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LA POST-GUERRA

HE Li SILICIO

La resurrecció estatal de Polònia va aeompanyada de tots
gis feliços senyals d'una profunda renaixença de l'esperit poloL'afan y del treball, la producció literària i l'obra de cultura
mostren plenament en la nova Polònia. I els estrangers que
la visiten constaten ensems l'activitat de la indústria polonesa
]a intensitat de les institucions de cultura. La cultura nacional. que havia estat aixafada per la brutal violència tsarista i
2er la metódica violencia alemanya, es manifesta ara en una
rebrotada vigoroeissima. I aquest és, al »ostre entendre, el
i nyal de la salvació.

Lle g icm dies enrera, una carta tramesa des de Polònia per

escriptor francés, el qual parlava, arnb sincere mote d'admiroció i iloança, de l'espectacle que avui ofereixen eis casals
de fenstnyament polonès, sobretot els de l'ensenyament superior. Les Universitats poloneses han adquirit, des de bon comenotnent, un fort ritme de treball. Hi acut un gros nombre d'estudiant s . els quals porten, amb Ilur dalEr d'aprendre, l'ideal de
contribuir amb Ilur esforç al progrés i a l'exalçament de PolòEl s professors polonesos, »ves En llur gran majada, no
(51: simples funcionaria ni tristos repetidora de lliçons. Un
calid buf de fe pasea per les Universitats. pels liceus i per les
soles de la Polònia lliure.
No hi ha una nació allí on no hi ha una cultura. Totes les
rictbries txternes, siguin militare, siguin politiquee, no poden
bitar la valor nacional als pobles quan aquests no han sabut
e'aborar el producte refinat i fecund que hom anomena cultura.
unly de nosaltres el concepte estricte i Ileig que fa de la
tahura un dos tancat. una riquesa que només poden fruir els
givilegiats de la intelligencia. Una cultura no es nacional fina
que els seus Efectes s'escampen per tot el poble. No és la multitud la que ha de dinigir les funcione culturals, ni és de la
mesa on surten les creacions de la cultura. Però si aquesta no
la collaboració cordial del poble, si no Está voltada per un
gabient de compenetració i de simpatia, la altura es mustiga
js'asseca i desapareix.
Ara creiem en veritat que Polònia esta salvada. Ara creiem

qe sortirà en be de la prova difícil que representa per a les
r.aeons enfonsades el primer periode del seu reesorgiment com
iEstats. Totes les estadistiques d'indústria, comerç i agriculnra. amb percentatges i comparacions aritmètiques; totes les
sadistiques dernogräfiques, amb les xifres de les naixences
;les defuncions i ele casaments: tota l'activitat parlamentitria
itota l'organització de les torees armad?s, essent coses que
n'en molt, no valen, de bon tres. el que val la renaixença
i cultura com a senyal de la salvació d'un poble que té en la
sa història una mescla sovint perillosa de grans qualitats i
ro , detectes.
En realitat, les diverses manifestacions de la vida dels pobas rstan relacionades i tendeixen a establir una ampla
•
Quan una d'aquestes manifestacions manca o ce proex deficitàriament, les altres manifestacions més vigoroses
rendeixen a ajudar-la. La for ca económica. la forn política, la
:crra moral i la força cultural s'influeixen mútuament i tenixen d'aquesta manera a arribar a un alt nivel! comú. Però
aiitcorn l'absència d'algunes de les, manifestacions citades no
sen un moment &fut, un motiu per jutjar desfavorablement
i'edeveridor, l'absència d'una vigorosa cultura pròpia constirGeix gairebé sernpre una causa de progressiu abaixamerit
d'aquelles manifEstacions. 1, al contrari, l'esclat d'una cultura
el millor senyal. el més clar, el mes esperançador per al poble
que la posseeix i la nodreix.

La política
DEL GOVET:.V.1DOR

hombre:, políticos, el partid. regimalista catalan con su jefe el scfior °trabó, ingresarän al partido republicana.
Afiade dicho diario que el conde de
Romanones tiene decidid', celebrar muy
en breve un acto para plantear ia
cuestión de la licitud o ilicitud de los
partidos politice.: dentro del actual ré-

otriidl de Girdit./ iba fa-:td neta aficicsa:
gimen
)7ia separatit •La. que tiene
Publica, ademas. el inen:ado diario,
degeneración y por notun diálogo entre une de ene redactores
▪ a
vuelve a me procediy cl stior Sánchez Guerra, del cual
'le s iempre: el anónimo. I:i
▪
copiamos los párrafos siguientes:
erutar.. la coacción...
"---Son ciertas las actitudes que se
lr.ttas :.ochcs, pagando la travesura atribuyen a los sanees, Cambó y con,,•›; p, re, chiquillos. se ha censagrade de Id. mahones
a 7,:y.per tot bandos que el gober—; No sé! No sé nada; aun cuando
:ddst h7: . :a mandado fijar en lis es- • algo relacionado con ello se 11:1 dicho
• a. r• motivo del santo de S. M.
en la montería de "El Aguila".
r. Va-Anos de ellos serän someEs chrta 1,, ritus atribuye
•• :Merrogatorin severo, y gi
•'"
a usted. y según lo cual. el part1dn
Ins inductores seran conservador se halla dispuesto a nocompasión a tlieposición de
ti fi car a quien correspninia su resomilitares.
lución de reanudar su actuación en
'efi or Urquia ettitna mito sin
la vida pública?
e r e mo una honra merecer la
—Es inútil que continúe usted su
de los viles y l a Penec"ción
inserneat.aio. No estoy dispuesto d
ellos
.Nforrunadamente
hacer declaraciones tti a contestar era
son Catalufia, trLbajdfbna.
negativas que podri..n parecer desS osa y viril. Y ha de proclamarse,
aires"
q
ue
los
pocos
rlernita,
d' i,n-a
'tloratis tas que aqui existen desfalls'mi intoxicados por su propio veneno.
Ya ,e les 111 requerido a seguir el
CONSULTES MEDIQUES
''11‘ro de la enmienda. Ya 5C les ba
PER RADIOGRAMA
S formar en la legión de paYa se lee ha abierto las
•
Ne nas del perdón que no han querido
atrav esar. Ya se ha hecho alarde. por.
Grácies a la T. S. F. se
? urea parte, de una sincera Y con,*
salva un malalt greu que
t olerancia a los que Pudieron
acere , di poniendo. errores. fatales.
no tenia metge a (tia
Como no han escuchado la invita'
,i;*1 del gobernador y prefieren mor4er ta las g uarida: el cri,lito «ene
Mitreella. 20.-ILQuati . 1 vapor
"Angers", que ha amiba, avui
e'troPear las labores patrióticas. el
amtest port. ea 11 ; ( . 1,11Va
plu
i.' 1'`g de la autoridad inflexible ,e
Potrifie, l' e h. per Integrarla
'ari1en tir contra los malos espanoles
Sell5e fils un inissatge fiel vaal serle,. ve/ los peores catabillm
1.g1Ine este no mbre de "catalanes" no por "Franco" . en «I quid se li
'ladra a reptiles."
rotilun:eava que un ofieial del

D'UN RUJIOR
leep liesa de El Dia
'le/ diario de Sevilla ha publicado,
thuio de rumor , una interesante noPoli tica, cuyo fundamento deseo111111e. .errirn este rumor puesto
i4biss de una perennaotat sevillana que
1 una cacería recientemente ce▪
en una provincia and lluaa , Y a
ceneurneron innuftrad os Pro'

"France" ss trobava greument
mala» i que per manranra de
ynetge demanava aturar al del
Angern'.
Aquest s'essabent per mitjh
de la telegrafie sense fas dele
atmptomea de la malaltia de l'oficial, reretä els medieamento
apropiats i i • natintiä per aquest
prneediment ruidant el midan

fina al seu complet guarlment.

la dictadura del Oleteara*
militar en nuestro gafe, time el
ariete, tramitarlo que le di&
el general Primo de Muera ad
encargarse del Poder.
Irel liberal", de aliase.

PARIS

'ALEMANYA

DE FRANCA

Declaracions dels Eis debats a la Cam- Breitscheid declara
senyors Hughes i bra: La (llenó de al Reichstag que
Coolidge sobre els l'ambaixada al Ya- els soctalistes farezultats de la Con- tica : Declaracions ran forta °pose
ferència de París de M. M. imons i al Caven Lother
Herriot
.1n11/111•111

Washington, 20. — El secretar; castat , senyor Hughes, ha
deelarat que tots els capa de
Paris, 20. — Aquesta larda.
Govern ainericans han vingut en la sessid de la Cambra, sla
estimant que segons la politice entaulat un dehat sobre la Miesseguida des temps immemo- lió de l'ornhaixada al Vahea.
rial. fett .sempre ele la (iompe•
El senyor Sinions, en nom
leneta del Poder executiu el la Ccunissit; parlamentària de
que
tractar toles les qüestions
Negocis estrangers, ha declarar
es relacionen nada la recuperaque nn creta indiapensahle el
aló de sumes l'el: lar-nades per ah
manteniment sie l'ambaixada al
tres nacians.
Naticit. Vint-i-eine Eatats, ha
Els funrionatis de la Casa dit, estan representats prop del
Blanett ha» deelarat trohar-se
Vatieä, però 31 no hi sön.
del tot d'acord autb les declaraQuan Franca volgui rehre incions del senyor Hughes.—Baformes del N'altea. les eongregavas.
dona
religioses ele , .proporetoa • •
liaran.
Washington, 2o.— El president,
lierriot intervA ilient que si
senyor Coolidsz,e ha expressat avui França volgués informar-be sola seca opinió que la declaració de
bre la siluaciO St Persia, dernaMr. Hughes, segons la qual l'acord
naria informes als Ilatzeristes
compromis
de París no implica cap
i no al Vatirä.
Cutre
Estats
dele
ni cap intervenció
París, 20. — Cambra. — En
els
assumptes
europeue,
constien
discutir-se IR qiiestló de da sutueix una resposta a la qüestió de- pressió de l'arnbaixada al Vabatuda al Senat a instancia del grup
tieä, el srnyor Ilerriot explica
anontena "deis irreconciliables".
que sempre la Santa Seu ha
El president creu que la enlució
mostrar poca equitat per a la
signada per l'acord de Paris no • politice francesa. Entre altrea
careos que podrien esmentar
porta cap es , I npn.inís per part dels
Estate Units i que la declarad'', de se, hi ha el que França no paMr. Hughes posa lee Coses en clar. gues aenneeguir que el reprePel que ee refereix a tot el que ce senta/0 apostalir a lepahan fos
un prelat franees. Franea no
din fora d'ideó, no eón mis que
tr nornn que thosi vote en el si
ganes de :cerrar.
del Cense» de la Gongregarid
La inntresió d'avui a la Casa Blande Fielepropagancla, per haver
ca és que cl president esta disposat
estat transferits eiltinembres
a considerar l'assumpte com a acaque hi havia. !Dentro que Alebar, despré s de les declaracions de
manya enlarda amb tres i TurMr.

A la Cambra americana
Un diputat defensa la causa
de Franca
Washing*, ae..— A la
Catabre deis representants, el
diputal Mr. Plan Andrews.
la eircuntserineii, Massaelnisseis, tia l'el les derlatattna següero::
-Ele e/14We consenlits
aliats durant la guerra, han ser-

vil per defonear la nostra segunda! nacional inntra els enemies dels Esdals Faite.
El pohle amerieä no por ohlidar ols 1..acrifiois enormes reaLIzats pele nobles associat S. per
la causa comuna, però entre
Isst; es destaca l'admirable gost
de Fritura. que perrnetA que
fossiti devastailes ;les seves 111AA
bellos region: per al bé
P D defensa de to4.
Per aquostes ranns. iO PAIIr
se g ur quo la inajoria de la Calli
bril eStat'll it'acoril en adoptar.
envere tontests poidt . e . una ;le_
titud pacient i generosa."-11avas.
LA PRORROGA DE LA C. DE
lo E ti ES
Washington. — La Camina
sie representants lia aprovat I:. proItmgaui.', per dos anys de la CotillaDentes. -- llevas.
',t . ',

La Conferencia dels Dominis
haurà de fer-se per correspondencia
—
1., ' silo ' --. -- Les exige:tejes par•
lamentarles i ele altre, assumptes
públics que taus impossible lo reunió
representativa a Londres de la C.nferineia imperial, a fi de titscutir
les Miestions que ofereix eh Protocol per a la solució pacifica dels
conflictes intentacionals, han estar
e l,a,a que el Govern ;ingle .; s'hagi
decidit a tractar per correspondencia atril, les Colänies per arribar a
conclusions comuns sobre les tPiestions a resoldre. — Hayas.
— .11 l.- olonial Oi.Londres.
fice es ere n que la cerrespondencia
carteiatla entre els dominie i
indiquen que la poseibilitat de la celebrad'', de la Conferencia imperial
a Londres ¡ser tractar de la qüestió
del Protocol de Ginebra és molt pro_
Identifica, can el. Parlamente dele
Dominis estableixen tale exigències
que fan impossible el nomenament
de delegase,.

SET REBELS CONDEMNATS A
MORT A RUSSIA
Moseou. 211.—E1 Tribunal de
Leningrand ha enndernnat a la
pena de mort set definguts de
driet emú,

acusats de re/tentó.

quia amb un.—}faves.
LA Q1.7ESTIM-DE.IUMBA/X14:;•-•
DOR A MOSCOU
2.0.—Cambra dels DiEl senvori Ilenry Sin/0n, powatt del ressupoel d'Afers EsI ranzers. radiral socialista, ha
dedarat, a prophan ele l'Ambaianda a Möscren, que França no
deixarä enganyar, i no admeträ que darrera el tinvern
Moscou sigui la Terrera Internacional lit fine aettli,
lia retnarrat que la qüestió
dets denles no estä encara resella.
El senyor Ilerrint, fa - reSiäT:
lar que el Gahinet francs i
l'arnbaixador de Franca a Mosenn adula/ per afermar els
rieras de Franca i el reenneixemenl d'aquesta drets. aixi con/
el dele portador?: franceses de
liDIe russns.
Per a /a rennacia de les relesione. é. eondiele, indispensable la Ileialtat. Pernue els

russos trobin eredit a França,
41 5 pree's que Itslat i els par-

1 ieular s russos se iatinefin a
les regles nrdinaries de comer'
a tea regles internacionals
política.

.

El ,oreletil afegeix:
Cap Doren podra antreitzue
l'erni s sitl Inun emprAstil rus,
abano de la solitei.1 t le la rifles-

lid dele
LES ILANIOIIRES COMUNIS-

. TES A TUNIS
DECLARACIONS DE
M. liERRIOT
Paris. 20. — A 1-1 Cambra ha
cometKat aguest utah la discussió
del pressupost del zninieteri
¡ere estrangere.
M, Bonnet. del partir radical independent. crida l'arenen', al Govern
sobre els :amaine:1lb d'Alemanya,
la final continua en negar !a eeva
responeabilitat en la guerra.
Ctotteetant a un diptitat sobre la
situació a Tunis, M. Herriot afirma
que Franca mai impedí la lliure expansió dels coetums. 'libertara i
e-redices locals. Fta notar que la
CafIlleOlyil relativa a la recieió de
la Constitució a Tutti: esta inspirada pel partit comunista i que el GoVeril Iranees ;: . opuSarii aml) toles
les seV('S foress a la :al campanya,
fruir d'una aliança monetrimea en.
tre el comunistne i el niés esteet tia.
França. dio M. Herriot, no fa
una política imperialiata. A tot arreu crea la llibertat i a tot arreu

abre oposer-se at desenrotllament

de doctrine) que preconitzin l'en>
prament de la torea i la violència,

ene que sigui amb el pretext d'afavurir el partit nacionalieta tunecf.

Anuncia Id. Hentiot que ee vejé

ebligat a prendre severas me tieres

contra diverses persones que hielan
d'ésser ennsiderades g as:Atases per
baver residir llar« temas a Berlín i

Eerlin, Al Reichstag el senyor
Breitschi-id ha declarar que ele socialistes es doten del manteniment de
capad /, afegint que l'actuació de
quanta., criares nacinnalistes facilita
ale late clemente per a la intervenció
i que el: socialistes sope-aran vigorosament al Cmyern Luthe r. Havas.
DESPRES DE LA DECLARACIO
MINISTERIAL
Berlin,
nacionalistes
Centre populista t'ayeres han presentat .nna traació aprecant la declaració
Ele socialistes i comunietes han presentat una moció de desconfiança.
La s5,,i1, ha acabat després d'una
curta declaració de la scnyora
cemunistt.
El. debate es reprendran dimecre s.—
Basas.

L'ESTAT DE GUERRA
A MUNCHWEILLER
Londres. 30. — Al "Daily Mar li
comuniquen de Bruseelles que els aliats
proeamaren la hei marcial a Munchweiller. mor, de Pirmasens. a comes
qüencia deis escàndols que s'ocasionaren deepres d'una discussió en la qual
tun separatiste anomenat Helferich mata un obrer i en fcri un altre. —Hayas.

que es dedicaren a !a propaganda
subversiva a Tunis.
El cap del Govern acaba dient
que totes les qüestions en estudi entre Italia i França sobre Tunis seran discutides i resoltes amb bona
voluntat per totes dues parte. Erança, diu. no oblidar mai que totes
les dificultase de la post-guerra

procedeixen de eacrifieis comuns. —
Hayas.

L'afer Blasco Ibáñez
abandonat

rs1111111111AntilltIlltI41111411110S1211111141111111111111a411111111BIlld
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Aquesta tarda a la sessid de
la Cambra- el senyor Herriot ha
manifestar que estava autoritsal per declarar quo don Mires
ha rettunciat a la perseeurld

enntra reseriptor espanyol Senyor Blasco Ibäfier.
L o s paraules del senyor Herrint han estat aeollides per la
Carnbra arnh gratis artauditnents.
A continuariA el censor Mal%.y fa tis de ls paraula dient:
M'alegra malt
que
l'afer.
Illasea II-tañer plagi tancat daqueda manera. No era possihle
que Espanya que ha exercit
Iliure tarrt d'asil per rt anees
s'oposAs a qt:a ara
Eran o a l'exereeixi.
I.A VISITA DF KFIASSTY A
HERRIOT :: LA PROTESTA
FRANCESA I LES GESTIONS

M. HERBETTE
Paris. 20. — F.Is diaris diuon
que el senyor iterriot ha rebut
la asita de l'arebaixininr SOVieDE

he S'ere:hl* Krossin.

El prPsident franees prolestä energivament davant Krassin
de les reeents derlaraeions fetos
president del E:overn soSOIlre ele denles
russos anteriors al r¿,gint enNitldi e . El ".'is' .,t' Herricit féu allusió al telegrama rebut de
Ia nthaixalsr
ra ne;is senyor
Ilerhette. traelladant unes afirmarions de Idivirrov.
qua,'
declara que el,. Soviets, cense
alienar Ilur dret de disentir els
diente,. no digueren mai que no
els pagarien. El senyor HerbstIr' contesta al senyor Litvinov
que CopiiiM francesa no comprenia aquostos subtileses.
"Le Matin" afegeix que en la
visita que el s . nyor Krassin va
for al eettyor Daurnergue
evident que aquest parlà en
igual Lo al representant dels
iiov s.—navas.
UN AVIO PORTA 011 EN
BARRES
Le Hourget. 2d. -- Ila arribar si aquest atirialeom un avió
prn- nreskul die Londros, tratisportant amb destinarin a sais_

sa eille lis tI mons Je . rranes
harres n E n q. fi.

UN M'En SOBRE UN QUADRO
VELAZQITZ
Parle, 2 ( 1 .—El senyor Leerniturne. que en 11)21 fou calcarregat de la eustbdia d'UD quadro de Velazquer. que pertanyia
a la 813enetiSió de la duquesas
de Monterros, fou aoHioitat per

un rnmpradnr per a la venda
do l'esmentat quaelro, 1 /Anear.
r•ik a/ sensor Josep Doumper
que el portes a Madrid.
Un dele hereders demandh el
dipositari per considerar cine

1:ACADEMIA
n DEL 1108711 IIE DACTO3 CORRESPONSAL,
Parla, gener.
El novel . lista Paul dirturget deia

que Id ha quatre puntals de resistencia rontra 153 revolucid
mundial: la Carahra del Lords,
el Gran Estar Mejor 'alemany,
el Vatic à i l'Acad è mia Francesa. El mnt esta be, i agradava a
Anatole Frente, que el trobara
ende, i l'hi podia trobar, tota
vegada que ronoixia l'Academia
i els sosia enstums.
Tamti4 .s'ha dit que a França
hi ha tres poders mäxims. que
ann LAradimia. el Parlament i
el Serial. D'aquests tre, pariere,'
l'Academia st 5.1 el mes reaccionari, el Parlament el n'ir,. Iliberal
i el Senat As un veritable poder
moderador que servía' abana
que tot, 1 independentment de la
eteva composicid, per equilibrar
la batanee. En tempe del rninieteri Poineara, el Senat era una
ornsiein 11a-toral. AVU1, en temps
del ministeri Herriot, el Senat
es una opetereiö reaccionäria.
Entre temps no hi ha pas hagut
elerrions. i, per tant. el Senat
no ha pas canviat. El que ha
canviat, leer referencia a la immobilitat senatorial, es la política del Govern.
Noti el lector que totes aquestes valoritzacions parlen de l'Aradiunia. en tant. que organisme
politir. Perh, 4 que es pot parlar de res mAe que de política.
si es parla de l'Academia! L'Anden-tia fa el Diccionari. que As

una (osa que no interessa a ningú. De l'Academia en formen
part uns quants literats que no
necessiten formar - ne part per

influenria sobre
Fapini6 o tenir una magnifica
situari.i literaria. El plat fort
de l'Acad è mia, no As pes. dones,
Unir una gran

la literatura: es la política. A
l'Acad è mia hi ha generals , hi ha
politire. bi ha bishea i sacerdote, hi ha ambaixadors. Tots
aquests arademies, que sein els
gran noms de la hislemia -de
Franca deis últims ames. temen
litt valor independent je la literatura.
' • Sobre aquesta composidiö,
l'opina.% esta dividida, Hi ha persones que rreurn que l'Academia hauria d'Asser tina reunió
de literats s de gramatics. és a
dir , de persones professionals.
Altres.ditten que ja ',eta hés tai
eore està. i quo el que interese*
As mantenir ferm Un puntal de
l'orare. Entre Pis literals profeesinnals. la primera opinió és
molt estesa. Un/tintó segona és
mant llague pels que cretten que
la literatura un Id en si cap valor. si no os proierta sobre el
conjunt de torees que formen

n nApqaufes;

te

darrers tener!. al meu

entendre, la ra.i . La lite7atura,
en lant

que valor histórie o

pot interessar a tot el
món indistintament. i ami/ independenria de les fronteros. La
passat.

literatura que es fa avni, per
(tontea, interossa abans que tot
els hornee que viuen dintre de lit
frontera en m g. aquesta literatura es produeix. L'AraOmia.
ene
formada per homes
vivents. i. per tant. /ligats a les
institucions de la Franca d'avui,
ha de donar. sobrrtot. a la literatura un valor serial. i, voncrevalor harzi‘s.
latnent,
El politic Jonnart ha entrat,
en mig de molt sie sornll, a l'Aradar/tia. Jonnart. ex-governador general dAlger. ex - ambaiNado ! . d e Franca al l'afica. és el
tipus classie de l'andamio politte. No ha p las ta cap Hilare,
pera ha servif Franca i te una
tulla de serveis inagnifiea. El

eontrincant de Jonnart fou
Maurras. Matreras batirla patat

el tipus claesie do l'andamio
escriptor. L'obra literaria de
Maui : ras As ronsiderable. Aixf
i tot, Pul elerratat. 1 fou &motel perque la seva falla ne As
tan plena rom la de l'a mbaixador a !torna. Els que errnien que
l'Academia . hauria d'asser atta
reunid de literals erninend; ;
viders definitius, "immortals",
clan yesal. en rurieat das, amb
Matreras. Els que, pri vortra.
sostenen que l'Academia ja esta
bd i que el que n' mil/tenle-

aquest elada xcedit en les seves afribucions.
La tercera cambra ha faltase
avui en l'aesumptp, deelarant
que, en efente, e/ dipositari a'ha
exceda en lea ssves etribuoions.
i nomenant perita perqud procedeixin a una taza amb objeete
de dterminar la quantltat en
que hauria d'haVer obstat veaul
el quadro i resserclr ale hernió
en la diferancia.

la iiix.f, han es•at amb el seayor
Eelesti Jonnart.
El cantó curins que ha Ungut
aquesta deccid, es que no se

cap ben be quin és d'aquesta
dos bornes el mAs reaccionad.
Tots dos en sOn mnit, pera si
Maurraa Pe el reaccionan i utbpie. Jannart is s el reanniAnaTi
pohl is'. ,Fonnart tç't a la seva
carrera moments molt brillante.
Es I hame que posa las bases de
l'Imperi francas ni, I • Africa del
Nord, i un dele antara del mimiele palftir mas anpreseinnant
de la nostra e poca. vol! dir el
miracle diplomàtic de la n ' atrae del Marroc dins la anexa
franeraa. donnert, a mOs a mas,
ion enrarregat de renuar lee
relatinnas amb el Vahea, desprea d'un Ilarg periode de runa
tiara.
Pere el que pesa fort dins
d e la vida d aquest gran politir,
• la seva missitrt a creerte
l'any ISt7. (pie prarlai, gairebé
d'una manera fulminan!. l'abdica( si dol rei germanaftl Constant. La Renal/lira, que eA
a g rairla arnh els hnmes liao
serveixen. liarla de pagar admtrablement a .Jonnart la coya
obra. Li ha &alar fln .innt a
l'Aradamia, malzrat descane i :cera; Pn absolut l'obra literaria
de Jtonnart. Es rl menys que li
podia donar.
, Els literata. pera. no rolan
recordat d'aquests gran treballs
que encara que sembli una heret g ia tenen tan valor con/
I — Anth i ne a" de Maurras.
estudiants han fet malta broma,
i al Flarri l'Ardí el non, de donnart es l'Azo t a a lotes les eartlonades, coronat amb IMA5 ore-Iles d'ase. Han fet processos i
eavaleades netrtant un este vestit
d'aeademie — un aste verd — per
representar a Jannert. L'han
passetat per carr e ro u plaree
cantant i (col broma. i en la
testa de rerencln de Jonnart

UAceelemia foren cridats dife,.rits de vises la Repúblit
• evidentrnent in'tniest.

rente

Josep Pla

Full de dietari
SEGONES D1PRESSIONS
Si temps enrera vaig publicar unes
primeres impreesions del Metro, avui
bit puc publicar unes eegones impressions. No he estar un diem
use fidelitat aheoluta peró ite pujar
i he baixat algunes dor genes de vegades les escales interminable' dula

Josepete.
Ah , precisatuent aquestes eec.lee
precisament la seva longitud t'iban
inspirat tnee d'una reflexió. Cree que
l'enginyer que les ha projectades no
cha trencat gaire el cap...
Per qué ha fet de sembocar lescala arran mateix del carrer. a poca
paule de la unja del tramial
surt del Metro amb Iressaamb aquella presea caracteristica—i
ha d'aturar-ee sobtadament, per evitar l'amenaca dele vehicles.
De elee a mis. les escales de pujada tenen cinc esglaone que • alxcn. I elitle e5 molestiettim.
He obeervat també que rettació
dels Joeepets té unes andanes es-

euifides. L'aitre dia vaig trobar-hi
un arquitecte i ii va:g demanar ei
en aabia el perquè. —Probahlement
—va respondre —e' que l'estació es
construida sota les cases del carrer
de 5almerön i han volgut evitar ma
volta mama ampla... La raó em va
semblar exacta, però despres he pcnsat, que podien haver construir 1... staciä sota la plaça deis josepets.
amb tota l'amplada desitjabie.
Hauria eetat un disbarat? No egc
técnic de res i no faig tinta una mena
d'exercici de critica crenginyeria, de
loo mateixa manera que molla gent
fa critica de literatura,
lii ha una certa okir a les estacions que no sabia explicar-me don
provenia, peró que prescindint de
la procedencia no etn semblava gens
agradosa. Ara he arribar a coniixer—preguntant hom va a Roma—
que no hi ha W. C. per als fundovade i que el greix nateix que raja
dele vagons sobre la via pot, ea
conrbinar-se amb la polo, produir
aquesra fortor.
No podia havar- ne asfaitat o for:aligerad Fentreda dalo de les estaciono en barata que fei rentable
amb silga? L'aloa no mancar vas

a l'entera del túnel, el edd da Sacabas ép particalanneet ric en termite melena:lis,

Vet ami( les emes teme" fa¡abatas; si -arribe a eingebee geb,
Ja les comunicar&
-Cada delire

,
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FINANCES I COMERÇ

CENTRE COTONER DE BARCELONA
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ENTERRAMENTS PER A AVUI
MATI
Iscle Abaunea Ezquerro, de 63
aovo. Tapiales, 25, al cementiri Nou.
A les mur.
Maria Rosich Vila. de 72 anys,
Trafalgar. 72. al cementiri de Les
Corto. A dos quarts d'onze.
Canee Brull Vergés, de 5; anys,
Astnries. 87, al cementiri Nou. A
les deu.
Manuel Corcolluela Martínez, de
54 anys, Borell, 123, al cementiri de
Les Corto. A les deu
Ferran Corp Fornells, de 72 anys,
SalmerOn, 23, al cementiri Nou. A
dos quarts d'onze.
Merce Salas Campos, de 6 dies,
Marques del Duero, 232, al censentiri Nou.
Teresa Ramírez Junoll, de divuit
mesas, Capelians, 6, al cementiri
Nou,
Joan Pijuan Mela, de 51 anys,
Hosoital Clinic, al cementiri Nou. A
les deu.
Adelini Cappini Montanilla, de 29
anys, laulat, 114, al cementiri Vell.
A les once.
Antoni Arazaus Santaliestra, de
Si, meses. Napols ‘ t79, al cementiri
de Lee Corte.
Alfonsina Fillatre Marón, de 76
aovo. Gomis, 15, al zeno,ntiri Nou.
A les nou.
Ramon Bargués Avellana, de 70
anys, Plaça Universitat, 3, a les
deu.
Anna Daffos, de 72 anys, Travessera, lo, al ceinentiri Nou. A les
deu.
Paula Ochateca, de 69 anys, Tantarantana, 20, al cementiri Non. A
les once.
Ernest Bleca, de vint-i-sis memos,
Rull, 4, al cementiri Nou. A les
deu.
Teresa Batet, de 26 anys, Mallolea, 325, al cementiri Vell. A les
deu.
Frederic Fibregas, de 65 anys,
Diputació, 213, al cementiri Vell. A
dos quarts d'onze,
Maria Josefa, de 37 anys, Madrazo, 42, al cerneutiri Vell. A les deu
Manuel Fages, de 21 anys, Hospital Militar, al cernentiri Nra. A
les deu.
Pere Treig, de 6o anys. Muntanya,
81, al remen t iri Non. A les onze.
Vicents Solanila, de 53 anys, Ifos•
peal de la Santa Creu, al cementiri
Non. A les vuit.
Francesc Planella, Parlanient, 44,
al cementiri Vell. A dos quarts
deu.
Lluisa Balaguer, Consell de Cent,
65, al cementiri Nou. A les vuit.
TARDA
Daniel Adell Domingo, de 23
anys, Edisson, 2, al cementiri
Sant Andreu. A les tres.
Josepa Rodriguez Feliz, de 75
anys, Consell de Cent, 614, al cernentiri de Sant Andreu. A les qua-.
tre.
41111gilla Rabee 0014001, de 22
doy.. Martí, 69, al cementiri No u .
les dues,
~RO

Erró Lama, de 62 sayo,

La Junta directiva del Eercle
de Gremio de Gracia. segons
acord di, la reunió general celebrada el dia 16 de l'actual,
queda constituida en la forma

segiient:
President, En Salvador Llobel Casa.sayas; vice-president,
En Josep Josa Sales; secretari,
En Jnsep Mnuras Sabe; ojeeserrelari, En Josep Sala Romafiarh; tresorer, En Josep Pral
Serra; romplador, En Rossend
SimA Ribera; vocal primer,
N'Anfoni Canela .tubin; 1(1(.111
Avoli V i lagrart Comas;
idem terror. En Josep Maria
Vinaixa Balde.

Ore i Serra
3

Rda. Sant Pere 3

Exquisits xocolates
assortit dels
nostres celebres
bombons
Varietat en capses
conteinnt fi nissimes
creacions de la casa
Gran

Palma de Mallorca, la dita Assemblea tindrai lloc a la ciutat (le Girona, cornençant el dia 21 de l'estilentat mes.
Els periodistes que desitgin collaborar a rexpressat Congres, aportant-hi estudis i comunicaciuns, són
especialment invitats per trainetre
llurs treballs a la secretaria del Comité.

unen.: 4% A.

turma°

liRONQUMS, CATARROS
CONSTIPATS. GRIP

Prengui le ISRONIQUIOLINA. Surnitra 1
enrolaras. Fadosientlesvitarespiratorkta
Aun prevezdtu contra lea ladee/ende&
de Phicero. No perjudica reld6roae,
De ...I.. tp ak p. I • le de l'amen
Y.
11/14/01PONT

• .15daele.•

-- ---

Mario Rita Satis Buisteda fou mos'
segada per im gos. Li causa ferides
al braç dret.
Ahir a pnmeres llores de la tarda, un
tren descendent de Sarna, en tracessar la Granvia Diagonal, fregó la
part de clavara d'un tramvia de la
linia núm. 16, que eslava parat. Els
desperiectes que li causa semi de Len
poca importimela.
Un carro atropelló a AntUttia Martorell Roig, de 26 anys. Li causa erosions i contusions a ambdues cantes.

RESTAURANT ROYAL

Sal6 de Te

rada dia te dansant de 5 a doquarifs de 8, i dinar a l'amen
,aria, de 9

a

lt.

-

Baixant d'un tramvia, Agusti Mart a Etah.. e 35 anys, ion atropellat
per un carro. Presentava símptomes
de commoció i compresió visceral i
abdominal, i ferides
distintes parto
del co.4
e rrrrr os. rerredsts, bronquitis
erOn'ques, e» suaretzen rdplGaMent aMb I ElizIr Gomenol CLIMENT.

TOS

Un autotnObil atrimellä a Roma BeRedel Simó, de 37 anye, el qual presentava una tenida contusa a la regió
frontal , i contusions i escoriacions a/
cap i a diverses parts del cos, de profliehe reservat.
PURES I TAPIOQUES

BAGET
Són ele preferits
-

HOME MONT
Treballant al taller de les Indústries Sidernrgiques, S. A., Joan Mula
Navarro, de 22 anys. eelie un fort cop
d ' una grua que es desprengué. Al
Cap de pot morí.
JOIES, VERITABLE OCASIO
I olleotes tiesto de totes chitases. Pros fix. Tallero, núm. 41.
FEDERArIO DE LA PRF.MSA
CATALANO - BALEAR
El Comité Directiu de la Federarió de Premn Catalante-Balear ha
lluerlat eonstituit eenn segueix: Eugeni d'Ora, president d'honor; Josep Vives, de l'Associació de Balean, president; Josep Vich Com-

BLATS

de
de
Castella 1 Mansa
de
Extremadura
. . . •
de
Andalusia dur (amb ase)
Sègol (amb sitc) . . . de
(Preus per peeeetes cis 103 quilos,
cense sac, damunt vagó d'origen.)
M'ató 1 Navarra

En un pis del carrer de Banys
Nous abir hi ami un xicot a reparar
l'electricitat. Despres. la senyora (lel
pie es trolia a mancar un auch / de

brillante i estnarägdes.
L'autor ( tel fet ion detingut. Es din
Maca Vicente fgleisias, de 13 anys.
Un gos manga a la cuixa dreta a
A. Diar. Contreras, de 12 anv8.

Calendar' de pare?
de la Pibreria Subirana i els

clients de la mateixa, que ho
desitgin, poden passar a recellir-lo per la (lita 1 ibreria
PORTAFERRISSA, 14,
durant la present setrnana
A l'escala de casa seva, :Viajes Per .
pinya, de 26 anys,
casualment.
produi luxaciO amb probable fractura de l'hfuner dret.
L'Orteri Catalit celebrarit al
social, diumenge s ifei, a los 'inc de la tarda, Ila
geiieral
re glamentaria. En
junt a
acinesia junta. a In qual queden
cnnvnents bala els sonvors, soM g de Ventila!, ultra i'aprovacid do Vestal general de comp..
de la lectura pol sorrotari
de la M e mhria-resenya deis ne.
te relebrate durant el cure anterior, es verifiearn la renovacid reglamentaria d'alguns cär.5511 r$1alge

,
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005 1 SlIddliree (Steward Universal!
Any Port
, Orleans
Tezen
212
22,2

40,000 11 96 contra
. 6.913,000
•
•
5,000

d'agost

Fer. Cetalunra 5% orno
ter. Catallinya 6 % 1039,1

• Catalana
1919 10150
O
o
1934 tore;:s
▪ Cremallera. .
10205
AIGUA, GAS 1 ELECTR1CITAT
C. D. ds. 1913 5% 8725
• " • 1920 6% 101133
rol° ElectrIca 6 % 7750
abrueti barna. 5 51 9650
G o% . 1019u
/E 41/2% 7309
Catalana ,,,„ ‘ F 1/2% 72'35
.•./ O • . 9285
I EleC.uons a % 89 3 0
energla b 5
8600
O•
is
. 01'15
•
Bons e % 90'50
a. P. F. 0401. 6% 7790
• • • Bona 7% 02'20
11, A. Elect. 5%. • 10030
• •
•
• % 11700
. Fluid. Elet. 6% 6 500
Mall. Eirc.
49•no•
croo«. Pirelli 01: ovo°
OBLIGACIONS DIVOS' e
transa:Manta 4 M• 80'2 7
% 180' 0
•
% 10150
urgen ver.
GI 35
57'50
&Mana
8%
.
.
O
% . •
10100
e. d'Obres 4 Ve% 8695
•
•
es
. 0100
• e " 6%. . 0250
cine. y erga 4 1/1 6•50
tonst. 1 pa ga. 6% 7500
dula Barones 6% 20 uti•
Co lonia elleb 6 % o' oo
te. un P. as 0. 7 % 10225

DESPULLES
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ljnarte a .

.

de
Paveo extrem. o Andalusla
Favons Eurem. o Andalusla
de
Favons cetranp,ers
de
Veces
de
48 " 44 1/2 Veces Navarra
Sagarra
de
Veces Andalusta
de
42 " 43
l'eres es rangeres
Veces verdes
de
Esralola Anda1113/3
de
Escalola Starrte .
Ile
Eecamla Plata
oe
MI/
estranger
de
es a 110
Erps
fa 1/0 "
de
Tlius .
.
de
63 1/2 " 61
(Prens per poseen els 100 quillas,
64 " 135
amb
sac,
damunt
carro aC11.11.)
62 " 62 1/2
55 " 56
48 a 56
50 " 51

LLEGUMS
ARRO8

Bomba Calasparra

.

31 a 33
30 "
" 28
25 1 7 2 " 76 1/2
24 1/2 "

quilos ilainunt carro nulo)

2/ a 22
20 " 20 1/2.
IS " 18 1/2

Menut (piaras)
segoriet

de
(Prelis per rals la guanera de 70 11-

tres, tense bar, dantunt carro aqul.)
Merme

CEREALS

caltal groc

Pumba . . . .
Eepeclal
Solect e
N'alisal.
Bell !loen O
Trencat

de

Mores,. Plata non
de
N101,35 plata Wat. . • •
Ordl Extremadura t Mansa . .
invada Sil remadura . . • • de
Chata roja
l'aves Llobregat
de

Un tarro, al passeig de Sant Joan,
xamfra a la Diagonal, atropella a Pau
Escuder Nehmt, de 51 anys, i lo ocas itIlli ferides al peu dret, al cap i a
la cara.

UNGE 1 Ele
CA MIS ER3

HIRMA, 36-33
Telefon 5027 A.
NOVETAT en

1:1 np dr1 Centre de Telegrafs etts
prega li inserci6 del següent avis:
" lI recorda als senyors concessionari, de direccions teltgr° ligues abrenjades el deure (le renovar l'abonament
al Ne gociat 11 d'aquestes
•le
Tekgrats, mitjaneant el pagantent
40 pessetes per
l'anualitat actual, car
de no efectuar-ho durant aqurst 111te
cl ett is itiera rail caducades per f ilfa
de pagan/cut les seves cmcessions
e, de : so n'A t Ir rentetrc el, telegrames
411t co reltin amb les seres direccioins
convingudee.

MES TURISTES
ALIIR A BORD DE- 11.'"ARCADIAN" N'ARRIBA UNA ALTRA
EXPEDICIO 1
A les vint-i • quatre hores escasses
d'ha y a- eortit el vapor "Orbita" portant a bord una expedició de turista
anglesos, arriba ahir ~fi a Barcelona
l'"Areadian" ami) una altra caravana
excursionista.
L'"Arcadian" amarra de costal al
moll de Barcelona, davant de l'Esta-

•
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TEATRES
OCITA. — "Minado bical", de
Ltdgi Pirandello, trad. del Sr.

gin, es filla de la sea manera de
sentir l'amor al pròxim.
El P. Landolina no is s nou ai
teatre, el pastor Mindere, de "Els
espectres", as un borne de la quadratura del I'. Landoliqa, però
aquest darrer is mis acusat, mis
caricaturesc, volent ésser mis diseres i mis insignificant.
Pirandello, com altres autora moderna, sembla dir que en la vida
de l'esperit humä ?ha arribat a un
punt en que la justicia pura i la
caritat pura s'escapen de les Ileis
i de les ortodòxies. Per altea banda,
la seca obra és una sätira punyent
de la mesquinesa i la xafarderia provincianea, de la por del que diran
I de la hipociesia de la gent.
He volgut exposar, d'una manera objectiva, la lliçó moral de
"Pensaci Giacomino". Confesso
que, des del meu punt de mira, és
el que menys m'interessa. El valor
dramätic i el valor teatral de la coinidia són allò que precisament
commou i suggestiona. Prescindint
del cas moral, suposem que el professor Toti fos un home que obres
tot al contrari, suposem que el protessor Toti tinguis la moral del

SkRVEI ME;TE,01tOLOGIC DE CATALUNYA
Di* d• 20 gene: d. 1925
t. IIITUACIO ATMOSPERICA GENERAL A
LES 7 DEL MATL (Obeerrations «ore" Red
d'Aida 1 AtIbutic, rebude per telegrafía ene fils):

Dlmetret, 21 de rolar de 11111

PUBLICITAT •

DEL TEMPS A CATIMUNTA A
Lit a DEL MATL (Observation 'de la Renta
lgeteoroldslca Catalana, comunicados pa .teldion):
ZITAT

LI

Sffl 'III i:
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LIET

DOS MONUMENTS NACIONALS :: UN CONGRES
DE REGADIU :: MES ESTACIONS METRIQUES

Continua a tot l'occident europea el rigim de
El tema da bo • Catalunya, existint les boira
«RO
Almea
matinal' a gran pare de les provincias de Lleyda i
bon temps general, essent les pressions altes a tot
.
r.-arewrg
tre en construcció, perque ea
• Pensad Giacomino" is una de
arrea.
Tarragona.
aquella data pugui retirar ala
les primeres obres teatrals de PiLes temperatures eón bajaes, easent la minizna
La zona de boires compran gairebé tot Franca..
T-7T7V-r*:
re
.
f
;
7
0
).
74"72
obstaclea del dit Passeig.
zandello. En aquesta comedia apunsota zero a Tremp i Cervera.
graut
7
de
tipizonnwestamzureom<le
El senyor Nebot va prometre
ta noma alió que Inés tard ha es"
1'M •
ajudar els oomissionats, i ha
tat un dels elements essencials del
DESPATX OFICIAL
donat les oportunes ordres partizne Pirandela: la doble o la múlqué es porti a cap, amb la meque dis molt interessant, ja que
tiple personalitat; l'oposició de caes tracta, no pas menys, de la jor rapidesa, aconseguint time
mateix
indiviràcters dintre d'un
declaració de monuments necio- be del director dele Tramvies,
du. De "Pensad ;Giacomino" a
nals feta pel Govern a favor de senyor Foronda, que durant ela
e
si
vi
"Cosi
sei personaggi", a
la Casa de l'Ardiaca i de la del tres dies de Carnaval, i a lea
que no tirensuo"
a
modo
pare" c. a "Ciascuno
Centre Excursionista, per tal hores de la Rua,pel
Passeig de
els tramvies
bi ha una distäncia considerable.
que puguin figurar degudament hin
Grecia, podent ata( ésser uti"Pensaci Giacomino" és una coa la plana de la Necrópolis del
litzat g sota ele passeigs per ab
media moral; el cas psicològic té
senyor Nebot. Els altres oficie carruatges. S'utilitzaran de nou
menys importincia en aquesta cosón vuits i nous, i hom passa a els fanals dels passeigs talamedia que el cas moral.
rais, aplicant-ri becs de Ilum del
ORDRE DEL DIA
La figura del professor Agostino
a lea
nodrida, no cal dir, eorn totes, nou sistema que s'usa
Toti, que Es la figura central del
grans faroles. Amb tot aixt, es
especialn)ent
ràpida.
tiren que el pròxim Carnaval,
drama, i que Es, en una paraula, tot
Entre altres coses s'acorda ami) la Rua al Passeig de Orael dama, fa pensar en la seva mainsistir
perquè
s'obri
el
carrer
tindrà l'esplendor que li era
nera de procedir a altres pernode Sant Elies, entre els de Bal- eia,
tradici,on.al, i que en aqueste
tutees Pdandelians, la seva estrucines i Brusi. Després, i això ja últirns temps hacia perdut.
tura imirna es, perú, molt més simes mes interessant, es decideix
que com que per a la primave- SERVEIS PRESTATS PER LA
ple i no es mou de la tradició tolsra s'ha de celebrar a la nostra GUARDIA URBANA DURANT
toiana.
ciutat, que es tant de regadiu
L'ANY 1924
Pirandello, en "Pensaci GiacoSUPERI011e A BAIICELONA, leudases de ratentetera Mere les sin
guau plou. el "Congreso Naciotuino", presenta el cas d'un honre
230, soo, woo.
Altitud en nietas:
Per mort, 20;
Detencions.—
nal de Riegos", es destinin
biolbgicament bo, un home que duu
per
Direcció:
ENE, NE. SE.
-Ciampa" del "Berreo° a Sona7.500 pessetes per regar, no la per amenaces de mort, 64;
pròxim
fina
a
rabsurditat.
Velocitat en metres per mal:
2•
z,
2,
l'amor al
clie" i velera solament la manera
ciutat, que no ho necessita, si- ferides, 325; per dispar d'arma
peri
robatori,
En ell la bondat es fatal, ésrbo,
de foc, 22; per furt
nó el Congres.
tira, Nivissima, com Pirandello fa
qué no pot éster dolent. El pro- bellugar i fa parlar aquest perAquestes 7.500, aniran, natu- 211; per estafa, ordre superior,
OBSERVATORI
METEOROLOOIC
DE
LA
UNIVERSITAT
DE
BARCELONA
576;
per desacatament, i257; per
fessor Toti duu el seu sentiment
ralment, com tot el que de re:
sonatge damunt de l'escena. NosHores d'obten:1db: 7, a 1 ES bese
gar tracia, al capitolt d'impre- atropelle, 260: per violació i acd'altruisme tant a la punta de res- altres no sabem si el professor Toti
Barómetre a zero i al nivell de la niar: 775'3, 774'7, 775'1 milímetres; t033'6, 1034, 1033'4 tullí'
tes contra la moral, 12; per invistos.
pasa que topa, fatalment, amb tots ti raó, no sabem si en el seu cas
Finalment, i ja era hora, fou tent de suïcidi, 22; per escànbars. — Termiametre a l'ombra (sec): 65, 13 .2, 12'1. — Termòmetre a l'ombra (humit):
10'2, 06.
els prejudicis i tota la manera crisobrariem com ell, linde que sabem
aprovat un dictamen aprovant dol, 9.
— Humitat (centessimes de saturació): 77, 67, 70. — Direcció del vent: W., SE., SE. — Velocitat
ser de l'altra gent.
i sentim és que el professor Toti
ele projectes d'estacions del
Auxilis.— A diverses autoridel vent: 1, 3, 2. — Estat del cel: seri.
Pirandello oposa la moral d'aens interessa extraordinäriament.
Metropnlite Transversal que tats, 6.555; a particulars, 4.797
Temperatura
mermes
a
Tombra
quest borne, una moral que és cona
en escena li secaldrä ennocar, quan estiguin fetus recollits, 37; a DispensaDes
que
apareix
Mäxima: 14'1. — Minima: 4'9. — Minima arran de terra: 3'4. — Oscillació termométrica: 9'2.
tan doll d'aigua transparent, sense guirn el gest mis insignificant, no
construides, a la plaça de la
— Temperatura mitja: 95. — Precipitació aiguo sa, des de les 7 hoces del dia anterior a les 7 horca
una brossa que la faci impura, sal- perdent una paraula del que diu, i
Universitat i a Hostafrancha. rla, 5.514; a Cases de Socors,
. a farmacies, 634; en indel dia de la data en melímetres d'espesaor, o sigui litres per metre quadrat: n'o. — Recorregut del
tant per damunt de totes les ins- entern completament fascinara per
Naturag ment l'aprovació es fa 2027;
ven en igual temps: to quilòmetres, — Observacions particulars: calitja,
titucions i totes les Ileis, enfront aquella Ihnn dionisíaca que el volta.
en determinades condicinns, cendis. 165; conduits a l'Hospique no detallem per no fer per- tal de la Santa Creu, 437; conde la moral burgesa interpretada
El professor Toti és un "titella",
&s'as a l'Hospital Chinin, 595;
dre el Metro als viatgers.
pel dramaturg i d'una moral jesuíels
estirar
si valen, pera!) que sap
artista ha despertat viu interés Relal Academia de Mandes Empresari del Gran Teatre del Liceu
I hatent-se acabat la sessió, conducció de dements, 75; emtica també, naturalment, interprehumanitat
una
nostres nirvis amb
entre els aficionats, ja que ultra
Ciutat.
aquesta fon aixecada a dos briagata recollita a la via públitada per l'autor. El can del pro- irresistible. El temperament crea- manifestar-se eom a violinista
1 Mi
narts de vuit per anar a fer ca, 1.769; trobaliea, 232; serMolt senyor meu:
fessos Tots casant-se als setanta dor de Pirandello en "Pensad Gia- i pianista, Sonia Fridmann Gra.TireFri veis a l'arribada i sortida de va,
Vist l'incident sorgit entre 'La
anya amb una noieta seduida, aban- comino" resplendeix d'una manera mallé es presentara cm a comVrtiwrzeig:117111,---7-á pors, 28; serveis a l'arribada i
Ven de Catalunya" i l'empeesa d'adonada pels seus parea. per alliberarpositora, donant a coneixer diadmirable.
OBSERVATORI FABRA
queix Teatre, estimant com a pr',pia
sortida de trena, 372; sArTeia
la de la deshonra, i emparant dinA més a mis cris meravella d'a- verses obres per a ambdós insextraordinaris, 1.178; orientaSECCIO METEOROLOGICA 1 la dignitat del collega i desitjant tetre casa sera el seeltrator, un pobre
questa obra l'exquiaida sobrietat, la truments de la seva Composició.
cions a eapanyols, 2.301; Hosnir, com ens pensävem tenir ton.
CAP A MADRID
SISMICA
ex-deixeble seu, conaeutint al-1lb la manera d'enfocar les situacions que
Beus aquí detallat el prograpital
d'infecciosos. 5.
un absoluta llibertat de crítica, mal
relació dels dos joves, i fent un
AVIII mancaran cap a Madrid,
Setmarm del 12 al rg de gener de avinguda amb el concepte que se si- per
tenen un interès preeminent en tot ma d'aquesta interessant seaCaptaires conduita a la Coassistir a l'homenatge al
paper de marit de palla. i de pare el procés del drama. Pirandello és
bla que té aquesta empresa dala pas- rei Alfons, els tinents d'alcalde missaria Municipal de Benefizas, a lea 1 horca
de tots piegats, és un jet que es- un honre que va al gra, i el gra
1. Xacona (violi sol), Bach;
aia facilitats a la Premsa, ens plan i regidors designats. Els acom- renra.--,Ilomes, 482; dones, 301
Estació Meteorológica
canda:itza la població i crea greus d'aquesta eninédia és triat i net de Balada núm. 1. (piano), Chomenors. 118.
Temperatura mäxima: 12'9 graue de retornar-li els que ens havien es- panya la banda municipal comconflictes al pobre vell. El profesSin.
Conducció (IP !manare, vells i
Iota pallarofa.
pleta, quatre guàrdies municitat tramesos al començament 'ael dia 16, a les 23 horeß.
sor Toni menysprea la mala rama
Sonata
núm.
2
(piano
sol),
.la he dit altres vegades que per
pal; de gran gala, dos urbans al/res exlreviata. — Menors.
cuesta temporada.
Temperatura mínima: aki graus el
que Ii llencen damunt. pergne ell a mi roriginalitat i el valor de Pi- Fridmann (t'emane.
amb vestit de diari i set guàr- 1.074; vells, 29 1.
Resta de vostè afectissim, s.
creu que ha obrat bé. i /a sera
III. Partita núm. 2 (violi dia 13, a les 5 hores.
dies de cavalleria arnb els seus
Amonestats per infringir lea
randello no rauen en les idees del
Màxima velocitat absoluta del
Marti Esteve." respectius catalls. Com a cap Ordenances municipals. — Perconsciencia està tranquil.a. Esta seu teatre, sinó en la passió i en sed 1,i "Canse de negre", Frid16
metres
per
segon
el
dia
16,
vent:
conveneut que davant de la desde
la
guàrdia
urbana
i
municimann
Gramattf.
sones,
7:697; tramvies, 70; aula licnica, especialment, del seu
pal hi va el senyor Torrubia.
gräaia de la roía no e .: podía fer teatre. La manera decidida i direcEl concert que donare l'Or- a les Pa horca o minuta, del W.
tombhils. 7.291; mistocieletea.
Pluja
total
e
n
milímetres:
Per tal motiu, avisi es possesultra cosa més digna ni mes justa ta d'atacar la matiria dramitica,
fe() Montblanquf a l'Orfeó Cabicieletes, 765; carros,
Saturació de aire: o hores en tosionarä de tl'Alcaldia el senyor 650;
que la que dl ha fea Passa, pera!), rart ineravellós de fondre el truc talà amb motiu de 'la seva ex5.'47; carretone, 936; cotxes,
del
Rio,
tal.
de
que el seductor i Inarit de fet
•797; carros de mudança, 361.
amb la inspiració i la forma amb curaba artistica, que tindre lloc
Humitat relativa inferior a so per
la aoieta. amb la qual ti una cria- la vida, l'audäcia de les situacions, el diumenge dia 1 de febrer, a
Total, 54.947.
..2-111r-ellwr «niel nrireri
reo: 32 hores en total.
cine
de
!la
tarda,
és
tal
C0111
les
tura die tres anys, vol casar-se amb
eafflerevielEir1173- r
tot alió que contribueix a suggesHumitat relativa mínima: 31 per
una altra dozia, i no és ell sol, es tionar i apassionar, Pirandello ho segueix:
LA CINQUENA MATINAL
a
1. Conferencia, amb projec- ¡co el dia 1 6, a les 22 hoces.
la seca germana i es un capellà o domina com ningú.
eblie-77:9r Taris
D'HL VERN
Estació Sísmica
cions;
per
l'illustre
montblanjesuita amic de la casa suc tarahé
eirer1k7i.rgii4-2," 014
"Pensad Giaccomino" és una de quf reverend doctor Remen SaEl Consell de guerra d'ahlr
Diumenge vinent, dia 25, se ceDia A. — A les 12 hores 18 miLo voten i li han arreglat el casa37-231 na.,4
les seves comed:es on les facultats bate, professor d'Arqueologia i
nuta 44 segons es registra un fort lebrarä la cincmena matinal d'himena Aleshores, el seductor, Gia-diabóliques i angéliques de l'autor Canonge de la Seu tarragonina,
erl. al Desert de Sarrià. Tot amterratrèmol, ocorregut a satoo quicomino, abandona la sera dona i la
es veucn mis claratnent, i es fan versant sobre el tema: "Mont-.
NOTES INFORMATIVES
Ahir al mati, a la sala de con-i
ista que vingui a coincidir perqué
Ibmetres de Barcelona.
seca criatura naturals, que passen
tués assequibles a tot el públic. Es
sells del quarter del carrer de
El director de la Secció: Doctor aquesta matinal assoleixi un èxit inper éster la dona i la criatura del una obra neta, d'una comprensió blanch, vila medieval".
L'Orla, se celebre el Consell de
sospitable. El programa és esplenII. "El cant de la Senyera", Fontserd.
ASCENSIO
professor Toti.
guerra ordinari, que hacia de
fäcil i directa.
Millet; "El pardal", Pérez Modid, poques vegades es veuen un
El professor Toll. davant d'aquest
Han
estat
concedas
honors
La companyia del Goya va re- ya; "Sota de l'olm", Morera;
veure la causa contra Leonor
segut de sapdanes tan boniques.
fet, que segons la seta moral, és piesentar-la amb un gran respecde
cap
superior
d'Adrninistració
Rodríguez Acosta. processada
"La caneó nostra", Morera; "El
Per comenear, senä donada, en seuna canallada, es presenta a la casa te i amb molta intelligencia, l'actor
civil, al senyor D'he Guitart per furt.
gona audició a Catalunya, la nova
Montseré, actual secretari de la
de Giacomino, desafía la germana senyor Francesc Fuentes va fer del roesinyor, Mas i Serracant ; "La
pastoreta", Pérez Moya; "Ave
Segons l'apuntament, la prosardana del mestre Blanc que porTinència d'Alcaldia del districte
a tothom, i després d'una escena
professor Toti una creació justísMaria", Victòria; "La visió de
censada l'any passat va sosta per títol ''La Lledó, la més bo- primer d'aquesta ciutat.
azab el x.cot i despres d'acarar-lo
sima, plena ele color intern, donant la ginesta", Català Conangla.
traure del donlicili del tinent conica"; després vindrä "La font del
amb el noiet, fill de Giacornino, fa teta l'en/oció amb els grana que
AVIS
ronel de Numäncia, senyor VaIII. "Jovenlvola", ?lintel;
!tac", de Morera, i com si això no
que triomil la veza de la sang daa la Verge",
demaaa el nersonatge.
La
Secció
de
Reclutament
"Cant
de
anima
del
lencia, a casa del qual servia.
fos proa, seguiran "L'aplec del Vitrunt de les conveniencies i les lleis,
slistricte
sise,
fe
públlic
que,
en
La traducció ens va semblar molt Alvarez; "La gota d'aigua",
"La Ven de Catalunya"—edi- nyet", de Catalä; "Cecilia", de Jun. virtut d'un telegrama del sola- diversos objectes que després
deixant palplantats la germana i justa i molt llisquent; llästima que
empenyorar.
Apenes Mestres; "La balar, diana de dilluns
va
al vespre i cä; "Vidueta", de Botey, i "Trati capellà.
seeretari del ministeri de la Goper por slagi suprimit alguna fra"L'emigrant", Vives.
El fiscal, aenyor Cali, després
pacera", de Pujol. Que us sembla?
al
matf—ha
publicat
el
d'ahir
Abrò que acabo d'escriure ve a
vernació,
amb
data
del
15
del
IV. "Empordä i Rosselló",
se; estic convençut que el palie
I tot això tocat per ''La Principal corrent, les operacions de la de relatas' eta fete, i tenint en
'rasen en sintesi, rargument de la hauria escoltat amb el mateix resMorera; "La Sileta", Cumellas; eolt següent:
de Perelada" que, segurament, sarectificació de l'allistament que compte que la processada de
omèdia de Pirandello.
PéSant
Boi",
"Els fadrine de
pecte allò suprirnit que, per for"LA LLIBERTAT .71E LA CRI- bré fer-ho molt bé.
havien de con-tenor el pròxim reincident. demanà que a'imptiNo he parlat, peró, dele parea
Riere",
Ca"L'hereu
rez Moya;
tuna, és poquissim.
TICA 1 L'EMPRESARI DEL
dia 25, queden ajornades fina el sis a Leonor Rodríguez la pena
Tot fa esperar que aquell dia fale la noia seduída, que represenPede
Nadal",
'Cançó
Josep Maria de Sagarra melias;
r uu sol magnífic, una tempera- die primer del vinent mes de de quatre anys de presidí i do*
LICEUI
:en tot regoisme, la poca-solt la
rez Moya; "La mort de la númeses.
tura agradabilisaima i que tots • febrer.
ncomprensió de dos esperits puHem
rebut
la
carta
següent:
"La
sardana
de
via",
Lambert;
Per tant, tots els minyons
OLYMP1A. — L'estrena
El defensor, en un documene
aquella que per les seres ocupacions
ament estomacals. Tampoc he reDirector
Ca.
Morera.
de
"La
Vea
de
"Sr.
monges",
les
que
han
rebut
papereta
per
pred'avul
tat informe, s'esforçà a demoshan hagut de passar la setmana a
narcat el relleu que en l'obra prez/
talunya".
sentar-se
a
les
oficines
de
l'esvespre s'estrenare per
d capellä, el P. Landolina, ni lea- la Aquest
Molt Sr. enea: Atesa la indicació eutat aprofitaran l'avinentesa per mentada Secció (Sepúlveda, nú- trar la innocencia de l'armada.
famosa companyia Lombaradmirable del segon acre cul.
mero 181) , el dia 25, ho efec- demanant, en conseqüència, que
feta pel senyor Llongueras, critie anar a Sarriä i fugir del trànsit, la
do-Caramba, que tan brillantfos alliberada.
re el P. Landolina i el professor ment actua en aquesta esplénmusical del diera de la seva digna pols i les escembraries dels carrera tuaran cl Uta primer de febrer.
La sentencia no es coneixeri
CÖNCURS
rota
direcció i a fi d'evitar-los tota mena amb adoquine. Denles, els que alkta
dida sala, l'obra de Leo Fall
p
Les del punt de vista moral,
(l'insigne autor de "La princePer col-henar plagues indica- fins que sigui aprovada pel cade molestia, em permeto recordar- fado demostraran que tenen molt
sa del &Jitar"), anomenada
aquesta obra té molts punts
los que han estat anullats els "pa- bon gust i encara alguna cosa mes. dores de carners d'aquesta eiu- pité general.
Presidí el Consell el Onda
Ens en descuidivetn, aquel! dia
tat, Es indispensable adquirir
-Madame POMpad011r". Es opeentacte ami, la manera tolstoiana
ses" de favor que sels tenia conLA
CAEN
també podria enser que plogués, en
99 plagues de ferro esrnallat, coronel Amaro Alufre i Duosa,
reta 4 . 1/ tres actes, inspirada en
le veure el nión; ern rcfereixo
cedits.
fets
de
la
famosa
l'ambicnt i
que importaran aproximada- del primer regiment d'artilleria
El senyor Garrido del Oro, secretari
rolstoi de "Resurrecció, ; del "CaSóc de vostè ‚Im. s. e. aquest cas, la mateixa cobla donanort de Llets XV. la companyia
ment 2.900 pcssetes. i arnb tal de muntanya.
tia un interessant concert a l'Orfeó
de la Junta de Proveiments, digné que
lavre vivent". 1 no sola sitj veu la
caramba, creadora de l'obra a havent-se observat una carestia de carn
motiu, s'obre concurs entre inMatra
Joan
Sarrianenc.
iliació tolstoiana, sinó que en la
donada
per
cenon l'ha
dustrials perque fins el dia 31,
del tot irregular, s'havia fet una ins"usa del professor Toll un hi sent
DIUMENGE VINENT, A
Ciutat, 16 gener 1925."
tenars de representacions,
de l'actual, a la una de da tarrategar, de tant en tant, alguna nopresenta amb tota fastuositat. pecció trobant-se'n mis de 2.000 quilos
SARRIA
da, puguin presentar notes de
Sembla, dones, que, entre les coa de rorgue monstruós i profund EH el reparliment que pulan- a lea cambres. Entre els propietaria ses que ignora el senyor Mestres hi
Preus i assabentar-se dels anDiumenge
vinent,
dia
25
de
ged'aquesta
carn,
hi
havien
alguna
cangutem a continuació s'hi veuen
Dostoiewsky. Pirandello, en pretecedents que cataran de maniha la de ne saber que, enlloc del
catar una ánima bona sense punta n eis noms dels prineipals ele- nissers que durant el dia havien tin- món, els "passis de premsa" són ner, tindri lloc al Desert de Sar- test al Negociat Municipal d'Urriä
la
cinquena
de
les
ballades
de
menl
s
de
la
companyia
Caramtancat
per
gut
restabliment
manca
d'ebanització i Reforma, durant
:egoisme ni prejudici, Iluitant amb
PASSIS DE FAVOR. Fin, i tot hi sardanes que sota el nom de maba. Repartiment: La marquesa xistincies.
les botes d'oficina.
No trigarà gaires dies a pasar-se
'egoisme i els prejudicia consaen alga pala esha
jurisprudencia
de Ponzpatioriv, Inés Lidelba; El
tinals d'hivern són celebrades a
El (aventador assegurä que hi ina la venda, com a volum extraordiTats, ha carregat una mica les tinCARNESTOLTES
re', Dalo (',ravilla; Renato, Ar- tervindria per tal d'evitar aquests atan- tranger a favor dels diaris.
aquell bellissim indret cada quines; el P. Landolina i la germana
La comissió pro-Carnaval ha nari de la collecció "Els Nestres
No sabem com acceptaran ele al- zena. Sembla que la ballada de diutus' Masi; MagrIallena, Ester Or- SOS(osario Delissi resulten duna duisitat el tinent d'alcalde dele- Clässics", l'antologia "Les cent
s;; nelotte (rail/taren de la mar
tres companya aquesta teoria del se- menge, per la cobla que ha estat
gat d'Obres públiques, senyor llors poesies liriques de la ?lengua
esa i d'una incomprezzaió irritants.
nlitera), Sandra Galleano;
nyor Mesures. Si a riosaltres ens
contractada i pel programa que hi
Nebot, interessant-se perqué el catalana". Centindri poetas des
'irandello, ultra armar-lob d'una
seppe Calicot, Alfred Orsed;
hesites dit alguna regada que els seré interpretat, tindra el caräcter
pròxim Carnaval se celebri
Mauropes, Rohert Bracconv;
aoral oposada a la del profeasor
EI crin) de Medres
"passis" del Liceu eren "passis" de d'extraordinària, preveient-se una aquest any amb l'esplendor de dels primera temps de la poesia líponla ed . Gay fano Tom mesan i;
'olí,' els anna de mala fe i balaca
rica catalana fine a Maragall i Costa
favor no els hauríem admès.
concurrencia
enorme.
temps passats, al Passeig de Llobera.
Bruto
51artinolli;
Co'miel'.
ntescions. Això podria perjudicar
•
Seguirem, dona, arvint els nosGräcia,
a
l'efecte
ha
pregat
(majordom
de
la
marque1
lrlué
1 valor drainatic de l'obra—el draAhir es prengué novament declara- tres lectora en la forma que creEl volum aparegut de "Tirant lo
que s'acabin aviat totes 'les
el tinent,
sa),
't'ices/ro
Taveni;
lata podria tenir un caricter paniEnrico Fantini. Grisetes, cor- ció als detínguts Mateo 1 Valero.
obres que es realitzen en l'ac- Blanc" ha tingut el mateix èxit que
guem justa. El saya Mestres no
leari—perb per contrastar amb un
Mateo digné que el ahité trobat al té prou força per limitar la llibertat
tualitat al Passeig esmentat, i tingue "El Somni", de Bernat Mettesans, oficials, ele., etc.
al
port
d'ulule
lccIdent
tan
al
muge
de
la
societat
igerit
seu taller representant el reyes d'un de la nostra critica ni per triar els
que se aolliciti del Cerote Eqües- ge, i ja esté a punt d'exhaurir-ae'a
goa as el professor Toti, I'srasiballet era un manee d'un descone- nostres critica ni per mesurar la soll'edició. El públic ja sent la clave.
ha
de
cercar
altres
esdb
gut, el qual el volia per fer un anunci; vencia artistica del nostre volgut i TOPADA DE DOS HIDROniincia d'estudiar els nostres ellasica
que estiguin ben dintre de
ell no mirl pas gens a mutar bé
iHustre company En Joan Llongue- AVIONS. UN TRIPULANT MORT dant totalment destroçat. Els dos tri- per l'embelliment la coneixença i la
me i la hipocresia de la soel
jutge
Ii
mosträ•
bitllet.
Quan
un
ras. Prou entrebancada SVUi la
Altir a la tarda, prop de dos quarts pulants quedaren ambé submergits, i purificació de la !lenguas cosa taifael redet d'una miquins en el qual hi
llibertat de la Premia penqui enca- de guatee, des hidroavions de la base quan arribaren els auxilis, prestats as:ab tentment recomanava Pernio e
bitllet,
!savia
una
part
de
l'envere
del
o protesign Toti ta un pareas
ra consentissim la intervenció ofi. de l'Aeronlutica Naval es disposaren
Fabra en el sen savi i bellissim
tota rapidesa, hont observé que lahmteAMICS DE LA MUSICA
el Mateo quedé acharar i no volgué
.ringenu", de Voltaire, i de
cure presidencial de l'Ateneu Serciar de cap empresari en les nos- per a ter els seas habituals exercicis ne pile* que el guiava havia mort a
dir
res
mis.
de ; Dostoiewsky, en dur
de
Aquesta nit, a tres quarts
tres critiques."
telont
de prova i emprengueren el vol al conseqüència de les forte' ferides
Velero neta tea participaid en l'aprincipia fina a l'absurdi- deu, aqueeta Aseociacid celebraMist apareixeran les pomas de
Per la nostra part, ene hem mateix temps.
badea. Es deia /debes Fauli, i el SCU
fer. Digné que tenla tracas amb
da acialment, .'entén—fa ra al Palau de la *laica CataRamal Llull. volum latereasandsLa coincidencia de la maniobra na eadiver fou portat a l'Hospital Militar.
en el Neldndow,• de "Re- lana el teta concert deg preatint Mateo per un negad de postal, por- apremiat a trametre • l'empresa
sim per conèixer bi la exwaldexa ß.
L'altre aviador naufragat, E. Ramos,
permeti que ele dos apizells prengues", pero!, la moral de Ne- Gura, el qual anild g carral de nogràfiques. Quant al bidlet de mil del Litem& la carta •ntlent, remara del gran eacripter nealleirmd.
sin prou distancia l'un de l'altre, i el sord miraculosament
da E* d'as remordiment In notable Inatrumeffileta 1 com- que doné a ramo de la tare, ell el ternant-li els pasme rebuta:
text airé a arree de Rama
,"Saboya II", a censeqüencia de la forte
Instrueix diligencies l'autoritat can00 si patena Toll aqueo- positora Sonia Fridmann Gra- cebé de mans del Mateo, i ignoran
"Chita, 20 de gener de mas.
loada rebuda, va cana a l'aigua, que- petent.
Sr. Jeta Medren
bes * ie da Moló- malla. La pealinlaoló d'a q u es ta que los fals
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a GOYEI1N DEL DIRECTORI MILITAR
EL GENERAL PRIMO DE RIVERA, EN UNES MANIFESTACIONS FETES A
3wECIRAS, HA DIT QUE SEGURAMENT SERIEN MOLTES LES CABILES
Qu'E SE SOTMETRIEN, SI NO III BAGUES EL PROPOSIT DE FER-LOS
GRITAR AQUEST BENEFICI PER TAL QUE PURGUIN LLUR NEFASTA OBcECAC IO. ALTRAMENT, AMB SUBMISSIONS O SENSE, NO ES TORNARA
'j . i MES AL SISTEMA DE POSICIONS, QUE DELMAVA L'EXERCIT SENSE
CAP RESULTAT PRACTIC
EL SENYOR ROIG I BERGADA, EN UN ARTICLE SOBRE LA REFORMA
coNSTUUCIONAL, STIA DECLARAT CONTRARI AL REGIM PRESIDENCIALISTA
o

DEL MARROC

COMUNIC A T OFICIAL
Uadrid. 20. — A la Preeidena3 han facilitat aquesta matisegüent comunicat del
rada
ll3rrec:
-A Melilla l'aviació ha talan:a:deja: una harca d'Azid-detadar, dispersant-la.
A LarratX. i a la zona de Te3n. sense novetat d'importan-

e

viatge del general
Primo de Rivera

La SITUACIO AL MARROC
Madrid. 20. — En arribar a Algeci• el general Primo de Rivera ha
algunes manifestacions respecte
'as seves impressions sobre el pro• sena del Marroc.
a dit:
et referències que

hom té del
, aanic asseguren que els re•: dia estan mes dividits i
s cabiles sisan sublevas
els prornotors del darrer
• de rebeldia.
'73 part, l'adhesió de cubiles
• .-ada dia és mes eficaç. Les
- incuraions que realitzen al
posen en una alarma
;a 'zona no sotmesa.
- . sacies grans esperances en
cabiles i em propones fo. car la seva movilitat rescaracteristiques de la guer-

,: fer als rebeis.
; rat afirmar que hi hauria
cabilenys que se sotmca no fon el decidit propòsit
.ar l'acceptació per tal que repurgui les conseqüencies de
rebelió. Peró, amb sumissions o
rete sumissions mai més no es torra: al passat sistema dels llocs i
que esgotaven les energies
.a' ir -sen d'Africa el general
7--.0 de Rivera reitera l'afirmació
es complirà totalment el pla
taa. i per complir-lo ha dit que
nat hi tornará..
EL PRESIDENT A XEREÇ
20.— Aquesta marinada
itt celehrat un kaat intim al paIn de l'alcalde d'aquesta cintas, a
henar del marqués d'Estella.
En acabar-5e, el general Primo
de Rivera s'ha trasllat al "Circulo
labrare - , on s'ha servit un 'canina a honor també de l'Alt Comisad
Ahan s d'anar-se'n a dormir el ge4:2 Prino de Rivera ha rebut els
ariodisses i els ha lliurat una CliP's del t,legrama que acabava

,re erl Marroc, assabentant-lo
t la harca amiga que a Melilla
arlaral el capita Valera sorpren.t
2rup de rebels rnatant vintdeixant-se tres greuara :- Hts. Les nostres trepes insofert tres haixes.
.1 Ins rico del mati el general ha
:sitat reaglésia de la Merce, on
lt oit rnissa i una salve.
En sortir de l'església ha visitat
rhea rata! de Santa Isabel. L'ha eloiga dieat que era un dels millors
ee
vist.
D esp,r,, ha rehut la visita del seF m 7-.11i Aranda, el qual. en nom
deg :a-,H .-ultors, ha canosas al cap
l i a a ctorí la importancia del
,airea del tabac a Andalusia.
El general Iba escoltas amb molatenció i ha pres nota de les dats que li han estat facilitarles.
Cidiz. an.—Aquesta tarda, a dos
liaras de cinc, arribara el preeident
ti Direetori,
El S : ndicat d'Ultramarins i els
t'erais de restaurants i cafem han
«cerdas sanear de quatre a cinc per
arar a rebre el marques d'Estella.

La reunió del Directori
M adrid, 20. — La
reunió del Directori
ha acabas a les nou menys
114a minuts del vespre.
Una hora abans el contralmirall
bas'a sertit de la Preaidencia, car
h agut d'assistir a un apat dialoinatic.
E l g eneral Vallesninooa ha dit
"tte les n oticies de Terna són bones
qu e no hi tau novetat.
, —E l pr e s ident—ha dit—ka rea'Izar la seva excursió a Cädiz, on
'orna ndra només un parell d'horca,
ca t es p ropon
pasear la nit a )5ereG.
A la re unió
del Direetori hi han
a 'tIs tit els s n ta-secietaria de
Guerr,. a nua Hisenda i Foment.
Aauest darre,- ha informal res.
¡tete un derret
que conté diverses
Figentes per facilitar len comunicatibos de la manera
més ràpida posamb La Val d'Aran. S'en-

präran —ha seguit dient el general
Vallespinotta,—per minorar aquestes
comunicacions, automeibils, i es
construirà un túnel les obres del
qual començaran aviat, complint

d'aquesta manera el que s'oferi a La
Vall d'Aran i essent una demuestracid que no ala oblidat res del que
es va prometre.
El sots-secretari d'Hisenda ha donas compte d'un decret sobre re_
organització del Cot d'Advocats de
l'Estat i Tribunal del Contenciós.
Tots dos decrets—ha acabat dient
—han estat aprovats.
LA REFORMA CONSTITUCIONAL
UN ARTICLE DE ROIG 1
DEMUDA
Madrid. 20. — El senyor Roig
i Bergada publica un nou artic le a "La Libertad", d'avui, 90-

regim presidenvialista,

que qualifica cona a darrer figurí de la moda política. i diu:
"Se'ns asmegura afirmativament que la implantació d'aquest regim farà el mirarle de
canviar radicalment els tumbe
de la nostra vida política. posant fi a la herid en que viu,
a judici dele presidencialistes,
el poder executiu amb relació
a; Parlament, causa principal.
si no única, de la inestabilitat
dele Gaverns que tant de mal
ocasiona al paie.
L'error del diagnòstic de la
malaltia implica l'equivocació
en el tractament.
Ni P/1 els nastree temps, ni
mai , ha exercit el Parlament
espanyol una areió predominant
en les seves relacione m'ab els
alares poders de l'Estat.
Mai s'ha registrat entre noealtres el fenomen de l'omnipot è ncia legislativa.
Les nostres Corte, normalraent sobiranes, hart estat el
predi servent dels Governe.
El regim parlamentara només
havia deixat d'ésser una fieci6
en dos tintes perfodes.
El de les Corts de Cädiz, i
en les de l'any 1869.
La infroduceid, en la constahirió del Nord América. del sistema presidencialista, respongua a una sitial/cid política total i absolutament distinta a la

nostra.
Respongué a corregir extralimitacione que mai no han
exista al Parlament espanol.
El que aquí fa falta As una
reforma que asseguri arnb mitja ns eficaç o s la independencia
del poder legislatiu i
a ciirree dels piale actua amb
agrandament rada dia més almasiu l'executiu.
En un país tan centralitzat
enrn nostre. en el qual tole
ele resorte ale 'l'administració
Pelan a mane dele ministres,
l'establiment del regirn presidencialista, amb l'obligada supressió de la funeid fisealitzadora ele les Corte constituirla
el rompünent
tot fre on l'actunead min asteria 1.
A mas, el regim presidencialieta atribueix al cap de ¡'Estat reeponaabilitat dele artes deis setas ministren, principi diametralment oposat al que
afirma la costra Conatiturid.
Es que es ereu possible i convenient aplicar aquest principi
al pala, en el piral el cap de

l'Estat ho As amb rararter vitai per diepoeica6 ronstitucional?
En aquesta rendid& podria,
arrihat Al rae. fer-se efectiva
aquella respnneshilitat?
La ineompatihilitat entre la
monarquia parlamentaria i
regim presidenrialista es macilenta.
Assaig per astettig, s preferible el del sistema parlamenta
ri que, en eil nostre pais, esta
eneara per practicar. almenys,
sincerament i honradament.
monarquies vitalfcies i
hereditàries han de venir terne
perades pel poder d'un Parlament, que sigui expressiii ale
la voluntat popular.
Entosendir-se en ingmtar
el curs d'aprestes monarquies
el printipi presidencialista es
córrer el risa- d'una lamentable
tornada al poder personal i a
la tiranía.
ELS COMISSIONATS
DE LA VALL D'ARAN

Madrid, aq.—Els periedistes han
parlat amb l'alcalde de Viella, senyor Francesc Vidal.
Els ha dit que havia visitat el
vocal del Directori general Rodríguez Pedré per demanar-li que el
Govern ele ajudés en les demande, que tenen presentadas a favor
d'aquella rigió, i el die vocal ii

va prometre que estudiara amb interés aquest assumpte.
Després van visitar el sots-secretari de Foment, general Vives, per
lliurar-li el tito de fill adoptiu d'aquella regid, en un artístic pergana.
El general Vives els digné que tenia enllestits els decrets relacionats
amb les comunicacions i la construcció de diverses carreteres de
Nord a Sud, i un túnel que travessarà la muntanya de Viella per
posar-los en comunicació amb Espanya per mitja d'un trarnvia clectric.
A més a mes, per evitar la incomunicació anda la península durara set menos, degut a la nett,
barra cotxes Sanca del Centre
Electrotecnic, concluits per soldats
d'Enginyers. els quals transportaran viatgers i mercaderies.
Tambe han anat a vettre el director general ale Correus, senyor
Tafur, el qual els digué que molt
aviat s'installaran estacions telefòniques als pobres de La Vall. Els
alcaldes han ofert pagar amb els
fons municipals els suports i els
pals que calguin per als cables.
Després visitaren el secretari
d'Instrucció Pública per pregar-li
la installació de s coles nacionals,
car nonsés hi ha dos collegis francesos a Càrrec de Germans de la
Doctrina Cristiana.
El secretari els respongué que ja
s'havia preocupas d'aquest assumpte i té ja liest un pla per a la construcció de deu escotes en aquella
regló i de seguida es formara l'ex-

pedient oportú.
Han dit també cls comissionats
que van visitar el secretari de la
Governació per fer-li veure la conveniencia que no sigui canviat el
delegas a Viella, tenint en compte
que la incomunicació de La Vall
amb la resta de la nació origina
di ficultats que el delegat pot resoldre cona a suprema autoritat, a l'enserns que se l'autoritzi perque doni
passaports als veïns de La Vall, en
lloc de fer-ho el cónsol a Tolosa,
com fins ara. El senyor Martinez
Anido es mostrà d'acord ami) aquestes rnanifestacions.
NOMENAMENTS
A CATALUNYA
Madrid, 20. — Aquesta tarda, en
arribar a la Presidencia el marques
de Magan ha dit que baria rebut
noticies de l'arribada a Cádiz del
general Primo de Rivera.
Després ha facilitat nombrosos
decrets de diversos ministeris, entre els quals hi ha els segtients:

Nomenant administrador de la
Duana de Port-Bou el senyor Manuel Calladas i Martínez.
Idem segon cap de la Duana
Barcelona el senyor Vicents Fontan Santamaría.
Idern inspector de Molls de la
Duana de Barcelona el senyor Joa-

quim Riaza Alabesque.
Disposant que es deixi de cobrar
el gravamen solare l'exportació d'olis d'oliva ales del vinent febrer.
De Foment: Autorització al Ministeri per a la subhasta d'obres del
port de Palamós (Girona).
Han per a la reparaciai dels reforeras del dic d'alarte en el port
de Sant Feliu de Guixols (Girona).
Guerra: Una disposició perquè es
tributin, duran; l'estada a Madrid,
a les ha naleres que sin guin honors,
ele que els corresponguin.
Nomenant al coronel de carrabiners senyor Basili Moreno Joria
per al comandament de la 14 sotsinspecció (Figueres).
A HONOR D'UN PERIODISTA
ARGEN 'FI
Madrid, 2n.— Aquesta tarda, a
l'Associació de la Premsa,
celebras un lunch a honor del periodista i propietari de "La Razón",
de Buenos Aires, senyor Sojo.
lii han assistit molts periodistea,
en representada', de gairebé tots els
diaris ale Madrid.
En el saló d'actes de l'Assosiació, el president, senyor Francos
Rodríguez, ha presentas el senyor
Rojo als periodistes.

Ha dit el senyor Francos que el
senyor Sojo huía estat nomenat
i ha
soci d'honor ale
proposat que es comuniques el dit
acord als diaris argentins, a lennenas que es trametia una salatació
a la premsa argentina.
El senyor Sojo ha indicat que la
salutació fos tramesa al Cercle de
la Premsa de Buenos Aires, i aixi

els companyys argentins la rebrien
agradosament.
Després s'ha çelebrat el lunch, i
encara que préviament s'havia decidit que no es pronunciessin discursos, el senyor Sojo ha volgut
correspondre a l'amabilitat que se
li demostrara i ha dit que es vela
obligat a no obeir el presidan per-
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qué rolla remarcar la gran emoció

que li havia produit l'acollida que
se li feia a tot arreu, especialment
deolma P:emeasm
it,
a, omneeya.
m
attrobo
r l As—ha a cdi <S
car estic voltat de diversos collaboradors de "La Razón" i de molts
companys professionals.
AHudeix el concepte que d'Espanya es té a América, i diu que
les distàncies esborren els defectes
i que allí no es coneixen les Huites
internes d'Espanya.
Afegeix que acaea de visitar algunes contrades catalanes, i diu:
Catalunya pot competir' amb les
regions industrials de Suissa i Alemanya. Catalunya pot comparar-se
amb les millors regions d'Europa car
jo he vist allí la mes plena manifestació de la intelligencia i del treball.
Respecte a Madrid, ha acabat
dient, només us haig de dir que
m'ha captivat per complet.
El senyor Francos Rodríguez ha
contestat amb sentides paraules d'agraiment, expressant el desig que
cada dia sigui 01é5 íntima la confraternitat entre eis periodistes
d'Espanya i América.
EL CONGRES INTERNACIONAL D'ANTROPOLOGIA I
ARQUEOLOGIA
Madrid, zo,—En la darrera sessió
del Congrés Internacional d'Antropologia i .,arapseologia prehistóriames, celebras a Ginebra el passat
setembre, s'acordá, proposat pchs
senyors marques de Cerralbo i Antón, que la próxima reunió tingui
bloc a Madrid.
Per tal de procedir als treballs
preliminars, el passat dia to es
constituí al Palau nie Laja el Comit é organnzadur de la dita sessió,
la qual se celebrara a Madrid l' an y
11)27, i eStä formal pels senyors
duc d'Alba, president; Manuel .Antem i Josep R. Melida, vice-presielcnts; Lluís de Hoyos i pene Bosch
Cimpera, secrctaris. Vocals u senyors
conste de Jimeno, Hug Obertnaier,
E. de las Barras ale Aragón, 'releeion d'Aranzadi, I. Bolinear, F. Hernandez Pacheco, E. Alvarez Ossorio, J. Folch i Torres, J. Colominas, I-1, Pericos. J. de F. Serra Itàiols, J. Cabré, J. Pérez de Barradas, M. Gómez Moreno, Elies Tormo, J. Serra Vilaró, J. Cudiol, J.
Pallejá, A. Agráiz, comte de la Vega del Sello, J. Bousor, LI. Liret,
B. Taracena, M. Artigas, V. Bordaviu, M. Carbonell, A. del Castillo,
M. Marii-teira, el 1'. Jalhay i F. de

Solo.
E Comité te el propòsit, ultra
les sessions, realitzar una visita als
principals jaciment s prehist Caries i
estacions d'art rupestre, i samba', a
les principals mines d'Espanya.
LA CASA KRUPP
A LA PENINSULA

Madrid, 20.—Diu "La Epoca":
Alguns periòdics publiquen la
noticia del fraräs de les negociaeinns que seguia la casa
Krupp i la societat Fabrica de
Mieres, la qual cosa no s'ajusta
a l'exactitud.
Persona ben enterada d'aquestes negociacions (Vara a coUixer les següents nades:
Lassumpte l'han estudiat
tres directors i dos enginyers
de la casa Krupp, i l'informe
emes es satisfactori, estimantse la importància i solidesa
altai negoci, el qual tinieament
ha registrat algunes deficieneiPS adrninistratives.
L'antiga societat Fabrica de
Mieres es transforma, ams
pliant-se en un Mira entitat
trova titulada Mina's i Fährica
de Mieres, S. A.. la qual es cons-ta-riera sobre la base de l'a p or
tació de Int l'actin da' l'anterior
i el enneurs de la casa Krupp,
espeeialment. el coneurs tac-

nic.

La nora societat, es constifuria amb un randa l de fin 'ni_
lloras de pessetes. (Uds piala. '20
milions san preferent ami) dividend de q per 100 de prioritat,
ta mbé
milions
pessetes on
dels
quals es reservaran. per ara.
en earlern uns 15 rnilions.
Als propietaris do la fähriea
de :Hiere.; sehe Mitra 30 milions

de pessetes delta tallers de la
nora societat.
En aquesta suma quedara
atorgada l'escriptura de constiLucid d'aquesta nova societat,
que. precisament llançarà al
mercat l'emissió d'obligacions
per uns 35 milions de pessetes,
no essent més que de 25 militaras
de pesseles les ofettes a subscripeid pdblica, ja que antb :As
50 milions de pessetes en obligacions es crea una reserva de
quince en cartera.
En la part financiera intercé
principalment el Danc de Catalunya i els seus elements, 1 de
la casa Krupp, que ,ja han intervingut recentment en la
Unid Naval de Llevant en Hura
operacions amb la Maquinista
Terrestre i Marítima, Tallers
Vulcano, Drassanes do Tarragona i Drassanes Caro, amb els
taller; Gómez, de cardereria.
Valencia, essent a la vegada
tots aquests elements inilustrials cl:ents progressius per
consumir en desenrotllament
creixent tota la producid de
les antigues societats de, 3tieres.

El gerent del Baile de Catalunya, senyor Recasens, es troha aquests dies a Astdries, ultimant tot el referent a la for/nació del capital social de la

noca societat, i ella preparatius
per la próxima emissió.

AUDICIO RADIO-TELEFONICA
Ex 'ni AORDINARIA
Denla, dirneeres. des de Nova
York. es (limara una raxtraordinaria ata/tarja radio-teleMniea,
que podrit ésser escoltada en
tot el mirón.
Eit el ptogramit hi figuren:
el niestre Zarloaga, que donara
una conferencia sobre arta el

violoneelista espanyol Casahs. i
l'artista tarribé espanyola, Margarida Alvarez.
Es trua/tete:a tin carineds salid a Espanya.
El Rei ha trames un misatge
per conduiii a . ich nostre ainhaixaclor a Washington, saltarlant
eis sadits amerieane i els compa f riotes de l'altra part de les
mars, i fent vote perqué l'avalaeament aconseguit en les comunicaciona per la radio-telefuria contribueixi a l'obra de
la pan mundial.

L'ona emissora tindra
niefres i l'audició es donarla dilucres, d'emes a dotze da la
vetlla, essent pe! taut eseoltaila
it Espanya durant i lut mal inada
de dijaus.
SERVEI DE LA POLICIA
Son detingut s els autors del
robatori de la j g lerla layret
El dia 7 de novembre dar 19:3 s'efectua un robatori a la joieria Layret,
del carrer nIe Pelai, en tals cendicions
d'audacia que

hom.

cridä l'atenció de tot-

Quatre individus, simulant-se mieses, se situaren anda ue carreta; davant
de la casa en la goal In ha instaHada
la joieria, i amb escales i cordes pujaren al pis principal, isla veure que
havicn d'arranjar el rétol que hi ha
col-locat al halc,:a. Meistre s'efectuava
el simulacre, un deis !ladres obrí al
baleó i penetrit dins la joieria, féu
provisió dobjectes i després, amb tota
tranquillitat, <'In falsos pal etea- fugiren.
La policia va tcnir cmfidencies que
els autors del robatori cren a Valencia i que encara podien recuperar-se
alguns dels objectes robats. Fetes les
degudes indagacions, han donat per
resultat la detenció dele quatre Malívides que realitzareu el rohatori, els
quals són Francesc Pizcueta Soler
(a) "Regatero", Miguel Gimeno Burget (a) "Niilo del calcetin - , Esteve
Martín RisnieOs i Josep 3. 1irasol Bernal. Els dos primers són ¡ladres professionals, bisecan complert condemna
al penal de Chinchilla.
Falta detenir l'instgaclor i l'ideador
del robatori, que es diu Josep Toro
Sánchez, el qual va comprar els ob.
¡retes robats i despres de vendre'ls a
la compra-vendista Carme Auroras, de

Valencia, manad a Marsella. A casa

d'aquesta dona a'han recuperat alguns

dels objectes rohats.
Els detinguts són Valéneia, havent-se Usuras pel Jutjat de l'Hospital les °portones ordnen por tal que
siguin portats a la riostra data' •

UN REFREDAT

MAL CUIDAT

es una porta oberta a totes les Nidales
DE LA COLA, DELS BRONQUIS t DELS PULMONS

NO DESCUIDEU MAI UN REFREDAT I
PODEU CUIDARLO
en pocs dies 1 a poo cost empleant les

PASTILLES VALDA
ANTISEPTICAS

Peró, sobre tot, nouseu sine, les

VERITABLES

VALD
PASTILLES
las qu'o» venen solament
o n CAUCES
lunb el nom VALDA
a la tapa 1 Ma1
d'alba forma.
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Inauguració de l'Exposke
del Llibre alemany
Davant d'un públic reduit,
compost en al seca major part
de persones de la colònia alemanya i en alta part de funcionaras, s'inaugura ahir l'Exposició del Llibre alemany.
Presidiren les autoritats junt
amh ii oimsol d'Alemanya, senyor Hasseil, PI representant
del "Horsenverein" de Leipzic,
organitzador de l'Exposició, senyor Ito p der, i altres personalitate. Obert l'acte, parla el senyor Roader en alemany, essent
traduit el diseurs a Leen:111y°'
a la fi de cada paragraf. El senyor Rondar, que pel que es pot
vettre s'adaplä perfectament a
la situarla, actual, digné el segiient:
"Senyors:
Tinc a gran honor de saludar-vos en

niiim de r Associació d'Ediors alemanys
i de donar a les autoritats de Barcelona i especiaíment al president de la
Mancomunitat de Catalunya les meves
gräcies més sinceres per tot co que

manent per •ecta:116S i instinto:id -its
solament de la nostra indústria, atinó
tumbé de les abres classes. Agota Es
el principal objectiu de l'obra de la
Indústria dell llibre, i aquest sobretot
el de 1 Exposició del 'libre que
s'inaugura. No és la primera ostentació que d'en mateix fa el llibre alemany en territori espanyol ni seré
probablement la

darrera.

Acabaré, senyors, desitjant prospr
ritat i benestar a aquest formó; país
i a aquest poble cavallerese, en Pape,
ran Ca que ractiu intercanvi de ferudiciú i la cultura fonamental per un
comerç conscient de la seva respor
sabilitat tindrä una marxa seguida i
uniforme que contribuirà a estritayer
cada cop més els llaço s entre els dos

pobles."
El cünsol d'Alemanya, senyor,
v. Ilassell s'adherí a les mani...
festacions del president del
"Borsencereins" i agraf a les
autoritals la collaboracid que
havien prestat, i feu vots perqué aquesta Exposició estrenyi
els Iluos d'amistat entre els
dos pobles.
Després parla el conseller de
Cultura, senyor Llosa, i ben
aviat procà que ocupava dig-,
nament el carree que ocupa, car
aire) de la Cultura, per a el!, no
tal secre4s. A. la concurrenela;
que en la sera majoria era ale.
manya , els explica amb una ele.
vació d'esta' comparable sols a
la profunditat del mateix els
fet s nli: s importants de la
història d'Alemanya que la concurrimeia escolta encisada. A la
fi, en un to de veu tan ple de
pació, que li feu segurament
oblidar les reduïdes dimensions
de la sala, exelamä:
Alemanys: "Gott lebe Deutschhand!". que traduit al catara
vol dir: "Déu visqui Alemanya.

han fet a favor de TEaposició del Llibre aletnany.
En fer-nos saber el pla d'una Exposició del Llihre alemany a Espanya
no poguércm rnenys d'acollir amb gran
joia la :tova. Ens constava que ací se'
nein ben rehusa., la qual cosa per a
nosaltres representava, en la nostra
Geil situaci,1, tul benefici, dobiement
,ligne d'agraiment. D'una banda el
noble ens havia donat anteriorment
melles proves d'aquell interés cavallerece pel qual de fa segle; es conegut
i celebras. Sablem altrarnent que aci
no venient a tracia r amb estranys, cat'
ambalós s'oblea són antics amics, que
de molt temps enea e3 coneixen i et
tenen mútua estima. Fa deu anys,
inaugurar-se la Bugra. Grans Exposi.
Internacional de les Art;
qttes de Leipzic. els repreentants del
bell país hispanic pogueren é5ser saLa concurrencia aprecià, C9II1
ludats a Leipzic, amb raó, com antics
i lleials camaraaks en les lluites de és de suposar, les manifestacions, aixf com l'alemany del
la Humanitat per aconseguir un obsenyor Liosas.
jectiu a. atran: el foment de la cultura
El senyor Sala i Argemf, preamb l'auxili de l'obra de Gutenberg.
sident de la Mancomunitat, féu
Per a mi personalment, és una saun discurs tata bo cona era d'estisfacció recordar que va ésser la nieva
perar.
patria renana la que. segons afinen,
Digué que agraïa les maniconstruí el pont que per primera refestacions dels representante
gada uní Espanya amb Alemanya. En
eiecte, els "Set Tractats del P. Joan alemanes en nom de Barcelona.
,le Mariana", que allá cs donaren a Catalunya i Espanya. Aquesta
bou la inca central del discurs
l'estampa en 1607, fnu el prMter hilare del
sonyne Sala, que l'esmentat
espanyol que s'imprimi en territori
president desenrotllà amplaa:etnany. D'alcshores ençà les relament
i amb tot , detall durant
Ci,113 entre amlahis paLan no han so- més d'un quart d'hora.
Seria
apartar-me
masfert interrupció.
Les autoritats i públic passa del meta objecte vokr ressenvar o earen després a visitar l'Expoenumerar tots els tresors de la lite- eicid, que, conté 6.000 volumm.
ratura espanyola que Alemanya ha tra(luís i propagat: m'acontentare amb
indicar que les obres del ;catre clàssic
c:panyol i de tots els grans poetes des
r
de Vicents Espinel, Hurtado de Meaaloza i altres, aixi eran la literatura i
la Histbria catalanes han trobat el
Va donar una conferencia, a la
máxim interés a Alemanya. Us será Acial Academia de
Eones Lletres
ja conegut, scnyor5, que el nombre l'insigne publicista En Ramon D.
d'editorial; alemanyes que s'interessen
Peres sobre "un antic membre de
rairticularment per Espanya i la seca la dita Acadmia",aix,5 és, l'histocultura creix constantment i en la mariador Serra i Postius. Base de
teixa proporció augmenta el nombre l'estudi del senyor Perés bou no sod'erudits que amb tot resforc i com a lament diles obres castellanes puespecialitat es dediquen a l'estudi d'Esblicades en 1726 i 1747, saló, espepanya. A Hainburg tetnin l'Institut" cialment, un manuscrit posseit pel
Ibero-america . i un altre d'anàleg a Berconferenciant, escrit ett catará: "Et
lín, a -part d'una especial representaparque de Barcelona i Memòria de
ein'> crEspanya a la Universitat. Tres
Ins seres antiguitats", que s'havia
560 els aliad: en Rangua espanyola'
vingut suposant que estava escrit
que veuen la Iltim a Alemanya: Gaseen castellà.
ta dc Munich, 1:11. .nol,1 d'Hamburg
Després de recordar l'época de
i una calició del 1?,.•-liner Talwbfat, se, Carles 11 i Ferran VI, en que vis-

iRONICA DE CULTURA

se

~mar ami, una gran nombre de

puhlic icions professionals. Amb afany
veritable i amistosa devoció gran notn.
bre derudits rateares es dediquen al
treball no sols de donar a conèixer
Espanya i les seves produccions al

nostrc poble, sitió tumbé la trexposar

a la vista de tothnin la importancia
significació al'E.panya com a poble
cultural i collaborar al seu desenrot-

Ilarnent cientific. Slan d'esmentar
aquí les excavacion: cl resultat de
les quals fou el descobriment de les
ruines ale Numancia i alt res traballs
arqueológics i paleontològics que na
ha dubte que us secan coneguts. Tarop,>c ni, van rcrassagats els !tomes dt.`
C UMICia alentall Ys en posar a la Ilum
del sisón en l'elevat bloc que es mereixen Ilurs collegues espanyoI5, com
sInn vist en el cas (le reminent homo
de ciéncies Ramon i Cajal. pare de
la moderna histologia.
Dranades tan intimes relaciOns ja no
causara sorpresa a ningú, senyors, que
el !libre alernany vingui a trucar a
les vostres portes. Eins en aixi-a podcm,
(Instant un cop de vista retrosreet;,,,
veme pristines relacions entre cls dos
Tot temps el comen: aletnary
del !libre ha . procurat tnantenir el Iráfec amb el vostre país. Recoralern leap ressió d'un dels nostres primero editor: que aleja: "Nonaltres, ribrers alemanys, ens Isein consideras sempre els

aposentadors dels cavallers de l'esperit;
procurem fer pla ;;I cansí a la ciéncia i
a l'art i fomentar amb ia nostra madesta participada', el hé i la cultura
de la humanitat". De la nostra Exposició Bugra a Leipzic en digué en
1914: Volguérem crear una obra de
pan en el millor sentir del mot, internacional sobre una base vigorosament
nacionäl, orgullosa de la seva prbp:a
essincia i precisament per això sobreixint de comprensió i consideració pel
mode d'isser d'altri".
Així iambé aquesta exposició nostra

no volem en cap manera que es redueixi en una enlluernador castell cIartificis que desaparegui gens9 profit per
a ningú, ans ha de tenir un valor per-

qud i de la qual bou influir Serra i
l'ostius, pastel el conierenciant a

treure noticies personals i biogrifique; que el 'almeja historiador dé.
na de les seres obres, moltes d'ag.
ingènues i que revelen, sens dulste,
escassa critica i manca de gust; re-

corita la manera peculiar d'exposar
les cenes idees religioses, que meresqueren alguna prudent observació en el Diccionari d'escriptors ca.
talatis de Torres Antat, i que Suray en en rambient, cons ho mostren les invectives del P. Fealoo,
atoratin, Cadalso, P. Isla, etc. Fiu

notar a continuació el senyor Perés que en l'evolució que entre 1731
i 1735 s'inicia a Catalunya cap a

l'Irs del català ett els treballs literuin, i no únicament el castellà, segons costum, correspon, en bona

part, al nostre acadèmic Serra i
Postius mil!, diverses obres, en especial l'esmentada mes amura, precursora, en corta manera de "Els
.-arrers de Barcelona'', de Victor
de Pi i Arinuon.
halaguen, i
"El vermú:: de Barcelona" és interessant no sois per comprendre l'estat dels concixemcnts histories de
Catalttnya en el segle XVIII, sind
tanda: de la 'lengua catalana, tant
literäria com popular.

En contestació al senyor Pe:4s.
el senyor Carreras i Candi fin notar con> l'interessantresim estudi que
acabava ale fer refutava la creenc a .
errònia que existeix respecte de la
1aostergaci6 i despreci que l'Acadèmia sentí en el segle XVIII i primera tneitat del XIX enyers la 'lengua catalana i tot seguit el senyor
Carreras i Bulbena, abundant tatabé en el sentit de tots els seo companys, observi que en descórrer tan
eruditament el senyor Perú la oteetina que amagava la manera
psicoleigic de Serra i Pose"
ser psicològic
havien pogut els acadkatics capacitar-se del valor de l'esmeatat escriptor setcentista, d'alto Malltri
incomprès en els seus mis simpatice
aspecto.

,L11 rosuctrAy
Industrial de Catalunyi Secretaria del
Cos Consular, .Asociazió de la Emulas Diaria, La Defensa, Assoeixi6
d'Industrials Electricistas, Ajuntament

REL1010SES
0r:taranta horas. — A la parraquis de Sant Jaume. llores
deposició: De les vuit del mati tt• les sis de la tarda.
Cort de atarla. — Nostra Dona al peu de la Creta a la Catedral, privilegiada.
Vetares en sufragi de les änimes del Purgatora — Torn
la Yerga de la Pietat, a la capeara de l'Escorial.
'- DEL BISBAT
L'Associac-ló d Eclesiàstica
pera l'Apostolat Populär tindrà
la sessió general del mes actual, avui, a dos quarts de sis
de la tarda.
Esta encarregat de la cona.rancia el reverend Pece Bosea,
de La Pobla de Claraatunt, el
terna de la qual serä: "Com
catequista es val da les projectiona per a la prepararla
eldle nois a la Primera Comu1116". L'asmeatatla canforancra
aera illustrada amb projeccions.
Es convida a tots els senyors
sacerdote.
— Sa Santedat Pius XI acaba de dirigir una carta laudatata a l'Editorirl L rcica F.apanyoia. Corte Catalanes, 581,
expressant la se %a satisfacció
pel Missa le Romanuni" que
acaba de publicar.
Amb aquest mot u amb
jacte que els subscriptors pug um posseir aguas', novissim
Misal. els editar han acordat
cedir-lo en avantatjoses condicione. ja que poden efectuar el
sen pagament en cinc Terminas
mananala, cense cap augment
de preu.
— Ahir, al mata el biaba de
a :ch. que es traba a Barcelona,
convalescent da la gran (Da:alija que ha sofert. estigua a
complimentar el clac:lar Guillamea
- El dia 4 del vinent mes
de febrera lii haurà una Santa
alisara a la parraquia barcelonina de Santa Madrona.
111 predicaran els jasuites
Pares Francaac de P. Irlarena,
.7aaap Lluis Hasta i Josep
Prat.
— En aquesta sacr :aria da
Calibra s'han ralm! rail p: . aseara d'una r . c. i. ,, oun devota. .1,al..r.arles el Din -a de Sara Pece.

de Barcelona, Confederació Gremial
Espanyola, Associació de Carregadors
i Descar..egadors del /don i
cié d'Adherits a la Era de Mos,res.
El scrvai de paquets comercials.—
El president explicà decalladamcnt les
mültiples gestiona realitzades per aconseguir que los reasablert el servei de
paquess comercials, suprimit per les
noves Ordenances de Duanes i prorrogas posteriorment fins al 31 de desernb.c passat. Davant de la considerable importancia daquesta reforma.
la Cambia Mercantil shia preocupat
d'eltenir per tots els mitjans la continuació d'armen servei. El resultat
immediat ha resat la nova prórroga
atorgada fins al dia 21 daquest ganar.
Considerant, per& que aquessa roncesde, no iarä nmes sin6 retardar els perjudiciaa afectes de la supressió del
servei de paquete comercials. s'aenrdi
elevar al Poder pitblic tina nova
5ollicitant ha cantinuació de resmemat servem o en cas de persistir en
la supressió. que els mitjan; supletoris
que s'indiquen a les Ordenances de
Dimanes. o sigui el de paquete postals
M el desnata räpid ile rae ..ale: i es, 5 . CMmmIlin a la rcalisat i a les necessitats
del camer,p especalment en el que fa
reicrencia a la rapidcsa del servia i
a rceev.i del certificas d'origen
que significa obstacles de consideració
ter al noarnal transport de mercadades.
Almas qües s ions foren tractades, tal
cona la diaposició desestima:Ras la instancia dicomessa emitas. relativa al tant
per cent de sacre que poden dar els
cafes caramellitzats, sobre reforma i
aclarimenm de diversos extremos de la
llei del timbre sobre les quals hi ha
encara algun dubtc. i. finalment. ion
Mecida i aprovada. donant-hi la plena
conformitat l'exposició cursada al magiatrat presiden; de la Comis5iiii mixta del Traban ca el Comera de Barcelona que ha de servir d'expasició
11101119 del nau Reglarneat en elabora.
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LES CONCLUSIONS
Les conclusions de Ir:Y:asamblea
Estudiants Católics eón nanalirosisaimes i s'eatenen a tots els
raspeares de la vida escolar.
F.5 declara que la Federació Catalana d'E. C. Cms una organització profaasional d'Associacions d'EstadIants: es proclama la sa a confesaionalitat católica i la llibertat d'Associacia'a
S'acorda felicitar la 'Fundada
L'amas Metge" i els editor. de "Ets
y

Xastres Clàssics
Es declara la urgent necessitat

Vapor llamea "Bjaraa". de
Swansea. amb carba. Amarrat
mol] de Ponen( N. Conaignatari
Witty.
Vapor espanyol "Maditarraneo", de Palma. amb carraga
general. Amarra: inoll (le Ponent Est. Consignatari Companyia Transmeditarrania.
Vapor espanyol "llamen R.",
de Cartagena, amb carrega general i 221 passatgers. Amarrat
rnall d'Espanya NE. Conaignatari Ramos.
Pailebot espanyol "Joven Paquito", de Palamas, amb cal-raga general.
Vapor a:manyar 'Rey Jaime I", de Palma. arnh carraga
general i 159 paasatgera. Amarrat moll da les Draaaanes. Coni, ignatari Companyia Transme-

la tornada als estudis clàssics. aspedais/wat eme cl hataillerat, arnb
jodes itids practica i mes pedagògics
que eis vigents en l'en s,enyarnent del
Latí, per formar l'estudiant en la
cultura humanista.
Es demana la implantació del regim autónom per a les Universitats,
i molt especialment per a la de
Barcelona, i que mentre no igui on
fet, com es desitja. la implantació
del regim d'autonomia a la Univeraltas de Barcelona, siguin implantata els estudis del doctorat a totes
Ice facultats i que es permeti a toses les facultats organitzar les disciplines i cursets que creguin oportuns en materia didáctica i cultura/.
Es demana l'establiment a la Universitat de Barcelona de catecires
supletóries de Llengua. Literatura,
Historia. Arqucologia i Geografia de
Cataluna Dret Catalä; l'organitnació de curaets de llengües vives. i
c i ne es puguin celebrar a la nostra
Universitat conferencies culturals
en qualsevol de les llengües del timón.
Es creu necessària la hifurcació
del batxillerat en Ciencias i en latetres, després d'un periode de cultura
genera!.
L'ABSTENCIO DE LA. E.

vapor espanyol 'Mallorca",
de Larraix. en Ilast. Amarrar
»alari Companyia Transmadi!non de les Drassanes. Consia(arritmia.
Balandra aspanvola "Diana".
de Vinaroz, mal garrotee.
Vapor anglas "Areadian", de
Soupthamtón , ara turistas.
Amarrat moll de Barcelona Est.
Consignatari Mac Andrevr.
Vapor espanyal "Vicente Ferrer", de Palma, amb che-regia
general. Amarra', moll d'Espanya NE. Consignatari Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyrd 'Marquils del
Tirria". de Gijon, r.mb eitrraga
general i O passatgera. Amarrat moll d'Eapanya NE. Conaianalari Companyia Transmeditaerania.
Pailahat espanyol "Paran Co_
lan", da Garrucha. ainh (arralar
izan/nata
Pa lehnt espaavat aparan]
normarais", de Torrevalla. anal)

yam esident de l'Agrupació Esco.
tr Tradicionalista, aclarar Josep
Junyent, ha cursas al president del
Ccnnit¿. C)rganitzailor de la Primera
Assemblea l'ad-eral de les Assoziacions d'Estudiants Catòlics de Catalunya, aenyor Roana Perpinyä, una
¡letra eta la qual expoaa els modus
que han fet que rentitat que presi.
dc.a -lag; abatingut de concúrret

I

s

TRADICIONALISTA

imaria Assi:AiMca.

Ferio tl e Poduchs Cerämitn.

Vicens

vicens n

Llea p atx: Tallero, 72
Tolefon A. beso:
Pibrlot: Cerner Bonavent
prop de lmi ra
ds
*lana)

RARCKI.,()%7.4 .1

1.
BL E .1.fi:1

CAMBRA MERCANTIL
Cambra Mercantil ha celebras reunió
ord,nada, preparatOna de. le Justa general cl'aeseciats anunciada per al dijous einant, dia 22. Apro,ats. cis estals
ganarais de comptes i la lafensúria del
Secretad. i eanvades impressions sobre els principals e..arems que sfhan
de posar a raprovacid de la Junta general. es tractaren les qüestions seguants
Foret liegits i despatxats diversos
oficie, entre ells de la Lliga de Defensa Comercial i Industrial, Centre

TEATRES
Gran Teatre del Liceu
Avui. 32 de propiatat I o
nament. A dos quarta de deu,
l'òpera en tres artes, dividits
deu quadros, música de l'irnmortal afozut,
LA - LAuTA MACUCA
prenent-hi part elle celebrats
artistas senyores Dahman, Jokl
Frind, 13esalla, i aenyars Bellanherg. Wiademan. Marawsky,
Naseans. Mtre. Weingartnar.
Demä:
MADAME •UTTERFLY
pele celebrats artistas senyora
Dahman i senyora Taceani i
Damiani.
Dimarts, 27:
L'OR ' EL MN
debut dels calebrea artistas
Haffgren i Iarchoff.
Dimecres. 28:
LA FAVORITA
Primera del divo •
HIN n ur I A/NAO
d p but de l'aplaudida la-miran
Lltaiaa Silva i prenent-hi part
el notable bartton senyor Damiani i el cèlebre hala alasini
Piaran'.
Dijous. 2 8:
LA WALKYRIA
Dissabte, 31:
SIGFRID
rab

T

Teatro Catan Romea
Aval, dimecres. tarda, a laa
cine. Tothom e rimas:
LA PENYA ROCA
o
LA COLONIA DE L'AMPOLLA
Tres actea da matra broma,
d'En Montero, a paella populars.
Nia Joventut Jordiana:
Els dos grana axits estrenats
ahir
MIQUEL AUCLAIR
tras actaa. i
EL PELEGRI
un acta: les duas abres d'En
CHARLES VILDRAC
Dama. tarda, aspectaeles per
infanis
ELS PASTORETS
o
L'ADVENIMENT DE L'INFANT
JESUS
arnb l'arribada del Reis. que
obsequiaran els nens i nenes
que assistiran a l'espertaele.
Nit. Tartana Catalanista:
MIQUEL AUCLAIR

bife

l

Prineipals artiatoss
Mile. CAMILLE 1308, estrella d Ist iansa da ríen
de Paria,

ROIGE
són els müs garantlts

DIOS SALVE AL REY

rano,.
LITA DUC - -GAY--SOLAR
CYNT ARYEL--VAIDA
PAULETTE AMY
: mr.ERNEST RICAUX, hallart .b. I mera da Paris.
Mr. MORRIS, famas dibujard pariaonc.
Mr. J. RIDDER, colossal haI latí antedata.
1 MA MA!» el LEONIDOFF,
a

llames allótiquoa.

Dotze premia del Concurre
de Mellases del parir:mito
"Arlequín", dotara

Alti', LUXE. ELEGANCIA,
BELI.ESA
Dama rijan... fusrda . ala_
ill e l ti n'atinara Es daspatxa
a Ci m umptamium m um i al &s'arda

de It n verida do la Plaça do
Cal talunyn, 9.

EXPOSICIO 1

Pi O

t

1/11
:•:

VC
• NÇA, 2 E E p

«ami.à gime de 0 rac110 :•:

TALLERS:
••

-

BAILÉN,

225 -

Telèlon me 0

aque ..t taima:

POR UNA PUNIR
Arnb un estupend repartiment
despinta 4 tompreduria u al
Centre de Localltata de la pisca
de CatalUnyt, 9. Tetaren 4017 A
LI

,,,,v1144444,4444~1

Tatre Cafal 4

RAMPA

'TERTULIA CATALANISTA

Dama nit.

0:.4

M.QUEL AUCLAIR

Ni
:.:

deapataan vala: nollotgaha
Multar. Daa tallada de la Pritaa,
54, 'rolilrin f151 2 9 A, i Sombrerería taita Iltrapital, 16

EL

PELE0111

PATFIt CINEMA

SALÓ REINA VICTORIA
Orquestrinee
LITUANO I MOLTO

4444441144444+0044~44
444+64.4.44444444•90~,

OLYMPIA

Extraordinaria produccia
complementaria de l'episodi
hiataric Robí deis besaos,
genial interpretacia del gran
actor Wallace Berry, Mar-

CARNE COSE8A
CARINETA OLIVER COME IA
ALEXANDRE MAXIMI NO
Director 'Melle: Felderis

ESTRENA
de la famosa remeta en tras
actas, musica da Leo Fan, autor de La princesa del inflar,

Oliver

gemida de

p

bardo-Caramba.

Protagonista: Agnes Lidelba.
Decorat, atrezzo. vestuari i
"IlliSO en acene" de la casa Ca-

Avui, dimecres, tarda, a
un quart de sie.
L'aplaudi
da
o
c tres
mledia en
actea, de Darius Nicodemi,
traducen) de Salvador Viraregut,

Completan el programa:
flamarada del gen', per
la gentil Hope Hapton;
pile, mosso de granja, ehmira, de grans rialles.

EL VUELO

-.444.<4414444.4444+444.414+

ramba.

Damit, dijous, nit. Segona representació

Lamotte i John

Bowere.

1

MADAME POMPADOUR

al- ació de la companyia Lom-

MADAME POMPADOUR

Oliver Cebolla
Maximino.

i Alexandre

Cinema Princesa
Via Layetana, número 14

Nit, a sin quart d'onze:
La formosfssima comédia
en tres actas, Joan Ignasi Luca de Tena,

CONCERTS

AMICS DE LA

SONIA FRIDM4/1-PRAMA

Palau Música Catalana
RESTAURANT

/id ME FE U Mil 11111
Cada nit. de SO a u, gran

co p eens poi finuttet TOL.
DRA. De 12 1/2 • 3, sorti.
da de teatro. por Porque*.
triza AOTAL

Avui. dines-res. programa colossal: Eis amore d'un actor celebre, sensacional drama de
gran argument, interpretat pel
corlas de la pantalla Vailliam
T'amurria L'imima d'Oscar, ba-

Demä. dijous, tarda,
EL VUELO

MUSIC

Avara dimerras, a tres quat
da dan de la nit, presentara/
la pianista, vialinista i com
airara

Tetaron 1374 A

EL DINERO DEL DUQUE

Nit:

Dama, extraordinari pragra
grane refrenes. El pastan
drama Curro Vargas, en fa
jornadas. pr, jart a nt-aa la p
mera: Meró, grandiosa abra ra
/rastrea tamps. La patita
rIna, par afary Miles afratar,

La

per ()arme Cebolla, Carmlta

Protagonista: MINES LIDELBA
Halagues a pies. 5 i 3. Seients
fiaos, a ptas. 2. Entrada general, 060. (Timbres melosos)
Es despatxa a comptaduria per
a lotes les funcione anunciadas.
Millas de tramvies que porten a TOLYMPIA: Números 29,
31, 32 i 57. Autamnibus Plaaa
de Catalunya-Draasanes, linda
Sant Andreu.

tis, canniaa en dues paras
vista de braus • profit de r
trena del soldat a Barcal

RICARD, OOR DE L1.110

COMEDIES SELECTES

CARAMBA LOMBARDO

ranga de boda, magnifsra ei
alei salarla programa Ajaría,
Bryant Washburn; Fora

Avui. dimacrea, Suecas:

GRAN COMPANYIA DE

A LES DEU DE LA NIT
tinqué deis vint dies d'actuació
de la famosa rompanyia

cada an l'abra Hemos I be
per Bady Ballama-. Una

ail!res.

Teatre Barcelona

AVVI, DIMECRES,

Dies de moda:

DIMAM1

DIJOUS 1 DISSABTES. Ball
a la metida dala

teatres.

•Ielnn14,

EL, DINERO DEL DUQUE

144444404414444441444+8•444

TI
CINEMES

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

MIQUEL AUCLAIR
EL

GENERAL
ADIOPHONE5

fe.991144441464444444444444

Aquesta nit:

PELEGRI

Es despatxen Vals: Gran camiseria Pitó, Jaume I, 11, i
Casa Vinyolas, Portaferrissa,
18.—Durant els entreactes es
renovaran les localitats a l'Administració de/ teatre.

•••••••••••••••••44444444fri
ELDORADO
COLISEU DE VARIETATS
Avui, dimecres, tarda, a
dos quarts de cine. Nit, a
tres quarts de deu. Grana
artiaties programes. Estrena de la formosa pele
ruta de gran luxe

-SI F1

Apareas alelesoa
Radio. Bobines
ansiases TANGENT.
Ittunilorab I e s

auriculars

Avul, dimeeree, tarda 1 n51. rolen5111 nn proerameg . Loa olvertlues
(unen una frea1/11 INall
Cl eslimerad'En Casimir; el emnedrama
Sentlnellee condemnate; la formosa
comedia Le fogosa J o eentitt, l la
grandlosa pellleula ile !asuma peesentad& de 3,100 marres, Roe

RADIOPNONES"
Visiteu-nos i us convencereu
CLARIS, 39.
Telèfon 2406 A.
"GENERAL

peina, uijoum, chic ratrene5,
Ire elles tonteaban i aussiina, per
citarle!, Rey,
la gran serie, dial, inda 4• 11
iornades, El boli dele
piratea, per la eatebre artista
Peras Blanca

f4444.6~.~.....seer
.4444444~~4444444,64
! Monumental - Pedró I
Walkyria
Aval. dimaerass L4 »U del tleg por,
Plektord: L'orada d'una ma- >
PS (Ajarla : emisor I amo, per

Jeck

LA LLAR DE M4DAME
per la catabre estrella de la
pantalla

,

Allee JoYee : do im vull morir;
II gall I rillea
---•Tenia, dtious. estrene,: %Necias
legal, per Trillare Raid; meele 15 m'anoria; Meter Ibais. ;
Ne era un eleverdi Per
&hile Polo.
I de
'me

NORMA TALMADGE
Suecas dele famosos equilibristas còmics

TROUPE ZAOCHINI
Exit de les notables ar.
tigres.
LES

6
.444444444444,14444441.444.4
44-^4~4444oweeporp.a4,4~14
dimacrea. tarda, L' s .
aeterno deis hornee, drama,

r

RAVANA DE

CUSTODIA ROMERO
L'original i ovacionat ir
(lata, humorieta del piano,

DELFY
,

cluelu

_
Denia, ilijous, larda i Dita
Salario. programea. D' endres ßerata d'enero a

reaparicia de la popalio-rearma artista

GO VT
estrene de

rtiltima pro-

thi e etA dal reatas. da la panta+ Ila Ricardet Talmadga, 18.1
4 rel de la volocitat.

•
1186944•44409114441•69904•Aat

L'OREGON

(Tila Cnvared Wagon. diram-tulda James Cruza: aatralks..1. Warren herrigan,
Lois Wilaon. Tuny Marahall
1 Ernest 'Forrarme. Sineronitzaral musical expressa
per a la pallieula par ¡Inc
Rieserold. interpratada per
una gran nrquastra, sola la
direeria d'A. Barrena Muymir. Nit: Noratal. Unlver-

sal núm. 83 i LA CARAVANA DE L'OREGON. Ultims
diPs de pi mueve:ti do la gran- diosa pellietila LA CARAVANA DE L'OREGON . Av ial:

D'AiTtS

ARCE

Repertori varladíssim I ex-

fan devenir formosa, avellutada la cara; la pan
fina i agradable, suau com la d'un infant. El:
Polvos dliorline son el millor secret de formosura i joventut.

per Dornthy Dallan, i la
grandinaa pallfaula LA CA-

La celebre ballarina

1 ELPERFECTE CAVALLER,
i

(; lhi'ill

SWIIIIS011 l

Mill(111

Sili4. Programa .tjtiria Eapeeibl. llibrot (le l itt famoaa

aseriptara anglaisa Elinor
Glyn, Aeaumpta ninderntaI
a i tn.
111~4~4.4.- .44444,44.aaas

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
Avui , Idimerres, Un Romou
radloast19, Fatty per un &dar,
L'eseändel del mete. Da vid 009pergiold, Aegnna jornada; Odi
hereditarl, Amera d'un Miar
oilebre.

POLVOS filORLINE

11111111•11111131111~nuntalnimullUnalmimuntiontIonnulint11111

4. AVni.

pa flyola

Exitha enorme da la notapu:masar/tia artista

Els

I C O L 1 SE UM

3 FAVORITES

CUSTODIA ROMERO
7

Avni, Iteró, La fogosa »vente, entinen.' condemnats, La boda d'En Casimir.

par una sola vera«
[avenares, aen . aelonal
e•trena

a

y

.....444444+1144444444~

Excelsior

.

e

falle. SUZY •REMENCE,
(Tarabita a Parla de la
" Pant mata de Cellril'illMI"
11111e. LULU ROSALATO sial
matra 111(. 0,1. i le Paria.
TUE GOODE 1118TERS, ca-

Diana - Argentina

vende, per tal (pie tothom pelan;
1111/101rar la tatuo,' obra del
me minan, LA SAVIOTA, MI)mera
una
aren ralialaa Sir pral" Flieu-vna
be, fintar ' emb entrada. 2 ¡sin
Entrada g eneral, 050. Tertla I ntt,

Dijaum, tarda. Doña Franolsquita, per Herrara. Raga
i Vendrell. — Es despatxa
. a comptaduria i a la revenda de localitats. Plaatt de
Catalunya, 9 (Centre de 10i cantata.)

JOVENTUT JORDIANA

GRANDIOS EXIT A PARIS
Suparb espaciada, el miar
variat, ra tal a intar • easant i
el biés alegre. Fastunaa presentarla).

mal, adaptada de la grandiosa novella de l'Insigne escrip
Víctor litigo. «I geperut de riostra Dona de Parle, sublia
crearla de Teminant actor Lon Chanay, en el papar de "ralla _
simodo", secundat magistralment per la bella aetriu flaaj
Miller en el d'Esmaragda. Aquesta obra As una de des
grana pi-Arreciaras i la millor tasca artística que s'ha p
sentat a la pantalla. Completen el programa Lluitar I vem
cer, primera de la aerie d'avantures pal campal dar rn11
boza, Jack Dempaey. Gran èxit de la coral-día dramática
Venjança complerta, per l'artieta Herbert Rawlinson.
amb la mapa, de grana rialles.

Astil, Mintieres, tarda, erandide
~mur. Rernalela de LA MALA
SOMBRA I l'esa ese Pany LA GR.
VIOTA.---191t. benettel de remment
tenor Antonl Nerquce. narrara rep resentad() de l'ojeara MARINA 1
erudito) acta a cormERT Prde
ernInenlm &Mates Tora Para, antera Marque+. Franeear ondaynt,
Tau (Jorge s thus admodovae
Paloma tarda 1 off, per una role

Nit. no hi ha funció per
lal da poder assajar

~44...44444n444~44.4

To perds 13

de la tamporada. Primera jornada de la super jora Uni

Pularissim primar acre,

García Romero, i La gaviota, dahutant ei lanar Llufe
de Maldita.

titiL111

i

tia predilectas de las taminia digerid«
ciPauntrisa ludid 1 Sexi" Torrente
AVIll. dimecres, Manparable programa. Verltable 1 sorollós

4

Manan VIU.Lfinb
atesten; direeters t maromeen:
amad% May, R. lemm•

Mal

Teatre Català Romea

AM, A LES 10 DE LA NIT
SOLEMNE ESDEVENIMENT
'T.EATRAL
Presentació a Espanya de la
grandiosa companyla de revistes deis teatro L. CIGALE. de París, dirigida per
MAX DE VITER130
arah Eastupenda revista de
Max Eddv. mis en seene
d'Alfred tiragnan, eoreagrafía de Stilson, vestits da
Pasraud, música original i
arreglaria de Morison, talles
i arrasaras de Tocha. Regisbaila, Ilaymond Lilln.

helocriiin UIIA

ORAN coler
AANIIrOaN°11
Director rustir . or multe
PAR LUNA
Director d ....Pena: pi reiebrst

a dimecres. tarda:
Preus económica. Butaques
a 3 ptas. La bien amada,
per Raga, Cortas, Múrcia,

EL PELEGRI

TEATRE NOVETATS

,

498444ffleeee.ow...
TEATRE TIVOLI
Oompanyfa d• orgaRmIll
eprovol8
LA MES ORAN D' ESPANYA
Director arttetlet
EL MESTRt PAU LUNA

.

Telèfon, 3500 A

10 CIGALE GIRLS 18

g

Sota la presidencia del senyor _losar; Cabré, la Juma directiva de la

ELS ESPECTACLES

labra 0 hallarines minteri-

Fajcles de Valencia i artidesde cc naif UCCid

DiMe01141, 21 da tener

PRODUCTES NOMINE:

JUdne d'Horliae (tintura progre-salva per ale caba lla blanco )z e.-

~llame' rece. 1 Inefenalub 6. - Pavea
(enolt
herente 2'50.Creaba (evita les arruine* 2 50. - Ayas
dearthice (ea co.
r
rica% efervescente» S. - Daniel bloatry
(salo
o/refala pu
ab bao» do pateo: 3'50.. liaa g
oeI (comprimida al b av - risum per
• regeneras el cabal!): 3'50Pipa* emane Eatablireash DALNAU OLIVERES, 5.
ad

PALS4IG DI L'INDUSTRIA. 14 • DARCZLONA

A.

eran, tota d'are!. be
CAIXA eapdalr,
tanimina. 31allorea. cuor
hnnei;
m 55, int,rioi.
•
a 010 pessetes les d'u primeros paraules I a 0 10 per cada
5 II

— .— una d'oxees — —

:-:

COMPRES •••.•

PAPERETES31:12 »;: jct."
ä

Rambla 401 Cien. 911 41Itram

VENDES
TriM weenetat, em
cAixEs ~AMI.
die eta Peseeies. sdeuee.
numero tia. lutona.

Gor. I Kallrnann. de
nerlIn, de 85 I 411
notes. es ven. linde OT4a11(10111. 96. entet.

AUTOPIANO

LLOGUERS

SOLAR

••••nn•

elarreesrlifigaa,
4 oxa1451 ni
f•aine
n Pr.li:itsiro

rus o :d facie coluirt mttjançant
etont. Errtut e a LA PLDLICiTAT
- •_
_•n

PERDUES
BRILLANT

:1«alrtire
'4Vi
le
deleir la piare de e:1111110mi raste..
al Portal sie lAnges, ralle, Fontante,
pises Tupinambo, autdmolbue A.
sant 41 Cierre Provena t »entra e
itriesu (Mi 5 Ranelló. 145, terror,
Mera, on es /re p arare eepssodiasse"
• qul el torre.

