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La inquietant pede germänica

LES PORTES OBERTES
••nn•••••M•n••••n

Mentre a nombroses ciutata, viles i viletts de Catalunya apareixen tancades lee portes de les g ocietats catalanistes o estalapitza nts , segueixen en plena activitat—una activitat majaltiss a de paràsit—lee societats caciquistes. Aquestes funcionen
lliurement. I davant l'eliminació dels nuclis adversaria, que en
el cae de Catalunya eren forte; nuclis de ciutadania i d'idealltat,
els caus dels cacics mostren l'alegria de les portes °bates i de

LI

les finestres illuminades.
Si passeu a les nits pels carrers vilatans, trobareu unes clapes de claror entre la fosca, un niu de remor enmig del eilend.
fin re unes cases generalment llòbregues, refugi de gent moral-

ment desahuciada, els Ilums encesos i el soroll de les converses
fan contrast amb la quietud d'aquelles altres cases que ostenten
a la

porta el precinte governatiu. En la llarga vesprada, els estadame dels centres oberts treballen...
I qué fan, ara. les societats caciquietee amb els Ilums encesos lies portes obertes? Una de Hure feines principals, en detersades localitats, és la de les denúncies. Uns quanta bornes
aleas de la fel del despit o de l'instint Malsä de la venjança, es
reut aaxen allí i pensen de quina manera poden perjudicar, deserrar o feria l'adversari politic i fins de vegades l'adversari
peramaa A la mateixa hora en que regna la quictud darrera les
portes tancades i precintades, les baixes feines del caciquisme

MIAMI

(CPol nostro onvIst especial .

COLONIA, novembre.
Colórela de I'únic mirador, una
mica cemode, ' de les terres del
Rin ocupados. A la zona anglesa
els trens funcionen normalment,

ele corren@ 1 lee comunleacione
eón &asegurarles, la vida Os nor-

mal. Es impossible descriure el
grau d'intimilat i de compone.
traci ' que la poblad() de la zona &maese tó amb l'exercit ocupant. No es pas aire, Anglaterra té avui, a Aten:milpa un
preatigi enorme. Es un d'aquells
prestigia una mica infantila.
teentimentals, forte cona una ro.
ca, nítidas de la compromete de
dos rete, l'un extraordinäria~in amante, l'altre terriblement antipätic. Per un alemany,
he zona anglesa de el col i la
zona francesa es l'heme.
Nometi cal comparar els ¡be.;
soldate, l'alertes i el frnnei, s, per
compendre la diferencia ele reneció tles eablamons ocupa_
doe. L'exercit d'ocupació anglee no enut gastat en cap emProaa en la qual cal jugar.se el
prestiga L'exèrcit trances, d'oempecida en cama éS sinenim
de desordre, de desorganització
1 de tres (marta dc quinze. Amb
aquest preatitti en te prou, el
soldat. anglés. El subid, frnte.ts
ha 61c portar lit beioneta i flanquejar aquiste ainietrea aoldats
/legres, grites o de color de xa_
enlata. El soldat angles de un
horne que esté tau eeneroaçut.
ami, rae, que es l'amo, que no
té necessitat de demoatrar
aquesta senyoria al/lb cap fet.
contundent. El gulden trances—
el belga es encara mes antlpätie en aquestes pobladons.
perque a Alentanya sembla que
se enp extunament el que va
pasear a Melca l'agost de 191
—camina amb rece!, s'entiesega un xic, es un horno una mira ahandonat i brut, sota la
baioneta.

Barcelona i de les més impartatas comarques de Catalunya,
han ja sollicitat cursets do gra-

tnistica i de literatura.

gua Catalana
LA PREMSA COMARCAL

raje diversos les publieacions
rae ¡maques catalanes que han
ecellit en Iturs pagines la noticia de la ronstltueiö i projectes
del Comité per la llengua catatan a El "Diari de Mataró", el
`D..,ri de Sabadell" i el "Giro-

s'han assenyalat especierliier comentar: patme"Gironits" eón les se- paraules, escritos en la
litulada "Vida catalana":
nota de mes Interés per a
-e- tres , durant els quinze dies
ea han passet, des que vä"e: publicar la (farrera secció
di -vida catalana", es la inic:ava de l'Ateneu Barcelona
erg manten una creada en pro
eneixem e nt i divulgarle de
la imita i literatura catalanes,
laman' les cruenta campale e - politiquee que hem sastin Su l on ele: mítines que per les
ne ...eps contrades havem organittea. en les visires eleelorals
1 prorieliques que 'envere fet,
nolOretn una ignoritnain gener al Pa el poble entalle, del que
ira ..1 sal paesat i del que es
ae' !meta.
Iforn que fossin votados les
nns!res randidafures, N'oliente
que fos realitzat l'heroisme d'o/te sar-se al cacle, però trobàPera les volunfate emneses per
plena inconseittnria• No trobaven les voluntats empeces por
a.- •
'

1
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en,

per

a torea

que

abundases i
in c xliouribles i del coneixement.
lo la histeria • " i de la
broma que parlem.
Mantente sen ele d'ara leen
s p ropiats per realit7ar armesta llora eeseneint. Y ei quien
temieran ele dies do Illheriat
ene trobetn en un avene renaldoraba-. p n PI ranif que ara hom
a ssrayala per p enetre:ir-la ele
mostees trrhalle de patrintes.
lomea r beneirem armee t e e boros
d' eTre prid i de prohibieionis-

Seta entre l'out:irles

no."

FI ComitA a g rairds vIvainent.
Peoroduerid de les sirves ?tetes
la prernsn onInnrent catalana.
la

ANDESIONS
Sien quantioses i importante

les adhesions QUO va rebent el
;omite. Nombre d'entitats de,

El Cometí agrairà vivament la
gurar aviat, potser en eis pripers dies de desembre, els dos
cent e cursets simultanis.
Dintre d'aquesta setmana publicaré integra la primera llista
de professors. Comprendrà ben
be, un centenar de nones; mostees, poetes, eseriplors, s'uneixen en aquesta feina do propagada, dele valora espirituals
Cal alunya.

AVIS A LEE ENTITATS

llene recorda IloVaInent a les
entitats que deentgin professors
de gramiltica o de literatura catalanes, que han d'ad'reear-se

per escrit al socretariat del Comité per la llengua catalana
(Ateneu Barcelona Apartat 071Eis cursets serart donats en
els dies i hores que convindran

a cada entitat. Tingui bou) en
compre ene per ha que no es
tracti d'enlazas amb estatge
propi, basta que un nombre da
patriotas reclutan un d'aquests
eursets i propordeni un estatge
pdblie o particular perque el
curset els sia donat.

Cal advertir que molesta rair_
!mis per ara semen elementals,
segnrament de In flicons.

ELS ATENEOS DE BARCELONA
I ullIONA

El senvor Perneen Fabra donnrä a l'Ateneu Brereelera uta
deis (teme rte organitzats prl Co_
mite. Alai mateix. podem avenraer quo els senyors Fahre i Nicolme d'Oliver inauguraran ara
ergios conferfnieies als cursets
de grnmätira i literatura de l'A_
tenru do (tirotea.

UNA INESTIMABLE 00L.LABONA010

Ocian acabare/11 de redactar
aquestes notes hem rebut la
nieta amb els noma d'un grup
importa'« de distingides notes
pairiotes. les guate !l'han ofert
gentilment a figurar en el quadrse de professors que estä acabant aquest Comité. Reme ad
una oollabaracie inestimable.
En fer-la pública ens permetem de fer una crida a les notes.
de Catalunya merque prestin llur
ajen a l'obra magna que es pro.
posa de realitzar aquest Comité. Llur col-laborad() entusiasta
pot diner, en determinan le:

drets, decisiva.

DE 1111ENAlli

OCUPACIO SEPARATISME -DESORDRE

s'intensifiquen.
Darrera deis homenets que fabriquen denúncies, quasi sernpre mancades de fonament i de lleialtat, hi ha Uns quants prohonis decoratius, inflats i erts, que alià a la capital de la "pmrancia" collaboren en l'obra odiosa i tenen cura de tramitaia els
mentas complots vilatans. Aquests prohoms acostumen a ésser
ex-diputate que han comprat o intentat comprar les actes a pes
der i que han afegit a la ignominia del mereadei g tota la serie
vergouyosa de lea falsificaeions que han fet tristament celebres
les eleccions espanyoles.
No volem pas dernahar que siguin clausurats aquests centres
taciquistes, representante genuïns de la política deis capitostos
madrilenys contra els quals es dirigí directament el cop d'espasa
del 13 de setembre. Per?) és evident que el sistema utilitzat fina
arad a Catalunya ha produït l'efecte paradoxal da condemnar
al silenci i a la foscor els nucas d'opinió autentica, les forces
que representen un ideal, i de donar un mejor poder, noves esperances i com un rejoveniment efímer a les escorrialles caci quistes que vivien encara a la nostra terra gràcies als procedimente de robatori electoral i als favors de l'administració de
l'Estat.
Gemeguen els homes del caciquisme a lee altres terres de
rEstat espanyol. A Catalunya més aviat riuen. Els cacics d'Exenlaciara o de hiúrcia han sortit perdent terriblement en el
Ter canvi de la política espanyola. A Catalunya, per ara, hi
ten guanyant. Veuen els adversaris sense centres i sense
ieriadics, amb la propaganda suspesa i els llocs consietorials
perduts. Hem dit, pera, que hi guanyen per ara. Al capdavall
també hi perdran. I hi perdran encara molt mes que llurs coMmnys de Marcia o d'Extremadura, perquè, en aquestes regions,
fora d'ell no hi ha gran cosa, mentre que a Catalunya, per damunt dele caries hi ha un pöble amb un ideal; i aquest poble
tare sentir novament la seva força tan aviat com tingui a la seva
me els lliures instruments d'expressió politice.

Comitè per la Llen-

GEIElln

Sen dues ocupacions difedos mona. L'ocupació
franco-belga no ha fot mes que
enfonsar una do- los ternes mes
imporlants 1 Inés respectables
n'Europa, en el caos. La impressió que es treu del primer cop
d'ull a la zona franco-1)(31ga es
simplement detestable. Abole esta molt pitjor que el mes de febrer, epoca del nostre primer
viatge a la Rhur, i incomparablement pitior—és do suposar
—que ara fu un any, da a dir,
quien nomea eren ocupats els
cape de pont sobro el Rin.
L'ocupació francesa es un de.
sastre. Filas ara, França, al
Rin, no ha demostrat res. Fa
cinc mesas que funciona això
que s'anomena da "Regie" franco-belga per la gestió deis fer_
rocarrits do les terres ocupades. Funcionen el dos per cent
de trens quo funcionaven en era,
ea normal. Aquests pocs trens
porten cinc, sis, set hores 'le
retard. Sea bruts, pudents i inrent e,

teclee. Una població de mes dc
quatre milions d'habitants estä
condemnada, de fet, a la immobilitat absoluta. lii ha un núvol
d'empleats franceses, d'enginyera, de soldats de ferrocarrils.
Tothorn «ida. ningú s'entera,
sap el que ala de fer ni
el quo s'ha de dir. No hl ha cap
carta que arribl a l'hora, es !nipossible entendre's per toleren;
tot depen de l'atzar net i pelat.
L'ocuparle d'una torra Peleanger n de sempre una cosa repugnant, pele.) bo da doblement
l'ocupad(' va aeontpanyada
l'anarquia mes absoluta. Tot el
que volgueu: el francés da demeerata, bon dimpany, divertit
i cl mueve poca-solla com no
n'Id ha (l'anua El cert es que
no sap ni manar ni fer-en obeir.
ValtIrla mes que no Matan tan
intelligent s, ni tan fine, ni tan
bons companys, per() que babes/sin (s er marxar ele tren i les
cantes.
El que pasea rinde les comunicacions ha contribuït a desacreditar complatament l'exercit,
francés d'oeupaole. L'altre ha
acabar do fer el pes. Quan dient
l'a l ltre voleen ilir el movIment
separatista. porque si comen.

Passcjant vas carrers do Co-

VIRIL MARINE CATILIMI
Re costum dele historiadors
aragoneses de biasmar les empreses maritimes de Catadunya
durant l'Edat mitjana. sostindran que, dins l'anomenada
Confederad(' catalana-aragonesa, Amó tenia l'hegemonia;
perú us diran, en canvi, que
Aragd fou arrossegat per Catalunya, contra el seu rolen, a
una política d expansiú med terränia, que qualifiquen de
funesta. Cona es concep un poble hegemònic arrossegat a una
política determinada per un
noble secundan?
El senyor Giménez Soler, on
el Sen estudi "La frontera catalano•aragonesa", no sap sostreure's al costurn deis hieloriadors coterranis i enresteiz
lambe contra l'ideal mariliat
da Catalunya, "el qual — diu—
cumpla el nombre dels ames
desastres pel do les caves empresea".
Mai no haviem ',Ist una condemencia tan rotunda de la política mediterränia dc Catalunya, aquesta politice d'expaitski que ens emplena d'un legitira orgull, i que apareix als
nostres ulls i als ulla d'hiatoriadors estrangers, imparcials
en Papreciacie, cola una päglna única en la histeria de l'Edat
Examinent un moment aquests
desastres. Primera empresa sobre la mar: la conquesta do
Mallorca per Jaurno I. Campaaya de guiara meses escasos,
i vieteria total deis cristiane.
Segona empresa: fäcit con-

tenia es veteen, do tant en tant,
unes grano inscripcions en les
quals s'enumeren les condicione
do l'ocupació anglesa. Tot chillada de Muro, compeint lee ordenara:tea municipals, de fer el
que Ii donl la gana. La lídiela
anglesa no te dret a intervenir
en l'CF, mentre no s'alteri Partir° milano. Es tolerat i rencotat tot. San tolerats, per exemPie , ells diaria do l'Alemanya no
ocupada, COFA que no pasea, ni
remotament, a la zona francesa. A la zona francesa no eón
toleras més que els diaris nacionaliatei de Parle. El moviment separatista, com a movlment polilla, es da dret tolerat a Colònia, eme) cona que de
fo t un separatista es un per-turbador de l'orare públic, el
moviment no pot lar tiara co.
sa que flanquejar la zona angleaa. Anglaterra es planteja,
donde , el moviment do los handes de Dieren, vorn un problenia d'ordre públic.
Una postre n) absolutament diferent es la de França. No aren_
lila sine que per França el
triornf del separatismo retirosenl i Púnica y ice do solucie i de
'liquidad')
de l'ocupació del lun.
céssini da parlar de l'organització pròpiament industrial que Poineare parla ja do la ruptura
comporta l'oeupaciú, no acaba- (le la unitat alernanya cona de
río ni liii 1 Mame nomas que a la la costa que treeträ el pea do da.
conca do la Mur tatjust s'ini- nona, de 1: t'anea. Ja us poden
cia la t'opresa del treball. 1 ene imaginar l'Afecte qua fa en
ami) dott nlesos d'ocupacia aquacetes.
Flamea no ha aconseguit treure fraureste. El feL que up nlovi.
dlariament, de la zona carboní- ment que a AIeulanyn es (ansia
fera. ni la tercera part de„vs- nera nie episodi de tercer o
retad ordrert aamb rae, porque
gons de carbd`rdreala
manya drenara'l senso pressió dft el separatisene no toca ni la pela
cap mena. allana de l'oeupacia. do la Ithenänia veritable. tingui
ala tete!. quantitata ridicules. Lea hts enes arrels profundos a los
führiques estan paralitzadea. casernes i a la burocraoia militar ocupant. es considera. pura
Nu es fa cap negad. L'activitat
simplement. una provocació.
comercial i industrial es negativa. Tul. ostia apagat i abandoAquest. feble quadro que acaa
nan estattbuts, mines, fährilittes tome de ter de la vida- a /Birmai magatzems.
nia, CS completa amb la situaPer() laxe es feble compara'. ció monetària, in f initament
amb la posició de les dues ocupa mes grett a les I erres del lt in
done. davant del movintent se. quit a l'interior d'Alernanya. Per
paratista. Fa tres dies quo es • ele o teclea monetaris, arta,
tem etc contacte amb el mo- Ithenania esta isolada (le la res_
viment separatista rhertä. No la dallernanya. A Illienania els
podern tenir d'aquest moviment franceses lean establert la bor.
mes que una idea superficial set negra, alai, es, el cometa;
que haurem de controlar en els Ilittre de divises. Per tenle idea
II que això representa, notnes
dies successius. Fins ara, itere,
el moviment separatista no diré que avui, 5 de novembre,
pasea d'esser, al nostre enten- II n dòlar valla a Berlín 420 midre, tina cosa llastimosament nara i a Colean% 4 minara. Els
grotesca. No hem vist en la nos- salte que fa el maro a la bortra vida res mes artificial, do sa de Colònia atún indescriptiMes poc sentit, res de mes ma- bles. El plenie de la població, la
la fe. Es una cosa feta en fred, inseguretat do la vida, el roseta
inconsistent, muntada exclusi. constan cele infinitament mes
vament sobre la falle i sobre la agutlitzats aquí que a l'interior
miseria. Per?), no ea pes corta el d'Alemanya. El desordro no té
nostre intent descriure aquest fi.
moviment. Nomes rolde subrat.
Josep Pla
llar la diferencia do posició de
L'ardido
prbeina
que
apareiAntedaten%
davant
de
França i
xerà domé, duu per titol: El que
l'obra de Donen.
Anglaterra, a la seva zona, és exteriorment el separatismo
no tolera, de fet, el moviment. rhenä.

EL FRACAS D'UNA
ESTRANYA SIMFONIA
BOLXE VISTA
La Preinsa bolx(wista, segona
el "Times", bestia fet molla do
"reclamo" a la gegantina orquestra disposada per celebrar
el sise aniversari de la revolucid, i quo es componía de eanenes, fusells, airones de fabriques, xiulets de 'locomotora 1 altres semblants mitjans industrials o militare de fer soroll.
Aquesta orquestra excepcional
havia d'assajar l'execucló de
Phimne beIxevista I una altra
música revolucionària. Músico
assenyalats n'havien dispoeCat
previament els sons. Sembla,
pera, que segons des noticies
que arriben do Moscou, aquest
intent de másiea neo-futurista
ha donat com a resultat una orquestra d'un Irresistible so eaeoftinIc.

AQUEST NUMERO HA
—
PASSAT PER 'LA CENSURA MILITAR

LA SITUACIO A EUROPA
Les notiolas d'Alemanya oontinuen essent contases, probablement daut a la propaganda
que es tan sis naolonallstes. Es
dóna per segur que Iltresemann
dImItirl abone de la reunió del
Nelohetag, que fe imminent. Es
Magna aitshorea Pi e Pliiime-to
ele naoionallstee presidits per
Boina.* o bd per Nolta. El capita
Ihrardt ha proolamat, en una
reunió d'eetudiants • Munie, el
«moló de la revoluelf nacional
I ha dit que eslava dieposat a
tot. III I ele satis siente han
«Mal, paró, disperse.. per la
m'Ilota, 1 Von Kahr ha elausurat
la UnIversitat I ha ordena', la
detone!ó de tete els oradora.
Ludenden ha ~lana que la
seca paraula nimia de refereht
a allunyar-ee tanperalment de

La gibes,» de les reparaelons
esté empantanegada. FraCitalida la lionterinola de Pärlte, el
Govern tramite ha donat una
nota en la qua: Molara que hit
enearregat al President de la O.
de Reparaolone QUO propoel el
nomenament dune obrita I que
sigui Ineltada Alenlanya per
dlaostle la quantitat que II MI

la prosperitat de Catalunya. De,
no
Catalunya, entengurs
d'Aragd. Comprenem que els
aragonesas no veiésein amb
cap entusiasme la politice d'eza
pareció mediterrània, i estera
gairebé completament crecen:1
amb l'historiador alemany Luda
wig Kilipfel, quan afirma que
Arrime en treta mollee penes.
per() no en treia cap guany.
Catalunya, en canvi, sogt
amb entusiasme els seus monarques en les empreses de lid
mar, perque eren els descabde.
l'entente; d'una pedalea impe.
realista posada al Fe-red del
seu engrandiment i de la seva
prosperitat comercial. Després
d• fa conquesta de Mallorca
rep neo gran impulse el omere
catana L'ocupació de Sicilia li
china un note camp d'expansió,
n'In ha prou amb aeguardar
mapa de la Mediterrània per

comprendre la gran utilitat que
per, al nostre trafic .mercantfvol representara la possessió
de Sardenya. laitieeeari bebí -t
mal dels versen?, que da Cata.
dunya i Valencia anaven a Sicilia i Orient era aquest: Ciulat
da Mallorca, Alguer, Cha
Ile 1 Trapani. Ele catalans

comprenguerea tota la valer
que Sardenya tenia per a ells:
Això ens explica que, malgrat
los revoltes quo Génova hi
atiava. els catalans persiatisa
Sin, senos planyer-hi estere,

queda d'Eivissa en el propi
regnat del Conqueridor.
Tercera empresa: ocupació

de Sicilia .Am ribada da Pera /I
el Gran a Trapani. Alcament
del setge ele Messina per Carles d'Anjou, i ràpida ocuparle
de la illa per "illererát- tliel re)

catalä.

Quarta emaresaa räfilda con(presta de Menorca per Anfús 11.
a; esronquese
Cinqu na empr
la (Pe Sardenya. Expedida) ele
l'intant Antes. fill do Jaume
Calguda d'Esglésies i Calier.
Victòria- sehr.' els pisare i els
genoveses. (Parlarem despees
de les revalles do la illa).

Sisona empresa: expedida a
Orient. Campanya do l'Asia Meicor que fou un seguid de violadas sobro els turca. Llalla
victoriosa contra els grecs,

després de l'assassinal de Roa
gen do Flor, vicissituds diverses i final establiment deis eatalans als ducats dtaltenes i
Neopaaria. després da vencer
t'atener de Brienne.
Setena empreea reintegracid del reialmo do Mallorca;
faca trietnt da Pere III sobre

Jaume III.
Vuitena empresa: reintegrad() del reialme de Sicilia, mita
janeant matrimoni de Martí
el Jove amb la reina Maria.

en la conservad() de la ala sarda. lii ha una frase de Pero 111.
qua ens dol de no recordar
exactament, on es fonarnenta
la huila per Sardenya en la
prosperitat del corriere escala
i manorqui.

Quant a l'expedició a °tacita

eres semblen totalment inexactes les paraules del senyor
menez abans transcriles..yeu,
con' tina expedid() prlvaila dele
admogitvers 1 leas cabctills, qua
peto va costar a Catalunya; ben
al contrate de les empreses
Flandes, a des elude les com.,
para el senyor Gimenez Soler.
I quan batirla arriba!, l'hora
dele sacrificis por defensar

aquella Mienta Nunyans de

lente d'enemics rom els cobejave n , els monarques catalans

van preferir abandonar-los.
Por cont que aquest abande mereix el segilent comentari del
professor R. B. Merriman en
la seca obra "The Risc of the
Spanish Empire": "Quan hom
recorda que PImpori Espanyol
va patir de l'excessiva dispersie dele territoris que el coma
posaven. hora s'inedina a aplau-•
dir la restricció del monarca
qui refusa d'exhaurir els seus
recursos en l'empresa de con-,
serrar un domini tan :temor.
Ni en la forma d'adquirirlos, ni en la de conservar-loe,
ni en la de perdre'le. hei lea paa
ritat entro els dominis de firb-:
cia i cls dels Paises Baixos.
Ferran Soldevila

Novena empresa: expedició

per solmetre Cersega. Salgo de
Bonifaci, abandonat per Anfús TV, a fi d'acudir en auxili
de la reina Joana Napols
que ofereix nornonar-lo hereu
d'armen reialme.
Desecan empresa: Conquesta
de Napole. Dues etapes de Huila: la primera eurta i infructuosa; la semilla (larga i eoro-

nada per l'atila
Si examinem aquesta breu

exposició de les empreses meritimes do Catalunya, reunen
que de cap manera no es pot
parlar do desastres. lli ha so/amera el cas de tia p e r
Sardenya i el de la atrita per
Näpols, on veritables sacrificis
siguin necessaris: en aquella
per a la conservada, en :tues-

ta per a la conquesta.
Perú el senyor ainulnez So-

ao parla sulament de debastres: parla lambe d'aquestes
"empreses que satisfeien vanitate, com les de Flandes i Itaha, pare ruinosos". 1 haustet
de l'expedid() a Orient es
ruana: "I de l'expedid() a Orienta
que direm? Co que dicte de les
empreses de Flandes i Itälia en
ternps deis Austries: molt do
soroli, media da arteria; per()
tanta de ruina i de decadencia
oom do fama".
El criteri emprat per perjudicar acuestes empresee ene
sentida desviat i el judici perrectament injust. La desviad()
l'error de molla historiadora
tragonetles on oanpar-se
l'expansió maritime de Catalnaya neix, al ilustre entended de
no volar Neure-hi tilde que l'aspoeta guerrer i brogidor, no la
Onalitat suencial d'aquella pernio', 'Mil:antera Renda amb
ten

Full de dictar(
PEDRALBES
Imagino raspecte dei perlIongament
de la Diagonal artes aprovat per t'Ajuntament. Faril geig, cm .5embla. Pe.
dralbes és Ui dels roes mis exquisits
dels encontorns de Barcelona.
En temps de la reina Na Elisenda
de Montada potser era més fcréstec:
deuria ésscr voltar d'a zlnars robustas
i de pinedes tenerables. De tota manera, els trets essenciak del paisa1ge
no deuen ésser massa dissemblants de:s
d'ara. La corta de Sant ¡'ere Itartir,
Montjuich i el suan pendent de la terma fins a la p:atja devien produir si
fa no fa el mateix efecte que avui.
I.a reina E ;senda segurament
una dona de bou gust. Va demostrarcn triar Pedralbes per construir-hi,
de monel despeses seve3, un monestir
ges clarisses. En aquella época les
reines — i ele reis no cal dir-ho —
heu construir per llar compte no sois els
casters que personalment afreturaven,
sinó els ecnehis i els convents que taba
per refugi de frares estudiosos i le

mortges devotes.
Són lluny aquells temps! Val mis
II,) evocar-los. Uiì hom es torna enyorivol, Sent cjibe ens falten mo:tes coses
que aleshores existien. 1 que no totes
les que han alegue despris tenen una
qual itat ¡ un drinc recomanable.
El perllougament de la Diagonal
sois. Una ola amiga. beu or
ben construida. Les postes de set
podran esser assaborides en madidaos magnifiques.. Perú is un luxe cal
de gran capital subvencionada, imprnpi

d'una urbs que ha de comptar asá

les Mes soles hiel&
Mere.
s'ere
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Londres. 13.—S'assegura que amb
tot i les diverses censures, el Govern
e- r ä resolt a efectuar les eleccions
,le desembre prUxim. Els partas
es preparen ja per començar les campanycs electorals la seurana entrant.
S'afirma, per altra banda, que el Par;otear, que con, se sap ha de rerotr . l r e avui les seves tasques. suspen.f-a les sessions el dia 1 $ . El pri, ministre ha consuitat eis c apa
01;. ,rvadors, els guate li han reiterat
llar ijar en tot moment. amb tor ¡
i-i lissideneies manifestados en el
, • • •unionistes -s obre loberturadl
-e electoral —Radi o.
Ares. 13 (urgent).—E1 primer
senyor Baldwin, ha infor'lar ns leaders - riel Parlament, seayo:- laac Donald i Henderson, que
. al Palau a aconsellar el rei
conveniencia de diasoldre en data
' pa, bit inmediata la Camlfra.—Hafrfs
• 1. ndrcs. t3. — A la Cambra de
Confons el primer ministre, mister
Ralj-,vin, ha declarar que el Parla- • sera dissolt el divendres vi-

elOCCION 3410505
•

i

el Eirolecciooisme

discursos sobre los alee_
aons i els :IN-anidares tespeeAl ., del règim tea-a pelar i del
ea. al Hiareeanvisla Se succedten räpidament i monatona;ala per tal com ni d'un rosz. ! ni (le labre liana dana ar•aits nous.
, • conservadors han r,re,
7 . - chi darrera el senyor tald. ae. ele liberals darrera el
Aequith. i els trehallisrrera el senyar aldaba• el qual afirma que ele so-fas retan disposats a
. i el pata faligrat d'una po.. sense energía, no tartlarä
aoaidir-se per a ennfiar-se
•1 :mera treballista o. rnillor
Eis

socialista.
la aituació dele partas sem:I bastara clara: hi ha. pera,

•••aa. una incògnita. Existeix
•• a !liberal nacional o
-già, i si aquest partit
. iieara, quina es la seecanarnica? Hi ha,
oc,•- -. un liberal nacional,
o
si n'alela Lloyd George,
addiele que mai al Sell ideaes conservador 'liberal
aalista? La cosa ceda es
-a . Alfred Mond i el senyor
- u Churchill sad netailiurecanvistes. El senyor
Charchill aerit candiles pròximes eleccions.
•• el senyor Lloyd George,
• de la seva tornarla.
partidari del
• Iliare-ean•
rubri.
•. .
jet es.
• eaperant• que el Govern
ara conèixer ignahnent el rè.furt

per a Paplicapiti

lii qual tientan:tris lin mandat

al,

.mferimeia imperial noves

de prefereneia que pro' l'alargar els dontinis i co.Lls-. daminis, havent haga a Teseallir entre re:delataa, • ilels drets d'entrada so1 tabac o una preferencia
acatada, ban optat per
-ta darrera alternativa i
:a aran , sobre els drets cate- d'una redueció d'un quart
(
na eisena, com a present ,
s pomos, aixf com el „anime
Lr • _tes

va_

La pula de hiel La polilla iolerior *moya EI Galio' SUMAD el greu perfil
Els acords amb els illgusirials

L'IMIIMEDI

DE

La revolució septratieta de
Rhenänia nn ha estar certament tina cosa mcflf hernio:a
Pero ha ha estat mea rnenys
la revolueió imperialista de
Munt. Les engranes de prestigi que podien quedar al famas
general Lailendorf, s'han fas
en el darrer epiendi. Si la darrata que sofri ell la guerra amb
els aliats podia deixar en pea:
la seva celebra:a de larde, l t.
derrota que li ha infligit la
Reichswehr a Baalera el delta
en ridieul. Hi ha hagut ala
poes trets, poca sang, i les diferents fases del cap iracas •
sat tienen mes aspecto de. comedia que no pes de drama.
Es feia difícil de creure que
un l'orne nona Ludendorf, a cual
ras alemanys i els alernanyefile
havien presentat com a lacren
de les glòries dels gratas generala de nona !listara', slaaeues
eampramas en an intent de revolueia quo no ha arribat a
prendía, fan soldaran el caräeter trulla rosa seriosa. En materia d'actes de viobanda, no;aliene pensem com peneava En
Lamo° ara fa prop de quatre
anys. Erra' els dies del moyament per l'Estatut de l'Autonorma: i en una reunió de parlamentaria catalana, un diputat
propoeä la constancia in/mediata del Govern antera-un de
Cataiunya. I aleahores l'exloador regionalista va dir que
en. en el rengle deis cope (lo
torea. comprenia la tragedia,
pera no el sainet.
El general Ludendorf ha esta t ara. a Manie, el protagonista d'en sainet revolucionara Na hatiriem estranyat la in-

ropa de imites i la mol de procedencia estiangera. safriran
drets d entrada, pero ele produeles de prneedencia imperial
erran exemple de tot. clret.
dele
triiestió mes importara
formafges, mantegues a
ons, alai cona les frailes fresques importades a Anglaterra,
d'America, i de tanta de països
„ha cantamat volean per resoldie; pera les mesures anunciades a la Conferencia semblen
indicar que da imicament la
vianda de boqueria i el blat que
el senyor Baldwin te la intentada de deixar entrar lliurement
a Anglaterra.
Aixe complica la situada i
promet discussions i pulerniques n'oh vives.
EL COMERÇ EXTERIOR
BRITANIC
Londres, 13.—El valor de les importacions duraet el mes d'octubre
del corrent any ha estat de 99.914.731
de 'limes esterlines, la qual cosa
significa un augment de 14.987.678
sobre el mes d'octubre de rally an tenor.
Les exportacions s'han elevat a
71.322.931, ço que representa un
augment de deu milions, aria) re-lació al mateix periode de l'any 1922.
— 1 -lavas.

tervenda d'Hitler en una peça
d'aquest genere. Guaileu la cara del rompany Ludendort
/anales veient aquella mena de
bigoti trabaren compatible el
sea earacter . de director de les
organit zacions gisetrercs mes
nr menys riviques i els catres
cómics del cop de Baviera. Pera el limas del general Ludendorf, tan gros, tan alt, tan ample d'espatIles, anal) aquella fesonata ferrenya, no s'adiu gaire
amb el paper (leelltait que agitesla vegada ha hagut de fer.
Les jornades de l'avortada
revolució militarista muniquesa. laan reforçat extraordinàriament la ituarle de Stresemana a.l'interior i a l'exterior.
El sol fel de l'enfonsament ingloriós del mes terrible penconatge do l'antic re,gara, de l'home que fou el veritable generabeaba ele rexereit alemany
en la gran guerra, alca per
eantraet la figura del cancoIler.
Pera Iambe cal dir que l'ex'',
actual de Stresernann no ha esIat molt dificil. Ele alemanys
no han acabat de perdre el
cena': i mirara n'hi ha malta
que a despit de te S privacions
eroninniques i fisiolegiques,
s'adonen que el triomf de la
tendencia representada per Lodendorf no podria tenir avui
altra conseqüeneta sina lagreujar fortiseitnament la sifumad del !leida exposant-la a
nous perilla i a noves convulsione.
De be tres revoluciona anunciarles n'hem vist dues, sonso
perjudici de les possibles repeticions adarce. Queda la terrera, o signi la revolueie comunista, Tal cona s'ha descabdellat la revolució de la drena,
11(1 ha fe?. minvar lee possibilitats de la revolució (l'extrema
esquerra. SI p is coma/listes no
aprofiten una ocasió oportuna
per donar Hur cap, ara die teDen eliminat, almenys lempot'almena el perill dama reacció
militarista. senyal que lampee
parlaven de debe quan des de
la pramea de tat el meza anulaclaven per un termini molt
pròxim ralearnent vermell del
proletariat alenia»y•
A. Rovira I VIrgIll
EL GOVERN ALEMANY DESMENT QUE HAGI CONCEDIT
PASSAPORTS A L'Ex-KAISER
Berlin, 13.—El C.:oven' alemany ha desmentit la noticia
segons la qual havien estat concedas passaports a lev-Kaiser

per tornar ti Alemanya.—Raclio.
EL CAPITA Eimmtur DECLARA ALS EsTuDIANTs QUE
ELL ES FA Cabila:al DE LA
REVOLUCIO :: CLAUSURA LE
LA UNIVERSITAT DE MUNIC
Munic, 13. — Durant el metí d'ahir, els estudiaras d'aquesta capital repetireu Hurs
in a n ifeslacions.

En un discurs pronunciat en
la Universitat, sI capità Ehrardt deelarä que ea posava al
davant de la revolucie nacional
i invita les associacions que

fossin realment
unir-se al sets Moviment.
En sortir da la renntd; la comitiva fou dispersada per lee
!orces de la Reißhavrehr.
Von Kahr ha ordenat que sigui elausurada la Universitat
i que siguln detinguts els oradors que prengueren pert en
remontada reuni6.—Havas.
LA PARAULA DE LUDENDORF
EL GENERAL VENÇUT
FA DESTINCIONS
Munic, 3. — El general Liidendert ha declarat que estit
conNencut que la victbria del
moviment ultra-nacionalista es
que pot salvar Alemanya.
El general declara, demés,
que en donar la seva paraula
d'honer va prometre neme%
allunyar -ce temporalment
blunie. ll aves.
Munir, 13. — Es diu que Di(tender/ derlarb a ven Kahn que
fati arrastrat a prendre part
en el cop d'Hitler perque se
r enganyà respecte els venidables fina que aquest últim perseguia.—Redio.
LA CON VOCACIO DEL REICHSTAG
Berlin, 13. -- Els
tes sollicitaran avui que sigui
im media lament convocat el
Reichstag.—Havas.
ELS DIES COMPTATS
DE STRESEMANN
Berlin, socialistes demanaran avui la immediata convocatòria del Reichstag.
Es possible, segons els periodistes, que el canceller, donant-se
emule de la impossibilitat de mantenir-se per in.3s temps al Poder,
dimiteixi cl ecu erre.: abans de la
reunir', de l'Assemblea.
S'afegeix que el nou Gahinet que
succeiria l'actual seria un Ministeri
de la minoría nacionalista. essent
canceller un deis populistes següents:
El doctor lfeintze, ex-ministre de
Justicia que intervengue recentment
contra Saminia, o el doctor Cholz,
ex-ministre d'Econornia Pública, i
l'alcalde Carlotenhurg.

Ambdas personatges són eleben vistos dels grans industrial: nacionalisree.
En aquest Gabinet tornarla a desenmenyar la cartera de Finances el
monis

doctor Helierich, el quals ja l'ocupa
durara la guerra.—Radio.

S'ASSEGURA QUE EI, GENERAL GESSLER PRESENTARA
I.A DINIISIO
Berlin, 13.—S'assegura que el ministre de la Guerra, general Gessler,
presentara la seca itimariscirli, i que ha
pres aquesta deeisia; a causa de les
humiliacions que ha sofert aquests

darrers temps.—Radio.
LES DECLARACIONS DE STRESEMANN A HALLE

Berlín, 13.—Parlant a Halle, sobre
política exterior, el canceller Surcomana ha dit, entre altres coses:
Lasiendrament d'Alernanya ha es.
tat causar per circumstincies de polirica exterior. Si Poincaré deixes viure Ale:mama, haurient acabat fa temps
mil els elements de desordre, car
aqueas moviments extrems no entren
en el caracter del poble.
Els francesos aún la causa que Alemanya hagi arrihat a aquesta situació.
Mime contra el moviment separatista rhenä, el Govern }nutria sabut conservar la sera autoritat si se li llagues
donat la possibilitat de defensar-se.
Belgica s'ha defensat contra aquestes
agitacions i Anglaterra ha condenmat
les tendiecies separatistes cont una
violació del tractat. EIs acreedora d'Alemanya han trencat per la força les
faculiats de pagament d'aquest país,

impedint-li posar ordre a la seva finano. En el que es refereix al top
dIstat de Munich, demostra que Baviera ha exagerat les cenes exigeneles, e s sent aixi que res no s'oposa a
que els altres Estala alemanys gaudeixin de la mes ampla autonomía.
El canceller acaba afirmad que
Rhellänia i la Ruhr han disser retornades a Alemartya.—Radio.
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Pars, is. — A les tres de 'a tara*
sha començat la sessió a la çansbra
Al banc del Govern hi havike's se.
nyors Poincaré, Le Trocquer, Dtlesi

Hilgici Nores &cedan aulleses toca-

para eis ponis d'ilmolmr¡ 1 Brema?

teyrie, Manoury i

Maginet.

president de li Cambra Ilrgi e
decret de cenvocatória i les inrerpella
cions presentades.
El president del Consell, senyor Port.!
El

París, 13. -- L'Agència llevas pul:Ojee una nol'a referent
a co que s'ha esilevingut amb
la Comiseia le Perits.
El Govern franebs- -din la
n o ta—es dol profundament qua
hagi frarassat la proposieiet
d'encarregar a un Cornite
Perits determinat la capacitat
de pagament d'Alenianya, i declara que Ites lógiques rechnedone imposades a l'esmentat
Comith són una conseqüencia
de la necessitat de mantenir
les estipulecions del Tractat
Versalles.
L'actitud do Franca no pogud
ésser mes conciliadora en acceptar la discussió sobre la dita eapaeitat de pagaments fina
a l'any 1050 i ha procurat, per
la seva part, descartar totes
aquellos dificultats que podien
haver impedit la reunió de l'esmental Comitè.
.
França no es riega, finida
resistencia passiva, a tractar
amb Alemanya cona ho demostren els diversos contrae' entre els industrials i les auoritats d'ocupació.
En aquella via de conciliada, el senyor Poincare ha encarregat al president de la Comissid de Reparacions, senyor
Barriada que proposi el nomenament d'un perita per fixar
resmentada quantitat, i que
s'inviti Al e manya a netnenar
delegals que exposin a la Comisaba esmerilada les allegadona deis seu Govern eta aquests
sentit.
El Conailn nI Perita alai noturnar, eetudirnat apestes allegacions, lea (piala seran confrOnlailes anal) els estudi s fets
directament.
• Pea-alee.. Partatit a .cap un
balata; detallat deis reeursos
interiors i exteriors del Reiela
Segon. Investigant el lloc
on poden trobar-ee els.capitals
alemanys indegudament expatriats i assenyalant les mesures mea eficaces per aconseó.
guir llar repatriaci
Tercer. Indieant tots els recursos d'Alemanya que puguln
ésser afe•tals per les reparacimas i la manera mes segura
i je portar a cap un detingut
examen i proposant els mètodes
que sernblin mes präctics per
aconseguir la reconstituena de
I'llisenda alemanya.
Aquest Comitè d Perils no
s'ocuparia de la legalitat nl
dels resultats económica de l'ocupada de la Retira En qualitat
de delegats podrien prendre
haart en l'esmentat Carnita ras
dolegala adjunts de IPS potencies a la Comisaba de Reparapodent agregar-s'hi alguna teenies financiera de cada pafs.
El Camita' podría. iguana-lene,
escalfar els test inion is que
que aporlassin tant alernanys
dama neutrale, i ädltue, anar a
D e rli». Aquesta masaje duraria
tlor, mesos.

La Comissia nt Beparaeiona
decidida referent al resulta/ de
l'enquesla portada a cap pel
Cornite de Perits, el qual, en
cap cae, podria condonar les

quantitats que degui Almanya.
El termini que es podria
concedir a aquesta ne hauria
d'excedir do l'any 1930. — Hayas.
BELGICA 1 LA SOLUCIO DE
LES REPARACIONS

earé, fa t'a de la paraula, manifestant
a la Cambra que cal trebarlar intensament, car la sèrie de sessions serä
molt ;incitada. Cal dedicar-se amb pre.
ferencia a la labor legislativa, i es divendres secan destinats a les interpellacions.
El Govern fa qiiestió de confianca
el que sigui aprovada aquesta proposici/n
La C2mbra aprova la proposicid del
president del Conseil.
El senyer 1-lernst parla després per
proposar que sigui discuta immediata -.i
ment cl projecte d'amnistia.
La Cambra reputja aquesta propersirio.
La sessió s'aixeca acte se guir —Ra
-dio.
LA SESSIO DEL SENAT
Par!, 13. — La sessió del Senat sisa
eitert a les tres i deu minuts d'aquel.
ta tarda.
El president del Senat, despris de declarar oberta 'a legislatura extraordinäria mIr 1923, ha pronunciat un dis
curs d'homenatge a's senadors morro
durant vi perlende de vacances.
Es procedeix despida a la redacci6
de l'ordrc del dia ¡ al nomenament de
comissions, aixecant-se la sessi6. que
sera represa el dijous que ve.—Radia.

Brusselles, 13.—Aqui es considera
que. la decisió presa pels Estats Units
no impedirá als Governs dels paises
aliats d'ocupar-se definitivament
problema dc les reparacinns per
car solucions Concretes i *irles de
les qüestions més urgente que es plantegen.
En els cercles autoritzats s'assegttra que la Comissió de Reparacions
drä portar a cala ella sola els treballs
que pensava confiar al comité de perits. Des de 24 d'octubre existeix una
proposició alemanya perque s'estudiin
ela recursos d'Alemanya i s'escolli els
g ens representant:. El que havia ara
peda a aquests fins ara l'ésser oas
fou la intervenció del delegat angles,
que volia que s'esperes que hi llagues
acord sobre el Confite de peras. A
Brusselles es eres arribar el moment
perque la Comissi() de Reparaz:Mns
examini la situació d'Atemanya a propúsít de la petició del seu Guarra,—
Radio.

NOVES SUGGESTIONS
Londres, 13.—Sobre la ruptura de
les negociacions franco-americanes per
a un aeord dr perits, la "WetamMter Gazette" suggereix la continuaci5
d2 les discussions entre Amèrica i
Anglaterra, amb D'hiede de veure
els Estala. Units prendrica part en una
tonferecia amb Frana—Radie,
UN NOZT PROJECTE D'OCUPA-

UÑ CONSELLER COMUNISTA'
A PARIS ES PERSEGUIT PER:
LA POLICIA EN PLE SALO DE'
SESSIONS I ACONSEGUEIX FU-t
Gla
Paris,
Paris 13. — El comunista:
Midol.
a presó en re,
rebeldia ami) molla de la vagi
de ferroviaria de 1920, i elegit
recentment conseller municipal
dma Paris pele comunistes. al
qual fa s ereia refngiat a Suissa,
.assisti ahir a la tarda a la secid que eel p hrava l'Ajuntament.
Tan punt es declara oherta
la sessití el Consell de Proterles del deparlament del Sena Pi
nogit a que la sessió es ielehrea
anda asistenria de Nidal. el
som a sondemnat, no Prl
elegible; no estimad. per lant,
välida la coya desama ( as.
La policia que hi baria a Fedifici intent detente el comunista , taere aqueet per alliborar-se'n es reflI g in i taneä al
ilespatx presidendal.
En vista que les intimacions
fonaulailes per la pedida no foren Meses, aquesta ordenä que
despanyes la porta del dit
despatx, pera sitian els agente hi
entraron, Midol ja havia
aparead, fnaint ¡y a' una porta
falsa. — Hayas.

Cf0 I INCAUTACIO DE DUANES
París, 13. — Segons la "Xicagt Tribune", 31 Poineare projeela l'ocupació amh rajut
la flota anglesa, (lela porta
hifanibutug i Brema, les duanes
deis dials paeeariPn a mana
deis aliats, alhbra qaM

s'orna

ren Franafort, Elbereeld i Baraten. Per conduele anail es fa
observar que la incautada da
porta aletnanys esvairia toles
les objeccions de Lord Curzon
centra les operacions a la Ruhr.
A la Conforeneia d'Amhaixadors no es va prondre eap do.
ri fa& puig Leed Creare deelarä,
en començar la semana que na
bavia rehnt in a truelans del sea
Clavada -- Radio.
LA C. DE R. CONVOCARA ELS
DELEGATS .ILEMANYS
París. 13. — La Comissió de
Reparacions en la seva apestó
d'avui ha decidit per unanimital oir els nade aviat possiblo
eIs delegats alernanys respecte
de la eapacitat de pag,anfent
d'Alemanya.—Havae.
ELS ACORDDS ENTRE ELS
INDUSTRIALS DE LA RUHR
I ELS REPRESNTANTS
ALIATS
Dusseldorf, 13.—Els representants
de la indústria de substancies colorazas han arribat a un acord amb els
representaras aliats, en cm que es
refereix a la represa en forma regular dels lliuratnents a titol de re-

T a n i72 . s'Ira arribat a un acord
entre les autoritats aliades i amb el
grup Silentes, en ço que es refereix
als pulas essencials CII
Aquest acorrí quedará • definitivament ultimat dem,',,
vas.
Pa ra c h

laIPOST SOBRE RESIDENCIA DELS FSTRANGERS A'.
PARIS

UN

París, 13.—El Consell Municipal ha
dentanat autoritzacid per establir un
impost de residencia sobre els esttangens.
L'esmentat impost seria de dos
francs diaris per cap.
Es calcula, pel nombre de viatgers
que es troben constantrnent de pas a
Parir, que aqueo impost rendiria a
l'any mes de lo milions de irarres.--•

Radia.

EL SENYOR

Don Josep NI' de Falgas i de Pouplalla
ADVOCAT, LLICENCIAT EN C1ENCIES, GERENT DE LA SOCIETAT "ORSOLA SOLA I C

a ."

Morí ahir al metí, havent robot els auxilis espiritual: i la Benediccid Apostólica

Els seus afligits vídua donya júlia Legarreta, germanes, germans i germanes polítics, nebots i nebots polítics, cosins i parea s tots i la
raó soci3I "ORSOLA, SOLA i Ca en assabent3r-h9 als seus amics i coneguts els demanen una oració per la seva ánima, participantlo q le el u:M y « serä traslladat avui, a les 3 de la tarda. des de la casa mortuória. carrer de València, 248, a la Parróquia de &den í
des d'allí al Cementiri Nou.
Barcelona, 14 de novembre de 1923.
No es convida particularment

:Grup B. - Ulldeamla F: CUIDAN° F. C. •

PUTEO*.

el secretari de la Federactó En

SOBRE L'EÓUIP DE SELECCIO
puras tot el dia d'ahir es comenta
rogaimut entre ets futbolistes la cons'wei , de requip federatiu que ha de
roar e' dia 25 contra la selecció
Gdpiocoa. la qual va ésser LA PUBLICIT AT el primer diari que la féu
blies.

.semlla que el criteri dels seleeciodo! . ha estat cle conservar en el pos.
,le comp'etació de la linia davanrs, t,,,int cura de formar-la amb els
,c d i Barcelona, la .qual cosa en
incitt és un encert: pare prácticaent deixa de reconéixer la fordci Piara. que cn l'actualitat és
2 ,in h. I ne en decadencia i que hauria.
sser
..uplert per Pelicer o el que fos,
,
.y2rqui • l'eficacia de la ratlla hi gua-nes. Motu considera també que
Canilla el mes aprnpiat per
,
,z iec sr. havent-hi a Catalunya slTres e' itents. que avui cosan en mi•lor
/ can tse ell.
EL!, .RTIT BEINFFIC

TENI418
INTERNACIONAL

Lis ,sultits d'ahir d'aquest concurs
rl Segueix:
Klei. , soth venc a Garriga-Nogués

6-2 6-5. 6-1.
De nicmay a Calvo. per 6-t, 6-o, 6- r.
Ter-o-Sindreu a Kaufman-Sherman,
z

2-6 3-6, 6-3, 6-2.

Sra. Neppach a Sra. N. Tarruella,

6-0. 6-1.
Ker ink-Rorher a D'Espine-Palouse,
6-1. 7-5, 6-1.
R,rher a Andreu. per 6-r. 6-t, 6-4.
Snd.7eu a Pclause. per 6-1, 6-3, 6-3.
Krel:rer a Ros. per 6-1 6-2, 6-o.
Srta. Fabra a Srta. Tegero, per 6-0,
Relly. per 6-o, 6-o,

Maier a Sra.

5

-- •
MOLIERE
LA CURSA DE TRES MORES A
L'AMERICANA
• Per a aquesta cursa, que tindrä lloc èl dia 2 del vinent desembre, a benefici de la caica
d'auxili de l'Agrupació Catalana de Corredors Ciclistas,
aquesta entitat ha rebut un bon
nombre de premis.
Els equips per aquesta cursa
seran fortnats a base d'un vorredor de primera amb l'inferior categoria o he. dos 'conredore de categories inferiors.
La U. E. de Sans, assorantse ti aqunsfa banefi-ei tecla , ha

epint• desjeieressadarnen In seva

pista. per tal de celebrar -hi la
popular cursa.

BARCELONA-ESPANYOL
cor , rmant el que ja era públic, hem
,,sst F. C. Barcelona una nota en
,q27: es posa de manifest la celedel partit Bare¿ona-Espanyol
er al 23, sota els auspicis de la
kiyü7 . baronesa de Maldà.

CO': CURS

Joan Casanovas.
El eronometralge anirà a
arree del senyor Masip, i
tatarä de delegat de la Federació
en Joan Cervera:

Srtc Puig-Sala a Srta. Marés-Kreu-

- 6-o 6-,

Sra Neppach - Relly a Sra. Ru eg a 4d.rsi. per 6- t.
Sr:.Mames a Srta. Conti, per 6 - 1,

COXA
EL CAMPIONAT D'AVUI
:,,st vespre tindrà afecte,
de Novetats, la vetllada
vionpionat pel pes mosca, en
u:d el campió català Manuel
daitilez posará el seu Mol en
e Cavara del seu chatteriger
iris En Tomà. Cola, en den
ards de tres minut s , guants
quatre unces i emb niatees
Completen el programa J lo la
Sulti als següents e..mbals en
-.ir ds de tres minols.
E quatre rounds. '?utg cona% ‘, luz Ci(Hrine; en sis, tenMural'. i 'Inca contra
i en vuit la reife J. Thomas contra
Gui!Hm Arnau.

La vetllada comenearä pontuair ,,, nt a Ire den. Actuaran
le jr iias els senyors Munid' 1
Rizo, de director de combat

DE FORA
TARTIAGON.A-

L'isla oficial de les - dates st
les (wats es jugará el campinnal 1923-1921. segons sorteig
efeetual psi Comith Previticial

el dia d d'aquest mes:
Primera Llfga, Crup 1
Primera volt a:
IR ntivembre. näst le; Vilafranca-Sit gota.

25 novembre. - Gimnästit -

Sitgetä: Vilafranca-flous.
2 desemhre. - Rous S'itgeth:
Gimnäst ic - Vi la franca.
Sognna villa:
deserntr , . - GimnästieRens; Sitgetà -\'in frattea.
13 ganar . - Sitgetá-Giinna.s-

tia; Reste-Vilorearte:1.
20 ganar. --Sit gel ä-Reus ; V ilatranca-Gitnnást ie.

Enema calegorla
Primera volta. Dia 18 de no'erobre
Grup A. - Altafulla F. C.U. S. Torredembarra; _Mediterrá
F. C.-Vilaseea F. C.
Crup B. - Arnposta F. C.Ulldecrina F. C.

Crup C. - C. S. de Mora la

Nova-Montblanquf F: C..; C. D.
Mora d'Ebre-U. D. Reddis.
.
Grnp D. - Vendrell F. C.C.
S. Vilanova; A. A. O. d e Vila
D. ArbAs.
-novaC.
Crup E. - 'Veis DeporlinTarraeo F. C.: Tarragona F. C.At I bt ir l'aliene.
Dia 25 de nnvernhen:
Grun A. - Nf.diforrit F. C.Altarolln F. C.: Vilnarea F. C.U. S. Torredembarra.
Grun B. - Ibéric F. C.-Arn-

posta F. C.
U. D. Red-lis-C ,
Crup
mera la Nova; C. Ti. Mora d'Ebre-Montblan q uf F. C.
Grun D. - • A. A. O. de
nova-Vendrell F. C.; A. D. Arhil s -C S. Vilaoova.
Grun E. - Tarra g ona F. C.Valls Lleno/din; Atletic Vallencl'armen F. C.
Dia 2 de desembre:
Orno A. - U. S. de Torrederolinera-Medi t errb F C.; Alta_
Billa E. C.Vilaseca F. C.

Grup C. - U. D. Iteddii+.
Montbianqut I'. C.; C. D. Mor:s..;
d'Ebre-G. S: Mora. la Nova;
Grup A. -A. -O. de Vilanova-C. S. dc Vilanova; A. D.
Arbás-Vendrell F C.
Grup E. - .Tarraeo 1'. C.Tarragona F. C.; Valls Depontiu-Allatic Vallen°.
Els partits de segona volta es
jugaran els dies 16 de desembre
i 13 i 20 de ganar.

Teroera oategorla
Dia 18 de novembre:

At.snett de Tortosa-La Grana_
da F. C.; C. D. GInestar-D. Catalunya de Mora la Nova.
Dia 25 de novembre:
La Granada F. C.-Ateneu de
Tortosa; Catalunya de Mora la
Nova-C. D. Ginestar.

TORROELLA DE MONTGEI
El Club D. Montgrí ha rebut un
telefonenta del Comité Provincial
donant compte d'haver suspes el
partit que havia de tenir !loe al camp
del Sporting, de Palafrugell, i corresponent al campionat de tercera
Diga Grup Empordá.
S'ignora la causa de la suspensió,
pm') sembla sine lia estat per la inseguretat del temps.
ARENYS DE MAR
Al camp d'esports de la Unió Esportiva Arenys. tingué lloc un interessant , partit entre el primer
equip de l'esmentat cercle i el C. D.
L'Hartnonia, de la Barceloneta.
Tot just començat el partit és tirat un penalty contra els forasters,
que Venda llença a fóra, intencionadament.
Tot segun els barcelonetins efectuaren una bona arrarv.,..'a, que dóna lloc a una brillant surtida d'en
Casas.
A la primera part es nota un xic
de desorientació; sobressortint, no
obstant, la defensa forastera.
A la segona part, els barcelonetins incurriren en penalty, que en
Vila converteix en gol.
Els forasters desenrotlleu un inc
més fort, i d'aquesta manera lograren l'empat, d'una bona pausada de

l'Agell.
Admitarem unes bones intervencions dels porters d'antbdós equipo.
Faltava un quart i mig per acabar,
quan per la pluja sliagué de suspendre el joc.
Els equipa estaven formats de la
següent manera:
U. E. A.: Casas, Alsina, Vilar,
Rovira II, Goula, Rovira I, Tapies,
Lloret, Solé, Chileno, Vila.
C. D. L'Harmonia: Zapata, Manzanares, Sagarra. Muelas, Garreta,
'Iglesias, Soto, Vives, Angel, Bens,
Fonseti.
Dels locals, els millors: Casas i
Goula; i deis forasters: Zapata,
Manzanares i Carreta.
L'arbitre, imparcial.

OLOT
El partit de campionat del grup B,
d'aquesta provincia, que s'havia de
celebrar a Banyoles diumenge passat entre els primen equips del 'Upit E. C., d'aquella, i el nostre de
l'Olot F. C., fou suspes a causa de
la pluja i mal estat del camp, per
disposiciO de la Federació
Per igual causa fou també ajornat
l'encalare antistós que al nostre
camp havia de tenir lloc el mateix
dia entre el Ripoll F. C. i el reserva de l'Olot E. C.

Diumenge hi hauri partit sie campionat entre la U. S. Bisbalcnca i
l'Olot E. C.

tono» inini
onleAte
Vapor espanyól"'Sagurili".
de Cartagena, amb cärrega general i 24 passatgers. Amarrat
moll d'Espanya NE. Consignatari, , Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Malloroa",
de Palma, amb anega general i 102 passatgers. Amarrat
moll de les Drassanes. Consignatari, Companyia Trans.mediterränia.
Vapor espanyol "Cabo Corona", d'Avilés, amb citrina general. Amarrat moll del Rebaix.
Consignatari, Ibarra i Companyia.
Vapor espanyol "Trini", de
Cartagena, amb eärrega general i 117 passatgers. Amarrat
moll d'Espanya %V.. Consignatari, Ramos.
Vapor espanyol "Sac III", de
Palma, en Hast. Amarrat (non
de Barcelona N. Consignatari,
Pascual.
Vapor espanyol "Enrique
Ballesteros", de Gijón, amb
carbó. Amarrat moll de Ponent. Consignatari. Campos
Crespo.
Vapor alemany "Cartagena",
d'Hamburg, amb càrrega general. Amarrat moll de Barcelona S. Consignatari, Torrabade11a.
Vapor espanyol "Rita", de
Màlaga. ami) càrrega general.
Amarrat moll d'Espanya W.
Consignatari, Ramos.
Vapor italiá "Gaetano Ferrer", de Spezia, amh arenilla.
Vapor espanyol "Mar Caribe", de Tampa, amb cotó. Amar
rat moll d'Espanya E. Consignatari, Regato i Fontbona.
Vabtelle

dia Mana. de it Canean* de falla
z-Dboalloge que ve se alabear* a
Malhaya la connnensoraci6 'del asgan eentenari del veneraba Jalen de
Saat Bertet, vulgarment conegut per
Fra Josep de les Llinties.
Ea posarà una llosa a la cambra on
va morir i s'editarà un Ilibre explicant
la seva vida exemplar.,
-Ha mort el degä arxiprest de Granelero Mn. Josep Clotet i Aymerich.
Era fill de Berga i cemptava 67 anys
d'edat. Va fer la carrera eciesilstica
amb gran lluïment, obtenint el tito' de
doctor en Sagrada Teologia i ordenantSe de prevere l'any 1883.
Fins l'any 1895 va excercir diferents
càrrecs parrequia's. i per anuell temps
va possessionar-se d'un benifet a la
seva pohlació indina. El tgo8 va venir
a aquesta diócesi. obtenint per oposició
la rectoria le Sentmenat, i mis tard
la de Granorers.
ESGLESIA DE L'HOSPITAL DE
LA SANTA CREU
Segueixen durant tota l a setmana
present els exercicis en sufragi de lee
animes del Purgatori. que comencen
rada dia a des guarts de set de la tarRvnd. P. Josep Je
da. amb
Besalú. caputxí.

despatxata

Llagut espanyol "Manuel II"
en Hast, cap a Vinaroe.
Vaixells ~Uta
Vapor holandes "Oberon",
amb cärrega general, cap a
Genova.
Vapor espanyol "Ampurdanés", en llast, cap a Tarragona.
Vapor espanyol "Cabo Rocha", amh cárre g a general, cap
a Bilbao i escales.

DE LA -INSPECCIO A L'AJUN-

CRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAUSES
A la secciA segona s'ha presentat
Miguel Pa l a Sahaté. acusat d'estafa,
per al gua! ha retirat l'acusació el fiscal, per manca de armes.
Davant de la serrió terrera han cemparegut Miguel Pinyel Duarte i Vi.
renta Peris Canales, acusats d'un lelicte de rohatori i lesions El fiscal ha
demanat per al Pinyol sis anys, den
meses i un dia de presidi major. i per
a la Vicenta. tres anys. vint meso% i
un dia sIe presó enrreccional, i quinze
dies a catlascnn per les iesions.
A la secció amorfa s'ha assegut al
bannuet Joan Ferrer Agramunt. arasat d'estafa. per al nual ha interessat
el fiscal se . ] castigué: a la pesa de dos
an›,, anafre mesos i un dia de presidi
correccional.
AVIS D'EXA F.NS
DE PROCURADORS
El Tribunal d'exàmens d'aspirants
al cauce ele procuradors. fa palie.
per a coneixement dels interessata,
que els rorresponents al segon semestre del present any se celebraran al !loe acostumat, d'aquesta Audiencia. el proper dia ts, donant come« Pacte a les cinc de la tarda.
ASSENYALAMENTS PER A

AVUI

NOVES RELIGIOSES
ARXICONFRARIA DE MARES
CATOLIQUES
Avui, segon dimecres de mes, celebrara aquesta associacie els seis exercicis mensual, amb missa de Comunió
genera , a les vuit, i a la tarda, a dos

quarts de cinc, la fundó de reglament
mil platica pel doctor Miret, mire.
DEL BISBAT
A la secretaria de Cambra i govern
s'hau rebut per al foment de vocacions isclesiastiques 125 pessetes de
la parreamia de Santa Maria del Mar i
/no pessetes de Santa Madrona.
-El dia 28 del que som hi haurà
missió a la tinença parroquial de la
Sagrada Familia, a cärrec del Recerend P. Josep M. Pijoan i Josep Ma-

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.-Valls. Major quantia. J. Vives contra C. Cabré.
Sala segona.-Girona. Interdicte.

Llorettc Galia contra Maria Costa i
Minitel Cali.
Tribunal Industrial.-Accident del
lrel,alI. Alexandre Pedret contra
Ajuntatnent ‘'ilatiova i Geltrú i Josep Cardona.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. - Audiencia. Un
accident per estafa.
Secció segona.-Universitat. Dos
orals per homicidi per imprudencia i
vielentació d'estatge i coaccions.
Secció tercera.-Lhatja. Tres orals
per robatori, lesions i estafa.
Secció quarta.-Concepció. Amenaces. Processat. Antoni Venegas.
Concepció. Homicidi. Processat,
Josep Sola.

TAMENT
Confirmen sense ésser nomenats ele altres senyors que
han de fer la inspecció a l'Ajuntament de Barcelona. S'ignora, per tant, quan es portará
a cap aquesta inspecció.
Ahir al vespre el senyor Peyrd, secretari del Govern civil
de Valencia, litigué una ¡larga
conferencia amb el senyor alcalde i el cunyat «L'aquest, cap
de la nova Oficina d'Informació. L'entrevista se celebrä al
despatx particular del senyor
alcalde, el qual estava tancat
amb pany i clan.
REGIDOR MORT
Ahir morí el regidor senyor
Julliä Feliu.
El senyor Feliu tenia més de
80 anys i Ii feia tanta illusió
desee regidor que, malgrat de
la seva delicada salut, assistia
a totes les sessions, asseientse a la tanta deis funcionaris
per sentir millor els afers que
es debalien.
L'enterrament tindrà bloc a
les tres d'aquesta tarda.
Amb aquest, eón vuit tles va'
canta de regidors que hi ha a
l'Ajuntament.
LA VINGIDA DEL REI DES-,
PAN YA
L'alcalde, senyor Alvarez de
la Campa, el qual vol que la
reeepció al rei d'Espanya es
faei a les Cases Consistorials,
eslä fetal arranjar per a aquest
acte el Saló de Cent.
Els artistas que ornamenten
el Saló, treballen sota la direcció del senyor Maeiä.
VISITA ALS METROPOLITANS
L'alcalde .senyor Alvarez de
la Campa, el capitä general
N'Emili Barrera, el tinent d'alcalde i president de la Comissió municipal de Foment senyor Puigmarti i el cap de la
Divisió de Ferrocarrils senyor
Montagut, han fet una visita
a les obres que fan la Companyia del Gran Metropolità i la
del Metropolitä Transversal.
Han recorregut les seccions
compresas des de la plaça de
T.esseps a la de Catailunya, i
des del carrer de Casanova a
la ¡Ana d'Espanya; Els visitante pogueren apreciar que
les obres en ambdós MetropoWatts estan molt avançades i
tqi e‘teitas t' h. i treballa amb molta aeFENT OBRIR UNS RENTADORS
El tinent d'ale:11de del distriele Hl, senyor Puigmartf. ha
ordenat a l'amo deis rentadors
piiblies del carrer (le Manye 1
Plaquer, dc la barriada de Sarriä, que els torni obrir per al
servei públic. En cae contrari
es rescindirá el tiontracte que
tenia celebrat azul) l'ex-municipi de Sarrià.
LA VENDA AMBULANT
En virtut l'ordres donados,
els apetito de Eautoritat municipal han proecilit a impedir
Faglomeraeiti de venedors arnbulants al carrer de l'Arc del

Teatre 1 adjacents; ' Iliürefti •
aconseguit que quedes j'alas
da al nombre reglamenten. •
AJORNA MENT D'ACORDS
L'Alcaldia ha concedit .ula
termini que acabarà el dia 31
de desembre próxim, perque,,na
compliment de l'acordat en
Consistori de 25 de setembre
de 1918, els vaquers i cabrera
traslladin Hurs quadres a reas
tra-radi de la ciutat.
EL PIS DE LA RAMBLA I EL
METROPOLITA
Per l'Alcaldia s'ha disposat
que els serveis tècnics municipals comuniquin a l'empresa
del Gran Metropolitä que doni
(mires terminants parque especialment els dies de plujat
euidi del bon estat del pis de
la Rambla que l'Ajuntament no
pot vonstruir definitivament •
mentre l'afermat de la dita vis
lila estigui degudament consu-i
lidat.
VISITES D'INSPECCIO
El tinent d'alcAde del chs-i
triele IV, senyor Probau.sta.
ordenà que es fes una visita
d'inspecció, pel seterinari adscrit a la Tinencia, a les vaque4
rico del districte, havent-ne
trobat algunas i sobretot en.
les que estan situadas prop del
mercat da Santa Catarina, en
un estat verament deplorable, sense Ilum natural, sense
ventilució i molt brutas, als
amos de les quals imposark el
mäxint (le multa.
També s'ha girat una visita
d'inspeocid a les tandas que es
(Indiquen a la venda d'ous al
detall i a l'engròs, i als dita
carrero hi ha Boas on s'ha des
comissat infinitat de dotzenes
¡Vous que estaven en males
condicione per a la venda.
MULTES A VENEDORS
Per faltes comprovades, l'ale
calda, senyor Alvarez de lai
Campa, ha imposat multes de
50 pessetes, a En Salvador
Ganga, concessionari del Boa
t'Untar() 168 del mercat de Santa Catarina, destinat a la venda de peix; a En Pau Fort que
ocupa el Boa número 104 del
mercad de la Concepció: a Mer-:
cA Fernández, del mercat
tafranchs, i a Albert Cambotanga, carnisser establert a la
Travessera de Gräcia, 88.

De l'evada de la Preso

La policia treballa activament per
a la captura del detingut que fa dos
dies va fugir de la presó; re almn al
noto de Pere Bayona Costa, i eslava pres des del 7 de juliol de 1922,
en mérits d'una causa per robatori
i lesions, per la qual cosa fou condemnat fa poc a la pena de nou
anys de presidi correccional.
S'ignoren les causes i forma en
qué va fugir, creient-se que no hi
hacia pas cap persona a fóra que
es trobés complicada en l'evasió, que
va ésser sobre les 7 de la tarda i
aprofitant. a hect segur, la confusió
que es produeix en efectuar-se els
relleus del personal.
El divendres aquest individu havia d'ésser conduit a un penal per
a complir la condemna imposada.

ili•Mese•••••n

PETITS ANUNCIS CLASSIFICATS
OF :

'ES DE TREBALL

::ZEDOR

t/

jeta.pa in3:oc,si,ure: njetztz

Sr, ti. T.

No: sne
3.

T.

de 17 anys,
4:renace a

neresslten.
LA i'CLitdes

II

oculta.

FAT, B. T.

P REASISTA

13. T.

FE R"

" ' rr

Escrlure a LA

Stas eeeero,ue, e%rekieet Ver111,11 1 atufavate de marta 11 . 5111 qua tia presenten
cense reunir aqUeates eouilletOns, domen&
ferntel referene lett. Passeig de la Imana,
número 17, principal, primer. Learceions.

N o i r Q falten per trehatiar en Meca

Joeulnes. 5. Enseba, 30, 3. 0.
es necessiten per rentar poNOIES sar ettquetes a tes a:imanes.
quaellqueä en 1 0110. Preßenteese. amb
referencies, dneticires. de vUlt aOil.

d'animal. I earrus, que sa-

earrer de dan-. l la, nalzoa.
dre. d ro471.1 apceart oar gel raenzsii
APRENENT
fac11. Caionta, 43. boiles.
--

pora culta" motor.
a rota de Flarcelona, es nei.sc.: a LA PUBLICITAT, B. T.

4 5 Plano,
taller
per yaant
APRENENT iman
ei
de seguida,

que el mate sigui
jardtner o hortola,

siega coste brafalsea, ea necesdo la OIL
itas. Clarts, 15, de sis 4

•. .ra 5,. Parcelottg. es necessita.

a LA PI 131.1i.11Af, B. T.
IST.

necessita. Planeta, 4t. Greta.
que
OPERARIA cuera

null

110

Is. T.

ic,ri sat. a' Jeretit,11% e: rs
M
•i InERAR'
reST, le. T.
~untura
CAIXISTA, muralista,
eis almo .. ., ea nen , o t. Lserture a LA PL BU:1'1AT. B. T.
comer.
C ORREDOR Per
tIngul ennel•
dais,a que
mrwinel
edria. es lieeasfita. Voceare
4,-/ ,
1 LA PI,BLICITAT, II. T.

~mita. nemattAI N4D cRA es
I- I ` n r re a LA PUBLICIriT
19-

ter reines e g
DONA per
erhire 4 LA PUBLICITAT. B. T.
'ti

,

cimbren, ea memela.

CUINERA &miura a LA FUBLICI 5. T.

Per servir maternoMINYONA j°ve'
n1 gens° BU, es destila.

10 peasetea. Diagonal, 489, prüfter.
TA falta. bo na nublo.. Pipo.
MODIS TA lactó, 55 2 . seno.

IWINTONA

TAT, B. T.

R Pelele.. es petateCAMBUA
?' Nt icri.A7771.ta. aserlere a pi,

WAT.

criare

Per • toi, es telesilla.
KNYONA
Beeeluee: LA PVIILICIe s..
tr

•
is ~tus per1PR4 por • istairisoori t de
alee .11441413 ittla di dlffiat tan.
melt No,
" arribits faing&
--

8881111818818,800;

I"S'a""r,Ese
ELECTRICISTA necessaa.

LA Pt itLiciTAT, B. T.
R revohasta. per a metalls ,
TORNE el nereasiia. Escriure a
1.A PUHLICITAT, B. T.
a brodats, que
CORREDORA Per
vialti partieularm,
es neces-ita. Ese.: LA PUBLICITAT, B. T.

el neeenaltia Es-

a LA PUBLICI-

dual

35 say8 ,

es na-

carina. Escrture • LA

"PecatiltC.ITAIV"Ir e T8
CAMBRERA veja:1% ella nepe=

ur coneizeaor del nene Deu:m •‘' es neressIta. Estríen a
LA PUbl.KETAT.

MESTR E

falten

°Delates,

SASTREM0MM1'
l'urges oficiales aprenenta
Consell de . cera, 261, prinemal, seg.na.
vaneati per a CarrosAPRENENTS iserfrs, ea neceaatten.
Eseriure e LA PUBLICITAT, O. T.
de 35 11 4 5 3893, es neceeCRIATS , slten.
Escriure a LA PUBLICITAT, B. T.
1

5. .f,

arrean« Itere Melle* es
911330K41011 de les ni-

maticre eieraleaste Merare e LA

copen, amb dotze
rams dc Banca I alguns del Co101nter;. dominant quelconi el (MIrea de .uttarla lloe de pervIndre limulnorables ran renelea proressionala. inrieiti-vus a LA PCBLICITAT, numero 30.
mercerla 1 novetats
CORREDOR per a senyClea. son I
ronlissiO, ita necessita. Eseriure • LA
PLBLICITAT, B. T.

COMPTABLE anys de practica en

DEMANDES DE TREBALL
AUXILIAR

yå,
meeedótfrar. de 20 anys,

Escriure a LA

PISLICITAT, B. T.

AUXILIARS
inally.

s'oreremen.

C17 Al, 13. T.

mecanügrats I Cor resp onsal manea t

Eserture a LA PUBLI-

APRENENT de
ne"3sita Escriure a LA
PU13LILI rAT. B. T.

dee. corredor d'una 15 anys
AJUDANT
neeeasIta. Eserture
LA PUBLICI'fAT. D 'T.

Decessitem corredor
"OLIS aettu que tinco,. a I4 plaça o
atores borla clientela d'olio Ons
aqUiesle . ren d iel On s 1 lunes
Inulil
referencies. bou i eouuste. btrtatu - loa
per enerlt • Co11-81aucli, 20. Hospitalet
tel Liab re ir a i. Garantida la resen'a Cal
de no convenir.
que I
d'ottcl fuetee, es
MOSSO necesitas Escriure a LA
PISLICITAT, B. T.

1TST, P. T.

PUBLICITAT, B. T.

CAmBRERA es necessita. Eseriu1 re a LA PUBLICITAT, B. T.
RECADER de 11 16 amo. es ne-

cesita. Esmere a LA
PUBLICITAT, B. T.
Nre momia«. es neeesallea.
FADRI aAa (tarta. 38, peer. pee.
• tel es neccasIta EsMINYONA Per
triare a LA MIAMITAT. 0. T.

d'eseriptort. Mitre de
qua«. en useasalts.
Malura a LA PUIILICITAT. 1, T.

AUXILIAR

I tornera, s'ore-

AJUSTADORS

A

a

LA

releen.

BLILITAT, B. T.

Escrlure

rotar, de 18 inri,
j u DANT
131 a s'ofereta. Eserlure • LA

PUBLIcITAT. II. T.

en tota mena de maquiPRACTIC naria. s'orerelz. Eserture
a L% PI IILICITAT, B. T.

oEn de 17 anys, s'atarea. Escrito° a
E 4, LA PUBLICITAT, Et. T.

PALETA (clicii°,71:1A3'.2ArielliT111-.
II T.

TAPICER,

Eserlore a LA
PUBLICITAT, II. T.

votareis.

troteretx. limerture

präctic en Partirle d9
vtatge 1 suntlars del t'un
s °terca. Escrture a LA PL-

DI
OpENA 35.3

de la pell,

BLILITAT, B. T.

de le In"'
AUXILIAR tneeanógrat,
¡votareis. Itscrture • LA
P I. BLICITAT, 11. T.

de magatzent, de carrera I
5910inals. 'otereisen. Escrlure a LA PUT.
Itt

MOSSOS descarrega, de drogues
DEPENDENT

crinre a LA PUILICITI'AbiTeL,its..°Tr.erei L Enulidor de formes per a
AJUDANT Pralear. s'uterels. Escrlure
a LA PUBLICITAT. B. T.
rp

CoTx 1+11
BLICITAT,

lt

VENDES

de venda de romea-

repartlment, s'oreEscriure a LA PU-

AMPOLLES preu,
Pfni".es"Id
"' a Batvenen.
lles,

5.

mu z:Lerrot Penstd AtIstes, es ven
G
U
. pri,icipm.r
11 "
raill
htineR
s alnbsie
a er.Sanca Móniri.
te

per al
reu.

T.

AUXILIAR necanAgrar, de 38 Soy!,
°receta.

PUBLI n ITAT, 117 T

Esertura a LA

NaREGISTRADORA maquina
ctonal, Une
per
estat I • preu tan).
C6,1ols, 14, principal, segona.

%PedPe.nl boll

Esc.:
VERNISSADORy as'oferels.
L.\

DIVERSES

B. T.

s'orareis

MAINADERA Eaerlure
'3
LA PUBLI-

CIIAT, B. T.

CITAT, B. T.

17 suyo, s'orareis.
MODISTA Escriure a LA PUBLICITA7, D. T.
de

finta
de emndanble•
SENYORA plantar,
minar cusir.
per

i

s'oferelx. Ele.: LA PUBLICITAT, B. T.
-Mecanógrafa

1

rrancea, de XI

TAQUI anta, s'ofereix. Escriure •
LA

21 "y'.
BOTIGUERA de
PUBL./.
a LAr'dterell.
Lscrture

PL BLICITAT. B. T.

rcreiL
oteobotiguera,
ej12:
PUBLICITAT. B. T.
Tir de laboratori o tartaleta,
PRAC I Iv sur erell. burlare a LA
11111.1t.ITAT, II. T.

CAIXERA

T ENEDOR `2•:(2.!'.7.....,:c°,2. 111.
PUBLICITAT, II. T.

gut

MINIrONA deres2fritan . 3:s e r7unr.ania nt;

I forjador, .Ofereix.
Escriure a LA PU-

SERRALLER

CAMBRER LA PUBLICITAT, B. T.

es

feine

PUBLICITAT, B. T,
ouk Per a tac ea necessita. 119ImiNy 11 " criare a LA PUBLICITAT, a T.
pite najeo.t;idu'un
ectioanmysa,
.
MINYONA
LA PueLlcIT A T. B. T.

CUINERA,

T

per a tul
criare

CAMBRERA

Si.
IIINyoNA Per tol•esLAnecesita.
PUBLICITAT.

1

3,4 LA PUBLICITA 1,

a. ir.

U

es "ecelPe""ad"4'
APRENENTA c114beige. 1714, S*,
1151 Poble sec.

VERNISSADORS,

miNERvisT g es necessita. Ese.:

i

•I

"Hm"'
es n'e"d"
a LA
aild.
Latratee

BATRIMONI
e,

per a la venus, a la placa, a corni,a1O,

U

jia 9 0T toser ebenista, es ne-

Ic

aPte "
"r " de rg.coneguda
DESITGEM aula
"""° clientela

a 0'50 pessetes les deu primeres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés

s'orareis.

Eserlure • LA

30
"'
CU I NERA de
crture In".
4 LA l'aeretx.
PUBLICITAT,
B. T.
trotareis.
le 31
c A pd e R rik e bserlitre
a LA PLBLICITAT, B. T.

CUINER PUBLICITAT, B. T.

23 ' 16
AUXILIARS d'e
f"
f riPtd"'
31/31. iroferelzen.
Escrture e LA PUBLICITAT. B. T.

liM ,INYONA

ir

° NrelL "erldra
BUGADERAPUBLICITAT,
D. T.

LA

de 34 ama, rolares. asCUINERA altare • LA PUBLICITAT,

B. T.

r:es:U :n rjr:MirA1-.

1.

de

de honPROFESSORA res,Diem
de 51 inri, Vo-

tare*. apertura a LA PUBLICITAT, B. T.

MINYONES

II 5 33 tasys, s'Orerezan. iseriare a LA

da

pueLICITAT, B. T.

eareepoisid, geCOMPTAILE mas/Y. angla I tepmeteitti 4eur
r e. 87'o. tenda. lamen a

APRENENT c`rrutre:'.

TAT. ti. T.

17( erceoinif.ecj.slojsttit ir •.;
PUBLICITAT, B. T.
p RENENT er
e illtr tornar, lote.
lx. Escriure • LA
BLICITAT, B. T.
Fo To GNA r J'orareis. Eicrlure
a 1 LA PUBLICITAT,

DEPENDENT

A

LA

B. T.

DEPENDENT

del

4:4bcrre1212

rain;.,,d,12,7;

Va ama , s'nfereta. aserloro 4 LA PUBLICITAT, T.
comestibles
DEPENDEN» Ivenda
ultramares, Os
b3 1 17 anal, leorareant. licuare • Ln
5.

PUBLICITAT, D. T.

vinent.

Bruch, 34.
supuractom I condenes erdnIquee. operacion s a preus tozeics. Tele', 1778 8. P.

cm.
DR. MASSOT coll. (trenas. Cura

V IDRES P7 rac ate,reanj 75 ;allapeaSe ga‘a
Barbará. Ir, potosi:.

T IA
T RA 22:1.:d/eLAI'22.
T, B.RE
,C,I A

DISPESES

eeadadereadee.
APRENENT rstx.
Escrture a LA PU-

BLICITAT. B. T.

Kle as uy..
COBIPTABLE Prbcue,
s'oteres. Eserture
a LA PUBLICITAT.

rdERIT ong
C ITAT,

.
ITANTT, ter17.1116
PAUjBUIPCA

tu.
qu. ndruin
DEPENDENTS miar
on sobresou
sene delver la seva ocupac10 habitual,
que es nata en ranunet de d'amelgo

II. T

B. T.

n'otees.
Ins Melare 4 LA PUBLI411 13 411311.

tdossos.2)
. . 547i
aneo, s'oteemos. Boceare a LA PUNA-

„„ ,pa" habil.e»
DORMITORI 8,"'
5.41*

ac e Y o r sol. Borrell, 14$2, terelealr.

redobla desitja in O me
»ves a tot rolar. a». nirerenelea No. eti asa 4e Mera. Ca.
dental Clialanyes. Matero 5, pariar.

FAMILIA

CITAT, O. T.

CUINERA NI a LA PUILICITAT, T. 5.
ApitErigin. aleterletlia 83000113,
rerwels literlut e
LA PUILIC1TAT, A. T.

Di'

LLocusirs

par a wav. *era «maza
uir etre Pait l'el" IN
10,801113.

▪

vul. el C O LIS £ tJPI, Ment ä ia eva norma d'atreure el públie "al seu grandiós local per tots
, s mujansrt establelx els segilents preus per a les seves funcions de tarda iinit, llevat de les especials dels dies festius:
BUTACA DE PREFERENCIA mi mili 1 PTA " * ENTRADA GENERAL OSO

e

Awwwwwsweimummeammamermasmsamea.
Plagues de 40xx 40 ab.

ESPECTACLES
▪ TIÄ.T.RE

S -7

Gran Teatro del Urea
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cine. Butaques atta O'd5 peseetes. La divertida comedia
d'En Segarra:
EL MATRIMONI 8101111T
Nit, Joventut Jordiana. La magnífica comedia en tres acte,
d'En Soldevila:

' VACANOES REIALS
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Avui. dimecres, tarda, a les
cinc. matinée popular: Reposició de la comedia en tres
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