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ÀMFORES TRENNDES

La reunió de l'AsSemblea de la Mancomunitat de Cataluamb els serie debato i votacims, ens ha afirmat en el parer
ha a la nostra terra un excessiu nombre de Cupe politice
,aa Caldria, per ala clarificació i l'eficàcia de la política c ata- la formació de grans forces que absorbissin moltes de les
• ..ssions actuals. L'aigua corrent es perd dividida en regucmúltiples. Cal ajuntar aquests i crear els rius abundosos.
Quants grups dirien els nostres lectora que hi ha avui dins
l'Assemblea de la Mancomunitat? Davant de la pregunta, un
-,um es decanta a contestar räpiclament que hi ha sis o set grups.
l'es& si es fa el compte detallat, se'n troben 'força Inés. Nosaltres hem fet aquest compte. i trobem divuit grups; i encara
CC queden alguns fora del dos de l'Assemblea mancomunal. Els
s-rups politice que hi tenen representació són els següents: Lliga Regionalista, republicans nacionalistes, Acció Catalana, Federació Monärquica Autonomista, jaumins, tradicionalistes,
conservadors, mauristes, Unió Monärquica Nacional, Fesi eraCió Nacionalista Democràtica, reformistes, republicans pos-

sibilistes, republicans radicals, republicans autonomistes, rodesistes, agraris i independents. D'altra banda, una bona part
d'aquests divuit grups no són homogenis. Hi ha subgrups i matisos determinats per lee diferente tendències politiquee, per les
qüestions locals i comarcals i per les amistats i enemistats de
persones. , Componen l'Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya 96 diputats; i és tal l'abundància de grups i subgrups,
(me-com a ptomedi n'hi ha un per cada dos o tres diputats.
Ve't,aci una política. que Podem anómenar de testos. Només
!ii viem : una o dues àmfores senceres. El restant sein migues
bocine. Aquesta escampadissa dels testos pertanyents a les
..rnfores. trencadWdificulta el cerní de la nostra política i el
incbmo4je-eKd:rt g moments.
La politita de testas té l'inconvenient fonamental i gravisde . de jorbar la coordinació i l'engranatge de les forces catalaile5-.1K mecanisme de les organitzacions fragmentàries funcio
Els municipis, les comarques i les províncies ofi--la
dals .vénen ' a ésser de vegades peces soltes, rodee que no engra- neo, cartes que no lliguen. I com que en aquest punt tenen aplicad& en certa manera, les Ileis de la mecànica, resulta que la
força deis corrents politice s'esvaeix en molta part, per la mancança d'una organització que relacioni, disciplini i uneixi les
peces legrare i comarcals. •
Alai s'ha arribat en molts Hoce a un cantonalisme perniciós. Dins un mateix partit polític, les orientacions ideològiques
les tàctiques de Iluita han estat i són diverses i fins oposades
ea. les diferente províncies, comarques i localitats. S'ha perdut
la direcció de conjunt, s'ha oblidat la solidaritat orgànica d'un
ces viu. Trencades les àmfores, cada test ha anat pel sexi camí
ha obrat pel edi compte. I si examinem el balanç d'aquest reas, deeilligat i caòtic, trobarem que ha servit principalment per
abdicacions d'idees i les relliscades de conducta.
Cal anar aviat a un sistema de gransiorces.neesionals.
illint'ilViseetos no seran mai una àmfora. Aduesta esté essen'c:aimént constituida per la-unitat, per l'estructura, per la forma
ii china el net perfil i la fa apta per a contenir els sentiments
i les idees. .
. On és més necessària la política alta, de vastos horitzons i
ci2 poderosos organismes, As en el camp nacional. El caciquisme,
darrer refugi de l'espanyolisme a Catalunya, es per la seva
pròpia .naturalesa un sistema fragmentad, localista, de trossos
i fragments. La colla dele cacics forma com un variacliseim mosaic que no presenta cap dibuix de con-Sunt. Els cacicats són regtics de taifes, i tenen• una autonomia local que els fa independents de fet dins la respectiva demarcació. Pere'aquesta independencia per als cacics, és submissió i enviliment per als ciutadans, per al poble. El nacionalisme és radicalment enemic de
Nemicolament Cantonalista. Admet la gradació de les autonomies internes. Pesó posa al damunt
suprem de la nació.
Patriotes de Catalunya que poseu la unitat í la llibertat de.
la nació nostra per damunt dele campanars i més enllà dele
hauts locals: contribuïu a l'obra fecunda de refer les ärnfores
trencades, donant-los la forma adequada a les circumstàncies
psesents. Porteo l'aigua bona a les més amples correnties, percrié els reguerols perden una part de l'aigua en escolar-se sobre
la terra. Que cada comarca, que cada localitat sigui un clap de
calor en la gran àmfora nacional, i no pas un test informe i separat. Lliguem el feix amb els llagos (le la llibertat humana i del
scatiment de pàtria, i haurem avançat l'hora del triomf de Catalanya, que serslel triomf de totes les terres i de totes les poblaclans diverses que donen la saba i la fesomia a la nació.

I r. brillan l carrera notifica del non
ministre de Finalices enfiles

Segons comuniquen de Lon--

r

, el non ministre de Finananglès, és el segon deis fills
ven Joe Chamherlain i neuloe .fnes im-portant, desdel cile president del Con. al Gabinet : britànic. En
at,
,jel Molar del . 'loe

caneeller -que dirigeix els
i i . ehalls del .'Parlament en ab .as del cap de Govern, cosa
nmit sovint. s'esdevé.

Y v jjj Chamberlain té 54
aixä . és, deu anys Inés

que el seu germanastre
Aus en.. El pare, en la seva edu-

essia metódica, hada destinat

Austen a la carrera política,

N eville • a la carrera deis Afers.
1:1 primer batia gairebé un reN asa esdevenint .membre dell
G overn • als 32 anys, mentre el
$ egon seguía una carrera exelu sivament comercial, dirigint
Pla ntado/1s a les illes Bahaatas. Tornat a Anglaterra, partiM Pà. en ' la direcció -de grane
einp reses -eurnereials.
En 1911. degut a les insisten IS de. I2 mies,
acceptà de for%r eso del Cerned,' municipal
le Biriningham, essent - ne eles indie unenimement en 1915t5 Ate.shoree, però, no tenia
%ara ambició
qu-an,

.tot d'una, Lloyd George, volent
Orgarntz
ar tota la nació per les

fretures de la guerra, en crear

ministeri del servei nacional. que assenyalés a cada einlada el sea deure, sigui u l'exercit. sigui a la pcodneció industrial, tingué la idea de deun

manar

Diners bin esmero

Segons les dades de la •E
E Soeietat de les Nacions,
Espanya es l'Estat que,
proporcionalment, invere: teix més (limen en la de- fensa armada,
li
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l'ajut de Chamherlain.

En desembre, 1916, Chamber,
lain, eslava a punt de partir,
quaid sin missa Igel' de Lloyd

George anantslo a frobar a dan

del -vagó, el féu retornar a Dowfing Street. Alti, el primer 'ministre, li don à dues setmanes
de temps per preparar el pla
de mobilització i organtizació
del poble anglès. Tot això sen-

se instruccions, sense poders
adequats, sense tina organitza-

ció d2ofici. Aquesta :tasca era
gairebé subrehumarta. Arnb tot
i això, Chamberlain la compli
d'una manera brillant. Alguns
meses Inés tard, -cessava de for-,
mar part - del - Govern, havent
presentat la dimisiÓ. Però s'havia apassienat -per la. vida poItitea i així. en - 191S, Ton elegit
dipute' de

Birmingham i Bona'.

Law, i mes tard Baldwin Ii confiaven el ministeri de Comunicacions, i poc després, el d'Higiene.
Segons l'"Evening News",
Lord Curon retornarà de BagnoleS-de-l'Orne el, 4 de setem,
bre ner. b estarä a Londres per

pocs dies i tornarà al camp fina

a la fi de les vacances.

BAR.CELONA, DISSABTE, 1 de setembre 1923

LA SITUACIO D'ALEMANYA

COMPARACIÓ AMB RUSS1A PllEILS iiNAGLORIES
Tots els que vivim ara. a Ale- .
manya solo ti nh miea cootiomistes. Partem cte la inflació. de la
Valuta, delcurs del Mar i manegem els milinns i els bilions
rom si no Itaguéssint fet res
»tes en Iota tui sastra vida. En
el- fons, pecó, d'econemia cap do
nosaltres no cii . sap res. 1-ti
algú al mún.que l'entengui le emú-unja? Es un rnisteri con)
tants iraltres, un misteri que

serveix perquO inolts professors
es posin una levita i donin una
Ilieó insuportable i perquó una
'olla de burOcrates es guanyin

la vida i puguin donar carrera
als fills.
Com que les opinions (Pis

illustres economistes ale manys sobre les coses niés Plernds

mrntals són cont yndieti/ries, .jit

el llegidor que un
periodista, que és heme que ha
de tenir una opiniö sobre 1 ol
compres/dril

encara que no la Iti calgui tenir.
ha de tenir ara una opiniö contradictòria. ha qui liu. i vis
demostra. que Alernanya As el
p aís d'e menys inri:u : id del nión.
QM./ (s la inflaci6?—sentireu

aquest senyorDoncs-la infloció és una reta -

que cho

rió entre la moneda ernesa i la

quantrlat

de rnereaderies qua
aquesla moneda pot moure. A
Alemanya hi ha un centenar de

bilions de inares-oaper en eireulaeiö. Qué valen aquestes 10
de paper? Poca cosa. 'Ami)-ne3
qualre.cents • milions de passele s les conipren lotes. T qué són
quatre- cents milions de pesse_
Ins ? Ites. un rero a Vesquerra.
quasi.

Dones ami-) aquest quasi zero
a l'esquerra. a Alonsanya
viseut durant mol! n l'o ternos
mes baral que entine. molt inée
harat que . abans de la guerra:
slion mog.ut, i os rnouen. en un
moLvina quanlitat de morera- te_
ries - que fa frertal. Por be que la
silenció ha. ~vial sobladann-ml. situant-se només uns
qualitsalies Crin/ro. el professor,
moneda td la poténeta : ti'adquiSici6-que ict a . .Alemanya? A cap.
A Franea, fent una milla yidet a
las costa una

quarantena

francs al dia. A Merinos-a. Umb
ele mares que us donen per quaranta franc s francesas.
millor que a París. anafre dies.
Inflació? Misbria? A Alemanya

—din nioll. seriös reconornis_
ta—és cl país dc menys inflaeié
del món. El Banc d'Alemanya
tina reserva Miren infinitament
superior . a In circulació. Amb
tres cents milions de mares or,
comprarla Iota In paperassa que
circula i el Banc té fina reserva
éS

el doble del valor que

costaría comprar oíxò.

Queden desoriental i encara
en queden nuls quan sentin a
I economista de la part contrhri» que us diii. arnb no menys
gravetat: T,a inflació s fantitstira. d'aquí a quatre (bes la inflad() russa serä una cosa ridícula. al .costat de la nostra.
Qué sis la in flaciö? La inflació

es una relació entra la reserva ,. da d'a q uest. país
ja no. té un
del
el Baile d'etraesió i la valer real . i, per tant. no pot
moneda emesa. L'or4
ceveia per ' servir per pulgar res. Alemanya
garantir el palier litin circula, .• ha de :pagar o amb - "coses" o
per garantir el valCr nominal amb divises estrangeres. Pagar
d'aquest pu p er. Qnha. reser niit amh mares vol dir tenir avui a
or te el Banc (m'ese alemany? la mit
cosa que clemä pot no
Posen, sis cents ' .nrilions de valer res.
mares or: quina és; e q uantitat ... Anävem discutint d'aques(le marcs que ailxHarariteix? tes coses ten poe divertides amb

Cent. bilions. TIC volp me4lar? uns quants amics, pels earress

—us din reconomiatä -fdfit un monótons del barri de Charlogest que re.cord'a e
ntusqeva
tenburg una tarda de' d'iumenge
pels cafés a fer jocs les to4pe d'agost, plena de coses tardorals
desprös d'un hon ce
10,
...-_..,...,..14p, i tristes. S'ahä fent fose i 'Sial)
infiaeió ys cantösti .. '
, a,asai ein reeorriä que ja feia dos dies
se'n va ZII.rodar• l' ,..'' '
que no hi havia electricitat a
No sabe)) qué di
, . 1./eieu Bei ImM. La mitja.claror, i l'aire
(Me tole dos tenen" '1'fareriseu dominical, donä un "aire revouna estona
a i veie at*,, això de lueionari" als carreas. Sense
pssaaa laa, as una cosa que s'ha tramvies, sense
Iluma arnb les

inventat per parlar. arnb Párati- cases tancades, amb ele g.:1ms
les poc apropiades, d'una cosa de gent davant deis manifestos
c lic n o I ó ni.5 que- amb comunistes i deis m'olleros rfe
reí:momia. Es una: manera la, "Bandera Vermella" e er. -sis
d'entendre's sobro 'ICS'poses que quatre cantons parlant
dels

passen a la terra viaaht • el I len- . queviures, amb els caminos fe
gnatge que s'empra- per parlar solrlats i els camions hlindals
de les coses de la Huna.
que passen de tant en tant. com
El primer. que As . el que us una exhalació, amb ränsie que
(bu que no hi ha inflaejó, tic vol porta tothom pintada a la cara:.
dir que ni ha molla gent. a Ale- era difícil no creure's en un am
.-.
Trlan Y ll (l'he ('si mor -, (12 fan/ i hient iípicament revolueionaM„,
que. en can iy i. n'hi ha d'anca Si s'haguessin sentit camina,:
que s ensorra de moneda . La
des al lluny i deseärreguel.s :de:
vida ha Astil], kturant i soll de
fusells. quilla diferéneia hi batitemps !non regalatk nerft aZ)
iX
rla entre el que passa a Sant
N'01 dir que porque nuesta vida
Petershurga o a Moscon i el qu e.
sigui tan ro:tatuen ' ti ha molla
passa actni? La sensibilitat de
gent quo /irga
la aren', 110 As Pas d'iteren!. La
In seva suhslänria- .\ l e manya. sensibilitat monetüria. la sensieneara avni. es pOria campa- Mitin ppi-ocluida per la insegiiTar , ne oran quarYr mi e l qual reffi'l
de la moneda que liPrnä ja
le apio trehalia a iiiiiilal de preu no iaddrä res: clt; igual La gana.
n a la tercera par!. Ell una rasa As nui
s hen organitzada a Alegue es treballa a meital de no-1u. manya. pena en el fons es la
ols guanys .són dobles i. per
maleixa. T.'asnecte• exterior (is
lant. la rasa As dohlement forigual. A KanIstrasse. un earrer
la. La fam dels urisi genera roe
que IS nuis de dos millón-vi:res
ilels allres: la falia acumularfa de Ilargada. un hi baria ni Ilum,
del, atemanys, lia prodnil l'aunni brasa ni film. A dula cinmulació fanlästica de eapilal del ; quanta passes trohilveu un hosenyor Stinnes. Si .%lemam a ii, Tilr Irle lis demanava earitat.
rnés rica que mai. e r. isa que l°°oMe reflectoro; dels autos .hlin-

Dies carera, una revista
francesa publicava les impressions del senyor Robert de

Trae , el director de la "Revue
de Geneve", sobre Barcelona.
El Senyor de Trae reeidi uns
dies a_la riostra ciutat i donis a
l'Ateneu Barceloni una . conferència sobre el paper valuós
que fan en , e1 món les petites
necios/enlate. Aquest borne, que
ultra un • home de
Iletres es un eixeridissim "glohe-trotter", fa amb gran imparcialitat i fins•amb simpatía
la so ya ressenya de la ciutat de
Barcelona i del poble cata/ä. ES
veu que l'home es trobava be
a Barcelona i que li-interessaren bastant ale bornes de la
nostra tarra. Enlreehig de les
coses curiosee i admirables que
veu a•Bareelona el nostre globe-trotter hi descobreix bestant (le- puerilitatsi algunes coses asiCants que el fan somriure amb un aje de pietat, la qual,
per esser justa, no ene fa gaire - favor. Fixem-nos . en apuestes' coses barcelonines que fan
'somriure als estrangers
i tot avergonyint-nos-en,
veien't de tren-dejar-les.
: _ . Er senyor (le Trae somriu
-la' pueril oficiositat, de la ingasitma vanitat ansh qua_ els seus
cicerones lionciraris /i volen fer
admirar coses ' Serlee importätis
da -o be coses --declaradament

Carlemany, que ja ho tenen
millor muntat i.mes enriquit
que nosaltres. Si no els intercs-

sa particularment

per

á llur es-

tudie, no els pot interessar gens
als estrangers una visita a
l'Institut o a la Biblioteca o 114 .
a la Universitat de Can Batlló.

Si ultra no interessar-/osId, en eón eoneixedors, potser
fins arribin a indignar-se o be
a fer-ne mofa.
Abai darrer és el que deu
passar en visitar la Universitat
Industrial. Pel qui ha vist Escotes d'Arts i Oficie estrangeres, tan luxoses, tan denses, tan
ben acondieionades, la visita a
la nostra Escota deu produir II impressió desoladora. La
pobreta Universitat Industrial,
mal dotada •c ha de fer la viu-viu
amb penes i treballs, i aqueix
penar es el que salta a la vista
en trepitjar aquells horrible*
paviments, aquella . africana

desurbanització, aquelles

nes alternant amb els pavellone
a mig acabar; aquella mane a
de' mobiliari, aquelles 'installaa
cions eternament interines,
aquell personal eseäs,i mal fora
jat.
Elsvisitants de la Universi-.
tat Industrial suen sang i aigua
per éeser amables, somriuen
atentament, s4i.drniren quan
se'ls hi suggereix l'admiració
Edirren -semPre (Matee mots d'ea
bärbares i provinciaties.
sempre d'elogi hiDeixem al senycir de Trae log,i, gairebé
tot passant-se el mocorrent món i eseampant en les perbòlic,
cador per la faç. d'agonia. L'arevistes Iiteräries europeas les companyant aleshores tambe
seves impressións de viatjant somriu, cofoi; algunes vegades
d'idees. Quedern-nos- a Barces'excusa dient que Soin pohrets.
lona i imaginern l'arribada d'un
que tot just comencem, que
nou cur iosejad
ar de les. coses encara no podem
oferir gran
de l'esperit, d'aquests nombro- cosa, etc., etc" Però
sos que en viatge. da vacanCes, as mentida'! Barcelonatot
és una
reportatge o de convide-aca- de les ciutats mes riques
de la
cia corren nilón, -indagant, preMediterrània.
Barcelona
es mes
guntant, badant tina ulls cola rica que Marsella, i aquesta
unes taronges. obrint al nostre
clutat francesa te totes acuesmediterranisme queleom bala- tes
i moltes altres coses de
dria ésser perfeclament. 'e fliell date empastifäven de blnite. (le, drer Lotos les seves pf...U-metes dueació perfeetameiit i luxosaàvides-da coneixementS .. L'honre ment munthdee, Complidament
a la gana que p zassen, i hin
tanl Pli lana els- fn»a . (has teirs' ye
preparar, ribrta p_arte.e. de reP asaa t ,-4-a- gen t. ' .!1-'-'. .4- larre# -- de n n ir e rr: la t era 13 (1. P4- hyst,5,-..-“inibit<_
dotades, El 'cicerone del nostre Sou o Wün .i orna :gent cine setTI -: ven mudes. 'Lot, això atril) la in- sonaansieie' tes...ite- hona- .nuo7 -suposatafora-stera jea fti;J:ttelt
,
teria:
l'hom e no perdia .el
pro ha cobrat ainb mares evasegurelat de la situació política
d'uniones pròpies excuses
porats,
i amis la insegurelat del (mi( temps, caurä en bonos mans; suficiancia i de pobresa, sinb
I ralfre? El pessimista el nue pot pilSSilC. ITna revoleen% en sere aconduit, als bons indrets, quo es ereu al peal de la napresentat a la gent de signifilis din que la inflaeiö és fanläsrra i molt justificat aquel! eleuna gran ciutat com Berlin, no
„
tico.. us vol d'ir PC realital que pol pas Asser gflire mAs rosa tino carió,
gi arrencat pel suplid a l'infea
la inflació ha sol-calAlemanya.
aquest eomecmainect. de vaga rióLa . nostra gent. de significa- /*die foraster, el qual, el que
no.eo pas tota olla gen'. maAlemanVa. aviii. sla tret de da
revolucioniiria.
menys
veure a Barceleina
dura, ni gent de mol!. l'eón, ni
munt el deute núbil,. interior i
.. Vitiliwia Plittz. sentfeern gent
ere
n ' Universitats Industrials„
de
gairo
discordó,
riudgrat
exterior. perquè armes t denlo nn vals i värem ,ifirar al eaba_
temples dels Tibidabos, ni
que foil tracial a un interi,. s del retfi ne deixova e,seapar la seva de la aiesconfianea i lit ViVol- ni
de Catalans Illustres,
caratiteristiques de la nostra tialeries
sis per cent. en una 5poea on
ni Pares Güells; ni Places de
(misiva preciosa. La gent, vesqué aquest in ¡eres i'ra una t'o sa Iid a . hallava a la llinn de las es- vaca. Ordittäriament, la nestra Catalunyes—ni tan sols monua
molt
olt m
iporlant. as I si 110 f'lik- pplITIPS. Les dents d'or deis ale- gent de significad() no' es pos mente, al Joseps AnselMs
de inajor mundanitat, ni de mafrie, per la raó senzill. fssima que
man y's. atril/ la mif In Ilusos. f len jos Ilue
que el timan ( lo la gpitt,
rn ca r a gin' rinl " d' s 'si g ui avnl
J. Saca
un gran °rodé Aunest di d all riP
La nostra gota sense signifidel sis per fient, l'a 1111 1 n 1101 - i'S
li,,,- dems a para frei d : CIOP ido
eadó.
que
vrildra.
per
vanilat.
grotesc. Alemanya per :din par' es ballava. a Moseou. on ternos
esser d'una' agodissima vivor.
ha eomprat ele selle ferrocarrits
del (op crEstat 1301chevista. a la
que voldrä tornar a- cavall
jug.ant sobre la horsa. a meitat nu l o do les espelmes? El TV',
HUMUS
hj
totes -les So lanianq tres quan els
dAl seis preu real. vid! dir. T la
ha. naluralment. és que a Mos- nitres lot jusi lii van a pe& i TOTHOM VA AFAITAT, PERO
inflaria. firialment, ha pos- at i-i1 era l paseasen „,,es a„an i ,s er,_
ELS BARBERS ESTAN EN
que sovint tindra ratS cte ereu-

PILIFEHES

problema de bis reparaeions en
un terrenv lan rolleseadis pus'e

As gairebcl iOSOInhle. COm faran

aliats la hipoteca
que tenen sobre els Milis públics
i privats crAlernanya? La alones
efectiva ele

ses a mes a //tés del ball que no

acaben de passar a Berlín, per
ara.

Josep Fla
Berlín.

agost.

Full de dietari

re's lan.viu en totes les coses,
aquesla gent. cense significa-

/10 s'ailona potser que (in el
leerle amb els estrangers gairebé sempre es d'una ingenurtat que fa esborronar. •
Com que la gent sense significació a casa nostra sol ésser
tallada de la mateixa fusta que

facció el conjunt que formen totes
París metius per creure que els
aquestes coses.
c arrabiniers arribats a hi geül de significació, no serä
Pertii, ha vingut la realitat i ha
Tánger al maloja temps que el gens rar de Vrill'O els homes
calgut acceptar-la. Un telegrama de
• REIALIIE DE LES F4CEC1ES "La Vanguardia", la qual tractant- torpediner italiä "Audace". per. significals de casa riostra tracmaneixeran en dit port, poc ias el foraster de Nova York., de
se de telegrames anti-espanyols pot
Espanya és un país tan extraor
ternos.
Berlín o de Rio Janeiro la arnb
dinari que per Inolts esiorcos d'imaésser considerada com
"Le Matin" afegeix:
consideración exagerada.
fe l . una
•
que fein no cns cl podrem - ha eScampat` per Barcelona la nova
lii ha que se sobreposa
Uds que ens humilla. ja arnb una
d'aquesta increíble facecia.
acabar. Al e-rie res que creiern teele allres, i es que, e n virtud brutal ilescon.sideraeM que buAh ir a tots els diaris. en trobem
nir-ne una idea prou aproximada,
dels traelals concertaos, napa milla el forastera' ja alternatiuna altra. El cornandant dc l'"Esve un esdeveniment i ens deixa amb
s'aparlä
Varreglament de la vamen1 d'ambdues maneres. No
pafia". mostrant el scu optimisme,
un pam de nas. Quan a céPia d'ensabem (robar per a reslranger
q iiirst .marroqui.
Im dit:
gruisir els trets de la seva fesornia,
Aquesls tractals -_ acaba que ene eau als braços, ni el
—Abans de cine dies beurcm.
clic l'en] la ildusió d'haver-ne fet
seny ni el grau de
diera "Le Stalin" - _ no poden grati
Gibraltar. una copa de xampuny a
una caricatura al/lb 'toles les esas
a lai de Frauea p osar - se nova- 1,t-ritein que corresponen. Si al
"bond de l'"Espaha".
geracions própics del genere, se un
11/iitiNS sabessim ésser 'diserets,
meni a discussió.—Ilavas.
Homo feliç Potser l'imaginäveu
altre esdeveniment i adonem
no ens trobarlem amb agitest.
aclaparat, presa d'una amargor irreque la caricatura era mes seriosa i
comprometedor sontriure de la
mciable? Dones, no, senyor,Ell somnais tímida que la realitat.
gent fina propala' a través riel
nia amb delectanca el momnt
Cal renunciar a posseir cap pree que,
Europa mOn intelligent. a l'adreea d'ajudici sobre les possibilitats copal'ombra del pcnyal conquerit l'any
quests baligabalagues de Bar171.4 per Valmirall Roolee, betiris una
nyoles i anar acceptant les succesiLa qüestió ¡talo -grega es celona.
copa de xampany sobre la coberta
ves facècies arel/ la niateixa conforcomplica ràpidament. Grecia
Es de rigor que, tant, si -vol
mitat que acceptem els succesius eadel vaixell que liauran salvat els
ha respost a l'ultimátum Italia, eem
si no vol—la major part.
pitols d'una novel.la de Marc Twain.
enginyers angleso. 1/lidias/ciad se- però la resposta no ha pas sa(le les regados., sense que el fotanta cine mil lliures esterlines.
Siguiese sincera. Si dies enrera ens
tisfet a Mussolini, el qual ha rastel' he dernarns-se'l faci osarriben a anunciar que el caporal
Carles Soldevila ordenat el oomeneament de la
tensiblement visitar la UniverBarroso, després d'ésser disdultat,
mobilització, ha trames un nou sitat Industrial, la Biblioteca
de
igfrtiria a un balronet a sonar la'
ultimátum donant cinc hores Catalunya, l'Institut d'Estudis
ITALIA I LA QUESTIO DE
Marxa reial amb un acordeó, davant
per atendre les reciamacions Catalans, l'Orfeó Cataba la- tauTANGER
una gentada malaguenya, Ish hauleria de `Celebras 11111Strcs de la
liorna :II. - - - Als cerdee ofi- del primer i ha estat ocupada
ríen, cregut? No. Es pides que no.
la lila de Corfú per les tropes Case dein N'Oí), ele' magatzerfis
li.14* no es té noticia de la su_ italianos.
1-lamiese comeneat per dubtar dc
de
"El Sigio", ele. Això fa tronDesprés cus hauria resultai
Irosada intimida d'intervenir el
Franca no ho considera pes lollar les carnes mines que de
molt costa amunt de creni•e que el . Gevern
en • les negocia- tot perdut i confia que la Conpensar- ha 'Sembla que al locaporal Barroso tingues la vel.leitat
e ions relativos a la qüestió de
feröncia d'Ambaixadors i la So- rastel' europeu arribat a Barde cantar la palinódia amb un insoietat de Naolons, de la goal celona se lt vulgui fer vellos' el
trument tan desesperadament trist
Es confirma l'arribada a la formen part Italia i Orbola, han
que són .Instituts i Biblioteques
com racordee. En acabat, ens
e apital marroquina
carrabi- de dir encara la darrera pa- i Escoles d'Acts i Oficie.
No tegariem a adrectre .que el -poble de , n ¡ere, l'fintra missió dels quals
Oaule.
nim 'en compte, en el nostre
Mälaga sagues
l
, congregat davant
n"' 5 garantir la seguretat deis
• L'opInI6 anglesa ee mostea pueril conienear, cine al:vi
qua
el Govern militar amb l'esperanea, 8
italians allí* residente. severa aro Mussolini, consIde- tant ensasorpren
i meravella,
de gaudir una audició :semblant. Per:
-1Ia•va5.
•
rant eçosessiu el gest del cap . les eiutate estrangeres de terúltim. 110 hauriem previSt qtte les
París. 31. --- La premsa d'a- del Govern Italia I solament dl- rier.
i, quarr ordre ja existeix de
autoritats comportessin amb •sati§-,
(d'esta
diu que- hi ha a rIgit a humillar Grecia.
‘; des de' la 'Reforma • o 'd'en ç a de

La situació a

CRISI

La vida es plena de misteris. Qualsevol que jutgés regirament els fets
creuria que havent-hi tutti un nombre
extraordivari (n'ornes que ramm afai.
tats els barbers testen tn6s felua qua
mal. En el Congres Se barbers que s'ila
celebrat suars a Dijon llora ha demostrat quo /20 Se aixf. Les maquinetea
d'afailar i una cata tendentia a estalo
visir temps i diner fan que le /Indocta
dels homes esdevinguin el sen propi
btrher. D'on ve que els aprenents
quest OileS siguin ende die mes .•s•
sos. Afegina. Paugment exorbitant de
les deslieses generals i la impossibilila( d'almiar /a tarifa dels serveis oue
boa considera arribada al limit, i tit-.
dreu uu croquis prou casete de la ei-ist
d'aquest gretui.
Ledous, presidan de la 'Uñid Fedoral de permuten; fraucesos. desprds
tic eelleStat.r 8,11.1eS5es, malemTetiques
atielusions del Cougrds de Dijon. ha
auunciat que la moda masculina en
qiiestiö de pentivat canviarà aviat.
Sembla que !a tnoda de tirar-se els eabells muera i aplanar-los fins a formar
una superffeie compacta i mes o ineuys
Iluent estä condetanada a morir. M.
Lateas sestil que no trigarem a veure
ttua impetuosa . -revifalla de la elenxa,
Els cabello es portaran curte en els
costatS; la metan o tare no con/Vetalitem aplanada com fino ara, slné. Ileugerhment Indulada.
Is litestres perruquers -franeesos
:manejen tatubé 1,1 desaparició prdiima
lsd tallat en forma de raspalL que nosaltres anumemem "a la parisienue”. A
Bareelona fa anys que aquesta moda ha
passat. En auutet mamut assegurarÇetu que manes En Jaume Canta,l emittelst advocat, li ha romas fidel.
ROBATORI DE 640.000 FRANCO
Amere, 31. — En prendre el
Iren amb direceib a Amsterdatn,

un corredor de jales es dona
compte qu e havia desaparegut
la 'sera cartera, que contenta
diamante en brut per valor de

610.090 francs.—Bayark
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DORMITORI de caoba broncos estil Lluis XVI.'
compost de: Armari de tres cossos, Hit dc • :matrimoni; tocador mare de,bronzo, dues liudes de
nit forma calaixera, dues cadires folrades de do-:

SALO

d:Os•eadirals de gran confort, amb coixins de plo„..
ma .
Cadires i una tenla de centre.

cadires

,seda.

de

reixeta i draperies.

MENJADOR de rolare, furnme e stil Renaixement, talla do gran t'Ami, compost de: Un aparador, un trinxanl, una tanta automatica, sis
cadires
fapissades amb (anís. verdura.
• _

estil Renaixement , compost de:
Un -Penia-robes, dos seientS amb cometa i una
majblica de Talavera.

MENJADOR de caoba. luia i broncos estil
francs, compost de: Aparador. trinzani, bula
automàtica: sis cadires. letrados de vellut

-BEBEDOR

Complet,

Complet; per Pessetes "i0750

118
II

anean

anaamaargia •••••••••••••IljarEI•31101EM

a

33

3

3

im a

a

T

C

CATIFES
que

inte_

• SALO estil Unís XVI, daurat, fi, eompost de:
Un sofí' i qtititre cadirals m'ab coixins de plotna
1 recobert de tapisseria de seda, duos banquetes,
una eimsola. amb Mune s . tallades, una taula de
centre.

DORMITORI de caoba i broncos estil Lluís
XVI, rouipot de:• Un armari de tres cossos, 1/11
Hit de reixeta i draperies, un tocador mare bronco, dues taules de nit de forma calaixera, dues

estil Reina Anna, compost de: Un sofa. i

mas.

23

BRONZOS

a

j'art, models i fabricació especial de la casa. -- Detallem algun mobiliari dels molts
exposició de icit<
gren el-'noitre alisortit, per donar una idea dels preus excepcionals durant els dies d'exposició

Grandiosa

▪

EN

CORTINATGES
PROVENÇA, 255 (tocant al .Passeig de Gràcia) Teléfono 2042 G.

LAMPARES

DEcORACIO

is MOBLES

1111▪

aac

REBEDOR de roure tallat, estil Renaixereent, compost de: Un paraig.dec amb nta,létliett
de Talavera, dues banquetes tapissades de domas.

per

Pessetes 16.700
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SUCRES
Nova York

MERCAT

r53
latr
135'
t.34.10

473'
320 25
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. • • •

1271
15'7s •
14'14

•

13'13
1319
13'42

12-3.1
13'29
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Berlin

Copenhague
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1111312
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Argentina

CANVI DE L'OR

BORSA DE PARIS

Nords . .

BORSA DE LONDRES

BORSÇ. TARDA

BORSA DE MADRID

New Orleans

Tanca 30 d'aire.si Linea anterior .
r ora.
. .
la ei2 ',son
telegrarna. .
875'

24 25

2260

2236

783'
745'
730'
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BAH DE BARCELONA

anca Marsans
Ilalors - Cupons - Girs - ealui - Cobas - Iliati35
Barcelona - Rambla Canaletes, 2 i

4

Queda oberta

la negociació
deis cupons dels Deutes

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua . realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions,. Canvis, Agregació de l'unes cupons i Revisiú 'lis-tes d'amortitzacions.
Admeten dipòsits i tota mena. .de valors

Interior, Exterior i Annortitzable, 4 per 100

Obligacions del Tresor, 5 per 100
o

Venciment

1 d'octubre trinen!'

Ti acimut-ti es)ecia! 3 7,11,1 n 1 del tracoma
1,ternes.
( ara a u ¡arma,/ 3 rnalan
correeci0 de rota vis detectes
• nplieu-v.anaia.
De 4 a O 1 hatee cOnvIngUdee
CULURULLA. 2, lar.

11[.
OCULISTA

Eri-alattant del Dr. Lanero:ti:Infle, de Parle

Gonsell dé Gent, 255 , 1.er, 1.•

liMaNa

4530 A.

Marsansbank
Sucursal a Madrid:

Telidons númeras

4531 A.

d

P2i11 /2J2f, 13reednesemenewilire

MIL

SOLER

i TORRA G.m2-'1

BAI•,;QUERS

RAMBLA DELS ESTUDIS. 13, i BONSUCCES,
1,...11,41n•n••nn•n••••nnnnnn

VALORS CUPONS-GIRS-CANVI
NEGOCiEM TOTS ELS CUPONS
VENCIMENT 1

DE

SETEMBRE

ommigasniassismscaursessmak-warsizautstinag

O

Gaseta

4532 A.

Avidjudi del 11d1P,

(laves

i C.3,

Llet condensada

S. en Cta .
CANVI, VALORS
BACA,
N
Rambla del Centre, núm. e

Et PIIHS

Per l'onze de setembre

Telèfons 1230-1231 A.

Es broden i pinten tota classe
re llaçades i nitres Onseayes
P e r a la commemoració 'deis
màrtirs de Catalunya ..."
Elturän i Bus, 13, segon,

NA C:) 1-

seus desconsolats filla...i fill polític, nt . ta, gerrnans,
nebots, cosins i parents tots i la casa r!.on:eruial PERE
SALISACHS fan saber als seus . . amics i coneguis tan irrerdua i els preguen que se serveixin assistir avui, dissabte, a les tres de la tarda, a la clínica del Dr. Pujol i Brull,
carrer d'Enric Granados, 83, per acompanyar el cadäver a
la seva última estada al cementiri Civil del S. O.

l'arLs Mandiles de la
El Dr. V. Marquès Bertran =•: tiOn
a. 0.1Ia encarregat
t'oval-non'. dels bo y a con

Direcció telegräfica erial de Correos, mía 1

El senyorHAPere klaki Gras

Sants d'avui: Nostra Dolia de la
Consolació; Artur, màrtir ; Gil,. ahat,
i Juliana. verge.
A instäncias del Collegi de Nfctges,
ha estat imposada pel Gobernador civil la inuld. de dass eentes cinquanta
pessetes al metge En Juan Vicens Samso, per emparar . l'intrusisme.
El präxim diutnenge, l'Institut d'alumm . 0 i ex-alumnes de l'Estola del
Treball farä una visita al Centre Telctônic Urbit.
Els socio que desitgen anar-hi miautan de passar per la secretaria do
l'Institut per recollir una contrassenya.
i hora de reunió: carrer
vinyó. davant del Centre, a dos quarts
denme del mati.

JOYES VILANOVAUNIG,6

de seguretat que durant ,el conflicto
milia. ( . 1 rd,ut
sòcia dc 1 ncs de de les escotnbraries s'oferiren per
setentht e i les not-es obtingudes el curs .collir-les.
anterior.
'
llores de tiespatx. de deu a 12 del
RESTAURANT ROYAL
mati i de quatre a dos quarts de nou•
Saló de Te
del vespre.dansant ilb 5 a :Vi
cada dia
E s Ihibreo i vrograines de classe esde 8, i dinar a 1 anie...i..atta,
taran a disbOtiebi de les altunnes des
9 a 11.
del dia 25 de -setembre.
Des de , ,klitriarts, dia 4, ibis al dia
El Consell directiu de la Germandat
1 5, arpbdós. ' inclusos, quedara oberta
de l'Associació de 11 Dcpendencia •Merla insermetb • de les alumnes que haeantii té oficialment concertat 1-ing,es
gin d'u-len:64r . per primera vcgada a
collectiu a la Clínica Mutual Saltas,
les dasses,. haUran de presentar-se tes
12,
aspirantes eis s dies feiners esinen- installada al cantee de Septimänia,
dotada dels 111e5 moderns elements.
tats, de denu a 12 del mati o de 4 a 6
El Consell directiu es cumplan a inde la tarda. •
vitar els associats a la visita collectiva a l'esmentada clínica. que timira
bloc dernä, diumenge, dia .2, 11 les once
del triad. Lloc de reunió. placa de Lesseps (Josepets), a clos quarts donze.
Avui. a les den 11 5 lt 111I, a la sala
d'audicions del Ca s al Re(' Copstal. 17), i organitzat per La Violeta
de Clavé. el concertista senyor Nin
de Va: donarà un concert de piano.
executant obres de Chopin. Beetlioven, Mozart, Albéniz, Granados, etc.

"QUIMERA DE 0110" — RING de
modo "MARYCEL"

Ahir visità el senyor governador un

representant 'de la Caixa d'Estalvis per
Iiiurar-li ; töoir pessetes, de les quals
seo són per, la Germandat de la guardia civil i les , altres 5oo pelo guàrdies

ES CONVIDA PARTICULARMENT.

Barcelona, 1 de setembre de 1923.

local

El vinent diutnenge, dia 2, a les
deu del mati. el Casal Nacionalista
districte II farà una visita coller,
tina a la lJniversitat Industrial.
El Ilue de reunió será'. davant de
l'estació de Sarrià, a dos quarts
(lea.

A l'Institut de Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona, la Sccció permanent cl'educació i instrucció obrirà.,
el dilluns, dia 3, i segons l'ordre oportunament anunciat. el termini de leatrícules per les alumnes antigues, les I
quals hauran de presentar la sollicitud
a més a més la cédula del cap de fa-

NO

L'Associació de la Dependència Mercantil tcarrer d'Ariban. núm. 21. dreta) comunica a tots els seus associats
i no associats que a partir d'avui, primer de setembre, quedara oberta la
inscripció de les matricules per al
curs proxim, que compren les asignatures següents
C,aligrafia, Gramàtica castellana,
Gramática catalana, Aritmética i
Calcul merca/MI, Teneduría de Llibrcis
Francés (primer i segon curs), Angés,

Algebra
Taquigrafia, Dibuix lineal i Orientticlous generals
(VA rt ancle i modero.'
Per a inscrmclons ii• Mires detalls a
la secretaria de- resiat¡e•sbciartotS-cls
(bes, de deu a . dotze de la
Ca associats, cae a partir' del día

•-•"'"'''

"DO

Gran lintel d' spanya
DE MIQUEL

MARTÍ

Confort moderrt. Cartibres dc ball,

•nn1111111n

Noniltro .,es t

Xampany l3aques

Al mol! del Dic (en trobat
e/ cadáver d'un borne.
Nú ha estat identificat.

hsbnacut

Servei aeuradissitn, vaina o.
urdre.

El de inillor houquet
Guardiola de Fontrobí

Per eneärreis i details al oreo,
tari de 1'Ru/e/, a la "milerei.
Pension". eaerer
Pelayo.
BAIICEI 0 3 A
-InlemormaseommasEnem

bur3nt

IltiSA[HINITLitez,
70,,00 rovolent Inealib,ey
do
la Illatietes
mi o arta, ltl•

para el tratamiento

ve'

ittiniso Cambio I t 13
er 'teche ilespital 3 31111 1
teneri. cirpoieuria, tibor.
E:percata nac. :tu/fruta ver el istni n 119111.1. t .

Baui,

7.011. MaadO.
Iteunnit lamo, Aneto/11, blio•olna,
EnIrreiin, Itrunquilts,
Fir0e11101, 17> 1 ere,., Estreikademo.
O lotorrouo, etc.
hal a apano /Canee plänles Hatt
Otr nnrso. Labor. BOtleloos, Re, San
Pitara, U Talar. 3900 A.- Sareelona

S ' assegura que el p mennment del
senyor Josep Caselli i, Puig de Mesa
per a comissari general de , Phlicia havia produit disgust - entre lit 'Po ida.
Era comissari general intcri . elsenyor De Miguel, que st Vitinit de Mad id, i el nomenat no s -cslainti nt norés
Ines antic, siM5 que nen de la policia
i si comandant de seigurétat.:
Preg-untat el gcniektüldor solee
aquest extrem, contestit no tenia
noticia de tal disgust, i que estava satisfet de la conducta de 1J5 policia.

aten& I apttl (le lee 11111 11111 les bearelei.
Molen' pell eta el a DI Osiato colo
Mita: de J a lar de 3 a S econa•

liea
n
ter II
del Sal. 6.

cinpieau 1 eDreri, Pirio

FO IJA SIMON
MENJARS' A LA CATALANA
'EISPARTER1A. 6-VIDRIERIA,
Telefon 1378 A.
eviiinv..................monm...........
- SEGELLS DE GOMA
I

tiravals de lotes Masses eh 'halitas I fUslea. Itaillpesa en ele en.
carrete. Corto Catalanes, 613 (ea' ,
Pe Broca 1 Liarla).

Dissahtr, 1 de setembre. de 1

LA 1PM:3/ n I.P/TAT

=====--

LF

Glatirltettt natural de
Cälcuis; Ec,
sumes, Estrenyiment

sia. TeIULai, Garate, diversions

e. Gran 1-101el-Iteslaurani, Xaiets,
O1 II hill dc 11 d.• juily al 10 ele
altamegt radioactivos. 1 c;ipui ;Ida 1 ett ador del Balti e ttit (per 'Unmega).
01$009 olerig eado . sbdica -sulfatades, varietat broalo lodtlrada,
CQM'espondeflcla
led
nl
t'elottiti
1
1.;11
eiverses.---htformea: "Epieetie Centrale", Rambla de Sant Josep

()tes d'Esports
11110XA
LA RELTNIO DE DUDES PASSAT
L's reaparició de Aleare AEs aplegh
al Pare' una gentada considerable, dhsitjosa da presenciar el match
eoncertat, entre el campie d'Es¡attuya
`dele ivelters i eh boxador Joan Casta.51, el qua? ara fa un alas, al mateix
tingue a rataa a Pere Säcz, que
'el' Vence. per punta. Coni que Pere Säez
considerat com l'Unie contriucant I
laossible que avui hom pugui trobar
Catelugya per disputar a Ricard Abs
eh trtol de , campió, és natural que .11.1
-Ilattx‘s interèS i curiositat per presen:ciar reneontre anunciar' entre Alls i
e...»taiie. El resultat fou per tots con-'
ceptes completament favorable a Mis,
;bastee-1i cine minuts de combat per
d'obligar a Castafit'a' abandonar,
despida d'haver anat per terra dues y e:Mes, a eonseqüencia dels counters
11- Niissims gaj e Ii propinä el seu adve e
-arL
En realitat no pot dir-se que tasta -

* les un mal canibat, ans al contra;
la leva actuació de dijons fou coniákrada cera de les minore que ha fet
Maten boxador, al qual, lora d'una exeessiva lentitud, no se li poden assenyalar en el coinbat de referencia filtres
detectes d'importància.
lh. que cada die adquireix un maSer dotaisi de la bo y a. aeusic major
piecieto que en altres combate; coneenent que matirrat 'la resistencia del
sea adversari aquest no podria donar
- !ea de . si si ell es lliurava a Mi atac
afine, li deixtt le iniciativa de Patee,
f/mitant-se les més de leo anadee a
centrar, amb tal precisió i eficàcia, que
ben asiat Casta!» acush els cops, fins
ue ai semi round, a conseqüencia
d'un dur crochet a l'estómac, fou derribat per sis segons, i poc despres
ii nou crochet a la cara el tramete

•-•4444K,4-2-Pee+.44-4.44,44+0*-ELDORADO
' .90LISEÚ Dr .VAlciItTATS

nyie, pe/ ernent i pels seas ajudants
'en forma sorollosa.
Villanueva, que substituia a' Aman,
per malaltia d'aquest, fin/ match nul
amb Alberieb;• l'encontre fou bastant
dur, perä en ;general mancat d'interès.
. Per al dijotts vinent fati enunciada
una noca ' reunió, abase dels segäents
combata:
Salvador Albert contra Ferran Urtasum:
Cuenca contra Mornp,5.
Zaragoza contra lis älsälfMeM rMrM
Zaragoza contra Masferrer.
Blay contra Oli‘a.
El .programa Os dels mes interessants.

Avoi,' dissabte', tarda, a d'os
q u arts- de cinc. Nit, a les
den. ,Programes cxtraordinaris. Projeceici de notables
pellicules. Gran quaciro d'aträCcions. Exit de Jack Ha-

,
i.

El dia 2 de setemlre tindrà lloc
a Vilassar de Mar un important encentre entre el F. C. Barcelona i el
Centre d'Esports dc Sabadell. Aquest
partit es fat à a profit de l'AssociaMútua. de Cases Barates. Per
assistir›-hi es pot prendre el .tren de
Ira ,io de la tarda, i per tornar hi ha
tres trens de set a watt.
L'equip que probablerneut jugarä pel
13areelona. és el següent:
Platko. Planes. Soll. Cartilla, SanTorralba, Piera, Cella, Samitier.
Sagi,' Alcäntara.

goe interessant
'Puig s'ebee a Cortes per punts, deslaza/5 d'un combat en el qual Cortés, fa
timos retirat del ring, palea millar ca tul que el seu centren.
'Rey fou declarat vencedor de Damiä
dErcite. en Un combat en el (niel no -hl
bague res de particular; Gacela, durant la primera meitat de l'encontre,
revea corta superioritat, pero després
gey el detingué per tnitjä de 'Jinetee
d'esquerra, que placä isoladameni. Ei
LaU del'jiatges bu proteotat pel pi-

GANDIDA SUAREZ

Repertori selecte. Riquíssima presentació

nenamommesee,

YlLkSStR IMAR

TEATRE NOVETATS

anc•EQUESTRE

actoGran coMpan yla Internacional
bastes, eqüestre, cómica 1 musical. Director: Mr. Ventura Giman.
LAMA. dissabte, taria, a doe ottarts
.de cine, matinée a pecas espeeials.
Mi, a les den:
,
Extt Creixent deis

Pollatin Comelints 50

artistcs mes petits del mar':

Fred Silvester y Cía.

El mea dEffell, el mes extraordlnär!
Ita executen ele inimitables

Les 4 Uessems

ExIt dellnItin deis Japonesas; FonSenas; 3 Beretta; Lee 4 Maryland;
Chaseine; The Arquea; Les Strai vray; Divelet, I els rala ne la
Arden( Ponme«, Thedy i Ernii, Navas j oeroma, anea i Kodak
- Den., momenge, duro extraordlnarios runelons, mies. A des quarts
itel littatre de la tarda I a les deu
de la nit.
Mona proper, 2 lmportants debuts

»4.6.444.4.4444»~~*
1
- Gran Teatre Espanyol
diosabte, ex/abada de, les
noves pellicules riontinques dels
nocioN Th01:14113 1 ligurnann
VALCOMOL RELACIONAT AMO LA
AIENEALITAT, LA CMIMINALITAT I
EL VENERI •• MANERA 04

aus.044.0

pavee-me:tes pel prealdent de It
ReptiblIca Avatrlaca
iota .els dita. a
Duna,
la tarda lea clec, I e la coi a les
deu, projeceld de /es Interessants

paleta/es

VENIERI I Auca«.

444410.11444.044404.0.6.4+440

1

:CALCAT

44+44444~404i4e144444.4

LES PLANES
obert des de tes cine
del mat/ a mitla MI
Sorvoi do cohen 1 a la carta
' Coberts do 7'50 gis, endavant
a temporades a
per
IlaStladions
preus econOmles
nigua del Mas Gulmbau
Camf especia) per a entornabas
l'oletea 7 H
Biroptetari: loan C6 (de Pantle

1 4'

1

ricans
JAll-BAND
a
Coberts 10 ptes., i barta
Trens cada 20 minuts.
Lina al1,10.

Programa muna: El mou cosf, pel
inalourat tenor Enric0 Carus0

%.6444-1~~4444444~.-n
44+94414,4".4.11*

,KÇ.04pee•44.eeeeeeeeeDinna-Argentina
Excelsior

LA RABASSADA

v

>vuela j ter-

AtraCCiOna
Hotel -- Rectau aant
4oil ritetres altifud progriuna encisador. Temperatura deliciosa.
lioldiacions Gran confort per a familias. 0 er 55 1 pecina:luid d'autnears
des de la placa de Lesseps Glose',vis), del inigtfia ver amunt. Telefon si204 Cii.

dels gitanos, 1 de
La falta d'altri, Hoces d'angúnia, Esguerrat heroic, itticornr.cer, La reina

des mofeta.

,EM.211:1«MMMII

11••n

Teatres Triomf i Marina

DAW..,BeerAmG.V>131eG44+1644,1>S44-4

i Cinema Nou

tas.

A y ui.

Robinson
Crusoe, 1 i La reina deis giLitem
desconeguda,
tanos, 1: La

Can

4144-3.41-e-e-e-e.0.04-44-3.4›.›OegetieN

e

Gran Teatre Comtal i
i? Gran Cinema Bokéinia

inauguració oficial de la
temporada esportiva
Grau hita attelica internacional

• .1vtil, . dissabte, larda I /lit ., CINC
E X1T Si El cintolronia de gran se
/ espectabte Horas d'angoisa; le, pol- 3
titules cOnficifies Nicomedes mofeta t
- i L'esguerrat heredo; prinJ, ep j .,71- Y
di de la grandiosa pellienla La fa!. 1.1:
,a d'altri, i 11 • 1 111 Iorninli, de
la iiolos , al Peutcuia. ia .1 , n :1 ¡Une-

FRANCA
BISCAIA
CATALUNYA
CURSES -:- SALTS

LLANÇANIENTS
setembre de 1923, a
de
2

malografica La reina . del:: pitonos '..„

les tres de la tarda
CAMP DE LES CORTS

.

. .v

1444444444 04-0 54 .." e' .:.«-C-)»),.
.2

•-,c5iiS)./Xpl..saZt.)"./-e4<50•0e-s.X.+Zie.

Entrada general, 1 pesseta; . seient preferimcia, I
pesseta., Llolges, 15 pessetes. Les restants localitats
a profit del pnblic.

les

nits. Avui,
subte, dia 1, re-

venta- aragonesa, dedioadp. a la cesa eolónia.
1, L'Opera eh quatre actes L'Africana, debutara la sopran Jose fi na 131anch, p re nen L- h 1 pan
el colossal lenor Miguel Artelii '1 senyorefa Marte', i TaboaCal -•
da i senyors
va, Serretti, Eorrs, Poiner,
chors, cos de 'ball. banda en escena. 2' . Gran l'esta baturra al
jardf. Rondalla (voll, personeiti) •
!Pavone de ball : Las pipioles, i
el cBlehre cantador xislös Josep Navarro. Preus populars.eDiumenge. /arda i nit. diles CO-

Dimarts,
flisesalsfuncions.
Lohengrin. Molt aviat, debut
d'Elena Fosos.

BE44+84~84+41~4~~1

Es

Palace Cine

CULLERETES e
Telefon 230 A

Quintana, 5

que mata.

BARCELONA

ts

Restaurant Elèctric
LES PLANES
toles les' Mis sopars ame-

z

DINARS DE CASA .1

VERO

-

c

.-3 - - -

Concert per la Banda
de Caçadora de Plasencia
Gran sossiä do foco
artificiaIs aeris
algurcs. Jrnliiino
figuranrentre
nocctat prommts en el f55.111,
Valencia

g

PARC

der; tes petlieutes emniques Nicomedes Inofctli t L'esguerrat herede;
l'esiloveninient El falsari, grandiosa fiel-Muda Mermo : lada pol cele/no) aclista Limito. Barrymore;
Als confino del , Nord silencies, per

ESPORTS
I ATRACCIONS
CONCERT
RANDA VERGARA

PISTA DE L

Fcank Moyo. Precia de casi:un)

Reobertura ch Odem ME. Sopars a l'espiendida terrassa. Esn'erra servei. Tilgans
verdura. . Especialitat

e.4eleldelreePereteeDete44.~2e0m.,-

a.eeeeeeee.~..eeeee-~e-,
Monumental - Pedró
Walkyria
,

binson Croase, lt i IV opisoc11 :: El
valont; La fi del duc Ferran; Bromi tràgica; Abone que tot, les dones. litual, diumentre, sessid matinal d'11 a 1. Nite,Avetures de Ro
blasen Gresca, V VI; Cor (Pacer,
Ire \N'Unan) pl111,111

4
11.44-1444.04440.04-oe4.14.4.4.

Cinema Princesa
Gran via Layclana
Tol&fon 1371 A.

-dissabie. escrillit prog , ama. La reina deis gitanos,

Avul, dIssable, tarda, a flOs guares
de cinc, gran n'alinee: popitlar amb
les aidauilldos ubres
I. LOS DESCAMISADOS

II. I.'operela iin dos artes
LA DOGARESA
Butaques de primera classe, 2 pts.;.
de segona, 150: rralat les lea

i

.altres ,I0ealllais
Nil, a dös quarts tIC del': La eljr,uera
ente
LA VIEJECITA

L'aplaudida Opereta en 'un acto
LA CANCION DEL OLVIDO

Reposteló de la celebrada obra
LA MOZA DE MULAS
•Creaeló d'Antoni . !. Puentes
di.44.0444.41.144.4444444.444

lianfaies)
qi

E 3 3 3 D2 E hl 3 3 3 111 3 11

R. BOADA

Volieastörumriinaa..riResa,mbpaelt,deRactaglsa)uX,

nya, 31, Ler, 2... De 2 a 5 i de 7 a 8. —Clínica: Sant Pan,
número 44. De 7 a 10 de la nit.

ID
1•n••••..

LA MARCA "LOT".
Les trobarett a les cases
següents: Suprema, Pelayo,
56; Lores, Codina i
Trafalgar, '3; . E. Schilling,
Ferran, 23; Beristain i Cl,
Ferran. I; Lapiana i C.°. Fcrran, 15; ‘'icens Ferrer, plaea
Catalunya, 12; . A. Valverde,

PENSIÓ
TAFANER

en banquets

14 äpets, 25
30

,,

50

Els 12OLVOS d'HOFtLINE fan una cara formosa
i avellutada, fan devenir la pell fina i .agradable,
com la d'un infant. Els POLVOS d'HORLIN E son et
millor secref de formosor i joventut.
PRODUCTES HORLINE..
A1GUA d'HORLINÈ (tintura progressive per eh cabells
bienes): 6. - DEPILATORI (actiu i inofensie ' 6. - POLVOS (molt
adherente): 250. • CREMA (evita les amigues): 250. AIGUA
DENTIERICA (en comprimits efervescents)- 5.-BATHOL tiONTRY
(sah ~erais per als banys de peas). 550 - SANIMEL lcomnri.
mas a? bay•rhum per a regenerar el cabe!». 550

62

„

100

COBERT,

g

S MORES
I CASA CASELLAS
Carear de Santa Anna, 4.
(Peop Rambla)

« .

eeEle->CeCKihed,A>i34-0A3-0+ >4 Seec-

.

M

D1p611/ *mierra:

Establiments DkLÀU OLIVERES,

9/

S. A

PASSEIC DE telDUSTRIA. la flaRCEEcdo,

ea

2'50

es componen de 3 plats exemple

Lis

II NI

111 51 II IC 11111 Oil El Eitil E E Si el 131 le Z 13111 n 111111111••• 11
tI
II

Eral t_J

II

ii

Avui

DISSABTE

El

14

Sopa de brou.

Bullit.
Carn amb auberginies.
Postres, pa i vi sense taxar-lo.
Apet completan-len'. familiar, 1
Pi r a satisfer el mes exigerd.
Cada dia canvi de• menú. •

!.oe+4.044,4-eeeeteteee-11->3444e
AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA
[{0, nn ujr ele plaquo I peLlIcules
ist Icenall Ele itmoratori. Es reine) a les

ptes.

AVIS

AGENCIA OFICIAL:

Si us interessa provar aquesta

acreditada casa, no us oblideu
que es troba al pis principal
del carrer del Cardenal Casa-

G.

nyes, 15 i 17.
No no equivoquen.

ALONSO S.

Co pes, (Oran Via),

en

C,

4 39

ussussausususgmur

Caleal bo i barat. Tapineria, 29.
Sucursal, 13

Aquesta casa serveix a tots
els apets vi Pur cYe 1 ,3 gratis, i
sentare a disposició d'un analisi„

•

VI DE TIARA, a 060 pto. litre, posat a
dennet11; colma propia, J. A. Jordana.
't lana.

(ig11111(iSffifiS,11,11fg•

flama 41401141310•111140141001111410101•10114011001411441441111110111

Unica casa per a

TEATRE COMIC
Oran roinnanyla Mina de sarsuela.
opereta 1 reviales.
— primer actor Ati p le Beut —

(Final de lea

(Abans carrer Dormitori Sant Franceso).

Per tiquet s al portIrlor 1 sense Lemps fix del se,u consum,.

Aval. int.

Cafe-Retaurant de primor ordre

A‘ni, ¡Di-sable: Aventures de Ro-

amb una lampara i pila electrica de la marea
LOT, Cisposant, en tot !loe i
a qualsevul nioment, d'intensa tturn.
Indispensable en les cxcursions i viatges: en la llar; en
la fäbrica; per buscar (pielcorn en la fosc,or; en pujar
l'escala; en' la tauleta de nit,';
en el maletf de vialge, resullant sempre d'una utilitat incomparable, el mateix a la
ciutat que al camp.
SOLAMENT SON AUTENTIQUES LES LAMPARES I
PILES ELECTRIQUES AME

g

VENDES AL DETALL
Carrer ANSELM CLAVÉ, 9

ABONAMENTS

TURO
PARE

GRAN SALO DE MODA
P li O U li .n V I; S t'.. E I. E (.: T E S
Aviii. tli sable, iiiangnrachi de la
temporada. 5 ESTRENES: la Pes.1 incnia coinialla El culpable acuse-

tes. parell

Comtal, 9.

CASAIRENTS
SATEIGS

ILL271.13=1C73

15

'50

Tipus de luxe a preus baratissims. Espardenyes amb sola de goma, des de 2'50 pessetes parell.

-leebee44~044~344444e4

Avui. di.ssabte, DUES ESTRENES:
El llop negra, Paramount: Moneda
tfalsa, ner Elsie Ferguson; Dues set, manes de vacanees, ereaciú
Constance Talmadge; El pintor, cómica. DiUmenge, nit, estrena del

Le

higie'nicamb SOLA DE GOMA marca FORD, BoxE
calf, tall anglés, doble plantilla de cuiro

.

44444+44

El local mes ti-ese de Barcelona.

Construcció de Cases Bara-

lioit

farmacias ehe Escaña. Portugal y Ailleth.as.

Hotel Restaurant Versailles

Saló Catalunya

port de Sabadell, a tienefiel de la Mútua per a la

he/

Indicadas especialmente a los agotados en la
juventud por toda clase de excesos vies sin
anos), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.
Venta. 5 ptas. frasee: Segald, Rambla de iaa
Eures. i4; Farmacia arian. Princesa. 7 y principales

VERSAILLES)

entre el primer if g u i P drl F.
C. Barcelona i cl C. d'Es-

totes

Grageas potenciales del Dr. Soivré

311113111111111111111111111113 1 U 3

6444.C4.44-3-lelbeieNEetel4Mbee"''

PRRTIT DE i'llTBOL

Pie

poluciones noclarnas, espermatorrea (perdidas sennitalesi, cansancio mental, pérdida de
memoria, dolor de cabeza, vértigos, fatiga
corporal,. histerismo y trastornos nertiosos
de /as natjeres y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, 'por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente eOn -las

RESTAURANTS

CINEMES

llimenp 2 de selembre --

F. C,

La Ilum del dia
a la mä

Glúria Livanson,. progrania
Ajuria,

dr4444444tettenleet-

Eis Espectacles

Eis

ma - i' leS . ' seves jazz-girla,
eants i balls anglesos' i
americans. Exit de Pilar
Ivon, batlärina; debut clel
fainös malabarista Navarro; o1 cidebres Bartros,
equilibristes, i grandiös
èxit de la notabilissima
caneonetista . . .

VILASSAR DIE NIAR

Muisment a torra. 'veient-se obligat a
abandonar abates que l'hrbitre comenees de comprar els segons.
Decididament cal que Alh sigui encerat amb un lamedo r estranger de
etatee per tal que born pugui veure les
Posaibili t a rs que bi ha d'esdevenir
urnboxador internecional. Darrerament
ael'Espanyol. darant el francès Violas,
al qual amb les quatre unces dominà
round per round 12 palesä. al nostre
enteadre. que hom pot fundar ea Abs
les ME, falagueres esperances. Es digue
abir une és imminent l'encontre d'AH,
sfob un dels tres boxmdors segilento
campió d'Itàlia: Poreber.
eamptC, de Fringa: Young Tratet, el
temible marsellès consiherat millar que
-campió ele Franea esusentat. No hi
ha pas dubte que el sol anulad d'un
programa' a base d'una eombinacie
amb qualsevol dels esmentats boxadors
esDerra r ia una expectació enorme.
-tEa resta dele combato que tingueree
efecte en l'esmentada reunid feo molt

sensacional super-serie, projectänt-se el prüleg i pritiler
episodi; No sempre triomfa
l'amor, creació de, la eminent
art isla Dorol ty. Dalton Nones
referències, sensacional C011&c.lía interpretada per la ton desitjäda artista Constänce Talrnadge; Els esperits, gran cemica en diles parts. de broma
continua; La caiga francesa,
Dentä.
grans varietats' .
estrella del segon i tercer, episodi La: reina- deis gitanos.—
Dilluns, tot, estrenes. Programa
(le gran entre ells Als homes, cread() de la.gran arl ista

DOLOR

D'ESTOMAC

i rnalalties de les vies digestíve, es curen

ESPECIALITAT EN CARROSSERIES, CAMIONS, OMNIBUS, ETC.

Es la reina de les

L4 DE

LA

VALL

amb el

taula

DANIEL'

DOS d0A1ES desitäen Casa de ramilla Pe'
a tot estar. Case Salle. Escriure O LA
PUBLICITAT, núm. 5001.

rentiiessunismilgesde5e

De venda a la FARMACIA INTERNACIONAL - Rambla del

CHICfrszknepf,f,./
Ap 50
tämiELS3tV3VE57iISDI/OtOR,DE

totes les farmàcies

de

SANT

Depositan: JOSEP 'PAGANS, Ponent, 28

GASTROBIOL ROSSELL
Centre, 17, i a
'

aigües

DE

1CrlYORA
COI° MODA ÌLI.5 rohallerACA
ateTrroAr INDtragir,
levan a totes les drozterier a

Ferré. -Piniluri : Ditaratij
Saal Gemido del (all, 4111.4915 1

1,LANA,Mb4t

(:),4ea

pa.songe.,

ANUNCIA, norut.a,

'

OBRES

sagaiggs
1-1 TREBALLA D,I8111.

