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Davant els fets de Badalo-
na, el ministre del Treball
només té una frase feta

s Madrid, 31. — El ministre del Tee-
ball ha rebut eh periodistes. 'ha.dol-
gut dele ten de Badalona i ha afirmas
que el Govern, com és el seu deure,
está decidit mantenir la !libertat del
treball, i so romandrä impassible da-
vant lee coaccions per mitjans vio-
lente.

Al ministeri del Treball s'ha rebut
sea demanda de les entitats periodis-
eiques de Barcelona s-sollicitant que els
"Folla Oficial" d'aquella capital.

Sha rebut un altre despatx del go-
frereaador de Granada donant compte
que en una reunió celebrada al seu
despatx ha quedat resalta la vaga
plantejada pels obrera sucrers.

Un altre telegrama de Palma de
Mallorca comunica que ha estat resolt
el conflicte deis sabaters de Manacor,
amb intervenció del Comitè paritari.

A Valencia, amb la intervenció del
reventador, ha quedat també resolta
la vaga deis obrers de la secció de
raioles i cimero del ram de constrec-
gió.

Lis petits patrons i els
''obrers evolutius" de

Barcelona
r Madrid, 3/. — A Madrid ha circu-
le el rumor, segons el qual a Batees
loma s'iniciara un moviment económi-

sorial, ennacat amb l'agrari que
estat inicial a diverses proeincies

rEspanya. embla que en el moviment
prendran part els petits patrons i
obrers evolutius.

L'acte se celebrara la setmana en-

a l'Olympia.—Fabra.

1-
Preeis contra Rafael

Sinchez Guerra
Madrid, p. -- Avui ha estat coma-

prat al senyor Rafael Sánchez &nu-
la l'ante de processament pel ascurs
tut pronuncia a la plaça de braus de
•raléncia.

Una detenció
Madrid, 31.— Aquesta matinada

ha ..stat detingut Quinti Sánchez,
agressor de Unís 7 //aridez, secre-
tad de la Secció de paletes de la
Pasa del Poble i l'estat del qual és
greu.

Entre la víctima i l'agressor se
suscita temps enrera una divergen-
nia de criteri respecte a 9iiestions
icacietaries.

arda Prieto encara gosa
parlar

• Madrid, jr. — Dimarts vinent es
isperat el marques de Alhucemas, el

segons els seus andes, farä im-
rirtants declaracions politiquea i
¡iris les seves relaciona amb el se-

ven: Alba.—Fabra.

El senyor Matos
Madrid, 3z. — El senyor Matos

esti matt &lloras. Li ha desaparegut
tetare i avui ja. s'alcara una casona.

',Fabra.

El paper destinat a la
impres.sió de valors

tMadrid, 31.—Aquest metí ha
t.ingut Iloc el concurs per a ad-
juirir paper amb destinad() a

Impreasi6 de valore.
NOItli8 s'han presentat dues

proposicions: la de la Paperera
Dlotina, S. A., subscrita vi seu
earent, senyor Jaume Ccma
VArgenair, 1 la de la casa Guar-
ro, per mediad() del seu apo-
ferat, senyor Pere Mas.

El dit concurs té molta im-
portancia, car será la primera
iegada que a Espanya s'estam-
paran el titols del nostre Deu-
Je per procediment calcogräfic
els tallers de la nostra Fäbri-
ta Nacional de la Monedn i

9able.

Ele químics
Madrid, 31.— El CoHegi de Qui-

tales de Madrid ha publicat la se-
rüent nota:

"Terminados los traba; de or-
sanización encomendados a la Co-
cisión nombrada en la reunión que
ie celebró en cl mes d junio último,
e ha constituido definitivamente
tate organismo, que el pasado día
tq celebró su primera Junta general
r designó su directiva. Esta se halla
:ntegrada per los sebores Termo,
Presidente; Bravo, vicepresidente;
Rius y Miró, secretario; Díaz Te-
jada, tesorero; Gómez Aranda, vocal
primero y Vian , vocal segundo.
Ariejas a esta Directiva, y con ce-
säeter informativo, funcionan dos
Secciones: una de enseñanza y otra
de aplicación, presididas p. los yo-
!ales y formadas po las sentires
Sierra y Nogareda, la primera, y
Segura y Garcia Subero, la segunda.

Este Colegio, a semejanza de los
ya conetituidos en Zaragoza y Bil-
bsoretme a todos los químicos uni-
versitarios de mi región, estrechando
lo, lazos de compañerismo entre los
mismos para luchar per su mejere
miento científico, eennémice y se-
dal. Es, pues, una orgialexeiin ac-
tiva, deseosa de que preste cae ames
la batan merecedora de que su exis-
tencia sea tenida en eue..ts per los
que al cultivo de 1, Química ert

so aplicaciones se dedican."
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Eleccions generals
Londres, 20. — Les eleccions par-

cials de Paddington Sud han donat la
victória al candidat conservador no
oficial afr. Taylor, representant del
grup de lord Beaverbrook.

Mr. Taylor ha obtingut 11.26g vota.
El conservador oficial afr. Herbert
Lidiard 10.265 vote. Miss Evan s , la-
borista, esmas vots i la senyora Ri-
chardson, del grup Imperi Unit s 494
vols.

En les dues darreres eleccions per
aqueas districte havia sortit un con-
servador sense oposicia—Fabra.

Els sous dels ministres
Londres, 31. — La Comissió espe-

cial que entén en l'aier de la modifi-
cada de toas assignats als ministres
i que es proposava l'elevació des de
cinc mil a set mil !linees esterlines
anuals deis honoraris del primer mi-
nistre, ha s•iit ajornades indefinida-
ment les seves recomanacícins pel Go-
vern.—Fabra.

Una pensió per a les famí-
lies de les víctimes

del "R-101"
Londres, 31.—A la Cambra dels

Comuns s'ha anuncias que totes les
vIclues i orles de les ;defines del
"R. tos", rebran una pensió.

El sots-secretari d'Aeronäutica ha
declaras que la dita proposició haría
estas acollida amb malta consideració
i simpatía i que es procurará que si-
gui raanable—Fabra.

Els conservadors voten un
líder mis actiu

Londres, 31. — Amb tot i el
triomf obtingut ahir pel senyor
Baldwin en rassemblea del partit
conservador, es diu que e:8 promo-
tors de la campanya contra aquell
cap continuaran en la mateixa ac-
titud per entendre que el partís con-
servador neeessita un capdavanter
mes actiu i batallador que Ba'dwin.

Els rumore que han circulas que
Baldwin eslava disposat a abando-
nar la vida política si no tesa una
gran majoria, han estas desinentits.
--fabra.

ITALIA

Les víctimes
del terratrémol,

Roma, 31. — Segons les darreres
dades, el seisme registras a diver-
ser localitats d'Italia. ha ocasionat
la mort a ry persones, 4 d'elles a
Ancona, i 13 a Senigallia. — Fabra.

El senyor Casak
i el senyor nimbó

MtdrA, s r. — Aspes/ metí has vi-
sltst el ntialstre del Trebell el gover-
nador civil de Tarreenna, Sr. Mon-
eo; el batIle de Reas i el secretari del
senyor Caneé senyer Casabé.

El senyor Alones «la acorniadst
del ministre. Ha dit que s'enduu t:na
bona impressió respecte les gestiona
realitzaries prop del Govern, per a la
coneessies respecte les gratinas realit-
redes prosa stet Generes, per a la con-
ressi6 d'auxilis extraordinaria ale
d.amnificats poi desbordament del riu
Francon. Segurament—lia dit—els
trámits que fati el Govern seran
Mentes ala que feu amb metía del
terratrémol de Montilla fardeva).

Ei mayar Ca ib. he dit que a• te-
/1i nothies retrete la atta ~de
de Pardee& a arcelona del eta dala
regienalistes.

Sembla que el senynr Caeabél, des-
prh de re:tundee vuit die, a Barce-
lona, vindrà a Madrid

RAN
Js NEGOCIACIONS
NAVALS ENTRE ITA-

LIA I FRANÇA

La intervenció de
Mr. Gibson

Londres, 31.—El corresponsal del
"Daily Telegraph" a Washington, re-
ferint-se a una informació relativa a
a les converses tingudes a París i
Roma per Me Gibson sobre la qües-
lió naval, diu que el Departament d'Es-
tat ha autoritzat aqueixes negociacions
personals perque está convençut que
si França j Itälia no arriben a un
acord poden fracassar es treballa de
Ginebra i la projectada Conferencia
del desarmament. Un fracäs sobre
aquest assumpte descoratjaria el Gos
vera dels Estala Units el qual esta
convençut que un acord franco -italià
da necevari per a la consolidació de
la pam—Fabra.

Declaracions de Mr. Gibson
Roma, 31. — El senyor Gibson,

ambaixador dels Estats Units a
Brusselles. ha declaras que havia vio-
gut a Roma, en guantes de mernbre
(lt la Comissió Preparatòria del Des-
armament de la S. de N., per a cele-
brar diverses conferencies respecte
a les qüestions que seran objecte de
chscussió en la vinent reunió de la
dita .omissió a Ginebra.

Ha afegit que no havia vingut a
Roma per aterir la seva intervenció
entre França i Italia.

Ha acabat d:ent que les negocia-
cimas iasicofranceses sobre el des-
armament naval na han estat aban-
donades i segueixen actualment, i
que, a desgrat del fracäs de Ginebra,
traen nioites probabilitats d'arribar
a bln teme. — Fabra.

L'adhesió de França
al Tractat naval

París, jr. -- "L'Echo de Paris"
recull el rumor que França està
disposada a adherir-se per complet
el pacte naval de I.ondres, signan
ja per Anglaterra, Esteta Unist i
_Tapó. França beneficiaria d'una
cláusula de salvaguardia, analoga a
la que gaudeix Anglaterra, perme-
tent mantenir la seva pretensió del
marge de superioritat que jutgi in-
dispensable.

Afegeix el diari parisenc que M.
Tardieu ha parlas d'aquest afee a
M. Gibson, analmixador nordamericá
a Brusselles i amb alguno observa-
desea nordamericans a Ginebra. —
Fabra.

,

f3ULGARIA .

Arribada dels reis
Sedia, jo. — A les deu del mati han

arr:bat els reís.
A recicló els esperaven el presi-

deet del Consell amb tot el Govern
auteditats.

Una gran gentada ha presencias el
ras de la comitiva regia. Les trepes
hayien eobert la carrera i rendiren ho-
nora. Eta reis es dirigiren a l'Arc de
Triomf os l'alcalde de Sofia ha do-
ras la benvíneuda a '12 reina Joana i
li ha ofert el pa i la sal.

Aleshores la ccmitiva s'Ira dirigit a
la Catedral on ha tingut lloc la ce-
rimenia de benedicció dels nous espo-
ses segons el ritu ortodox.

Mentrestam eis avions formaren en-
!aire les Mida!, del rei Boris i de la
reina Gievanna, que en búlgar será
aneireenada liana.

Tot seguit ha tingut !loe una recem
ció al pa:au reial, que ha resultat molt
brillant.—PabrL

Sofia, lt. — Alguna diaria estran-
gers ben publicat noticies fantästiques
riegan§ les quals s'havia intente carnes
tre un &templas densos el trfn al qual
vistieren els reja de Bulgària.

L'Agencie l'emitirle lealeara de-
clara que aquestes neticiee han estse
completament inventadee, i que cap fet
annrmal sita produje durant el viatge
dels reit, ni a Sofia. — Fabra.

G E R
LA SITUACIO

AL BRASIL

La dictadura Pilsuciski
Varsóvia, 31. — Per ordre del ¡tit-

ile d'instrucció, la policía s'a dele-
nir anit passada al Palau de la

Dieta, els secretaria del Club del
Partís nacional demócrata ukrania,
senyor Kosonocld i senynra Cathe-
rime Wisnietvoska. — Fabra.

GRECIA

No hi ha perill de
pangalisme

Ateces, 31. — Oficiosament es de-
clara que el complot pangalista ha
de considerar-se liquidat i que no
tingué cap probabilitat d'exit. Es
tracta d'una quants oficials, la ma-
joria de la reserva, moguts per po-
lisies descontenta Els revoltosos
tractaren d'explotar la politica de
Venizelos a Turquía, dient que s'ha-
cha humiliat massa davant d'aquella
naci6 i censurant-li les declaracions
que féu darrerament respecte d'ella,
així corn la seva assistencia a una
revista de trepes tureues.—Fabra.

Atenes, 31. — Les autoritats ja
rabien des de lela tenme que s'es-
tira preparant un moviment pan-
galista, el qua( baria d'esclatar a
mitjans de novembre. Si el cop ha
estat avançat, ho fou amb el pro-

Municipi
oommamoraoló de

Solfear.

Despres del despatx ordinari,
el comte de Güell va rebre en
audiencia una Comissió de cOn-
sola sud-americana i entitats
representatives de Barcelona.

Els comissionats portaven
per objecte proposar a l'afcal-
de que el dia 17 de desembre
se celebri, d'una manera so-
lemne, la commemoració de la
mcrl de Bolivar.

Li oferiren, i el comte dé
Güell ho acceptà, la presiden-
cia do la Comissió organitza-
dora, i visitaren els senyors
Maynes, Massot, Rocha i Pich,
pregant-los que secundin la
idea que en un dels jardins de
Barcelona s'aixequi un bust de
l'alliberador.

L'edifIcaol6 a la Plaça da

Catalunya.
Con) es sabut, existeix un

prcjecte aprovat per l'Ajunta-
ment relatiu a la unificad()
d'alçària de la Plaça de Catalu-
nya, por al seu embelliment.

Per tal -d'impulsar la realit-
nació d'aquest projecte,

junt amb la Comissió mu-
nicipal permanent, s'ha ocupat
d'estimular els propietaria, i a
tal efecte es troba en estudi
l'aplicació d'un pla que podria
consistir en una exempció o
reducció de tributa durant un
determinat nombre d'anys a fa-
vor dels immobles, les obres de
modificació dels quals quedin
Ilestes en un cert periode que
opertunament es fixarà.

Estudiant la tasca mu-
nicipal de Cultura.

Man cornplimentat el linent
d'alcalde delegat de CuBura,
senyor Ltuts Massot, els ins-
pectors medies escotare no-
menats per l'Estat, doctors
liará de Bonet, Garcia Tornel,

enb latto!s l lemas 'sonad
han significat el seu desig de
collaborar en l'obra de perfec-
cionarnent de l'ensenyament
primari que td empresa actual-
ment l'Ajuntament.

També l'ha visitat el dcctor
Armand Kuppers, secretar' de
l'Escota Superior d'Obrers Cris-
tians, que ha vingut a la nos-
tra ciutat per a fer un estudi
sobre el funcionament i orga-
nització de les inslilucions de
Cultura barcelonines.

Tambe han estat a la Dele-
gad() de Cultura, a recollir an-.
tecedenls, M. Tió Rodes, que
ha estat designat, junt amb dos
companys rinda, per la veMa
ciutat de Badalona, per a pre-
sentar un projecte d'cragnitza-
rió de l'obra de cultura que pu-
gui realitzar el Municipi bada-
loní que vindrà.

Noca de preus a Eixam-
pla.

A la Secció d'Eixampla s'ad-
metran, fins al din 12 de l'ac-
tual mes de novembre, notes de
preus, per separat, per a op-
tar a l'execució de les següents
obres:

Ernpedrat damunt sorra al
correr de Villarroel, sobre el
pont de la rasa del carral' de
les Corts Catalanes a la carre-
tera del Port. i subministyament
de vestits d'unifcrme per al
personal subaltern.

Les dudes corresponents es
troben exposades nl públic, a
l'esmentada dependencia muni-
cipal.

D'Interim per a uns pro-
pietario.

Com sigui que s'ha de pro-

pòsit d'evitar la signatura del con-
a-eh í d'amistat i comerç amb Tur-
quía.

La noticia del descobriment del
complot ha causas estupefacció en
tot el país, ço que demostra que
no tenia cap arrelament. Es consi-
deren imminents altres detencions
d'individus complicats en el mori-
rnent fracassat.—Fabra.

Atenes, 3r. — A s-ui ha comer:a:as la
instrucció d'un prosea contra el gene-
ral Pangalos i altres determinades
persones que han estat detingudes, to-
tes les quals Mol acusades d'haver pres
part a un complot contra la seguretat
de l'Estat.

1:ordre i la tranquillitat són com-
pleta erren 1 la temptativa dels panga-
listes, la qual Imm considera mancada
cci absolut de base, la estat unanime-
ment criticada. — ralea.

Pacte naval amb Turquia
Atenes, 31. — El protocol naval

greco-Sute, signas aliir a Ankara, es-
tahleis que lea part contractants es
comprometen a no construir ni adqui-
rir cap unitat naval o armament sein-
se avisar l'Ara yac amb sis rt:e303

tranticipació.—Fahra.

El poble demana mesures
enèrgiques contra els

dictadorets
Aterres, st. — Diverses organitra-

rions populars han adoptas resolu-
cisne en les gumía s'expressa la india-
/nació preduida pel masisnent panza-
lista i es derurna al Gneern que si-
crin adeptaeles acula rapidem mesures
enes:e:que!.

1A policia 1:a practieat frustre de-
(encima més de persone, a les quals
hom acusa d'estar complicades en el
fracassat complot.—Fabra.

cedir a la renovac16 amb for-
migó mosaic del pavimentat de
les vies Aragó entre el Passeig
de Sant Joan i Nàpols i Valen-
cia, entre Passeig de Sant Joan
i Roger de Flc,r, els propietaria
de finques de les esmentades
vies eón avisats perque realit-
zin les obres que necessitin,
aixf com lambe les empreses
de secrete panes i tots els que
hagin d'executar obres a la via
pública, que traslladin els ser-
veis a les voravies.

S'han de començar dintre els
quince dies següents a aquesta
notificació.

Passat l'esmentat termini i
practicada la nova pavimenta-
cid, no es coneediran permisos
per a obertura de rases a les
esmentades vies fine transcor-
reguts des anys d'acabada la
pavimentació de referencia.

Associaci6 Protectora

del 'Ensenyança
Catalana

En el darrer Consell Directiu da-
questa Associació, després de l'ad-
missió de socia nous, es tractaren
els assurnptes següents:

Comissions delegades. — La de
Canet de Mar participa el nomena-
ment de la seva noca Junta, que
és ratificas. La componen els se-
nyars Narcís Jover, president; Eran-
cese Banchs, tresorer; Antoni Ar-
madä, vocal; Tomás Jover, secre-
tad.

Comuniquen sobre treballa de re-
organització des de Girona, Ce:ella,
Ripoll, Vended), Berga, Amposta i
Figueres. I sobre assumptes de trä-
mis les d'Olot, Blanca, Lleida, La
Bisbal i L'Havana.

Es nomena als senyors J• Armen-
gel, Josep Cateó, Miguel Botei i
Maten i Francesc Sau Freixa, per
aplegar els catalans de las dita ciu-
tat que vulguin cooperar a l'obra
de la Protectora.

Les Comissions de Vic i Igua-
lada manifesten l'acord dels respec-
tias Ajuntaments reierents a la ins-
cripció cona a Socis Protectors.

La Comissió de Sabadell anuncia
la celebració el dia 30 d'aquest mes
d'una solemne diada de la Llen-
gua Catalana en aquella cintas en
homenatge i a benefici de la Pro-
tectora. Oportunament se'n publica-
rä el programa. A mes manifesta
l'exit esclatant deis curses; de fien-
gua cata'ana a l'Escala industrial
de Sabadell, sota el patrocini de
la Protectora. I els treballs que
realitza per aconseguir l'adopció de
l'idioma catalä en tots els establi-
ments docents de la població.

La Comissió de Tärrega es re-
fereix a un acte de propaganda amb
assistència del doctar Riera i Puntí.

Escotes. — La senyora Bulbena
de Sales, presidenta de la Comisar!,
de Dames, déms cc rapte de l'estat
de la seva iniciati -t eciare la creacíó
d'una Escola Caalsna per a noies
titu'ada "Remata Cuix".

S'acorda: trametre a la Diputació
de Barcelona una comunicació ma-
nifestant-li haver rcbut una sollici-
tud de diverses alumnes de l'Escota
de Bibiiotecaries sobre la instaura-
ció d'un curs de Gramática Cata-
lana per a eles i interessant-la a
incloure el dit enscnyament en el pla
d'estudis corresponent.

Passar a la Comissió Técnica les
peticions de subvenciona a l'Estola
Labor, de Barcelona, les Escotes
Catalanes Montessori, de Grano-
llers. i de Víctor Sunyol, de Viles-
sur de Mar. com també la d'un
préstec i augment de subvenció de
l'Escala Catalana, de Borges Blan-
quea Hi passen aixi mateix unes ob-
servacions del senvor Delfi Dalmau
sobre assumptes docents.

Es resol una consu : ta del Collegi
Cabal, d'Olot, sobre l'atorgament de
certificas de coneixença de l'idioma
català.

Es dóna compte al Cansen de les
dates de celebrada deis Concursos
de Lectura i Escriptura catalana,
organitzats per la Comissió dele-
gada de Sant Cugat del Valles, i
la Joventut Catalana, de Barcelona.

La Presidencia dóna compte de
les respostes deis directora d'alco-
res Escales Normals de Catalunya,
sobre la reinstauració en elles de

les càtedres de Gramática Catalana
que hi funcionaven abans de la Dic-
tadura. :Votes esperen l'autorització
de la superioritat per accedir-hi. El
Consell asorda recontaran l'assump-
te al Rector de la Universitat
Barcelona. que coneix proa fié la
necessitat dels dits ensenyaments
per als Mcstres que hagin d'actuar
en la nostra terca.

Amb ocasió d'un Certamen lite-
rari catalä celebras en el Coliegi de
la Sagrada Familia de Sabadell, per
les alumnes del mateix collegi, acor-
di el Coesell felicitar la Direcció
del CoHegi per la bona orientació
que manifesta respecte a l'ha del
nsstre idioma en l'ensenyament.

A petició dels becats senyors An-
gel Foix i Pere Ramis, s'acorda
prorrogar les respectives beques a
Brinc líes i París. ternectivament,
per e facilitar-los la terminació dels
estudis començats.

Llibres. — 3fanifesta la Presiden'
cía que sentó exhaurint ràpidament
l'edició de la Grematra Catalana
publicada per la Protectora i

corda convocar la Comissió Edito-
rial per ocupar-se de la seva re-
edició i d'una carta del senyor
Narcís Rucabado referent a la re-

/veló d'un llibre que se li haría
eaccmanat fa temps.

Es llegeix una carta del senyor
Lluis Fajella, autor de la cartilla
d'Higiene Escolar, premiada en nn
tuacurs de la Pratectora, manifes-
tara que ha lliurat l'original al doc-
tor August Pi i Sunyer per a la
seva revisió, i espera poder-lo re-
metre ben acial.

Passen a la Cornissiö Técnica les
petición de 'libres del CoHegi de
Maristes d'Igualada, de l'Escota de
Belles Arts de La Biaba] i de l'Es-
cola Oficial de Vilarrodona.

I es resol favorablement, segons
el pacer de la mateixa Comissió, la
de la Biblioteca de les Escotes de
l'Associació de Cultura Femenina,
de Capellades.

Són denegades, en carvi, dues
sollicituds sobre ofrena de Ilibres
nous, que la Comissió estima poc
adaptats a l'objectiu que perseguei-
xen.

La Presidencia manifesta haver-se
reb
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11. T. Vernet, Francesc Payarols,
Francesc A. bfaspons, J. Puig i Pu-
jades i doctor I'. Nubiola, per a la
Biblioteca Catalana d'Andorra, a la
qual han estat tramesos.
otees del llibre "Tractat de Taqui-
grana Catalana", Inurats per l'Ata-

S'estima la remesa d'alguns exem-
clèmia de Taquigrafía d'aquesta ciu-
tat.

El Consell acorda regraciar a Ves-
criptor Domènec de Bellmunt, pez
l'afectuosa dedicatòria a la "Pro-
tectora", del sets llibre "L'organit-
zació internacional del treball". I al
poeta Salvador Perarnau i a la So-
cietat "Casa del Valles", per la re-
mesa dels llibres "Cuques de llum",
del primer, i ''La Comarca del Va-
lles". de la segona.

Donatiu. — Es agraida la genti-
lesa del Centre Republicä Català del
Districte VI, que va lliurar a la Pro-
tectora la quantitat de 47 . 65 pesse-
tes, benefici d'una vetllada celebra-
da darrerament en el seu local.

Comunicacions. — Se n'han rebut
i correspost de les entitats segrents:
Institut de Cultura per a la Dona,
La Falç, Societat Barcelonesa d'A-
mies de la Instrucció (amb un fu-
fletó-conferencia del Director Gene-
ral dl. P.), de l'Associació de De-
pendents de Manresa i de l'Ateneu
Santboiä. A l'acte inaugural de les
Escotes daquest darrer representa
a la Protectora el senyor Miguel
Ganad.

Homenatge. — El Consell Direc-
tiu asorda adherir-se cordialment al
just homenatge inicial pchs Grietan!
de Catalunya. al distingit consoci,
subdirector de l'Orfeó Catalä, se-
nyor Francesc Pujol.

Condols.	 S'ha expressat el con-
dol de la Protectora a ics famílies
de:5 malaguanyats socis difunts
Joan Bergós i Dejoan i Magf San-
diumenge.

Tresoreria. — El senyor Tres:í
rec presenta l'estat d'ingressos i sor-
lides corresponents als tres trimes-
tres transcorreguts de l'any correrla
que acusen un deficit de 3.71 878
pessetes, manifestant la fundada es-
perança que si els ingressos de se-
cía continuen com fins ara, sant'
band al terme de ranualitat comple-
tament anivellats.

La batalla de la
;lengua

"Sr. Rededor de la secció
Les Vetees.

Els capdavanters d'Acció Catala-
na no es cansen de repetir-ho: La tas-
ca primordial del nostre partit és ca-
talanitzar els catalana Tasca feixuga
a fe, i no obstant ha d'ésa& la base
en que cal bastir tot l'esdevenidor.

Si tos plegats co en tinamessim una
trista experiencia esa costaria de cresa-
re que homes—i dones--que han nas-
cut a Catalunya, que han estat breo-
satt en catala, que han expressat trata
eis seus sentiments mes íntima en ca-
tala, han arribas a majar edat, a ven,
i tot, sense saber escriure en catali.

En iniciar-se Cl! cursets de grama-
tira catalana que organitzi la Pro-
tectora, secundada per }lomea genero-
sos i exemplars, va amblar arriba! el
moment de handejar la riostra igrto-
simia i redimir-nos per mitja de l'es-
tudi, però--ai 1— la constancia es flor
rarissima i privilegi mines d'uns
quanta escollits. Quants han comer
cal a aprendre? Quanta arribaran a la
fi?

Se'm dirá. pasee que un diumemic
de tres a cinc de la tarda es una hart
intempestiva, peró aneu a la mateixa
beca a qualsevol camp de futbol i
hi mancara aneó per la intempestivi-
tat de llora ni que celestes anar-U
sense dinar.

A tots els que discuteixen politics
gallegen de catalanistes i patrioscs

els nes aria dir-se catalana si no sabusi
abans parlar i escriure correctament e'
seis idioma.

alemanda Lfebot."

El Nacionalisme Catala pos acu-
dir a la intervenció en la poli-
tira espanyola solament quan
aquesta intervenció sigui un
arena de combas i un eficaç ins-
trument de presai6, aalvant tot•
hora la divisas del nostre poble
i la integritat del nostre ideal.

spe les come/n.60Ni de la

csaftrincia Nacional Case-
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El projecte de Finances
Berlín, 31. — El govern del Reich

ha acaba; la discussió del projecte
de finances, essent aprovats tots els
projectes de lid. Dírnarts que ve
seran estudiats pel Conscll de l'Im-
peri.—Fabra.

AIMM

Declaracions del Sr. Bas
Madrid, 31.—El gcevernridor

del Banc d'Espanya, penyor
Frederic Carloe Bes, ha dit que
les Comissions que Cenen Yen-
cärrec de crear l'oficina d'estu-
dis económico i financiers del
Banc d'Espanya, Vadmissid
xecs en compte corrent mitjan-
çant factura i la d'inclusió del
Barre, d'Espanya a la Cambra de
Contradecid, porten molt aven-
çals llurs treballs.

Ei governador del Banc es
preocupa de la reorganització
dels serveis intericrs de l'en-
titnt.

Ha formt a Madrid la Co-
MiSsió de la Brines privada que
anä a Londres, Parte i Esto-
entra, per tal d'estudiar Varga-
nitzatid i el funeinnament de
Ara PS veurà ei a les que tun-

• rinnen a Eepanya	 necessari
introduir-bi alguna mndifien-

i rió, crun a c o neeqiiimria dele
estudis realitznte en el vietge.

El president del Cerned! Sil-
perlar Bancari, que ha presida
la dita Crmissiti, visita ahir el
senvrir Das. per tal d'infarmar-
lo del resultaf del vintge.

FRANCA

La baixa de les primeres
meterles

París, 21. — La Conferencia inter-
ministerial acordada pel Cansen de
mini:tres del dia 11 del corrent per
a examinar la crisi económica de pri-
meres inateries, ha celebrat la asea
primera reunió amb assistencía del mi-
nistre d'Agricultura, del sota -secretari

4 d'Economia Nacional i de delegacions
( deis ministeris de Comerç, Himnda,

Negocis Estrangers i Marina Mer-
cante, Han estat adoptades diverses
diaposicions salare el café, n'Asís i
eltres proilacte, celen:fe—F:1ra

Els prínceps de Takamatsu
Biarritz, 31. — Han arribat en

aquesta població els prínceps Taka-
matan, els quals, com hom sap, tenen
el propósit de visitar diverses pobla-
ciare d'Espanya. i especialment Sevi-
lla i Barcelona. —

El raid del "G 38"
Marsella. jt. — L'avió gegant

"G. 38", que re s -tza una tournee per
diverses capitals estropees, ha arribat
aMiesta tarda, a les 1415, 1 raeré:K(11nm
de bfarignane.

L'avió sortirà eterna cap a Getafe. on
espera arribar cap a les tres de la
tarda.

Duran; el vial. el "G. 33" estará en
camunicssió radioteleffin'ca anda l'ea-
retal aeredrom espanyol, — Hahn.

A Sic) Paulo, el doctor Var-
gas és rebut per cent mil

persones
Londres, 31. — Telegrafien de Rio

Janeiro al "Times", amb data 3o,
el müent:

Una multitud composta per mes
de cent mil persones a s di als vol-
tants de l'estació de Sao Paulo per
tal de rebr . el doctor retulio Var-
gas.

El cap del partit liberal, despees
de les salutacions i presentacions de
consuetud, s traslladi, acompanyat
d'une brillant comitiva, al pelan clsis
Campa Elisis, on sebe els membres

• vern provisional i les auto
rOsts.

El senyor Whitsker, ministrn
d'Hisenda de Sao Paulo, india al
doctor Getullo Vargas que havia
rebut d'un grup de banquers d No-
va York un telegrama posant a dis-
posició del Govern revolucionad to-
ses 1„ quantitats de diners que pu-
gui necessitar, per tal de id- front
a les atencions del país.

D'acord amh una petició formula-
da pel doctor Vargas. aquesta tar-
da • a g n at a Isla Jane'ro un s'-s-
tacament de noticia de Sao Paulo,
per tal d'assistir a la presa de pos-
sc • si6 dcl tou president provisional.
— Fabra.

Tots els grups revoluciona-
ris acaten el doctor Vargas

Nova York, 31. — Toses les in-
fiy-macions que procedeixen del Bra-
sil són tranquillitzadores respecte a
les possibilitats de nous alçaments
contrarrevolucionaris i a l'actitud
dels diversos caps rebels.

Sota el nom del senyor Getulio
Vargas, sembla haver-se fet la unió
de les d:verses fraecions revolucio-
na •ms. El general Tavora ha anun-
ciat a seva subrnissió als capa ci-
vils de' moviment.

Van arribant a Rio Janeiro els
cabdills revolucionaria als quals
es tributen gran, recepcions. D'un
moment a l'altre s'espera el senyor
Vargas, el qual arribará rodejat d'u-
na forta escorta militar. Es diu que
Vargas té la impressió de substi-
tuir les tropes de la capital que
s'adheriren a/ moviment revolucio-
nari en els darrers moments, per
a:tres de més provat ardor revolu-
donad.

Mentrestant, la Junta provisional
que assumeix les funciona de go-
teen está organitzant la tornada a

I ; normalitat. Ha decretas una mo-
l ratimia de 3o dies, la qual ha per-

mes que el comerç reprengui el 5C11

funcionament normal.
La Junta provisional ha relevat

a nombrosos caps miStars, especial-
I ment de l'Estat de Sao Paulo per

altres addictes a la causa de la re-
eaució.

El pressumpte cap del govern, se-
nyor Vargas, ha estar acollit a Sao
Paulo amb gratis manifestacions
d'entusiasme.—Fabra.

Els sudistes a la capital
Nora York, 31. — Telegrafien de

Rio Janeiro a l'Associated Press
que les trapes sudi 'es victoriases
han entras a la capital federal.

Les diles tropes ser:m.repartides
entre els Estats de 17.10 Paulo i Rio
Janeiro.

El general Suárez Tavora ha de-
claras que el Brasil necessita en
aquests mamerta una dictadura i
s'ha mostrar rumie de tota polí-
tica	 .2ccionima. — Fabra.

Nota de l'ambaixada
de París

París, 3 1. — L'ambaixada del
Brasil ha publicat una nota dient
que al país larde es camelee

La Junta militar trameträ els po-
¿era al senyor Gctulio Vargas.

El Govern ha anullat l'ordre d'e-
/metí:e 1111	 uprèstit de 300.000 C0/1-

loe i la concessió d'un credit dc
Fron conten per a - ..endre ics des-
Peses orig'nadts per la ess sa ci-
vil. -- Fabra.
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