de Maria. — Nostra Dona de
les y la fuerza arrolladora de
43
la fe que nos alienta alcancen
l'Eatrella, a Santa Anna.
en el mundo la resonancia pie
Vetlles en sufragi de les 'animes del
mur.
re la firme y deridiela voPurgatnri. — Torn de Maria Mare
luntad de un pueblo die puede EI.S OBRERS DE LES lARTS de les Animes, a la capella del carrer
GRAEIQUES
y quiere vivir y progreaar.
de l'Escorial.
Da s ta para ron seguirla que
La U. G. de T., Federació
pongamos en acervo común 1111 Gráfica Espanyola, Federad()
DEL BISBAT
!Alerte capital en al:e: iones no- Sindical Internacional, convoca
minaliaes. que cubierto por PIS obrers de les arts gràfiques
L'Obra de la Propagació de la Fe,
subeeriprión pública entre loa a l'Assemblea que
ue celegrara establerta en aquesta diòcesi, ha repartir: triares. rorpnrsseiones
Vendes a terminis. Pianos outramgers
denla, dissabl e. a les deu de la captat durant l'any raza la quantitat
emperaas de
nit, al seu esiatge social, Peu de 66.587. '5 pessetes.
(111(41 PU la forma do sOninflad
a444....444444.44.34......,-.4~4444+6.94044....~e
de la Creu, 14 primer.
anónima y bajo el Ulule de "La
Voz sic Esparta, ii A.". rl me11•111a11111111111111111111R4BIRIBMR•1111212aRiiiatiiirá•0111
1n•nn•
•
dio de encomendar inetidao
ción de la edministración de loe
aelvieima a attl.lellos itombrf. 5 Lit .?
ESTALVIAREU
f
que mayor relievP han alcazaa
n
TEMPS 1 DINERS
do en el entapo de las actividades industriales y mereantiles,
e.!
ec Ez.nque pour l'Etranger et tes Coloaies
Ele subscriptora i lectora
sunpriudi
con objecto de que apliquen al
d'agites:a revista que vulgum
cumplimiento de tau delicada
t en ir relligats en volum els núIniSitin el genio que les ha hecho triunfar en la organización meros vorreeponents al passat
de 5111.9 neCO0i05.
semestre, poden passar per
• endentada
Crin ello nre s tnremn e a nues- l'Adminietraeia. El VOInin con•
nl
tra patria el mejor servicio que responent els será amb
Plaça de Catalunyee 20
pu e de d e 7Hn5n n rn9 •snerar.
la mejor rapidesa. El pren de
Falla sólo la 1lnitnirno
les tapes en tela i del relliea—
5it ; ri •1 serreta del Axi- ment, ki$ de possotee 3.50.
«
les en las netuaciones cóleeii▪
—o—
Ida mena d'operacian d3
VaS.
da 31rm
e
D'ari a molts pors dies queA premoverlo y ennguirlo
1'70 Ptes. pot
dará Ilest el tiratee ilel mime9r dirige 111105. 1ra exiar , aaian ad!
lo inspirada en el nnble y le- ra 7, el qun I sentó ist eionaei
interessentissim que antm e nsvantado lin de dar a Esjsaila,
int•zinam•zawssantennownsrmentimtnytetscarxne
tan necess iSada en rsta hora su- rem dios enrera.
prema de sti historia SPettqar,
.A partir del 'Tire entrant.
convenricins de 111P si la l o graserá i . Yanoda. sl;ntre vade
mas adquirira rats fuerza a- mes, la data d'aparieid de 11
mas valor v dar:, mis s prOVe;i 1/a y er-a° le lenir
PfICISI)S frIJIC-, S In fe y el palia.
en rompt e les freqüents difisitiara() ron que eTitainoe Viva
eultats inotivades per les acEspanta Viva el Rey.
Barcelona, a O de enero de tuals eircunistenciee.
—o-1)525, — Alfonso Seis —El baAl cep de set Ine505 de publirdo do Vivir."
car-me IR "Revista de CataluL'ENPORTAClO D'OLI
nys" riet presentar ja en ferm
D'OLIVA
les
dudes efectives i normals de
bisrosrclo>is DIVERSES
la seva expansió.
Madrid. 22. — "1.3 Gaceta" puAetualtnent el nombre de
blica:
stiliecriptors direeteis die la reReial ordre disposant que deixi vista 4 5 d'un, 1.4 OO. I.a
Yeadti
de ersbrar-se el gravamen sobre l'exen Ilibreriee I quioeroe i els
portació de l'ab d'oliva a partir del /niquele dele cerre.eponsaals reiebrer vinent.
presenten una :cifra aproximan~MI darnent igunl. D'altea banda.
i, egurixen atlitint elles dt sube_
criprió. fins rl vint qn, les de
Eaeltial mes de gener arriben
a la trentenn.
L'Administració de la "Revista de Catalunya" dóna al
DE BARCELONA
públic aquestes dades seguint
l'exemple de notables i prestignses publiraeione estrange11-!,., que eoneirleren uit deure
DESGRACIA
A les 07111 ha erial anxiliat el tenir al eorrent Pis sens
al dispensar! (illostafranes Jo- amies de la sifuneió econamira,
9ep Puiró, de al itnys, soller,
in qual, traelent-se d'empreses
habilant al (-arree del Pi, mi- Idealist es. illtetn,=SR a Int5 mis
mare. 5, erial de la baronesa de enbeeriptere. lerlors i al plíhijc
Malde, quid presentava cre- Pll genernl.
madas do srontt gran al bree i
Es un erro anar tan sols a casa del denaconsellarä que usi cada &mar( la Pasta ()ene
i inh i andulues rallileS, do protista quan fan mal els caixals o ho exigeix
es ruin la boca arnb Elixir Dens despres
nó ;I le r e serva), produides per
hacer caigut a una hassa ile
boca.
de
la
el
malestar
de cada apar. per a conservar el &aten ea.
ea líe oit passar per un cenit)
priin a la Travessera de Los
ner 1 brillant. Una boleta de coló empapada
Visiti-I ene que sia una vegada a l'any
Corl s.
percute repassi ço que convingui; i el dentista li
d'Elixir Dens , calma a Facie el mal de caixal.
Fan trasIladat a !l'Hospital Ens sembla interessant de reproClin
duir, encara que sigui per tercera
l'N 110a1F. MORT
vetada, els paràgrafs mis remar.
A los vtiit del vespre, al discables d'aquest interessant solt.
—N. de la R.
.41, SR. PREIVRIC IIRREC111.4
Lenta: Piren que exis t e rn Ponibay
treiibfr teste buhrinira,
aqui Ihrecha hace la crónica
de /di drama de Echrriaray
...m'in,- están en Bombay!!!

CUIA CATAIM

FERROCARRIL
fea mil
d'ales ü [Mima

L' uis els semi

[13 rrs,

NOVES RELIGIOSES

1CHASSAIGNE FRERES t'iris,

CRONIC1 SOCIAL

3 PIANOS AUTOPIANOS,

HARMONIUMS. ROTLLOS
I FERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO

us ul llp chfinwri

SOCTTE GENERALE

Cafü amb Ilet

▪ Sucursal de Barcelona
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z

• CA XÉS DE

U21
L.LOGU ER

Visiti vostè al Dentista
tots els anys i usi
PASTA DENS
tots els dies

DARRERA HORA.

16, Fontanella, 16 Telèfon 2713 A
24-26, Portaferrlssa, 24-26 Tolero]) 1574 A

GRANS NOVETATS AMB CORBATES

EL LECTOR DIU..

Nosaltres, Don Federiquete, sabem certament que vil, érett un segon quefe de la Duana de Barcelona, molt amable, molt servicial i
molt entitaiasta dels vanos del
Japól
Oh! aquells entusiasmes tan mal
compresos que ocasionaren ha vinguda a Barcelona d'un San Juan (i

La composició craquesta pasta no ds
un misten. La Pasta Dens is una crema
sabonosa. d'agradable sabor, aromatitzada
amb menta dolo de bona qualitat. Ni

para tosca ni drogues d'efecte dubtós
nociu. Neteta l'esmalt denta! amb la
suavitat d'una esponja, no el radia arub
l'aspror d'una llima.

a tots ein comemos dtspanya. -Perfume:1a Oal.- Madrid

>endres, 23 de gener de IA25

e*

la

Iluita

LA PUDLICITA

PUL MALL CINEMA
PETIT VIATGER EXTRAORDINARI

contra el ridicul

que no n'hern vista
Fa eMPs
es grat de recordar
cap ¡ ens
tant aquelles
de tant ei
CiAlliqUeS de frontera en les
soldat
americà i un
un
duals
dat nPxieä. vetliant cada un
patria, avaleia
pròpia
ülls per
. duran/ la disiraccid de
rallre. la rat la divisöria deis
des esm's. En aquelles
d'una gran força cómica, ja
per contrafigura reaque loWen
Wats de vegades tragiques, els
w ex¡,! ans no quedaven mai pire b seauint la tradició mexicana respecte deis Estats Units.
Amb tot, la manera de no quadar gairc be mexicana era sempre preferible einematogräficavnt que no pas històricament.

onecció d'aquelles pellicules

formar:a un programa torea nodril be. Amb tot, cona que
l otes les coses tenme una fi en
a ves; auM, aquest programa
eaue tit acabat, i les pelliculesde tr , Aitera han desaparegut
arreu si no es del reFr
crJ deis bons aficionats.
Ara. dmcs, que ningú no podi' que alludim a cap d'elles
er, parhoular. i si multes vegades es,.rivini sobre el que ens
,l uggere:x el que veiem, parlareal zu-a segons el que ens su g
que no veiem i que.-gerixalò
zertammt , ens manca si no cene
el pa d. , cada dia. com el t..3rdiumenge.
til
egades. quan ens detse:le y era amb 01s incidents cód'aquells films, had'un
mics
,len) ! msat dues coses: primer/. cfim reaccionaria un m,xich
pc„sat , , ntre el nostre i
terna. corn rea , cionaria un
mexieb posa:. natural-

3texic?
e%:.lent que la resposta no

seria igual si en l loe, per exilopie, de mexicans es tractes dassimples i públic anglesos. Nosaltres suposem, per exemple,
que un públie niexica reaceionaria disparant sobre la pantalla, sobre la cabina i sobre el
públie: que un públic angles
reaccionaria simplement rient;
que un inexica reaccionaria. o be disparant, o be callant,
i que un anglés únic bu faria
exaetament com un públic angles. imic o nombrüs. No cal
pas dir com trobein mes ciega mit
la manera anglesa que la manera mteaimatta de jutjar 01 ridieul: amh tot. hom no pot pas
~arreglar la fabricacid dele
nirvis propis, i no posesione pas
la miu al foc que nosaltres ma-

teixos uns trobéssim mes aprop
de China/uta que no pas de Lon-

dres.
No per això, però. hern de
desconèixer les excellencies d'una posicid damunt de l'altra
qua/1 totes dues es (roben davant d'un mate1x sentiment del

ridícul.

Aquesta cosa indefinible, lela
de contrastos i desproporeions,
contrastos fisies inorals. desproporcions entre els mitjans i
ele fins, és una cosa tan fatal,
tan invencible cona qualsevol
catastrofe de la naluralesa. Qui
s'indigni, qui protesti contra i in
terratremol. contra una pcdrcgada. estarle en una situació
semblant a la d'aquel l que faci
aquestes coses davant d'un papel , ridieul. En ami-tibia' caSos
farà un paper ridicul, i en el
segon. el tara deble. El vAlisla mex¡ea que dispara trets contra la pantalla pesque aquesta
(Continua a la p ag. segiientt)
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LA MODA EN BLANC 1 NEGRE

DE JACKIE MIGO A PARIS

senyora Neweil. Ell

prou

voldria

instruir-se; perb no te temps, i ho
deixa per a la tornada.
Com cal, perä. a un not, no es
deixa pas perdre els bous matins
dels pares, i es vett que la senyora
Newell sap cl que es fa.
L'exhibici13. peni. continua sense
cate ell se n'adoni ben bé. Ell sap
que es quelcom d'extracadinari, veré/ comença per no fer-ne cas i prendre les coses con/ vénen
"El diumenge—continua el diari—
anàrem a missa a la Catedral dc
Lotee Dame. Es una de les esglésies mes histäriques del man, i tots
els reis francesos i els nobles aeosenmaren a timar-hl a resar abates de
la Revolucié. francesa,
El dilluns, Mm. Newell em porta
a les Tuilleries, i vaig fer navegar
el meu gusai per l'estany anal/ -1s

nois.
I.a scatyorit Newell i la ntamil estaven molt impacients per portar-me
al Louvre i al Ltmemburg, peró teniem pocs dies disponibles, i la
tuamä digné que volia tenir tot d
temps neccssari perqué jo pognés
veme les pintures, i la senyora
Newell me les expliqués.
Aixi, dones, quan tornaren/ a París des d'Aten e s, tindrem una setmana tota per a nosaltres per veme
altres

les pintures i abres coses merarelloses de les galeries d'art.
Voliem visitar Versalles,
neta'S plovia tant, ‚me vàrem quedar
pet veura-ho a la tornada,
L'entletnä la manta volgué ztnar
a córrer botigues, i el tapà i jo
lambe hi vàrem anar, i comprätlem
algunes coses per a la manui i per
als nucas mines de Los Angeles.
Compràrem alguns regals a la Ruc
de la Paix, i totes les dependentes
sortien i echen besar-me, perä jo
no ho vaig colea Penso ‚inc les
noies i les senyores eón iguals a tot
el mún.
Despees värem passcjar a la vorera esquerra de la Sena, on tots els
artistes vinen, i visitaren/ algens

dels tallers.
El dia abans de marxar cap a
Roma, " L'Intransigeant " (inistress
Newell ent ditt les Iletres1. un -Iris
diaris de París, ent dona una gran
festa que hl liarla una gran multiuttl de "hoy scouts" francesos amb
una banda de música i totes les
coses per obsequiar-me. Jo anava
com un "scout" francés i ells
donaren una cle les gorres settse
visera igual a les que els Dimonis
Blaus portaren durant la guerra.
Estava comen: d'ésser un "scout"
francés, pugné haig d'esperar a tenle dotze anys per a esser-ho a
América.
A París Iti ha el menjar més bo
del món. Cada dia 1111äVC111 a menjar

eins aConipanyara
ge a Grecia.

en Cl
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han d'agrair. El cinema, que tan gran influencia
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a un lloc diferent. El poble francés
no menja gaire per esmorzar; la
major part no menja res fins a migdia, 1, de primer, quin vaig dermnar una "ham ontelet" (truita amb
petnil) per esmorzar, el cambrer no
sabia el qué era.
Metiere érem a Paris, Mr. Gorlon
hierre, cap del Lean Ea st Relief
(Socorsos al Präxlm Ornan) a Europa, vingue d'Atcncs per ventem,

i

UI

No sempre hem de parlar de
vestits, i les nostres lectores

Les Tullerles : Les botigues : Lo notes I les 'luyeres tila iguals
per tot arreo" : "Au revoir", que vol dir Adeu- stau
Jackie Coogan passa els starters
dies a París. No pot visitar tot el
nue "hauria de visitar", car cal recordar que está sota la tutela de la
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nostre viat-

Estic impacient per veure
polis i el Parthenon. Serem a Atenes d'aqui a una setmana.
Quan vàrem surtir de París bi
hacia una gran multitud per veure

com n'anava. Vaig fer-los adén
;mil, la lita, diem: "Att revoir", que
significa adeu-sian en francés."
Jaclsre Coogan es dirigeix a Oriant.
Publicarent ara l'estada a Roma i la
visita al Vaticzi,
De Parls n'ha vist i
apreciat
el que un ttoi s ie cene ett pot venre i en pot apreciar. Jackie, es Ven,
té gana. Sap el que es menjar be,
I, agrada. Com a Londres pels soldats, a Paris és atret pels "hoy
scouts", i com a tot noi de 1;1 seca
edat, que vol esser home, li fan
nosa les sollieitudS fernenines, que
mes tard futura nie sollicitar, almenys per pura fórmula, si les vol.
:aleshores potser es recordará de
l'aris i de "tot arreu", segons dl, i
de les ocasions despreciarles.

exerceix en els costunis dele
espectadors, n'exerceix encara
nies, naturalment, en els deis
aelors, ltepresentant quasi
sempre. almenys, en mig
na s itle luxosb, i fins re f ina .1 ,
i visquent després amb una base económica , amplament satisteta, les eslrellles del cinema
traslladen a la llar la vida de la
pantalla co els seus aspectes
me e civilitzats, naturalment.
Mal, Corinne Griffith, prou
conegiola perquè en fem l'elogi a la pantalla, es una de les
mestresses de rasa mes arietenades a tenir convits—i convidats, i sobretot a obsequiar-ho
a llora de l'esmorzar (Itineheon). Aquestes restes de Corinne Griffith tenme gran renorn
a iota la colimia eineMatogrief1ca, i tant per la ruina com per
Earranjament da la tauln.
Ens ocuparen', naturalment,
només d'això segon. A casa miss
Oriffith s'esmorza t la una o
dos quarts de flUPS, i mentre el
seu cuiner prepara els menjars,
c i lla es dedica a auencar la tanta, cai—diu — una taula ben
I n resentada es un gran cumplement, per un l y m dinar, i contribueix en gran manera al plaer
i al confort dels considals.
Miss Griffith explica ella mafeixa com arranja la seca tau:
la:
"Per disposar ha tanta per un
"luncheon" uso, o 1), i estovalles,
o hut tovallonets. Si empro els
segons, la 'aula ha d'ésser molt
llustrosa. Després col-loco el

Diana Kane Iluir.t un vestit de ve.
Ilut i vori adornat arnb un davantal
fet de brodats de granets, en rosa
fort, vermell xines, blau 1 negre.
Ponant aquest vestit, miss Kane
guanyà uit premi de bellesa al ball
de la Metro-Golda-yo.

quadrant

de centre, dainunt el
qual va, ob•" un gerro tallat amb
flor.s, o algun altre centre deeoratiu. De vegades hi poso una
bonica planta florida, naturalment, col-locada dins un test decoratiu.

Si és legal ja no 1
cap Ocia
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TRES AVENTPIERS 'TALLOS A BARCELONA

hi,

general aventurer

• terres mes Iligades a
.et del desti napolee: /lord d'Itälia. La si,..7a que la feia ter- contra l'enema: ausHó politica dels nuclis
aat a les combinacions
. l'esperit dels scus ha, en armen moment a
alliheradores, i una
- renda personal de l'emal record de les pri• jovenlvoles i a la
7-igen racial, són altres
ale expliquen la
rtor italiä en la com. de la contri/oció :tapo-

dels fets exteriors
a profunda repercussió en
Al rompas dele estimule
= fermenta desordenada
vigorosa idealitat ¡ta1 96 el general reptehliOt Paaeiparte, despees d'una in-

meravellosa campanya,
'te. rule Mil a del jou austriac, la
Frar egada trencant els motllos opresfíat visible la torta rimo-e:rifa
eu, en les consciències Ilitires temaces idees revolucionarles.
hi. to riador potser, ha sahut exPre!. sar tan clarament i concisament
ton/ St endlial en els primer; cardlols de "La Chartreuse de Palana",
a Jota de la llibertat, l'embriaguesa
I r la illusió noble, la confiança
den que desvetliaren en el cor de
Lon hardia les victòries del miserable i e sp arrarat exercit de la RePub lic 5 . _Fou la primera dama que
ene engue una foguera que hacia de
molts anys, i no apagar-se
ri.ns al negre periode de les restaura
'1"r absolutistas. Perque malgrat
"a Primera reacciO que per tretze
tr.esns lIntra de nou Mita a les re.
tesalles a ustrianues, la campanya
tle Mar
engo en lino porta definiti-

vament la !libertar i la constitució
de la Reptiblica cisalpina, regirla en
ralisencia del president Napoleó per
l'autoritat benévola i assenyada de
A l'estimul de la commoció de
l'hora, es compren que en un noble
de viva i rica psicologia com l'italiä,
es presentesin reaccions individuals
acusades i contradictäries. Al costal
de l'abrandament generós de la noble illusió dels joves voluntaria marcats tls traeos amb la divisa de "República o mort", devien trobar-sli
fatalment els ambiciosos aprofita(loes de les aigües revoltes, eis aventurers del montera; els uns per calen l

intereesat. els altres portats pel corrent de les coses.
Et dificil decidir antb certesa en
quin d'aquests dos grups darrers ha
arincloure's el comte Josep Lechi,
general aventurer i ambiciós. Es probable, conegut eh seu cbcelebramept,
titic pugui ésser classificat en el según. i que els niób , ls de les seres
primeres acciorts fossin inicialment
pues, con, eqüencia de l'exaltació
ambient en la sera ánima tivant de
pasaió.
El caràcter exaltat i violent era
una tara hereditaria, cae el seu pare,
Faro ti Lechi, havia more d'una trabucada ua amic set] del tped tenia
ressentiments. Josep, el seu fill gran,
nasqué a Brescia en /767. 1 segons
conta L.ornbrosta cita, per Conarrl,
féu la seca educació a Viena, corr.enc,ant la carrera militar al servei
de l'Austria. Pm:, tornant a la sera
patria, despees del desvetllament
portat per les campanyes napot eéniques del 96, contribui a revoltar-la
contra Venecia, atorgant-se en la
formalització del morintent el grau
de general de brigada. Quan vingué
la primera reacció, cs va veure obligat a refugiar - se a França, prenent
el comanclament ele l'anomerada

"Legió itálica", la qual liuda en la
campanya de feote Organitzada despees de la victäria la República cisalpina, la sera Legió passä al servei
d'aquesla, ce,ent notnenat general de
divisiO, i it,tu un dels 45a comissionats que a la Consulta de Lió en
18o2 aprovaren la Conatitució de la
mateixa.
Lechi passä allacors uns anys a
Italia en una posició influent. Vería
la seva zonbició viva i apasaionatla
l'empen'yia a 111&3. No podia quedar
passiu un Intme e:un el que Conard
retrata ami, les segiients paranies:
":at ittest general sembla lacee tingut labsencia d escrupols nitirals
legals la indiferencia en l'elecció de
mitjans, la culata avidesa, la set t te
places, el gust de la ireda crueldat,
que foren caracteri,ties dels caps tle
banda de la Itäília del Renaixement".
I C3 cert; en tots els setts actes
es presenta cota un veritable "condottiere" de la Revolució u de l'Imperi. En aquests anys tnenys corleguts, de vida relativament quieta,
Driatde pawla amb poca claredat
sospitosa, de la tèrbola histäria d'un
complot en el qual Lechi te tata
intervenció equivoca. Eins cine una
empresa més franca torna a posarlo militarment de reitere

lìnr i8o(, Napeleé. decideix treure
els Borbons de Näpols i apoderar-se
del Regt/e, enviant contra la intrigant Carolina a Massena, el nellor
dels seus general , . Es g.airehe t'a tr
del cop glteiós d'Austerlitz, i-dan.
Näpols, cau cte t ; rania i de cruels
perfitlies, ha perdut amb la mora de
Nelson a la batalla victoriosa t te

Trata gar. el enes terne puntal de

resistimcia qu ii donava el prestigi
personal i nacional del ahnirall britänic, presoner en la xaraa de l'ends
femeni. Irr quan s'acosta rexercit francés el rei Ferran fuig, ami/
ben po' lo roisme, a Paleen/. rne”tre
rccomena als seus que resisteixin
ultranea. Massena entra ¡Sri wert a
la camtal, mentre les trepes redueixen els escamots dels fanätics de
Carolina.
En aquesta senzilla expedició militar, de trio‘ni fäcil, que dona el

primer dels seus trons precaris a

Lechi
manava la divisió italiana. Fon el
primer pas de les noves aventures
tole havien de dar-lo a la nostra
ciutat.
Comeneu aleshores Napoleó a preocupar-se dels assumptes d'Espanya
i a preparar la intromissió armada.
A (farrees de l'any 7 ordena la concentraciú a Perpinyä de I—Exérccit
d'obserració dels Pireneus Orientals" destinat a la invasió de Catalunya. El nudi principal de la seva
formació fon constituït per termes
italianes i napolitanes. L'Emperador
assignava a ztquest exercie una tasca
accessäria i secundària, car no creia
que trobés torta resisténcia, i //ce
aixó no era Colitpost d'ulements de
primera classe com els que portava
sempre sota el seu comandatnent
directe.
Leal, que segons Vacani., era "un
conegut i expert capita'', i con' din
Lombroso -el general Inés sobresortint de l'exercit fou el
designat per manar els seus compatriotes. les seres primeres camrepublicana,
panyes andi la
la darrera experlició a N;ipols, on
litigue una mmuiosuó semblant, el sea
caracter. Inarreja de passió aventurera i fredor ambiciosa, el feien el
més indicat per a una empresa de
conquesta en país estranger. Home
de decisió i energia Capai; de saber
prescindir en el /nomen necessari
d'un inútil respecte a 1;t moral i al
dret.
Poc a poc es renni al Rosselló, sota
Irr, ordres de Lecln, la primera diAquesta. i la que més
tard entrà manada per Pino, terral
gairelte tota lii campanya napoteänica a la nostra turra. Per aixö
han deixat un record profund, i no
molt ialagner. Es probable que en
dl hi hagi un toas de veritat, i
una part t he lógica exa gerac ió. Fóra
interessant ier un imparcial i curós
estudi dels fets dels soldats italians
a Catalunya. Les opinions dels que
els jutgen sim dividides. El seu historiador i compatriota Vacani en fa
repetits elogis, pesó les seves
¡se són fet es a la valor militar, t no
Josep Bonauarte, el c,inte

referents a la conduela, de la qual
no parla.
Els nostres cronistes, Ferrer al
davant, en veuen sols la part negra,
cosa niolt humana, tant més quan
és evident que els invasors donaren
sota aquest caire nombrosos motius
de

blasme. Els generals francesos,

a les ordres dels quals liudaren, els
jutgen contradictúriamcitt: el mateix Napoleri, que escrivi anear/cut
al seit gertná Josep, "es fan soldar,
tiuitn bons pagesos, peró no amb
bandits", en abres avinenteses, en
parla en ben abres termes, i sobretot davant 1 penéria trilOtileS en
que comenea a trobar-se, en demanda sempre ntés i Inés. Potser
sigui aquest el motia principal dele
detectes de les tomes italianes expedicionäries, reelutatles per circunscripció obligatória. Molts t Ichs soldate eren (luís per força a una guerra que no els deia res. Es lògic que
l'estat d'esperit eollectiu fos l'en diferent del que ilbrandasa les legions
de voluntaris plens lillusió ideológica. En conjunt, la sera composició e.ra caracteristicantent !teterogratia, i junt amb els coratjosos que
Salden morir sense queixa en l'atac,
es trobaven els imitanbrables de3ertors, i coniosos antb els que cohservaven la noble fe humana hi baria
els perdelaris i busea-raons, que
decom a més visibles i
finiren la impressió desfavorable en
la noblinCiii que havia de panr-los,
la rinal recull fidelinent el rapott
que transcritt 1, ' tan! de l'agent po_
tictac francés Rh,imtltl. els babitants
odien tot:, els napolitants, des del
general n itie eis !llana fins als darrers

tainbors".
Amb el nucli princinal de les tropes de Lechi, l'exercit d'oltservació
sota el comandament superior del
general Dulteeme. entra a Catalunya per 'sorpresa, a come/u:ame/as
del 1 808. La 'm'asió d'un país atine
aliat e$ disfressada amb l'excusa
d'una expedició a Cádiz. Malgrat
aquestes explicarione oficiale, luan
els soldats italians i francesos entren a Barcelona el dia 13 de febrer,
tot seguit els mis commensids [citen la ›ospita d'un joc poc net, i

aquest convenciment no triga gatee
it essen general a la ciutat. Comença
aleshores un periode de transició, en
el qual no se sap on tesideix l'autocar //lerdee continua de .1ret
regint l'amiga, de iet va passant
cada dia mes, per nous actes i disposieions, a mans dele generals trencesos, i 1/articulan/lee de Lechi.
l.a continua intromissió d'un poder estrany en la vida chitad:uta baria de portar per torea repetirles per
torbacions; Des del primer montent
la protesta es tradueix en nombroaes batalles, sobretot a It1,1 tavernes dels bat nie ba j aos que frerinenten els napolitans mes perduliiris.
Encera que Napoleó trobi natural
i molt en el carácter del: habita/1:s
ri ne es donin unes (Inane,: u:in:vetarles a soldats escatima:es, els mart.;
trobats en carearon: solit,,ci, ian ex..
/remar les mesures de t igiläncea i
de rigor. Alternativament són tusellats, com a exemple, unu tambor
major italiä que havia sabrejat sense motiu uns paciiics botignere, i
un oficial espanyol, autor de la more

d'uns soldats francesos. Pert") aquestes disposicions són insuficients, i
els conflictes esclaten en graduacions
mes elevarles. Perqué el general ...can no ha estat saludat con/ calla es
promou un grett incident- quo cuita
dues morts entre les gudolies espanyoles de l'oficial Gaspar de Ei-aller i els edites italians ((el capita Provena. Interve personalment
ci eapitä general. comte d'Ezpeleta,
pero) un sots-oficial italiá l'agafa pe'
coll, i la batalla tendeix a generalitzar-se quaa arriba un destaeantent
francés ron' pot restablir treballosamero la pau. Espnenes simptomittitmes qtle Conielicell dit di1,t1ixar els
Perfils del que será l'angúnia tiutadana durant cinc anys de soirimcnL
Cauta dia ha poblaciú va tancantse en ella mateixa, i no és estrany
que. segous Vacani. les tropes no
trobin tan els catalans "l'antiga bespitalitat, de la qua!, a exemple dele
celtibers, Imanen esta: sempre .nolt
generovas" i "que els mateixos que
poc abans els tributaren un irme
acollimeat i kmars, ,:ra procuren

evitar-los, mostrant que sols a desgrat usen models urbans
A mesura que es ta mes evident
l'antagonisme i tunis pregon rabLme
entre uns i aleros, necessiten els
franceses aiermar el domini tuaterial intensificant les mesures de forea. Per aixO Dalles/11e, malgrat eco.
Ira tse oficialmem de pas en una cinta l aliada, decideix al/ralee:Ir-se dele
forts, encarregant a Lealli, con/ a
mes indicat per a aquestes emtreses, el cop de iris emb el qual ha de
',remire la ciutadella.
Lechal executa el in amb l'audacia
ti:estríe:da i decidida d'un aventu-

re:- tic faç,,.
l ' in unrati.

mentre els sens napoli-

tana' realit,ein eviduCielne

l ' esplanada davant la ciutadel l a. Lechi envia a cercar el governadur del t'era i metiere parla
distretament dainunt del pont Ile.
vadis amb l'oficial de guärdia, ele
batallons napolitans, aun qui no fa
res, s'acosten, passen el pont, separei, la guárdia esverada, entren a
la ciutadella. ocupen militarment els
llocs estratégics i la columna principal s'arrenglera en correcta formada en el pati d'armes. Davant
d'ells, i en actitud expectant, es coltoquen les tropes espanyoles: però
.el capita genera!, poc anule de conflictes seriosos, ordena l'evacuació
de la ciutadella, a la qual segneix
1:1 del l'aseen de Montjuich.
Amb l'ocupació deis forts, pot
dir-se que comenea el franc rlomini
de l'exercit d'ocupada. Le chi, que
havia estas nomenat des de l'arribada comandant superior de la guarnició, i dur el qual Dultesme res'ena
cada regada Ille3 els resorts de liar‚Ire públic, será per un temps
veritable amo de Barcelona. Així
com les estades dels altres dos av enturers conmatriores seus anteriorrnent estudiarles no deixaren cap
rastre en la vida de la nostra tiutah
la de Lechi, per fautoritat que tinmy.; i l'ús que en feu, será sempre
recordada amb dolor.
Carles Pi sunyee
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Aleshores, Falso un carai de
dalt a baix de cada
tat de la taula, que és harga,
cranjant únicament els tovallonets a cap i cap d'ella, cosa que
la un bonic canvi del que resulta quan es posa un lovailonet
sota de cada plat. D'aquesta
manera no fa lg ser
cap deis
quadrantets damunt dele quals
hi ha les coses collocrides en el
centre de la taula. Els convidate tenen lflurs llocs al voltant
de la Mula. naturalment. a (lisläncies iguale. Davant de cada
plat hi ha una safata per al tosa116. que és Mee polt que no
pas el del dinar.
Les forquilles s6n posades al
ectstat esquerre del plat: !a de
i'enriarn, que generalment és
!aula de

III •

Pl

II II II

la terrera usada, més a prop
del plat.
A la dreta. el ganivet per a la
carn, mes a prop plat; despres. el del peix, i finalment la
cunera per a la supa. Les copes,
a la dreta del plat de servei, damunt un petit quadrantet. La
sal i el pebre. un servei per cada dos convidats.
A l'aparador. junt amb el servei de plata i tosallons, hi poso
un plat especial un tovalló net
per recollir les engrunes.
Com que tot ' s luncheon" As
servil pel costal. els Anics menuta
jars collocats damunt la Mula
dekere i fruits seca.
M'agrada cornnear, als
meus convidats tarnhA, per un
cocktail de fruites, i per aixti,

11 11 II 11 II 11 11 6: 11 II 11 11 II II

col -loco la copa plena de fruites damunt un plat petit, cobert
amb un tova l lló, i la cullereta
al costat, i tot aixh damunt la
safateta. Quan s'ha acaba( es
tren, i faig collocar en el sen
!lor. el bol de la sopa i la salsera. Tambe faig servir, en
aquest. moment, les harrefes de
pa. Finida la sopa, es treta la
safata ami) el hed i la salsera i
es servil ei peix en piale recent
ment escalfals. La salsa la faig
pasear separadarnord perquè
sempre hi ha algun convidat que
no en vol.
Després sers elan la carn, disposada en els pinte amb les (n. oquetes de patata i llegums
volt/1rd.
En acaba, vArien els piale per
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la salada, que passa al voltant
amb el servei de plata dintre
l'enniamera. Segueix la crema
en un recipient de plata o cristall tallat.
Faig treure els plats de l'enclan', la sal, el pebre, les engru;tes, i eón posats els plats dels
postres. Ofereixo doleos i
faig eollocar els bola per als
dits.
El cató pot Asser servil a taula o be en una alfra sala, però
jo el serveixo generalment a la
mateixa tanta de l'esmorzar, ja
que cree que a tothom li agrada mes fumar una cigarreta amb
el en U. a la tanta mateixa on
estro confortablement servit.
La senyora de la casa ha de
pensar sempre en no precipitar-se, perquó si no el convit no
tindria cap xit. St efla—afegAiX miss Griffith — estudla
aquests extrems per anticipat,
', silo segura que tot anirà corn
una seda."
1 nosallres fambé.
Hope SInelalr.

"El

SETENA SFSSIO PFR LA
i

GRAN COMPANYIA D'OPFR"-

TA ITALIANA

LEIV113%.RDO
CARAMBA
món
i.-a mitior
del

"Madaifie Poinpadour"
1/1

Pi

de Leo Fan (iutor insigne de "..a Princesa del Dolar")
Prot !gonist]: Agnes

Lidelba
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cavaller sense

mácula"

Avui, dIvencires, a les 10 de la nit
El

un,

4444444.444444,3444.1%

•444/44•4144.4444+694441444444.444444444.4.444444,444444~ffl
tan fisiques com morals, sernblen
reunir-se en Bayard Delaval (Milton Silla), enginyer de la Companyia minera de Nevada, que per
negocis visita a sir Eduard.
La casualitat i Elinor Glyn fan
que, en un llarg viatge es trobin les
principals parts de l'obra, i, portada
pel seu cavall, Nadina arriba al cim
d'una muntanya on Bayard té un
refugi.
Mentre contemplen cl paisatge,
una serp fa fugir n Is i quan
l'enginyer és a cercar-loe, pica a
fespatIla a Nadina. En tornar Bayard i reune el succeít, fa els possibles per salvar Nadina, li obra mes
la tenida, xucla la sang, i la fa ficar
al ecu propi llit en espera de sonorsos.
Sir
Sir Eduard, però, interpreta malament la cosa, i obliga Bayard
casar-se amb la sena filia.
L'enginyer, pero, que no vol torgar de cap de les mancres la noia,
a la qual estima, aconsegueix el divorci. i solament després d'una colla
d'incidents, desenrotllats aquests en
btig del luxe Inés fas/mas al qual es
llença l'abandonada per oblidar, no
triomfa el veritable i mutu actor.

re,

111111Z111,11111E1111111311111111111111111111
415+6.64444+144.041444444444..

NrOliTANT INIF E rilONUtfi

Dia 26 de ganar estrena als aristocrätics

Nurnal

Salé

de la SEGONA i
la uoale :111)L., R
111,3331111133113NEI

E

Catillilya
JE/4.DA de
UNIVASAL
3311111311111333333K

GEPEMIT JE
iii 1

PROGRAMA SELECCINE
COLISEUM
Després dc l'exit de "La caravana
de l'Oregon", èxit indiscutible que
totes aquelles persones que l'hagin
vista han de sostenir a peu i a cavall, i que és de lamentar 'tomes
que l'empresa del Coliseum no flag; aguantat encara més al programa,
diumenge. dia 25, s'estrenarà cn
aquest cinema una altea bona pe',
licula:
cAvaller cense macula"
Sir Eduard Pclharn, aristözrata
angles és vidu d'una bailarina russa,
Nad ja, a la qual conegué essent secretari d'Arnbaixada a la capital de
l'Imperi moscovita. D'aquest desigual matrimoni hi Ni una filia única, Nadita, idol del seu pare, el
qual, per ço mateix que ell ha fet un
matrimoni desigual, no vol de cap
de les maceres que la seva filla
i la promet, per evitar-bo, al
set! casi Eustaqui Pelhatn, al (mal
ella no concia, i que, m'A la sera
romimtica imaginació, adorna de toca les qualitats i atraccions de Ban ard, cl "cavaller cene mitctila",
favorit de la ingénita Nadina.
Naturalment, en res no s'assembien. com pot snposar el lector.
Itayard i Eustaqui Pelharn, i Nadina ha de reconèixer-ho amb la
consegüent desillusió.
En cativi, totes aquestes qualitats,

EL RIVICUL.
el ridiculitza, empra. naturalmori, mitjans desproporcionats
als filis que ell es proposa i
augmenta la situació cómica
arnb un nou personatge. I Si
no s'indigna fine aquest punt
trägi c , perti. s'indigna i fa miel/ion/ per demostrar-ho, lambe.
‘-empre guardant les degudes
proporeinns t . .s deguls respactes. liem de pensar que tot
dret porta el seu deure; que
Iota Hibertat porta la sosa responsabilitat, i que si s'ha dit
que el riure és cl propi de l'home i enorgullits ho in/repten no
hem dc rebutjar indignats el
ridieul, que és la contrapartida
del propi horno.
Un vello!, un venerable veIlet, eai p ttsr un dia anant per
carrer. Fou un esglai general: tothom acudí sol- l í c it a
aixeear-lo, pre g unta/II-1i si s'havia fe i rot!, misal -se ilf? la desgräria, dient mal de I Aju»tament.
E! sant l'orne els interrompó,
indignat:
—Sembla que hagi caigul una
bbstia! C.au un (-non. i 1011-Inm: ai, pobrell Quart can una
persona lotbom l'hl! Es que eni
preneu per nitre?
P. de F.

Li v

IPA

Lorz CHANEY en el paestupada crcaciú
pel' QuAsimoDo
Talle SL estrena2a 21 dil ib la ego.la p.91.11cula
d'c.venteres
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NOTA 11'.'.P07-ITANTISSIVIA
S'advGrte'x al públic, que per compromisos contrets an.
Urio:rnent. at.t
oosta forr osa >I_ l'U:- 1 i I I l " EL GE.PERUT DE NOTLE Dtsii E DE PARIS" no sera probictada imtgra co una S Ola SOSSI15, a cap al-re local de

Darcolona.
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DIUMENGE

DIA 25
DE GENER

PATHE CINEMA I SALO REINA ITiCTORIIA
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GRAN ESDEVENIMENT CINEMATOGRAFIC

rl
Ii

"LA ILIADA" D'HO
••
•
••
•

ilillilildligill11111ilpili1111111111111111111111111111111111I111111111111111/111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111311B11111i

3

a

'CV

3

(EL RAP TE D'ELENA)
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Adaptad() del grancllós poema grec, que conté els seus més I nteressants episodis
Producció cinematográfica conceptuada com la més extraordlnárla creacki
el cost d'Impressló de la qual pula a 800,000 dòlars
Exclusives E. GON Z A LE Z

Madrid

Per a Catalunya Internacional Films Barcelona

addamaamaaaamaaammasamaaaaamaaaaaaaaaaminaawassaaaammaaarnonninainmaulaaaammdmonmaamamaamaaaaaaaamadmaaaaaaa:

Tütitz

FEATRENOVETATS
, ten Teatre del Liceu
Companyia del teatre La
*gala, de Paris. dirigida
per Max Viterbo. Aquesta
nit, Segona representaol6
de la eolussal Revue de Max
Viterbo i Max Rady. "Mise
en scene" d'Alfred Gragnon.
Coreografia de. Stilsen. Vestits de Paseata]. Música
i arranjada dé Morison. 'fracs i accessoris. de
Toche. Regisseur, Lille:

'34 de propietat i abo-

liment. A dos quarts de den.
idarna representació de l'òpera
'in tres artes. dividits en den
e:medros, de l'Homo' tal Mozart.
LA FLAUli‘ Atat.,,C4

.Diumenge. tarda. Ultima de
•EPISTOFELE
•
pimarts. debut des eillebres
Iget. istes 'Hartaren i Kirchoff:
L'OR DEL RIN

*coral non de M. Viluniara.
itimecres, primera del divo
PtiPOt,LF LAzmiu

lo p rds lo 1101118

erns fröpera
LA FAVORITA

g

Superb espeefacle. El més
variat, el mes interessant
i el mes divertit. Fastuosa
presentad."). Grandiós èxit.
La millor revista presentarla a Hareelona. Principals
artistas:
Bos Ri
otitis. S'uy Bremeuse, Reso:ale. Sisters , tlydder, Lita
Dur-. Mareelle Maury; l'almiaus et Leonidoff. Moriss
Va irla. (l'un Arver, lar.
Sola. Paulet te AMy,
menee

debut de l'aplaud:da contralt
Lluisa Silva i prenent-hi pari
-, no. tabie bariton senyor Daraiani i el celebre baix Masini
Pieralli. Mire. Bellezza.
-Dijokts, debut del notabilissim
tenor Lluis Canalda ala b
pera

LA WALKYRIA

Dissable. 31:

SIGF11713

tea-

Setrnana pròxima. la diva
lGraziella Pardo i el divo bariton Carlo Galeffi. ls despatxa
Coniptatturia por a totes les
funcione. i per a la tercera i
quarta d'Hipòlit Lázaro.

16 Cigala Girls,---12 premie
de 's'Ilesa.- -100 artistas-600 vestits
1.1E. BELLESA,
ELEt ;ANCLA
Dissabl e. prit»era matinée
ite la temporada. Totes
rits. respectado mes se.nsadona . de !rally:

WW14444444
I Dijous, 29
Dijous, 29
ELDORADO

TU PERDS LA BOULE

Emili Sagi-Barba

Es despatxa a Comptaduria 1 al despatx de localitate
de la Piara de Calaltinya, 9.

peeNeeeeseee..444.4.444444.

Teatre Catalit Romea
Te:ófon, 35C0 A

+444444.04+64444+64441,4440
444444444.eeeeeeeees+ee--,

Avui. divendres, nit. el grandiós

èxit

TEATRE NOU

MIQUEL AUCLAIR

GRAN GOMPAN/IA DE SARSUELA
mestre
l'Arenar a rtlsOr:
PAU LUNA
Olreern
i relebrat I ptlpuiame4im primer actor
FER7ZAN VALLEJO
Mesl res ritreemrs 1 Ne.,ertarlorsi
Acevedo. Olay, 19. Dore&

A L'AIGUA
Demà. larda. programa de
gran broma:

LA PENYA ROCA
o
LA COLONIA DE L'AMPOLLA 1
- Nit: Asso.riaci.i MurPers:
UIIQUEL AUCLAIR
Diumenge, a dos quarts de
qua Ire.

-~eia

TEATRE TIVOLI
Com panyla de lamida
opereta
LA MES ClUIN D'ESPANT*
Director *Melle:
Fi. NUTRE PC: LIMAS

, rl' r ". Hag, 1 i VPrdindl.
W . .•;Ibto, tanta Una

intriga de amor i La gaviota,
per 1 ,;,dayoti. - Nit: Molinos

4

LA GAVIOTA i POR UNA MUJER
Es despaixa a Comptacluria I al
Centre de Localllats de la placa
de Catan/roce 9. Telefon 4017 A

144444.04444444444.1144441

Teatre Barcelona
9` GRAN COMPAMIA

DE

CARME COBEÑA
CARMETA OLIVER
L
COBEÑA
ALEXANDRE MAXIMINO
Director artIstic: Frederic
Oliver

er
1Aviii ,

divendres, larda a
un quart de sis.

„ La formostssinta comedia
en tres actes. de Joan Igna
si Luca el e Trina,

EL DINERO DEL DUQUE

Vendrell Diumenge. tarda:

ta, per Berro; h. Ita g a i Vol,-

ROSA DE FRANCIA

La gavicoa, ir'- r Coda rol. I
Marina, pm . Ardoni Marques. Nit : Doña Francisquidrell. Dirne e res. 28: Estrena a Espanya de l'obra d'EI mili ti. del Castillo.
Jaurne
/
. Firrnat i A. Mandet, música de l'insigne rnestre Pau

Luna,
DIOS SALVE AL REY

Es despatxa a C o rnp!aditria i a la revenda do toraltals, Plata de Catirlunya, 9.

1ie»11114111114•11411444+044+114
ta.....".."'"."4444.e•
/Miaus, 29
Dijous, as
ELDORAD9

- Barb 3
44.4444444.4.444444444441

OLYMPIA
Seit' dia deis vint que actuara
la famosa companyia dope reta italiana

LOMBARDO-CARAMBA
(Tournée AGNES LIDELBA)
AVUI, DIVENDRES
A LES DEU DE LA NIT
tercera representació de la magnifica opereta d'èxit enorme,
triomf indiscutible de la protagonista
AGNES LIDELBA
i de la notabilissima companyia
Lombardo-Caramba. Fastuosa
presentació.
Demä, dissabte. nit, per donar Roe a toros les estrenes de
la companyia Lombardo-Caramba. Primera representació de
l'opereta en tres acres, del celebre autor napolità Marius
Costa,

SCUONIZZA (Pillete)

Ditunenge, tarda, a les quatre, única representad() en film,
• id de tarda, de l'opereta d'exit
gran

MADAME POMPADOUR
Diumenge. nil. segona repre
sentaiiiA de l'opereta

SCUONIZZA (Pillets)

Butaques iiples. 5 i 3. Seients
fixos. a ptes. 2. Entrada general. 060. (Timbres inclosos.)
Es despatxa a compladuria per
a toles les funcions anunciados.
Línies de tramvies que porten a FOLYMPIA: Números 29.
21, 32, 57. Autbmnibus: Sant
,tndreu-Drassanes. (Ltnia C.)

Denla. dissabto. tarda,

El. VUELO
Nit,

ROSA DE FRANCIA
444+e0+61444444+0.04444,414

ROSER PINO
l'excelsa i inimitable act rin, s'acomiadara del pliblie de Barcelona donant dues Mitimaes representa g ions al

TEATRE CATALA ROMEA

t,ganitzades np homenatge
aquesta artista, per l'Empresa
del teatre. Roser Pino, amb el
e0i1C111s de ila eumpanyla del

No deixeu de asuro

Teatre Català Romea
eara:

4444.60444+ffli

EL PELEORI

ELDORADO

Es despatxen vals: Cooperativa de l'Associacid. Giriti, 5,
principal. Telefon, 2102 A.

CINEMES

CUSTODIA ROMERO

Tarda a i lo quarts de
cine. Nit. a tres quarts
11 0 11. Grans i al listics programes. Ultimes projec
eios
n de la formosa
-rija de gran luxe

mera

dissabte, un altre
esdeveniment einornalogrittic. Estrena de la comedia

Aviat, la grandiosa pelaron' de
l'acreditada marra Capitolio. Lee

cataratas del Diabla
/
444444444444444444444.644

El rei de la clocitat

No debteu de veure

interpretad() magistral del
Inés figil saltador del nnin,
el simpàtic Richard Tal- •
madge. Primera pel.lícula
ext na orn iin är la d'es pool acta
d'aquest genial artista.

LA HADA D'HOMER

Diana - Argentina

TROUPE ZACCHINI

Excelsior

CUSTODIA ROMERO

Teatres Triomf *i Marina
i Cinema Nou
!V. M. diveruires. L'han:mala
de l'oncle, Sentinelles condemnata, La fogosa joventut, Meró.

ARGELINA D'ARTES

Repertorl varladfsalm I

clusiu

ex-

Cinema Princesa
Via

Demä dissable, estrena
de l'riltin,a produreid del
eolös de la pantalla Rieardel Talmadge

La y etana, número 14
Telèfon 1374 A

Aval. divendres, colossal i
extraordinari programa: Curro
Vargas, dividida en diles ira»ades. projeetant-se la primera. Adaptació de la famosa sal"
suela dramàtica de Paso. Diventa i mestre Chapi. Neto., espretaele grandias de l'antiga
liorna i el colossail incendi
la Ciutat Eterna; La patita bailarina, per Mary Miles Minter:
-Entre duo. turques, grama r a
una interessant revista.-les,i
Diumenge, nit, estrena de la
segona i última jornada (turro

EL REI DE LA VELOCITAT
DitlITOs tige. tres sessions
extraordinarias. Tarde . a
dos (n'art.. de (pudre i a iles
sis. Nil, a les den: Colossals
programes. Tot el notable
quite° d'atraccions i la pintoresna 1141-1 huila

EL REI DE LA VELOCITAT
rcaparic16 de la
popularissima artista

GOY I T A

4•44446begivoggeggg.g544441

88 - Sant Pau - 38

Vargas.

El3 caballa blanca. generalment,
no predisposen .favorablement. Devegades. el tenir esbelta blancs im p osibilita de trobar una col-locació. Encara és pitior la situació que aquest mal
E
crea a la dona, que la fa apareixer
.
=
com a valla i que pot dependre la
Liseva felicitat coniugal de rapar:ció
precoç de cabells blancs.
ita
No bi ha més reme: que tenyir-se,
1 si . 3 lenyeix emb Aigna «oribe
1:.ningú ho coneixerà, ni 'la de la uva
E
a
familia.
t'Afana
d'HorlIne
és
una tintura cientifIca I progressive
:1. que li donarä el seu antic melic
de cabells. Vostè mateix podrä
aplicär-se-la. en alguna minuta. Es absolutament inofensiva i
no s'esposa al perill d'altres tintures. No li tacarà la roba ni 1
E cutis, ni fa cap mala olor. Li farä desapareixer la caspa. ~pa- tItzará 'I seu cabell, el fortificará. evitar Ilur caiguda. eatimularä llur creixença i 'I suavitzarà i riçarä.

I

De venda a Mi arrea, a O pisa, la calas

hada de lo ladinvbin, 14.•Iutitatoria

PROMETES »ALISE:
4141•44..441•1644414e..".•• n•

1COLISEUM
A V ti i, divendres, tarda. L'egolsme deis hornos, drama,

per Dorothy Dalton, i la

LA CARAVANA DE L'OREGON

grantl in,nt pellieula
:l ' he

C(•verüd U.:ii.:,.(iii, di-

reir-id do James Cruzo; estrelles, J. Warren Kerrigan,
Lois Nt'ilson. Tully Marshall
i Ernest TIOTenee. Nit : NO-

VETATS UNIVERSAL NUMERO 64 ; LA CARAVANA DE L'OREGON. Aviii,

Avui. divendres, primera

Exitäs enorme de la notabilissima artista

per a casaments t baldo
hit a Ca n BARGUES

"El rapte d'Elena'

(Irtorifires. 1 n 0 1lIl:tinto 1.r,,_
j p roi,i de 1 1 gran pellioulit

botf deis piratas, per qué va
pardee el Barcelona? El vencedor, Contraban I gasolina, La
núvia o fa vida.

DELFY

CAPSES DE LUXE

iiÁ iCri
1.1 01111I
Cada :lit, de II a 18, grui
roncerts pel quintal TOL
DRA. De 18 1/8 a 3, ser.,
da de teatre. per Por
trías AOTAL
Dios de moda: DISAITs.
DIJOUS I D'IZASTE&
a la sortida deis toste%

Enpavet ~ene
ZatabIlments DALTIAU OLIVERES. le. A.

Eilt de les notables ar-

Comiat de l'original artista. humorista del piano,

ill11111111111111111111MNIN1111111111H111111111111111111111991

LA RIADA D'HOMER

I-

Succés dels famosos aquílibristes cómics

RESTAURANT

44454444444444+1144444144444

d'AIGUA MORLINE

14444+»***venveri

"El rapte d'Elena"

p e r Volegant estrella americana Clara Kirnball Young.

La celebre ballarina espanyola

LA ILIADA, D'HOMER
(El rapte d'Elena)

No delxeu de veure

LA ILIADA D'HOMER

LES 3 FAVORITES

Diumenge, esdeveniment
artistic. Estrena de l'obra
cim de la cinematografía:

Exclusivas Caumont

No deixeu de veure

listes.

Completen el programa:

La flamarada del gen!, per
la gentil llope Hapfon; elm.
piral, mosso de granja, e t nula , de grans

CABELLS BLANCS

ean; programes. Cinc estrenes. La
divertida pektrula La promesa o
la vida; la fornmsa remedia de la
marca Universal El vonesider; la
Araenialltal Per qui va
pardee el Barcelona, eran parm de
tullan' entre el Barcelona 1 l'Esnantol; Centraban 5 gasolina, per
Charles Ray, 5 la eran serle. arelMda en ola Jornades. El boli dele
piratee, per la celebre artista
Perla Brinca, projectant-se la pri-

144.44444444114+444+4fflog

LA LLAR DE AnDAME

garida de Lamotte i John
Soweto..

:Tan Cinema Bohèmia

divendres. 10(11.51 Medicina
legal, per Wanare Bala: Meter
Calle, per 1. AlbertIni; Diablo de
tatanaries; No era un COV.P., per
Eddie Polo: Una gorra de (madres;
Actualitats Universal
Diumenge. ult: El MI de la peleeasa.-ninims. eran esdevernmenv
Ele deu manamenta, la demoitrae16
artistica mes w-iiiti renent que s'in
vIst

Serata

histbric Rabí deis

genial inf erpref ació'del gran
actor Wallace Berry, Mar-

Aria. divendres, larda I 711t. ~s-

Walkyria

.-'tvni. divendres,
d'onore a

Extraordinäria produccid

emmuimuussuinowsminnusumsunmossoutuanturnumunsiumnaunnannom
e.

ffflososoffloosessosessoss
Gran Teatre Comtal i

Monumental - Padree

Ceda vespre, de dese a
1 tardes dele efes de
grana eeneerts per ,0,
thnI de notable. peor
Violi solista: Farree
AVUI, DIVENDRES,
PROGRAMA SEL
COMPOST
D'OBRES DE DIFER
AUTORS CLASSICS
I
MODERNS
Acurat servei. - Pasti
Tira exquisida. - Riquist
Café exprds

complementària de l'episodi

"El rapte d'Elena"

AUCLAIR

Café d'Ori

Avui, divendres, Sumes:
MOMIO, DOR DE LLE0

LA RIADA D'HOMER

Demä, nit, vetllades organitzad e s per l'Assoolació de Mar-

"El rapte d'Elena"

ELDORADO

1 esatet Teniente

kan de la
temporada. Primera jornada de la sobärbia adaptació de la
famosa obra de Valor Hugo, El geperut de Notara Dona de
Paris, superjoia Universal. El formidable actor tràgic Lon
Chaney, expressiu, vigords i realista, en el seu paper de
"Quasimodo" el seu aspecto causa una impressió que no és
per dita. La belltssima artista Patsy Ruth Millar, en ca seil
dificil paper d'Esmaragda, encaixa meravellosament, irradiant una gran simpatia. En aquest film es destaquen elements importantissims que han dut Ilur Comes amb unta
brIllantor insurers.ble. Completen el programa Llultar i
vinoer, pel campió del món Jaok Dempsey, el tito' 'de la qual
és ObrInt-se CIUTIE; Axil, de la eornedia dramàtica Venjança
soomplorts, per Herbert Rawlinson; Ella és sil, de gran
broma.--avis: Avui, divendres, de sis a van. es despatxaran
butaques numerades per a la sessió especial de diumenge.
•nn•n•n.,.

MADAME POMPADOUR

COLISEU DE VARIETATS
Dis s aitte I diumenze. eran pro°ra,,, mes. representa st i-le° els dos grano

Nit, a un quart d'onze,
nj ime de eoniedia en ;via1 re artes i en vers, deis
poetes Eduard Mari Lluís F Ardavin,

de viento i La Joven Turquía, per L o millo. llaga i

despatxa a Comptaduria.

dude

Avui, divendres, Moda Secta. El més sorollós

y

COM EDIES SELECTES

Arni. divendres. larda:
Butaquos . a diles pessetes.
La tempestad, per Panade
Jaiirogurar. Carda Romero, Ordrifiez i Llimona.
Nit. fundó de gala en honor de S. M. el Hei. arnb
motiu de la seva l'esta onornästica: Acte primer de La
gaviota, per F. Godayot.
Acto. primer i seg. .» do
Doña Francisquita, 't e r Ile-

MALVALOCA

POR UN.1 MUJER
prerient-ip nart: lIjen ItarIone,e. Maria Tenez. Maria
Pau Gorge, Maten Guitart I ',erran
v.diejo

EIQUEL AUCLAIR

LA CASAMENTERA

LA JAULA DE LA LEONA

orqueetIblee

1V.' IIECT

ELS PASTORETS
amb el Reis i obsequis a la gent
menuda. A do,: quart. de sis:

Nit, homenatge a Rosor Pino.
Es despatxa a Colmo aduria.
Vegi's l'anunci especial.

dues grans creacions:

Avui, divendres. tarda:
NO II/ ri rrN^.M1
P er tal d e ri oer 9, ,aiar robra
POR UNA MUJER
Nit. a les de. • r-TitENA de la formnsa obra lletra de Paso 1 G. del Y
Toro, música del no eire Joan B.

EL PELEGRI

prsdavelse de lee feeldUss dielbteldee

«Tau MOMEA

Interpretará en aquestes funcions, que tindran Boa les nits
del diumenge 1 dilluns, les sayas

Es

PA THe CINEMA
SALO REMA VICTORIA
Orquestrines
MOMIO 1 MOLTO

LA CARAVANA DE L'OREGON. Diunionge, EL PERFECTE CAVALLER, por COI')

ria Swanson i Mdlon Sills.
Programa Ajdria Espeeial.
Llibre de la famosa escripiota ;inglesa Elinor Glyn.
Direcció de Sale Wood.
Assurnpte modernisiiii. Gil.)
ria Swanson en les més
atrovides iililef les. Puntito.. ciA 110 luxe. Müsiets sinero. nitrada per A. Torrens Maymir.

1

AVIS: Es despatxen butaques numerarles per la sessiO especial del diumenge
tarda. Estrena dr EL PER-

FECTE CAVALLER
4444444444444444444441444.

No deis«, de veure

LA ILIADA D'HOMER
"El rapte d'Elena"

i AlObA deORLINE (tintura progresen. per (decibelio blanca 13. • DEPI•

LATORI (actio I inetensiul: e. • POLVOS m'In edherenta n 250. . CREMA (ente
= lee •rrupues)n 230. AIOUA DENTIFRICa (en compendia eferteecentay 3. •
BATHOL MONTRY (sal. mineral n per ale heme Am . pepe): 330. • SANI8EL
= teovearimIt• al bey•rhurn per a regenerar el caben): 350,

ati111111111111111111111111111110111111111111111111WWW1111111fiffinnliUMMIIIIIIMIWRIIIIIMM111213

MENSTRUOL
Arregla menstruacions diffciis

Flasc 5 ptes.- Farmacia PARADELL Conde Asalto, 28
Curacid rapara de la Imporeaera. me.
rintat 1 Vell y aa prematura amb l'auto i
renomenada POMADA FORTIFICAN?, do
o Es inofensiva 1 p reauetx un erecta meravellós a la Pri•
Rodrlguez tic los abs.
tu,. niega. unen/u-re anitriparrament evita el contagi de iota mena de mala:.

DEBILITÄT SEXUAL

ales perilloses, essent mambla per ala matrimonia que DO Unen Ella DIU Vitelo
Dei a lotes les Princip al, I limlaciel idrocueria. d'EspanYa 1 Ameres A Bares.
.ona vda de salvador Mema. panacea del crean, 4; Vidal 1 Illbas. 1110nIcadL
al. 1 Segalk. Rambla de les Flora, 14.-A Veneren" Sra. E. DurlD, B. en C.
'tatuan, 9 I 11. IVIEVICI
11111111111111111111111111111111111i111111111113111:111;111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIII151111131111i11111111111111111111111111111111111111,11111111111111111111111111!IIIIKIIIIIn

ETS ININCIS CLIEFICAll
a 0'50 pessetes les deu p rimeras paraules i a
:: 0'10 per cada una d'excés

PAPERETES

NOBLES, JOIES, TAPISSOS
LAMPARES decoraoló, pro. »otea per eminents,artlates

ro I23, interior.

-11onteplo'. ¡ole,.
generes Es rom•

pren Nanittla del Centre a g . entresol.

Y ENDES

a mal
c h -oier.
va. e s ven zi•
Pro
Aur°PdoeiL
rol. Eral.; Granados, 19.

PERO GES

II

st

taminia. gran ser:p retil. del

CAIXEs ele 910 penates. Mallo',
re ndmern 196. Interior,

TAPISSOS Plasta.ta ata

baleries Layetanes
CORTS CATALANES, 613

CAIXA

COMPRES

cielz.z.:
Espeelalltat en lagelseo, re gios«. Eigo•
e el. permanent de qemtroli a rte. ers.
lote, oirogralirl. etc. Fabricaci0 de Dltrrt
: •sinur...-no comp re& acaso sima:
t'intenta cua. liontralcou. lietari. I
ilmaz e.etalerrIMI.
Cors u kailmann de BerPIANOLA nia, 83
1 65 nfl es. per
tendre. Enric arruinaos, 96, entrama

BRILLANT ambmunr""
.• r
riaa
d'una arrea.
d

cp As

Ata. 03 va perore diouns en el trame
lIfllnl 5, 11ü . d.. la Maca de Ca t a lina
e9ntnnada al Portal de l'Angel, Ten.
Holla. Mara rroulnanns, 11 111..1/1 1.115
baixant a Protenca i seguint a peu tlot
a ilo • seibt. le o . unrer, prImers, on
Fratultar g es plAndidament la detone

DIVERSOS
TORRENT. DENTISTA latE
rae. 14 nelteladella7.

-

V1C

;Aigua mineral natural

Y .

Digestiva

1.1

CExcerlentA taula
per a

1/11tot

De venda a

arreo

