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El discurs de Miguel Maura

tatut encara que les Constituents
1 'aprovessin, el senyor Mau-

i els que en aquesta qüestió
pensen corra ell, alcen un erit
ineat de protesta. I ell diu —
i en dir-ho en un acte públic
ovaeionat — que si les Constituents aproven l'Estatut. lampee podrá implantar-se! I bé:
el senyor Maura, que es posa
vermell d'ira, segons conta, en
escoltar a San Sebastián la tesi
radical catalana, ¿no s'ha posat
vermell ara en renegar rotundament de la pròpia interpretada)
del Pacte? Eis liberals, els republicana ele homes honestos d'Espanya per força han de condemnar l'actitud de l'orador del
Cinema de l'Òpera i el deaacatament escandalós a la sobirania del Parlament espanyol.
Miguel alaura no as certament
an intelectual. D inteHectea] , un politia pot passar-se'n,
tant volea. D'allò que no pot
paasar-se és d'ésser intelligent.
I un home intelligent no pot inein-er en
en la ridiculesa de presentar rom un crim de lesa patria
aquest modest Estatut de Catalunya, que no arriba al nivel!
de/ federalisme pimargalliit, ni
al d'un federalismo vigent en
els nostres dies en una gran part
d'Europa i d'Amèrica. ¿No és
p ossible, dones, que Catalunya
tingui ellos l'Estat espanyol un
grau d'autonomia comparable al
d'un País de la Repabliea d'Austria? Leg llibertats col-lectivos
que existeixen en el mon d'avui
per als pobles amb personalitat
pròpia, ¿no pot tenir-les, ni tan
solament en forma atenuada, el
poble estalh?Corta
ConsLes
tituents, que haurien pogut establir Ilusos carera la República
federal — aquella República federal de la qual s'havien deelarat partidaris la gran majoria
dels republicana d'Espanya —
¡no poden ara establir el règim
i nhafederal de l'Estatut?
*
*
Miguel Maura as un home
ap assionat i de vegades explosiu.
S 'arbora fiteilment, i en aquest
estat salten guspires dels seus
UU i surten expreasions enessives dels seus nasas. La seva par aula encesa, corre desbocada.
Miguel Maura, pel temperanient,
é.3 un Antoni Mauna que no es
d entina. Aquella continguts Ilamlee s darrauxament que brillaaen un instant en els una i en
el 8 liavis del pare, es eonverM iren en flama passional dins
hilan del fil. Del poltre Que

en un moment de desata entra
en una botiga de plats-i-olles —
"un potro en una cacharrería"—
la genealogia maurina pas
ea a
un brau que envesteix furiosament.
Pera les envestides les reserva
el senyor Miguel Maura per als
homes i per a les coses a les quals
odia profundament. Fixeu-vos
bé en el fet que, en conjunt, el
seu discurs és sera, moderat,
i fina hábil en tots eLs passatges,
menas en el que es refereix a
Catalunya. En arribar aquí, el
conferenciant perd la serenitat,
la moderada i l'habilitat. Perd
els estreps i tot. Tracta bé els
socialistes, els omple d'elogis, es
mostra eomprensiu davant llurs
reivindicadon.s de classe', els reconeix particularment la glòria
d'haver contribuït a la instaurada de la República. Aquesta
glòria tamba correspon als catalans; pera això el senyor Mauna
no ho vol reconèixer. i en loe
d'un tribut d'agraïment., aboca
damunt nostre un cabás d'insults.
La passió del senyor Maura no
sembla pes desinteressada. Tot
just havia sortit del Govern, fau
un discurs parlamentara per a
utilitzar l'oposició a les demandes catalanes com a plataforma
de combat per al servei de les
seves ambiciona politiquea. El
senyor .Azafía, responent amb
una contraofensiva fulminant a
l'ofensia-a. desbarata immediatament la maniobra. Ara el senyor
Mauna la repeteix amb mas amplitud. Creiem que fracassarà
novament. I si no fracass&, si
la seva crida trobés un fort ressò a Madrid i a Burgos i en altres
bandea si un home impetuós
i desfrenat eom Miguel Maura
orientas la política republicana
espanyola hauríem de dir, amb
dolor íntim i pregon: ¡pobra República!, pobra Espanya!
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Presn cía d'esperit
Entre els elogis que aquests
dies han estat tributats i nostre

mortuori hi havia les despulles
ele Franeesc Layret, assassinat el
antic Nicolatt d'Olwer n'hi Ita dia abans.
un que figura repetidament en
El coratge, si no va acompanyat
totes les lletanies: l'elogi del seu d'altres qualitats més delicades,
coratge.
és ben poca cosa. Admiro molt
Els uns han retret, cont Du- parcament el conatge de les perran Reynals en el seu admirable sones impulsives i sense imagidiscurs, la valentía que va posar nació; és una virtut que té mis
Nicolau en la condenándola de a veure amb la fisiología que antb
Martínez Anido, governador ci- l'esperit. Pera el coratge del
vil de Barcelona. Els altres han nostre ansia Nicolau, tan sen yolloat la seva sang freda al cor- rival, tan britànic, tan sense
rer, aleshoras de les prianeres fressa, no és en sentit ntetafaric,
manifestacions d'Accia Catalana, sitió en sentit literal, presaneta
davant unce policía que ja pres- d 'esperit.
Ah, el coratge! Els políties casentía l'impuls asfiziant de la
talans no sempre n'han tingut
dictadura i que va creuar-li la prou.
Llur conducta era la diacara amb un cop de sabre. Els
gonal d'un poralielögram de forestés han alludit la seva serenitat ces en el qual la linia que reprede conspirador.
sentava l'imperatiu politic era
Encara podien haver es f e git molt petita i la Unía que simbaaltres exemples del seu coratge. litzava l'imperatiu de la conserN'existeix un que, vist, no s'o- vació personal exageradament
blida fácilntent. Hi ha una cu- ¡Larga_
riosa fotografia en la qual un
El coratge tot sol és poca cohome, desplaclantent sol, s'esda sa; hom el troba a la jungla
dret al costat d'un catre mar- primitiva á casat amb els vicis
tuori, en mig d'un simple carrer més innobles. Pera, quan el veiem
que la policía acaba d'aclarir al servei d'una bella causa i sota
amb una càrrega violenta. L'ho- el constant patronatge d'una
me que no /savia volgut
intelligincia lúcida, ¡que en fa
gar-se del seu lloc, era Nicolau, de goigi que n'és d'admirable!
tinent d'alcalde. Sobre el cofre
C. S.
va revelar un conservadorisme força
ágil i gairebé modern, en vorejar
la qüestió de Catalunya va reprendre un engallament anacrònic i va
afalagar l'instint imperialista de l'auditori.
CARLES SOLDEVILA

El general Sanjurjo
Rumore
Madrid, 11.— Als centres d'informaci6 periodística s'assegurava avui
que en la próxinra combinació d'alts
comanaments militara entrará el general Sanjurjo. També es deia que
serä teformat l'Estatut de la guärdia
civil, desapareixent la Direcció general 1 quedant afecta la guàrdia civil al ministeri de la Governació, en
la seva alta direcció i als governaAlees civils de les pros-incita.

XIAURA EN ALTAVEU

El Sr. Azafia els desment

Durant dues horc , vaig escoltar
— cense fatiga, val a dir-ho— el discurs de Miguel Manta que sortia de
l'altares. No vaig sentir únicament
el discurs; vaig sentir tumbe els
aplaudiments, els rumors d'aprovacid, la tos intensa del públic que
aprofita les pauses, les e:cclamacions
i gairebé els gemecs que marquen
el seu goig en veure que l'orador
envesteix nn tema apassionant...
L'avantatge de la radio sobre els
altres mitjans d'informació, és
aquest: dóna el text integre, amb
les inflexions mateixes que li ha imprès l'orador, i, encara, una semitacid força completa de la reacció de
l'auditori. I aquest darrer punt és
Sant o mis important que el primer!
¿Quina impressió he tret del parlament del senyor Maura? No voldria resumir-la en una sola frase;
això fóra trair el rimen pensament.
L'orador posseeix uns pulmons i
una gola enrejables; diu el que vol
dir ami) claredat, i de tant en tant,
amb un cert desgaire pintoresc i
"achulapado". Oratäria eficaç tanmat eix.
• Passant de la forma al fons, notaré que Miguel Mansa engrapa les
qüestions arnb una mi robusta que
és dins la bona tradició dels cabdills politice. No sé — ¿qui ho sap
a hores d'ara? — si es el predestinat a aglutinar les forres conservadores disperses, i a guarir-les de llur
recent atac d'histerisme; perd si resulta que ho 3, no me'n sorprendrE
ni poc ni gaire.
No compren, o millor dit, no li
clima la gana de comprendre el plet
catale. Però qui sap si aquesta inc omprensiä, aquest delit de divinitzar l'Estat i de transferir-li la prerrogativa que acaba de perdre la Co..
rosa, és consubstancial al conservadorisme castellä, tan amatent a
assajar rbegemonia aclaparadora
com incapaç te provar la conciliació fecunda. Qui gap!
Fins sospito que la declaració que
va fer i que va repetir — "stic un
autonomista convençut" —tot i que
ja havia buidat la paraula autonomía de la seca essència, va ésser
feta a contraeos, com qui pronuncia
una mena d'exorcisme...
¿Resultará confirrnat una vegada
rnes que, en la delicadissinia qüestió de les sobiranies, quan ve l'hora
decisiva, les esquerres són mis citetivament liberals i mis clarividente
que no les dretes?
Miquel Mama, que en altres uunts

Madrid, 11.—A les dues de la
tarda, després d'haver estat als mitsisteris de la Guerra i Governació,
arriba el senyor Azaila a la Presidencia del Consell. Va dir als periodistes que no tenia res de particular
1 que únicament tenia noticies d'una
vaga a Baracaldo.
Ene facilitareu l'anunciada combitracid de governadors?
—J'erò si no he tingut encara
temps d'ocupar-me d'això?
—Esta en ella el general Sanjurjo?
—No lligueu les coses. Si en ella
figures ja els ho hauria dit.
—Que Ii eembla i discurs del
senyor Mansa?

—No he tingut temps de llegir-lo.
De mes a mes, ja sabeu que no acostumo a opinar sobre el que disten els
altres.

Però no s'esvaeixen
Madrid, u.— Malgrat que el president del Consell ha negat aquesta
tarda que entres a la combinació de
comnaramenta militars el general San}urjo, se segtreix insistint que si figura l'esmentat general en l'esmentada combinació.

Ara resulta que Briand
no ha dimitit
París, si. — Els mernbres de la familia del Sr. Briand i alguna diputats
11,1 rblarat als passadissos de la
Cambra que la salut del ministre de
Negocis Estrangers ha millorat de
manera apreciable i que es troharä
completament en condicions d'assumir
les responsabilitats del seu cärrec, en
reprendre's les tasques parlamentaria.
S'afirma també que el Sr. Briand
no ha escrit ni al Sr. Doumer ni al
S7. Laval per co municar-los la seva
intenció de dimitir.
El que ha succeit és que al dia següent de la mort del Sr. Maginot,
Briand e riel curs d'una conversa que
va sostenir telefònicament aznb el senyor "aval, es va limitar a dir-li que
si la desaparició del Sr. Maginot havia de tenir com a conseqüència la
reconstitució del Ministeri, ell posava,
naturalment, la seva cartera a la dir
posició del cap del Govern. — Rabea.

ter.

•
EL SENYOR LLUIS NICOLAU
D'OLWER
(En aixecar-ee a parlar, tota
concurrents, a peto dret, l'ovacionen

Itargament)
Senyores, amics meta:
Comprendreu que en aixecar-me
a parlar ara, no puc fer-ho sense
una profunda emoció, sobretot desores d'aquest bell parlament, tan
cordial i tan ple de bona. amistat,
de Duran Reynals.
AGRAIMENT
Siguin, dones, les meres primeres paraules de gratitud, d'agraïment, envers l'amic Duran, per les
coses que ha dit per les coses exagerades que ha dit, que jo agraeixo,
no pel que tenen de lloança, no pel
que teten d'exageració, sind perque
aquestes lloances i aquestes exageracions no són més que un testimoni de la sera bona amistar, d'aquesta companyonia que de tant de
temps ençà ens ha unit en els treballa de l'esperit i en els treballa
per Catalunya.
Agraeixo també a l'amic Duran
que en el seu parlament hagi volgut
associar en aquest homenatge els
companys que amb mi han treballat
en el ministeri d'Economia.
Jo he de dir-vos que abans d'acceptar aquest ministeri, quan ja havia entrat al Comité revolucionari,
pesa!, abans d'acceptar en ferm ratribuei6 del Departament d'Economia per al dia que la República
triomfés, jo vaig consultar aquests
amics i els vaig demanar llur concura; i solament luan vaig estar
segur de llar adhesió a l'obra que
anava. a realitzar, solament quan
vaig estar segur que ells aniden
amb mi allí on calgués, solament
aleshores vaig acceptar el rninisteri
d'Economia.
Perquè un ministeri, encara nascut de la revolució, encara que sigui
el ministeri d'un Govern provieional—i potser mes encara, si es tracta d'un Govern—, no és solament
un lloc de lluita, de perill i de possible Iluiment; és, sobretot, un Iloc
de treball, de competencia, un bloc
on tots els esforços són necessaris
i totes les aptituds indispensables.
I per abai em plan en aquest
moment també de dir a aquests
amics, davant de tots vosaltres, com
els agraeixo que en aquella hora de
perill, en que, associant Ilusa noms
al meta es collocaven en el mateix
perill, volguessin estar amb ml i el
treball hagi estat per a tots ells
mentre que, si algun lluiment hi ha
hagut, la máxima part hagi estat
"li sa un goig per a mi de retre
aqueas tribut als companys que
m'han acompanyat en les hores de
la gestió i que m'havien acompanyat
abans en les hores de la conspiraci6

NO HI SON
1o, com ha dit l'amic Duran, veig
cml gents que han vingut pea tal
de retre un hornenatge a la nostra
gestió ministerial. Die "la nostra"
perquè repeteixo que aquesta geslid no puc pas atribuir-me-la: l'he
de compartir amb els companys que
sempre han estat al meu costat.
A (ni i a tots, això ens compensa
proa de les horca passades en el
treball, de les hores p aseadea en
l'estudi deis problemes económica,
de les horca passades a cercar soluciona a tals problemes, en aquests
moments en que tota l'economia
mundial sofreix un trontoll i en que
l'actitud defensiva de totes les na-

cions ha posat en greu perla l'economia nostra.
Veig tumbé sei dt sanies que tota la vida han estat els notares mies
particulars; aquello mielo cordials

Burgos es

&sima a atacar PEatatut de Catalunya. (Ha
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,Text taquigràfic del discurs del Sr. Nicolau d'Obivt.

ELS QUE III SON I ELS QUE

\

TiLEFON tilas

L'acte constituí una brillant manifestació d'adhesió al president del
Partit Catalanista Republicà. Hi assistiren representacions de tot Catalunya, que renovaren llur fidelitat a l'ideari d'Acció Catalana Republicana

I Es clar que, dites aquestes paraules, he de testimoniar tambe el
meu agraiment envera tots vosaltres. A tots vosaltres que avui heu
volgut associar-vos a aquest acte,
han trames llurs adhesions 1 ädhuc
i a tota els que, no podent venir,
tots aquells que pela camina misteriosos de les ondea atmosfèriques
maten aquestes paraules 1 s'associen a aquesta Cesta.
A tots ells el mes: agraIrnent

direm ala Comuneros,),

sum de fluid elèctric

L'homenatge de dissabte a L. Nicolau
d'Olwer

i del perill, quan l'airit era incert
per a ap ta (Grans aplaudiments,)
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Holophane
50 % d'economia de con-
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maialiMIR=1:1•11n113.,..

Si no resultessin del tot contraproduents els ataca violentiscima que el senyor Miguel Maura ha adreçat a l'Estatut de
Catalunya, fama senyal que a Espana-a no hi ha esperit
ni sentiment de justicia, ni cultura política. Nosalrres esperem
que l'opinió espauyola i sobretot els homes segyalats de la
República reaccionaran tot seguit contra les amenaces i els
greuges de l'ex-ministre de la
Governació, i que així es demostrara que. sota les institucions
republicanes. Catalunya pot tetar i tindrà ben aviat un ragira
d'autonomia. La máxima importancia del discurs del senyor
alaura radica en el fet que servirá de pedra de toe. per a eonaixer el veritable estat d'anim de
lea Constituents i del poble espanyol davant el problema nula.
Per esperit liberal i democràtic ha de rebutjar-se l'afirmada
que l'Estatut no es podrà implantar ni en el cas que les Constauenta l'aprovin sense condicions, perquè els eleetors no han
donat el vot per a fraccionar la
patria. Això equival a anunciar
una pres.sió anticonstitucional o
una mena de revolta contra l'eventual acord del Parlament favorable a l'Estatut. I aquest
anunci facetas el fa el senyor
alaura després de sostenir. amb
argumenta sofístico, que els catalans no compliren el Pacte de
San Sebastián. Aquel! Pacte,
segons ha reconegut el senyor
Maura, deixà a les Constituents
la solució legal del nostre problema. Quan alguna veu de Catalunya, mas o menys ben interpretada. parla d'implantar l'Es-

!iluminen els vostres aparadors i botigues amb
aparells

que d'enç à de la nostra jovenesa,
alguns, i altres en llores de perill,
s'han associat a la nostra vida, salan
mocito ala sortees l dolora 1 ds

han fet seus; aquesta atnlai eón
presenta, i per a ella vagi el testi-

moni tal:ni:ni de la me ya reconeixença.
Di ha també, i en gros nombre,
aquella altres amics política que podriem anomenar "la vella guardia
d'Acció Catalana", si no tos que
Acció Catalana és encara massa jove per tenir una vella guàrdia. Vull
dir aquella lluitadors que des dels
primera moment de l'Acció Catalana,
de l'any 1922, quan se celebrà !a
Conferencia Nacional Catalana, han
estat sempre al nostre costat en les
lluites i en les derrotes; i en els
triomfs no elan sentit embriagats.
Són aquella que comparteixen en
absolut la ideologia de Democracia i
Llibertat, perquè els altres dos postulats de la nostra agrupació política,
República i Catalanisme, sembla que
as-uimit
b
joasónpatriinoni
bi.)
de tots. (.11511
Jo veig tumbé aquí — i ho esmento en darrer terne perquè ja sabeu
que es frase vulgar dir que els darras seran els minore, — veig aquí
una nombrosa representació de dames
catalanes. En aquest moment en que
per la Constitució espanyola i l'Estatut de Cataluma les dones entren plenament en l'exercici de tots els drets
de la ciutadania, elles han de portar
a la vida pública llur vot, han de
dur a les urnes liar decisid; i per aisu em complau de veure-las associades en aquest acte, en que els nostres
principie eón mantinguts, refermats i
voltats, pot dir-se, d'una aureola apoteäsica.
Perä jo aquí no veig, i si hi estiguessin no voldria veure'ls, els que
en temps de la primera Dictadura trebailaren contra Catalunya, ni aquella
que en temps de la segona Dictadura
treballaren contra la República. Tots
aquests no hi sdn, perque aquí no hi
tenen res a fer, perque antb aquests
nosaltres no hi podem tenir pactes ni
(Forts elatutiments.)

No poden anar amb nosaltres les
gents que eren el seguid d'un dictador grotesc, o els estira-cordeles del
seu tregic ajudant. Nosaltres no podem anar mai arnb aquells que, d'una
manera o d'altra, treballaren contra
Catalunya, i tarnpoc no podem anar
amb els que estigueren al costas d'aquella Monarquia, i que el mateix dia
que el poble unánimement portava a
les urnes el tricenf de la idea republicana, encara s'aferraven a aquell
vaixell corcat, a aquell vaixell que
se n'anava a fons, i que a tots ells
tumbé tela ha endut (Ovactd.)
PARTIDARIS I AFINS
Pera, en canvi, ein plau de veure
aquí que, no hi ha solament gent del
Partit Catalanista Republici, sinó que
hi ha, tumbé, gent que, no formant-ne
part, estas identificats amb la seva
ideología.
Pesque, andes, en un partit hi ha
dos elements: una ideologia i una disciplina. Un partit pot dir-se que és
una disciplina al servei d'una ideologia; i, en parlar d'una disciplina, comprendreu que par-lo (no ho podria fer
d'altra manera) d'aquella disciplina
que en un partit democràtic és l'obra
de tots, es el manament imperatiu de
tots. Es el resultas de la voluntat collectiva.
Un partit democritic no coneix, ni
pos coneixer, mai els capdillatge3; no
pot ésser mai un partit perSonalista.
Per això pot dir-se clarament que la
disciplina din un partit democrätic consisteix a considerar que ningú no pot
estar per sota d'alltre. Un partit democrätic es un conjunt d'homes que
tenen ha mateixa ideologia, s'organitzen lliurement, es donen llar estructura, 1 litrrement obeeixen l'estructura que ells mateixos s'han donas. En
un partit democràtic no caben capdillatges. Si hi cabessin, si un partit
podes ésser personalista, ah! aleshores, jo no podria éster un candil].
(Forts aplaudimenis,)
Pesó, com us deia, al costas i a
l'entorn del partit hi ha tots aquells
que comparteixen una mateixa ideologira i que, fora de la disciplina del
partit, la detenten com uns franco-tiradors. Aquests seran sempre els nostres amics, els nostres collahoradors.
Seran sempre aquella amb els guate,
amb efecte, ens donaren la mi, i, en
l'hora de la lluita, citaren, aplegats.
Sovint i recentment, per a dur a
tertne el triomf de la República i amb
ell el triomf de les aspiracions catalanes, hem estat en contacte amb partits aiins, i hern tes gna obra mancomunada as/lb gents que pensaven
com nosaltrea, almenys sobre deterrninata punto, aquella que s 'estaven de-

batent
¿Es que aquesta concòrdia, aquesta

acció mancomunada, no hi ha motiu
per a continuar-la fins que s'hagin,
almenys, exhaurit totes les possibilitats d'acció comuna?
Amics, jo crec que no. Jo cree que
el nostre partit, conservant la sena
estructura, enfortint-la cada vegada
mes, pot sempre anar amb aqueas que
van pel mateix cami, que van a la
mateixa finalitat. (Bi, »ah bi.)
I això, asiles, no rolament ens
porta a unir-nos per qüestions que
podríem anomenar de fono, sinó
també per qüestions de täctica. No
cal tenir una ideologia absolutament
igual pesque en un mordent donat
no es pugui formar una aliança,
pacte, una solidaritat, o com
gueu dir-li, per aconseguir un objectiu immediat mitjançant la mateixa làctica.
Jo crec que la política del nostre
partit ha d'ésser ajad: una política
de braços oberts perque al costat
nostre puguin venir tots aquella que
pensen d'una manera semblant i que
tinguin una histdria política neta.
(Perllongats aplaudiments.)
DE LA REVOLUCIO AL PODER
Algú ha dit que un bell dia Espanya s'havia adormit monárquica i
s'havia despertat republicana. Jo no
sé si això é n ben cert; però si amb
això es val akludir a la rapidesa amb
que fou tel el pas d'un regim a l'altre, pot acceptar-se; i també arta,
Inés raó podria dir-se que uns hornea s'adormiren conspiradors i es
despertaren governants i que unes
masses s'adormiren revolucioniries
i es despertaren governamentals.
En poques bote, pasairem d'un
costat a l'altre de la barricada i hi
passärem d'una manera incruenta.
Aquesta fou precisament la gran 111,5ria del nostre moviment; la d'haver
pogut passar d'una manera incruenta. Per qui? Perque tot el noble estava amb nosaltres; perque no podia
haver-hi ningú amb solvencia per
a posar-se davant nostre.
Jo recordo amb emoció molts naomenta d'aquella epoca revolucionaria
i d'aquella primera mesos en el poder, durant els quals ens semblava
cosa impossible que en3 trobéssim
en el lloc on les circumstäncies ens
havien portat.
Però hi ha una cosa que em va
fer, andes meus, impressió sobre totes les altres. Mes encara que aquella manera com fdrem acomiadats a
París els tres ministres en prendre
el tren, fugint de l'exili per unan a
ocupar els nostres Boca en el govern;
mis que el primer contacte amb les
maese, republicanes que a Hendaya
ja ens esperaven amb banderes republicanes i tocant himnes republicans; mes encara que aquell viatge
triomfal que férem des de la fron-,
sera fins a Madrid, on en cada poble'
el tren !savia d'aturar-se i s'hi
provisava un peritable míting, 1 fina,'
en els pobles en les estacione dele:
quals el tren no tenia parada, la,
gent s'asseia sobre les vies per
d'obligar el tren a aturar-se; mis
això,
aq llis lqout ea
Idao inmi Plraesve
sió mritable-gsraenn::
sació del canvi que s'havia operat
de la responsabilitat que queia al
nostre damunt, fou quan, en arribar
a Espanya ¡ entrar a l'estació d'Irun,,
, eierem la guardia civil que ens prescinava les armes.
Nosaltres, i die nosaltres permul,
e caso que als altres companys que.
amb venicn els produiria la ras-,
teixa sensació, quan veiérem la guises,
dia c , v3 amb els Mula verticals,:
nosaltres que tan avesats estävem,
a veure-la amb els fusells horitzort-.
tals (rialles) tinguérem la sensació
de com s'havia operat un canvi que
era decisiu, no en la nostra història
personal, que ajad no te importància, sind en la història del nostre
poble. (Ovació.)
Un canvi decisiu que ens havia
portal una responsabilitat feixuga.
Una cosa es conspirar i una altra
cosa id governar. Alguna poden
pensar-se que és mis iäcil, que es
salé, còmode, que as mis agradable
governar.
No, no. Es greu equivocació. Ea'
mes fácil, is mis còmode conspirar, encara que sigui corrent el risc
de la !libertas i de la vida; pesqué
aleshores, el conspirador que fracassa, fracasas tot sol; si algún perjudici rep, sera en tot cas el sea,
personal; perd el moviment seguirá
endavant i altres e3 posaran en el ,
seu bloc; perd la responsabilitat ea.

el govern... lAquesta si que is tel.

sass, aquesta sí que és aterridoral
Sobretot quan shi ha arribas d'un
‚alt, quan ha arribas gairebé a
la impensada, quan un borne es troba en mig d'un caos, sotmis a rhostilitat iniplacable d'tins enemics, que

LA PUBLICITAT
pressentiu, pepe que no sabeu os
cena
Aquesta obra constructiva es la
que el Govern de la República ha
'bague de fer. Es l'obra que a nii
als mes» companys ens sembli molt
mes feixuga que aquella altea de la
conspiració, quan ens reuniera, d'una
'Manera, clandestina, en aquella que,
per anticipació, anornenfivem Conaells de ministres; i ho dèiem arub
irania, perquè pensàvem:
—Si, si. Cotizas de ministres...
A la pres6 acabarem tots! (Rialles.)
Resulte, que, en efecte, es passi
per la presea, es passà per l'exili;
pela!) un dia, al volt d'una taula, ens
trobàrem reunas els mateixos; i allò
ja era un veritable Consell de ministres. Peras ah!, els Consells de
ministres que començaren el ella se,güent de la proclamació de la República foren Consells molt més fea
auca d'una responsabilitat i d'una
emoció molt mes greu que aquells
nitres Consells de ministres, cedascan dels quals pensävem que seria
darrer.
Ens trobem amb aquesta situació
de que. anea la Revolució, hem possat des de la conspiració al aoven'
d'una manera sobtada, improvisada,
impensada. Per airee, tot prenia de
moment una forma un xic caòtica,
un xic provisional, un xic incerta
—a Barcelona i a Madrid—. Encara mes a Barcelona.
He de dir-vos, perque magracLe
d'ésser sincer i lleial, que no la ha
manera que un Govern que acaba
d'assaltar el poder revolucionàriament pugui tenir a les seres mans
tots els ressorts que posseeix un
poder trames de manera normal.
Perú abra vol dir que els homes
'que es troben en aquestes circumstàncies cal que facin un treball malt
mis fort, han d'isser molt mes exi
ella mateixos, exigents-gentsamb
'en el treball, en la quantitat de tasca
realitzar, exigents també en el rendiment, en la capacitat, etc., molt
vais que en circurnstäncies normals.
Si no es fa alai, si no es te aixa
present, l'obra que es porta entre
mans corre el risc de no fructificar o,
alrnenys, de no fructificar amb la fermesa que tots desitgern, i es corre,
també, el risc de decepcionar aquelles
mateixes masses que han fet la revolució.
Amb l'instaurament de la República, amb la formulació de l'Estatut
de Catalunya, amb la votació de la
Constitució, no s'ha pas acabat l'obra
que cal fer, l'obra que ens situa din(re del regim.
Aquesta cbra es la tasca complementäria que cal realitzar, tasca en
pare legislativa i en part d'estructuració, per a la qua l jo no voldria que
el nostre parta es trabé sol, sine que
preferirla que dones el seu aita, i el
rebés de tots aquella que tenen una
ideologia semblant de tots aquells que
persegueixen unes finalitats anälo-

Pes.
EL REVISIONIS1LE
Cada problema resolt suscita un feix
de nous problemes, pera') també hi ha
coses que cal donar-les per definitives, i, si ein permeteu la paradoxa,
cal proclamar-les definitives, almenys,
interinament.
No hi ha res definitiu en la vida
dels bornes; mea» encara en la vida
dels pobles. Na of ha res definitiu.
Tot és subjecte a canvis i a revisions.
ae cedriern que les coses que en sien cares no fossin sotmeses a evolució;
pene aquestes transforrnacions constitueixen rescéncia de la pròpia vida.
Tansnateix hi ha cases en els quals,
de enoment, cal donar per definitives
les coses; cal que aquells carreus sobre els gneis ha de bastir-se tot l'edifici, siguin acceptats com a cosa acabada.
E5 per aixb que el riostra partit no
pot sentir-se revisionista. Ni revisionista de la Conatitució, ni revisionista de l'Estatut. Les dues coses hauran d'ésser revisades, naturahrent,
perque, com us dic, no hi ha res defizatiu; pene ara, que acabem de fieles, no es el mament de revisar-les.
1Graibr aplaudiments.)
I en dir ajase, i corn a complement
d'això, he d'elegir que estic segur
que no hi ha ad, ni en tot Catalunya,
ni en tot Espanya, qui estigui d'acord amb tots i cada un dels articles
de !a Constitució ni amb tots i cada
un deis articles de l'Estatut.
Evidentment, no hi ha qui estigui
conforme en absolut. 1 dic evidentment, perque vivim en un règim democee/Cc, i rúnica manera que hi hagi un punt d'acord en una hei o en
una norma de govern es que s'estableixi una dictadura, car aleshores
Eopinió no pot manifestar-se . i l'acord
del dictador is absolut. (Ovoció.)
Pecó en una democràcia, no. En una
democräcia, com es fan les lleis?
¿Es fan per imposició d'una homes
sobre els altres? No! Es fan amb una
discussió, ami) una transacció. Són
la resultäncia de la voluntat de tots:
no hi ha ningú que pugui estar conforme amb cada cosa, pene tots han
d'Estar conformes amb el conjunt.
("Iplaudiments.)
En la Conatitució espanyola, per
exemple, ¡ podem estar conformes amb
els articles que re gulen el que són facultats del Poder central de la República o el que són facultats del Poder
regional? Nosalste3, que hem propugnat constantment per una concepció
política diferent, mis ample Sane el
federaliune, ¿podem estar conformes
atnb aquesta estructura d'una República unitaria amb regions autbnomes ?
Not
Nosaltres no podem estar contare
Mes, tampoc , amb art:cles que semblen dominats d'un espera anti-liberal. Evidentment, no. Peris.,. Jemes de
roles re3iur tot ajad ara, nosaltres?
IQue so voldran reviur ela altre,

també? El que voten nosaltres revisar per considerar-he massa escàs,
s no voldran eis altres rev.sar-hu per
creure-ho massa pròdig?
I donesa que? ¡Hm de passar-nos
la sida fent una Constitució? Perqué
si quart la ten:111 feta soleta revisarla, una altea gens que no estará caneo:ni( amb la nostra reviai6 voldrà
tornar-la, despees, a revisara. I abrí
ens passarem l'existencia, fent Conatitucions i revisant-lee despees, es a
d:r, no fent res. (,-Iplovdirmsois)
I el que dic de la Constituir:, ho
dic de l'espanyola i de la catalana, o
sigui de l'Estatut.
Eivdentrnent, l'Estatut és una transacció entre la volantes deis diversos
sectors de Catalunya. Uns crearan
que, poseer, sala aconseeuit massa.
d'altres pensaran que s'ha obtingut
poc. Evident; pene hem arribat a un
terreny de concerdia que, de moment,
ens pot servir per a considerar-nos
d'acerd; i, tant els que traben que és
poc COel elS que creuen que és molt,
veuran que, quan hi Ita una serie de
coees oue han de peinar del paper a
la realitat, el primer que cal és ier
tet allä que estigui a l'abast Je les
sastres possibilitats. Ja parlarem despres de revisió, ceampliació, d'anee
més enilà. (.13é, molt be.)
Personalment — i això m'interessa
fer-ho censtar per tal com respon a
un dels principia que he defensat d'una manera més intensa, — personalmelle per exemple, en l'Estatut a mi
em sobra el president.
Jo sempre he estat partidari d'una
Constitució sistema vas, en que el Gavera és un Consell, i, damunt d'en,
no hi ha ningú. Per& ¿vol dir abre,
que jo m'hagi, ara, d'entestar a demanar una revisió perquè en l'Estatut manqui aquest punt de vista d'acord amb les rneves opinions? No!
L'Estatut posa una presidencia, i ella
cal que mereixi els nostres respectes,
per allò que representa, qualsevol que
siguin les nostres opinions.
Aixä no vol dir, perú, que si alga
vol apropiar-3e del President ens
ho rnirem impassibles. No. Aleshores ho combatrem. No al President,
sinó als que vulguin treure'l del lloc
que per la Constitució o per l'Estatut Ii pertany.
- OBRA COMUNA
Tal ter una- altea -serie le coses;
entre elles una quantitat de Ileis que
han de donar vida a cada una de les
institucions de la Constitució i de
l'Estatut
Cal, sobretot, portar a la prectira tot airee i donar-li una realització. Aquesta realització de les lleis
fonamentals, les lleis que podriem
anomenar orgäniques, igual que la
dels principis constitucionals, han
d'ésser una obra transaccional, una
obra de coliaboració, no han d'ésser
pas l'obra d'un partit.
L'obra dels partits pot exercir-se
sobre les lleis secunderies, aquelles
que poden variar fäcilment amb un
carne de Govern; pera una serie de
llis que, almenys durant un cert
temps, han d'ésser admeses per tots,
cal que siguin estructurades, discutides, votades per tots.
Jo voldria en aquests moments
sortir al pes d'algunes objeccions que
s'han fet, perquè les han fetes genes
intimament amigues meres, joves
amb els quals he lluitat en moments
difícil!: l'objecció de sostenir que
nosaltres hem de preocupar-nos exclusivament de l'Estatut de Catalunya i de l'organització de Catalunya.
Jo crec, amics, que aixe enclou un
profund error. No podem pas desinteressar-nos de l'obra legislativa
i de l'obra governativa de la República.
El mateix Estatut qualsevol
Estatut, encara que sigui mes ampi!.—atribueix al poder cs . :ti-al unes
determinades funciona. Serr.t; malles o pagues, una de sola que sigui;
aquesta sola ¡unció conté intervenir-la, perquè si no, dintre de l'Estat federal, o com vulgueu anomenar-lo, serlem nosaltreß com a ciutadans de segona categoria, datada r-.s que deixarien que una part de
lana drets no fossin regulats per
ells enteraos; i airee., ni per interés
propi, ni per dignitat no podem consentir-ho.
Altrament, no sols hi Ita això, no
sols hi ha les facultats que precisament —i no com a cosa especial de
la Constitució espanyola, sinó peculiar de totes les Constitucions federals — es reserven al poder central; hi ha el reconeixement i la garantia dels drets de l'home, dels
drets del ciutadä lliure. Si l'individu
no és Mime, ¿toril podria éster -ho
el poble? Sense aquests drets, ja ho
sabeu, tampoc lii hauria drets per a
Catalunya ni per a :linea), car els
drets del, pobles solament poden
basar-se en aquests drets individuals,
tota regada que el poble no es mis
que una suma d'individus.
Per això nosaltres ceden/ que no
podem defensar Catalunya sense garantir els drets de tots els ciutadans.
Aquesta garantía avui està en la
Constitució general d'Espanya. Potser mis enclavara estarä en alguna
altra Constitució mes ampla, Super.
estatal. Sigui on sigui, nosaltres hem
d'intervenir-hi.
Perú fora d'això, que ja és tan
greu, per tal com afecta al sagrat
de la consciencia, fora d'abres hi ha
una serie de q üestions d'ordre material; i en dir d'ordre material no
vull dir que siguin negligibles; hi
ha una serie de qüestions d'ordre
econòmic que ens lliguen, que ens
estructuren dintre l'Estat espanyol,
que poseer un dia ens estructuraran
en una unió mis ampla.
En tots aquests problemes, que
Catalunya no pot resoldre ¡solada.
meist, pesqué no pot desenrotllar la
seva economia dintre lea fronteres,
si uneg lleis •condoniaues han d'Ea-

ser regulades mes enllä de les frontests de Catalunya, en qualsevol lloc
on aquestes Ileis econòmiques es regulin, cal que ele catalans les intervinguin, pesqué hi san afectats.
Es a dir, que tota la tasca que
hem de fer Catalunya endine, tota
aquesta tasca que cada dia veiem
mis gran, més densa, tota aquesta
tasca és una tasca que no pot anar
sola. Es aquesta una norma d'asmació que no podem pas oblidar.
La intervenció que la Constitució
ens porta a fer en la política general d'Espanya, no pot ésser una
cosa esporädica. Hirn de treballat
dintre de Catalunya cada vegada
amb més breó, perú també hem ds
treballar fora de Catalunya i hem
de treballar per garantir els drets, la
llibertat i la riquesa del nostre poble.
No obstant, cal que no oblidem
una cosa essencial: i es que la riquesa del nostre poble ve !ligada a
la riquesa dels altres pobles d'Espanya. Aix6 Es un fet certissim. Encara que la hagi algú que tingui interés a arnagar-ho fels que aixa ro
-lenocutarsbqned
la República una concepció catastrbfica) es un fet innegable que una
part de la indústria catalana avui
treballa d'una manera próspera perque el mercas s'ha eixamplat, perqué el pagès d'Andalusia i el de Castella cobraven uns jornals de farr...
quan els cobraven, i avui cobren
uns jornals que els permeten
comprar; i aquests ens compren a
nosaltres: són els nostres clients.
Per això he defensas sempre que
12 intelligincia que haga d'establir
Catalunya, per interés propi d'ella,
amb sectors polítics o saciaba d'Espanya, ha d'ésser arnb els elements
d'esquerra, amb la massa popular,
perquè san aquests els nostres
clients.
Aixà, miras des d'un punt de vista
econòmic, purament econòmic i material, sonso entrar en l'altre punt de
vista generosament liumä, que ens
imposa l'obligada, d'estar seerpre al
costat deis oprimas. (Aplaudiments.)
Per això, obres que ens semblen
absolutament alienes cota la reforma
agrària d'Andalusia, són coses que
erst afecten d'una manera fonamental. El dia que el pagès andalús sigui
ric, tindrem en ell un bon client.
Ultra aiicb, el dia que aqueas homes
del sud-est espanyol puguin guanyarse la vida a llur terra, no vindran,
com ara vénen, a invadir-nos la nostra. Auni tenim estola que s'estableixen a Catalunya— que, dit sigui
de passada, no ens fan, de mornent,
un gran servei— (rialles) pera...
Per que venen? Perque no poden
viure a llur terra. El día que puguin
viure-hi, deixaran de crear-nos un
problema dernogräfic isovint un problema d'ordre públic.
Aquest eerernp'e, agafat a l'atzar,
ens indica cota l'interès de Catalunya —i parlo de l'interès purament
material perquè es el mes tangible,
pera ja sabeu que nosaltres, corn a
dernäcrates que som, tambe ens preocum deis alts interessos humana—
radica en les coses no solament nostres sine, en les que traes:aseen
nimbé mes enllà de les fronteres de
Catalunya; i això no pos per curioaltea sine, yergue, creen hern vise
allò que passa allí repercuteix en la
riquesa del nostre país, en l'ordre
públic i fins i tot en la nostra demogratia.
VIRTUT DE LA DEMOCRACIA
Tenim tumbé una gran tasca a
fer, no ja en els sectors afins de
dintre de Catalunya, sinä en els de
fora de Catalunya. Asna, la República, en el sets aspecte, padree-ni dirne, negatiu, en el seu aspecte anta
znonärquic, es un fet completament
adquirit. Els que es feien mes ilInsions ja poden haver-les perdudes.
El que es avui, la monarquia del/
Bonbons no tornana a Espanya.
Perú no es aquest aspecte negatiu
l'únic que la República registra. Per
a ¡asee una veritable República ha de
emir ten contingut de llibertat i de
democracia. No n'hi ha prou en suprimir el rei pesqué es transformi
una rnonarquia en un República, no.
La República es la (lanera concreció d'un regim democràtic. Si solament fern que treure la corona,
pot continuar en el país un relean
que no sigui democràtic: i és precisament en la implantare!, a Espanya
d'un regim que sigui democràtic que
tots nosaltres tenim la nostra garantía.
Jo no asé si avui Catalunya té
dintre d'Espanya mis a mies o menys
que abans. El que si iS que arta
els atajes de Catalunya tenen dintre
d'Espanya una lord que abatas no
tenien i és pesque avui governen els
destine d'Espanya homes que tenen
el sentiment democràtic i liberal; i
per aixä aquests bornes s'han posat
al nostre costea Es mes: jo no demano que ens estimin; demano, simplement, que ens respectin. I solamera ens respectaran aquells homes
que tinguin una consciencia liberal,
els que tinguin unes fermes conviccions dernocrätiques. bornes que encara que els dolgui que els catalana
no vulguem ¿ases 'asimilase, no vulguem ene: co mello, reconeguin que
tesina el ‚Irrt a no Esser-ne, que tenim el dret a no voler-ho. (Llugs
aplaudiments.)
D'hornee taqueas., n'hi ha. Seriem
injustos si no ho reconegultaeim.
N'hi ha. Hi ha aq uell heme eminent
que avui, pel lloc que ocupa, estä ja
fora de tota diacussi6 1solament
resta retre-li homenatge per la saya
actuaran com a revolucionui i con
a peinare preside= del Govern pro-

visional (Gran ()vació, que dura

llarga estona i que ele presenta tributen a peu dret.)
Aquest home eminent que en el
primer moment es post al costat
Postre i bou un del. aclares valedora, t'inane un gen que fóra poe
eilaaeat lai•11 ounEfiendonim de bri-

llant. Fost un gua geálrós, mr per
a posar-se si coatat tusare 1 deis:sar-nos es jugà ton esdevenidor que
era Je immediat 1 que estigué trontollant per cama d'aquella defensa

memorable.
1 no aolament hi ha laquees heme,

sine, que hi ha també —per no esmentar-ne més que dos—el seu surcessor immediat, l'home que presideix avui el Govern d'Eapanya, Manuel Azafia, aquest home que heu
sentit aqul, després d'enes president
del Govern de la Repeblica, parlantnos de la mateixa manera 1 amb les
mateixes parames que quan era revolucionari. (Ovació.)
Jo nie'n recordo—us en recordaren també vosaltres —que en cesta
moments de la nostra campanya,
quan s'havia constituit el govern Berenguer, els enemics de la treta ens
dejen:
"—Ah, si, es clar! Els revolucionaris ho prometen tot. Com que no
;tensen donar res, el prometre no fa
pobre." En canvi, ara, ja ho veieq;
el Govern constitult ens promete que
posaran a diecussió el dictunen de
la Comissió extraparlamentària —
aquell projecte que els mateixos parlamentaria del diari i del partit que
alai parlava havien refusat.
Dones, be: aquells homes del Conrite revolucionari que quan veien
el poder lluny feien aquests oferiments a Catalunya, avui que ocupen
el raxle.r els mantener. Han estas,
per tant, fidels a Ilur parau'a i nasaltres podem posar confiança en la
sera actitud i esperar que en totes
les capes socials i polítiques d'Espanya infondran aqüests principis demccrätits que a ells els han fet éster
fidels a la paraula donada. (Gran
aplaudiments.)
Es dar que, Espa rs -a endins hi ha
encara malta gene que segueix Ami)
Pantiga predisposicue en contra de
Catalunya.
No vull negar-ho, perquè es vedtat; peró, al costat d'això, vull dir-vos
que aquells bornes, aferrats als perjudicis anti-catalans, segueixen essent
hornes d'una mentalitat monärquicg; i
si ara es diuen republicana, no eis
perque sentin (t 'ideal republicà, sinó
perquè tngueren un enuig personal
amb el monarca o amb tal o tal personatge de la Casa Reial. Aquesta bornes, perú. avui que no hi ha rei, bo
i no desitjant que tehi haga continuen,
com us he dit, tenint una mentalitat
monárquica, car són persones que no
han arribat a Ilurs actual' idees repub/icanes a través d'una sedimentació d'idea democratice.
La democràcia no es mis que un
reconeixement de la sobirania del poble, i no senä demócrata aquell que
suprimeixi la sobirania real, pea) la
substitueixi per una sobirania de l'Estat. No. L'Estat da sobirà en tant que
els ciutadans deleguen en en llur sobirania, però no encarna una sobirania de dret diví, com la que s'atribuien els monarques de l'ansíe regala.
(Aplaudiments.)
Per abril), sesgue sons fonamentalment liberals i demecrates, combatere in la Dictadura de Primo de Rivera, i combatereen, també, despees, la
Dictadura que seguí a la primera, i
combatérem aquell feixisme de la
Unió Patriótica: no percute fos una
dictadura , monàrquica ni primoriverista ni un feixisme espanyol. Ho
combaterern perque era una dictadura
i un feixisime; i de la mateixa manera
!saurio= de combatre, el el cas es presenté!, una dictadura, encara que s'anomenes republicana, i hauríem de
combatre un feixisme, encara que s'anomenes catalanista. (Gran ovació.)
L'ESTATUT I EL PROBLEMA
CATALA
Jo no sé si les meres paraules arribaran als nostres trufes d'Espanya
indias. Per si hi areibessin, jo valdría dir-los una simple cosa: jo voldria dir-los que ara que ens trobem
amb la discussió irnmediata de l'Estatut de Catalunya, vegin raptesabilitat. Si accepten globalment aquest
Estatut que Catalunya volk en en Pie
se sentirà nigeria:-biset,Caluny
s'haure respectat la seva voluntat, i el
problema catalä deixarà d'ésser aquest
pesombre que durant tants anys ha
planee damunt la vida de l'Estat eapanycd.
Catalunya fea un plebiscit. I, mentre
per tus altre plebiscit no modifiqui la
manifestada de la sena voluntat, cal
entendre que aquel' és el seu desig.
Pera si l'Estatut ens vingués reta hat, aleshores
aleshores la voluntat de Catalunya no hauria estat respectada, i, per
tant, Catalunya no se sentirla legada
per un pacte. Això em sembla evident.
(Aplaudiments.)
Aleshores el problema no estaria resolt. No vull dir que el conflicte esclatés, perque nno vull fer cap amenaça que no es puls.tui complie...
(Grans aplaudiments)... no vull dir que
el conflicte melases( ni laxe) no es cap
amenaea; peró, evidentment, si al poble català no se li ha donat la satisfacció de respectar la sera voluntat, el
poble catalä posará en marxa el que,
de moment, pugui posar, aplicant totes aquelles facultats que ii hagin estat reconegudes, però no renunciarà a
posar, mis endavant, damunt la taula,
la complexitat del seu problema. (Ovació.)
1 als amics espanyols que pensen
que Eaprovació de l'Estatut — i sobresee si aquest Estatut dones unes
facultats mis amples al nostre poderes un camí obert al separatisme, jo
els diré que s'equivoque absolutament.
Separatistes, segurament, n'hi haure »mitre a Catalunya; per?, •611 1.1111
separatistes ideo/Crics que no poden
inspirar por a ningú, de la maten
manera que uns republicans
teórica, qtse deje:misia el dret
del poble a constituir-se en Repúbli4a, una republicana que -,-teoritzessin
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segsre la Repöldica. mai
no burle mi« aura la Manarguia.
La monargida ha caigm per l'unpauta de tot el poble, que hi vela un
°botarle. De la maulas manera, els
eeparatistes que hi yugula haver a Ca-

sal:mas no constituirnos mi sus pe:in per a la Federad() espanyola o
l'Estat central o cona Valgui dir-se-li.
No usan mal un perill si no hi ha
cap obstacle que sigui im deetorb per
a la Ilibertat de Catalunya. No san
simplement les idees teòri ques les que
moneo els pobles; cal, per mourels,
un estas d'insatisfacció, de malcontentament, de desengany. Cal que la massa es trobi en front d'un obstacle que
Ii barri el pas.
¡'ir això jo estic segur que tota la
gent clarivident que hi ha a Espanya Comparteix aquestes mateixes
idees. Donar la mäxima ilibertat a
Catalunya és aterrase, cada vegada
mes, la collaboració de Catalunya amb
les altres terres d'Espanya.
Avui, amics, es traba Catalunya en
un mornent decissiu de la riostra hisebria. Catalunea ha arribat a un lloc
que els mes optimistes no espeeaven
fa uns quants anys.
Abres no vol dir que tots estiguem
satisfets de l'astas en ane Catalunya es tecla avui; pera, evidentment,
Catalunya l:a dcitat un pas de gegant
en els darrers untos.
Les circurnstäncies, que impetro als
s'alelares eins respansabilitat molt gran,
imposen als partas política una responsabilitat mes gran encara. Els partas politics estructuren la vida cartesiana, i són ells els qui. en definitiva, marquen orientacions que les
masses populars segueixen.
En aquest tembant de la histaria de
Catalunya, jo crec que el Partit Catalanista Renublicä s'adona de Sota la
transcendencia del moment.
Avui, com rkia molt bi Amadeu
Hurtado en la carta que ha estat
Ileeida, per primera vegada a Catalunya les masses populars s'han incorporas al moviment català. Això és
el que ha determinat aquest tombant
decissiu de la nostra histbria.
Els enemics de Catalunya havien jugat sempre amb una arma fide que
si els la torréssim, els donaria navament la victòria: l'arma d'opone a les
aspiracions nacior.als de Catalunya les
aepiracion3 deis estaments obrers. FI
dia que els obrers de Catalunya estessin altea negada en front, contra
les aspiracions nacionals de Catalunya, ah!, aquest dia la llibertat de
Catalunya, l'autonomía de Catalunya,
seria absolutament precaria.
Es interès de tots, dones, tase aguad
fet no pugui produir-se. ra interés
de tots, dones, aire el Govern de Catalunya no passi a Trans dels estaments. de dreta, que, a part del seu
color potaje, tensen un caire social
marcadissine
HORA D'ESQUERRES
S'ha dit, com una frasse correos,
que aquesta es l'hora de les esquerres.
Jo crec que l'hora de les esquerrs ha
d'enteralre's aixf: és l'hora que no hi
hagi possibilitat de disidir els cintadarse en classes aocials. en castes.
L'hora de les esquerres vol dir que
totes les aspiracions que abans quedaven reduides a una classe social, han
d'ésser incorporades a la ideologia
dels partits polítics que vulgein governar. L'hora de les esquerres vol
elbnce, que hi ha d'haver una solidaritat d'interessos que faci que en
honor de l'interès cornú, els interesaos
de les classes i dels estaments axials
es foneuin; i que els homes que es
traben .ne íntereecats airectament, almenys per l'interes euprem de la causa de Catalunya, acceptin tambe en el
seu credo, trnb Huta aspiracions
aquestes justes reivindicacions del noble, a q uesta j usticia social a qua tot el aren aspira.
(Liarsortssima ovació i cris: de V(S.
co la República, 'Vista Cataltigya i
Vista Nicolau a"Ofteer.)
(Taquigraf EVELI BRULL)

Els ajudants 'del Servei
r o n 6m c homenat-..

gen el senyor Nicolau
d'Olwer

ELS ASSISTENTS
No podem donar-ne tina relació completa, parqué fóra massa llarga. Diguetn, !tomes, que entre la roxnbrosa
concurrencia que ornpli la sala de festea i un altre dels grans menjadors de
l'Hotel Orient, a mea de tots els elements integrante del Consell Mrectiu
clei Partit i altres organisrnes dirigens& cona són el Consell General, Cornete Consultiu, Delegacions Regional&
i Comarcals, la gairebé totalitat dela
afiliats a Acció Catalana Republicana
que collaboren activament a les luyes
tasques Hi havia presenta a roes, destacats elernents intellectuals i
trials del !lastre país, que volgueren
testimoniar a L. Nicolau d'Olwer
ag rsulnent pee la seva brillant actuada com a patriota i com a governant.
Hi havien, aixi mateix, representaras de molts indrets de Catalunya,
entre les quals cal esmentar, ultra les
delegacions de lek entitats d'Acedó
Catalana Republicana, representacions
municipals diverses. Remarquem entre
aletee Eassistencia dels senyors Josep
el. Plans i Francesc Fontrockna, de la
Unió Catalanista Republicana de Meleras: Carmel Casa/vives, alcalde de
Tiana; Antani Mariä. Jaume Recoden
i Lluís Viladevall, amb una nombrase
Comissió de Matare; Aveli F.strangel'. alcalde de Tereessa: Francesc
Miguel i daetres. dekeerias sie Mar:
Josep Puigseslloses, de Toas; Jeunle
Cases. regidor de Guisene: Leonci
Gómez, Miguel Puig i Jeeer, eelue-6,
de Tearerea: eme!, Cleee l l. eS. Vilassar de Mar: eflotel Matali. lii Masraer. Joan Tornee i Joeen Oliver. de
Gualba: Joseo Vilalla i Ramas Albareda. de Cervera: Estere Canalle, alcalde de Crance lees amb els senyors
Andreu 13,1501,.... R-rneri Montanyä i
Vicents Teverner. arenar d'alcalde i
regidas' del mateix Aaentament: Roldini Deu i Ramon Escarda-ese alcalde
i jtage. respectivarnent. de Sant Bol
de Llobregat: P. Baffle Gallard. de
Palma de Mallorca; Boixó i Joan
Gusinrer. el e Banyoles: Jacint Masgrau. alcalde de Banyoles: Claudi
.Ameella, eavernador de Gieona: Joaquim de Campa i Arboix. de Girona:
Joaquim Colomer, Franeeso Albos
Hermenegilde'ilardell. regidors de
l'Aiuntament . de Girona. amb una
nombrosa representació daquesta cmtat: Jaurne Soldevila i J. Matra. alcalde i tinent d'alcalde de Sant Joan
de les Abadeeses.
•
LES ENTITATS D'ACCIO CATALANA
Aixf mateix s'adheriren a lacte,
i hi assistiren representades per delegacions, les següents entitats del
Partit Catalanista RepuLlicä:
De Barcelona:
Ateneo Nacionalista Barcelona Ve.
ha, Acció Catalana de lo Barceloneta. Acció Catalana de Sarrià i Bonanova, Centre Cante Republicà de
Les Corts, Centre d'Aceró Catalana
del districte III, Acció Catalana Republicana del districte V, Atraen
Català Republieå del districte VI,
Casino de Sans, Centre d'Acció Catalana Republicana de La Bordeta,
Acció Republicana d'Hostafrancs,
Ateneu Gracienc d'Acció Catalana,
Centre Catalä Repuelice. de Sant
Andreu, Centre Catalanista Repu.
blicä del Poble Nou, Ateneu Catalanista Republicä de Sant Marti,
Acció Catalana Republicana del Guttardó, Casal Catalanista Republicä,
del Potlet, Joventut Catalanista Republicana, Comissió organitzadora
de la Federació de Joventuts dei
Partit Catalanista Republicà.
De fora de Barcelona:
Centre Catalanista Republice d'Alforja; AgrupacI6 Catalanista Republicana d'Altafulla-Tarnant; Delegació d'Aviä; Acció Catalana de BeEyoles; Delegació de Caldea de Malavella; N'ap eteció Catalanista Republicana de Canes de Mar: Accio
Catalana de Cervera; Joventut. d'Acid d'Esplugues de Llobregat; Meló
Catalana de Girona; Delegaci6 de
!ffironella; Centre Catalanista Res:4,1111d de La Rom Acció Catalana de
Lleide; Unió Catalanista Repnblica„ya de Alalgrat; Meló Catalana Republicana de la Comarca del Bages,
de Manresa; Acció Catalana de Ma
tiró; Unió Catalanista Republicana
d'Olesa de Montserrat; Casal Catalä d'Olot; Agrupació Catalanista
de Palamós; Adié) Catalana de Prat

del Llobragat; Delegació de Puig.

reig; Centre Republicä d'Acció Catalana de Reus; Centre Catalä de Sa.
badell; Castre Catalanista Republi.
cal de Sallent; Adió Catalana de
Sant Boi del Llobregat; Amics de
la Cultura de Sant Celoni; A g rupacid d'Acció Catalana de Sant Cugat
del Valles; Acció Catalana Republi.
cana de Sant Feliu de Codines; .Ae.
ció Catalana Republicana de Sara
Hipòlit de Voltregä; Centre d'Acció
Catalana de Tarragona; Acció Catalana de Tärrega; 'Centre Catabanista Republicà de Terrassa: Atar”
Catalana Republicana de Torta: De.
legació d'Acció Catalana de Ter.
tosa; Centre Catalanista Republici
de Verdú; Unió Ciutadana de Vi.
lassar de Mar; Delegació de Nena;
Delegada de Capellades; Centre C.
tala d'Igualad.; Agrupada Catalanista Republicana del Vendrell;
Acció Catalana Republicana de Bellcaire d'Urgell; Grup Catalanista Re.
publica de Sitges; Centre Catalanista Rep ublicä de La Garriga; p eriódica "Occident". de Lleida: "Diari
de Vich"; "Avui", de Terrassa.
LES ADHESIONS
L'exhauriment deis tíquets per a
assistir al sopar va fer que a darrera
hora les adhesions per escrit i te.
legrama foesin, encara, mis nombroses. Aixä impossibiliti de donarles totes, puix que foren prop de
cinc-centes, procedents de tots els
indrets de Gatelunya. Esmentern,
p onles, a pa.'t de les dele senyors
Anguera de Sojo, Hurtado, Pene Co.
nominesi A. Pi Sunyer, a les qua!,
alludí el senyor Martí Esteve
'leal les deis senyors Hurtado i Cororair.es —les dels senyors:
just Cabos, Valeri Serra i Balda
Antoni llarti Monteys, Pene Bolla
gues. Marçal Olivar, Pere Gabarró i
Garcia. Dr, Bassedas, Dr. Mas i Puig,
Víctor Oliva, esiexandre Cardunets,
Josep Canals Gorda, af. Poal-Aregail,
Ignasi Mallo!, Mariä Rubiä i Tuduri,
J. el. Batista i Roca, Josep M i Vaseca i Riu, Francesc Ordeig, Asiria
Gual, Lluis Guarro, Miguel Ferre,
Angel Balbuena i Prat. Dr. Lluis Carrasco, Dr. Salvador Vives, Baltasar
Sarape:e Rafel Tesis Marca, Eladi
Oms i 011er, Jaume Massó Torrents,
Miguel Cardona Martí, Josep M. Estols. E. Granee, Pere afialet Babadi i
Graugés, de Barcelona.
Associació de Cultura, de Palma de
Mallorca; Caries Rebota, de Girona;
Enric Arderiu, de Lleida; J o-ep
Ruiz Mantea de Madrid; Sacrest
Enema i (albees, des de Madrid;
Erancesc Traba!, de Sabadell; Fidel
Rei i Dalmau, de Manresa; Sonasenten Relees, de La Seo d'Urgell;
Jcan de Garganta, d'Olot; Miguel A: bono, de Sanee; Miguel Forteza, Palma sie Mallorca; Guillem Forteza, dt
Palma de Mallorem. tambe: Miguel
Con i Alentorn. La Plana: Pene Ar
nengeru i Antoni Jaez', de Berga;
Lluís G. Bover, d'Aviä; Bonareueura
Ferrer, de Torredembarra; Rama
Paretes, J. Codina i d'altres. de Prat
de Llobregat; Miguel de Palol i Adveg Farguoli. de 'Girarla; Francese
Senyal. de Manresa; Maria Altimires
de la Colónia Sanglm; J. Torrents, de
Vic; M. Mallol i Bosch, de Tareagana; To-näs F. Bosch, de Sant Fr
liu de Codines: J. Martínez de la Llar
de Madrid; P. Lloberee, alcalde de
La Bisbal; Lisas Pajee alcalde de
Torroella de Montgrf; Ifarti Bada,
alcalde de Reas; Manuel, Ferretee i
Balcells, regidors de Reus; Junoy, alcalde de Sant Juliä de Vilatorta: Are
toni Vila i Pere Robines, regidors de
Therega; A .Estranger i Maca, alcalde de Terrassa: "Le Nostra Terra e. de Palma de Mallorca; •Oecie
dent", de Lleida' 'Diari de Sabadell", de Sabadell, i molts d'altres
• ••
Aixf matriz ea reberenoxpremius
telegrames d'adhezió i felicitació del
Foment Català, J. Llorecte . Arggues.
i Xammar, des de Paris, i ralstavéria, de
Marburg.
De Berna es robó ti aldea tele-

grama:

et aecutpappy sute"»
"Mps.
camelases ititeonnt cona -~agrant aves, espcdr malgré ambise.e cm'
pe:soné< par dilettantisme politiqus
irresponsable.—Defranch.'
Tambe es sebe una {crac/rosa adheale, del senyor L'uta Musoel.Balaguer
des de Madrid, que per afees partiese
Lees s'hi troba aquesta

Dissabte passat arriba a Barcelona
una comissió del Cos d'ajudants del
Sersei Agronärnic per tal d'oferir al
senyor Nicolau d'Olwer una magnifica placa de bronze que els esmentats
funcionaria han volgut dedicar-li com
a una oroy a d'agraiment per la ges116 de Nlcolau al que fou Ministeri
PARTIT CATALANISTA REPUBLICA
d'Economia.
Lacte tingué lloc el dissabte a la
tarda, al domicili del senyor Nicolau.
L'acte d'Acció Catalana a Ripoll
El nostre amic va donar les grades
als comissionats per la gentilesa que
Eloníting de propaganda de l'ideanyor Massot, per trobar-se absent
l'obsequi representava i va ter grans, ,el d'Acció Catalana Republicana, orde Catalunya, per sequé-neta de comelogia de l'artística placa que se li ofe- 'ganitzat per "Ressorgiment", de promisos urgents i ineludibles.
ria.
Ripoll, se celebrä, tal com s'havia
Es comenee lacte a dos quarts de
A la nit els representants del Cos antmciat, diumenge al mati, amb
(lotee. Ocupä la presidencia el senyor
&asistencia d'un públic nombrosísd'ajudants del Servei Agron6mie
Joaquim Goutart. pretident de leneistiren a lelpat d'homenatge que se sitn. Despees del banquet d'hometitas "Ressorgituenta amb els secelebri a l'hotel Orient, ja que justa- natge al senyor Nicolau d'Olwer, ce- nycrs Link, Moret, Claree Pujol
ment havien aprofitat ravinentssa lebrat dissabte a la nit, Aceite Ca- i Torrelles, i els orador'.
d'aquel' acte per venir a Barcelona a talana inicie amb apalee acte lo inPARLA MIQUEL FERRER
tensa campanya,que es proposa deslliurar l'al-ludida placa.
El matear Cos del Servei Agronb- cabdellar per iot 'Catalunya, per tal
Historiä el procés de forrnació
sic també va lliurar al nostre amic de propagar el3 seus ideals bàsics catalanista a Ripoll. fent esment
de
Catalanistne,
República,
I.iheral'aplec comarcal d'A. C. en aquesta
Josep Barbey una placa homenatge per
la sena brillant actuaci6 a la sots.se- llame Democräcia.
vila l'ami 1922. Remarca com el se
Concorregueren
a
auqest
acte
recretaria del Ministeri d'Economia.
d'abril es proclame per bornes catapresentants de tota la comarca, enlanistes la República a Ripoll,Jtraient
tre els sitial, veiérem els de Campeo- fosa dels,seus non sota aquella casenyor
Joan
Sudon,
atub
l'alcalde
cics.que
tenien vergonsosament..doNotes de Pacte
irinyach, Sant Quirze, Sant Joan de
minada la vila.
les Abadesses, Pobla de Lillet. Olot
Diu que la, majoria dels que en
L'hora avancacla en què acabi l'acte i Canapdevinol.
les eleccions de diputas! a Corte vode dissabte ens va privar de donar-ne
lamentar
l'absència
Calgué
a rack taren les candidatures d'esquerra ho
una reßsenya completa. Completen dels senyors L. Nicolau d'Olaer i feren conveneuts que es tractava
avui aquella informació amb unes no- L. Massot i Halaguen, la mateara.
d'una veritable esquerra. no d'una
tes fragmentäries que evidenciaran la
ió dele gneis esteva anunciada. El
joguina de Madrid deja gent do
importineiä que mol( el luso ho- .enyor Nicolau no pagué assistir-hi la F. A. I. Aquesta . esquúra So
Merittaa qm Se amenice van erie.r
caup.ditna indisposició que el pri- to t .ruenys . el , que, vad.prokikkitLa
butar 11 4 5r. Ilieblatrd'Olstir.'
7.vä 'de . Sóitir *de BeiéelOna, i el segent d'aquesta 'eiqu'erra71a majciria
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de la qual no aap perlar ni escriure
en catete. , es comporten com els ca-

RVETINA
GUMMA

SEBASTIA ANGLADA
Comença evocant un miting que
Acciii Catalana dona en aquest Inercia local eany 1 922. La gent que ara
hi ha darrera l'estrada potser no es
la mateixa, pena Ilur esperit és iden- I
tic, alai corn el que animava als que I
aleshores es dirigien a: poble. 1 la I
llavor sembrada anys ha fou tan I
vigorosa, que pogué resistir els anye I
de la dictadura.
laideari d'Aceita Catalana Republicana es el mateix dabana, el see
eatalanisme, republicanisme i
lisine es identic al de vuit any encera, cosa que semblaren ignorar
tetes elements de l'esquerra que preteren presentar-nos com a falsos o
tebis republicans.
La nostra tasca no és establir patente d'ideologia, patrimoni de tothom, pecó si que hem de dir que
Acció Catalana, abans de la dictadura, durant la dictadura, i després
de la dictadura, era, {mi i es l'únic
partit polftic catalä que menté integre el sentiment de catalanierne
pur. Quan des de les columnes de
LA PUBLICITAT hom es jugava
la Ilibertat en ares del catalanisme,
molts que ara ens titilen de republicans tebis s'estaven a casa seca,
o be coliaboraven amb la U. P.
Aquests són els mateixos que
s'ha natrevit a dir-nos que s6n catalanistes uns bornes con, Jiménez,
Sediles i Franco, que ens avergonyiren eollaborant en la derrota
electoral del mestre Fabra, llame
símbol del verb ennoblit de Catalunya.
Acaba fent memaria dels lluitadora que descansaven al monestir de
Ripoll, catalana inustres d'Ares
ternos, que en Ilurs obres donaren
exemple de tenacitat, fermesa i patrionsme. Rebé molts aplaudiments.
PAULI GELI
Fa remarcar la transcendencia
dels actua/s moments en que, ja
aprovat virtualment l'Estatua hom
ha de confeccionar :es Ileis complementarles i estructurar la vida interior de Catalunya.
Ara sembla que unes minories demagagiques usurpin la voluntat del
poble; pecó aixó sols ha estat poseibie per la inhibició de les majorie Amb l'actuad:5 serena d'aquestes no sen i més possible que uns analfabets ts valguin
dele ressorts de govern Cont d'escambell per satisfer llurs baixes pesaions. (Ovada.)
Pecó no n'hi ha prou dhaver 'rotar
una o dues vegades l'Estatut. Aquest
s'ha de votar refermar cada vegada i cada dia, donant assistincia i
recolzant els bornes conscients que
per la seva actuació honesta repreisentin una garantia de que la implanta ció i l'aplicació de l'Estatut es
farä d'acord amb el pacer de tote,
conjugant valuntats i harmonitzant
interessos. Obrar d'altra manera,
fent prometences impossibles, es enganear i obrar de mala fe. (Aplaudiments nodridissimsa
CARLES JORDA
Diu que ja que no Ii ha estat poselle a l'arnic Nicolau d'Olwer de
venir avui, ell en !ara una ser/lb:anea, per tal con/ el seu exemple pot
eervir-nos despill i guiatge.
Avui fa precisament un any, j a
hora semblant, Nicolau traspassava
la frontera, lins antics gironins guiaentre corriols perduts, en ring
ren Cutre
del vera i la trarnunranai, a: que fins
fa poc ha estat un dels estructuradore de l'Espanya republicana. Aleshores no era mes que un pobre fugitiu perseguit per la justicia, pera
avui entorn sea porta Fauraola de
l'admiracia, o alnienys del respecte
de tothom.
En el banquet d'horrenatge que
ahir Ii aferiren eh seus amics, Duran Reynals digne que Nicolau d'Oh.
wer hacia esmerçat mitja vida per
assolir la Ilibertat de Catalunya.
Plasmada aquesta en IT_statur. Catalunya requereix a Nicolau perquè
dediqui l'altea raeitat a fer posible
aquesta Ilibertat. I del patriotisme
de Nicoiau tots saben/ que podem
esperar-ne aquest sacrifici.
La seca tasca coral a ministre d'Econornia fou mis intensa que espectacular. El silenci de Nicolau era
ida fecund que tots els discursos.
I les obres de Nicolau són Inés productives que conegudes. Un sol
exemple bastará.: el blat de moro no
podia comprat-ee regularment a Espanya per manca de control
géncia amb els centres productora.
Amb les disposieions del ministre
d'Economia s'aeonsegui regular
d'una vegada aquest problema plantejar feia anyz. Avui el pagés ratalä
pot comprar-lo a preu convenient.
Guiem-noe amb Nicolau d'Olwer
i fern rom ell: treballar en silenci
i dir menys del que fern. Sois
assefirem la realitat d'una Ce/atan/ya celo tíl t, somiem, (Se l'aplaudí en acabar i diverses vegades
Catre el seu pariament.)
JAUME BOFILL I MATES
Die com d'acte d'avui no és més
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Patiu dc l'estórnac 1 'Mesitas?

ciquea. de la Rioja, delitosos de gaudir d'un feude medieval. Que facin
un balanç els homes d'aquesta esguerra i veuran cona si be tenen
mots cartees i actes de diputat, han
trait la couf.auea que e: puble diposifa en eti, i ara mateix no han
dubtat a obligar a sortir de; Govern
civil de Barcelona un borne dignissitia per tal de poder obtenir uns
vote obreristes p roblemática (Ovació.)
Fati una crida. per l'atina a tots
eis ciutadans consens (le Ripoll,
perquia s'arlhereixin al P. C. R., únic
representant del i única
garantia de respecte i bon govern.
Fou aplaudir.

Obra al nostre poder una nova garantla de guariment,
amb firma a l'àlbum del SERVETTNAL 1 un certificat
El senyor Fellcih Bartule taänehez. de 29 roes dedal. residen( a Barcelona, carrer del 2 de Gener, núm. la, guara /*buera, ene tramet una
alenta carta en la qual ens dedica grane elogie tal
i
fiS urs cerlificat on consta que el dil senyor va sofrir duran! gunlre anys de
hiperclorhidria, vbmits bastan( free/tienta f molla inflamació,
A principia del mas d'octubre comeneh el sou tractament amb el LIENVICTINAL. i nonti" amb el contingut de tres Descula aconsegut el seu complet guariment.
El senyor Bernuz no solament ens va trametre una carta i un certificat, binó que tetaba tingudrem l'honor de rebre la soya agradable
vieita,
a l'objecte de confirmar verbalment el que havin escrit i eetarapar la eeva signatura a l'Albura que a la farmacia del correr
Ample, número 1. tenim
n la disposició del públic.
malgrat d'areeer a ao repetit Lentes cegados, toreen ' IloVa/Ileili a itieiatir davant el püblic sobre les proves que
nodem donar dels innombrablea
guariments que venim publicarla

Exigiu el legítim SERVETINAL i no admeteu sub
interessades d'escàs o nul resultat

blltitUltJ113

abusigazummuminummonla
El nostre considerable aridu va augmentant rlpidament, pule que de tobo les cinc parta del món rebem oertifIcate de guarlment, ele quilla estan a la dielnaició del Pdblie, I apreim lea constante provee d'afecte que moll eovint ene demostren eta pa- talante guants. I en partieular ele que signen a l'albeen del "SERVETIIVAL

P El: 5'50 pessetes als Centres cl i zspecífics I Farmàcies 1 Ampla, 1- BAR CE LON
444+114444444444.41.4444.61144444*
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que una contiuuació del d'ahir, que
feu apegar entorn de Nicolau d'Olwer totes les forces catalanistes
consciente de la nostra terra.
Acció Catalana Republicana ahir
i avui no fau mes que començar
la tasca que s'ha imposat d'expandir
arreu de Cataltinya el sentiment nacinnatista i la veu de la raí).
Quan en les eleccions primer:e
Acció Catalana parlava ¡mili la raó,
emita ['ostras ens deien: "reunir raó,
pera votaré l Lliga o l'eaquerra".
El resultat d'aquesta tactica ja l'hm
vist. Ara com abans Accia Catajara parla amb la raó; pera ara
aquesta és indiapensable, perque
quan les Corts aprovin l'Estatut, no
haurern d'acontentar-nos arnb exhibir-lo com una carta bellament
caligrafiada, sinó que caldrà dur-lo
a la prictica.
Ahir Nicolau d'Olwer digué, en
lacte que li dedirivem, que s'ha
fet corrent la frase que aquesta és
l'hora de les esquerres; perb afegia
que l'hora de les esquerres vol dir
la impossibilitat que perduri la divisió deis ciutadans en cuates. I que
per a això cal que els parche que
aspiren al govcrn incorporin a Ilur
ideari les justes aspiracions, la defens t de les quals abans quedava
recluida a un sol sector social. L'hora de les esquerrea hauria d'eseer,
dones, aquella que, en una amplia
scaidaritat dinteressos, presideixi la
justa reeeració social a la qua l el
loan aspira.
Per aix6 Acta; Catalana vol ara
adreçar-se especialment a la pagesia, perquè sembla que aquesta hagi
eme; oblidada quan sima parlat deis
obrers. Tant l'obrer con) el pages
han d'intervenir en el moviment eatalanista, pesqué llora és de tots.
Glosad extensament la paraula
bera/isme, basada en els drets individuals, base inchepensable per
poder reivindicar el, drets de tott.
El iiberalisme es tolerancia, i practicar el liberalisme és saber tolerar
els intolerables.
Hi ha qui et diu revisionista de
l'Estatut o per massa petit o per
massa. gran. S'ha. de dir a aquests
que si el troben petit, mis petit i
exigu era el reial decret creant la
Mancomunitat i no obstant Prat
de la Riba sabé treure'n un profit
immens.
En parlar de catalanisme podem
dir que aquest je s'ha superat, pera,
ara cal que existeixi la catalanitat.
Han de desaparaixer ele resabie
de "provincialisme" que eembla que
afeixuguin la nostra manera dés.
ser, i perquè desapareguin no hi ha
sitió tornar la vista al passat, penetrar l'essincia de l'esperit catala, que
jo diria esperit de Ripoll. Perquè
Ripoll, amb el seu monestir, Cerca
encara aquel' flaire exquisit que. com
una cosa misteriosa, ens evoca la
realitat i ens mostra l'essencia
d'aquella eatalaniseima Catalunya
dahin,

Acaba fent un elogi de la figura
le Nicolau d'Olwer. Eh en un ambient com el de Madrid, tan amatent amb la ironia, sabé mantenirse en un terrne just i desarmar tot..
hant amb l'encis i la confiança del
seu tracte i la manera d'obrar. Ell
va donar a Madrid un exemple de
liberalisme, i el seu silenci era el
silenci del que ocupa un II« otrategic on callant uot fer-se mi, que
parlant.
Ara tenim tots una tases den, sirria a lee pera amb eis postu ata
liberalisme i democracia en mane
d'homes corn Nicolau d'Olwer, guiarem a port segur la nau de l'Estala.

Una imponent ovació eoronä les
últimes paraules de ¡orador.
Desurde de l'atie, l'entitat Resrgiment" organitza un banquet,
qual assistiren. ultra els senyors que
feren ús de ja paraula en el initine,
els representante de la comarca i time
hi assistiren.

DE LA MARESMA
Reunió de Delegacions
del Partit Catalanista
Republicà a Mataró

Tal coto esteva anuncio, abans
d'ahir finita ¡loe a Matará, a l'estatge social d'Aculó 'Ce:Catana, la
reunió de Delegacions de) Partit
Catalanfeta Republici dele pobles
de la Maresma.
Entre diverges delegacions i entinte re; .esentades, hi assistiren les
de Malgrat, Canet, Arenys de Mar,
Vilassar de Mar, Sant Andreu de
Llaraneree, Argentona i la de la
localltat, se se celebra la reunió.
També i acudiren \vinosos elements deis dits pedales, aixf com del
Masnou 1 Cabrita i bon nombre de
regidors.
Obert rece, el senyor Lluis Viladveall j Matheu, president d'Acció
Catalana. de Matará, pronuncia un
interessant i entusiästic parlament;
posa de telleu la consegfient actuació dele directius del Partit , els
quals —dlgué— a tothora han mantiugut i entprat d'una manera eficaç
i inteHigent els principia liberals i
demberates que san l'essincia del
Partit. Parla. de les Leves impressions de la comarca i féu un detinbut i laboriós estudi de les seves
possibilitats prop d'una assenyada
actuació en els Hoce representatius,

així com per la neeessiria propugnació de l'ideari del Partit; dernana
ensems ime part de les activitats
etamarcals aneesial inunediatament
dirigirles a l i estrueteració de les organitzacions que existeixen, per tal
de poder emprendre una actuació
coajunt. en be de la Mares= s de
Catalanya.
Deepres d'aquest parlament, que
meresqué la confnrinitet deis reunits
que foil motiu de visible satisfacció de tots, es passi a parlar ezten sammi ent sobre els diferents assumptes que havien motivat la reunió. Mobs dels assistents parlaren llargarnent i aportaren tota mena
de prolitoses iniciatives i dades, i
durant el rara uds debats es palesi
la cordia:tat i recte criteri deis assistents. Entre els mm iia usmpoetsnes
acords cal remarcar públicament que
queda nomenada una ponencia integrada per les entitats: Acció Catalana de Mataró, Centre Catalanista
Republica d'Arenys de Mar. AssoeiaciO Catalanista Republicana de
Canet i Centre Catalanista Republica de Malgrat. Aquesta ponencia
a'encarrtgarà d'intervenir i controlar directament els assurnptes politice de la comarca i crear delegacions
als pocs pob'es en els <mal, encara
no n'hi ha. Per enanirnitat e'aprova
un pla complet de propaganda útil,
que compren un extens programa de
eonferiticies, i actes de realiteacia
immediata i coordinar les tasques
culturals en diferente aspectea. També ea posa :otea atenció sobre la
prernaa comarcal, i es recollí el desig de tots de felicitar sincerament
els delegase d'Arenye amb motin
de la recent aparició de llur periódie
"Oreig". Finalment s'aprovä per a
ben aviat la deguda orgaritizari6
de joventuts en ele Roes on manquen.

LES REPLIQUES A LA LLETRA DE
MARCELLI DOMINGO
La del senyor
Barcelona, 9 de gente de 1932.
Setwor Marcelli Domingo
Madrid.
Honorable arnic:
He rebut amb eorproaa la voattra
carta d'abur» d'ahir en la qual dimiMi el canee que tenieu en el Directori de l'Esquerra Republicana de
Catalunya, cerqué us sembla que el
partit segueix Ums canti equivocat.
Die que la costra carta m'ha sorpres perqua aquesta és la primera
manifestació que, d'enea que l'Esguerra esta constituida, reba de vós
amb referincia a la política del partit.
Afirmeu que l'Esquerra segueix
peneant que la seva miesió és criticar,
ccnnbatre, atacar. Resulta curiós que
per a combatre l'Esquerra hagueu de
fer ús deis mateixos tapies dele
partits de dreta que ataquen la República. Dieu que no ens •entim collaboradars quan precisament l'Eaguerra Republicana de Catalunya
sen sent tant, de coHaboradora de la
República, que, havent estat el partit
que va proclarnar-la, is avui el set/
puntal mis ferm a Catalunya, i per
aixb Ea atacada com ho és pela seas
enetnics.
Parleu de qué no is hora de cercar
una popularitat i de fer-ae un nora,
com si jo no el, tingués abaten del
le d'abril. Si els llagues cercat no
tenia sind sacrificar els meus
•ermint les ~teca insintradona,
fer nomas de President apartat de
bata !bita partidista. En II« d'aixb,
i per tal de restar fidel a aquesta
ideal*, he dese solidaritzat amb
"Pamema 4 be fet obra de collabo.

ració posant a: serrei de Catalunya
i de la República tot el crédit que el
roble cata.a nahavia atorgat.
Em sorprèn, pera, que eigueu precisament vas el que parleu cotn si
jo cerques norn i popularitat quan
tse consta que no sóc dele que per
no sacrificar-los resten sempre indecisos, es mantenen ert actituds poc
definides i no parlen d'una manera
clara i concreta.
Féu el tutti elogi, no se si sincer,
i us haig de dir qua aquest elogi ern
molesaa perqué al darrera d'en adreceu un atac directe a volguts amics
rneus que tracteu de ferie i segurament ignoreu que d'ells pile dir el
que no puc dir d'altres: que no rallan
fallat mai.
Dieu que Catalunya no està satisfeta. Potser sf. Els monarquics, és
evident que no n'estan. I els altres
catalans, al contrari effl que dieu
vós, no n'esterera fins que l'Estatut
sigui integranvent aprovat. I precisament di per riza, que considero un
gran entert record que varen prendre els parlamentaris, de no fer cal
de la costra carta famosa recomanant-me l'ajornament de Ja presentació de l'Eetatut.
Parleu de qui is hora de caber
governar amb inteUigètscia, fermesa
de carieter i netedat d'idees i de
conducta. A anä solament us he de
contestar que, modestos en l'apreciació de la nostra Intelligencia, esten' certs que no hem d'etivejaavos
Ces quant a iermesis de caräcter
sobretot quant a netedat d'idees i de
conducta.
I quant a allä de qué voleu evitarnos la violència d'haver de declarar

a cada punt que no estem representate en el Govern, he de dir-vos que
el to de la costra carta justificaria
la raó que tenkm en dir que no ens
representàveu, sinó fos que vós
mateix en el seu text confesseu que
espiritualtnent ja fa temps que us
consideràveu allunyat de nosaltres.
Voetre afectissina
Francesc Macià.

La del Directori d'Esquerra
Republicana
Reunit el Directori d'Esquerra
Republicana de Catalunya ha estat
assabentat pel seu President de la
carta que havia rebut del senyor
Marcelli Domingo presentant la seva
dimissió del carnee que hi tenia.
El Directori, despniss d'examinada
la dita carta, ha ecordat, per unan:reinar, admetre aquesta dimissió que
ve a facilitar la resolució de la qüeetió que anava a éster plantejada en
l'Assemblea del partit convocada
per ah dies 23 i 24 del present, amb
inotiu de les carnpanyes i gestions
polítiques de cabdillattrs personal
que el senvor Domingo venia realitzant a Catalunya i que l'Esquerra,
eis Sant que partit dernocrätic, no
podia amparar.
Se sorprin el directori de qua el
semen Domingo, militant d'un partit
demócrata, no llagues exposat les seres discrepancies en el 5i de l'organisme directiu del partit o no llagues esperat a dur-les a l'assemblea, per ét,
que és cert que el sen t ar Domingo no
havia acudit mai a cap de les reunión,
pel directori celebrades tot i haver-hi
estat expressament convocat.
El Directori creta contra el que npina el senyor Domingo, que arrue« no
és el moment d'una solidaritat de govern amb les forces de dret, sitió que

El cas de la senyora
Nelken
Ei Diluvio comenta el telegrama de
,a senyora 'Anea, en el qual aquella
clOna explicacions i proposa una almaplissima informada) sobre el sea treball a l'Exposiciú de Barcelona, en els
següents termes:
**Creemos pertinentes unas palabras
de comentario al telegrama de la seflora Niken.
En primer término hemos de advertir que el articulo que lo ha motivado
era obra de un colaborador nuestro,
segan lo evidencian las iniciales U. R.
con que iba firmado.
En segundo lugar decimos que nos
agrada que la prona sefinra Nelken
salga a la palestra para pedir lo que
aquél solicitaba: que se depure el caso,
se haga luz y se obre en consecuencia.
Así serän desvanecidas las dudas y
aclarada la verdad.
Nuestro colaborador no ha injuriado. La propia seacra Nelken declara
que cobró de la Exposician por un
trabaja prestado en la sección de arte.
Que se lo encargara el sefior Montaner no desvirtúa in afirmado por
nuestro colaborador. El sefior Montaner era el hombre de confianza de la
dictadura y de Foronda en la Exposición.
Que se aclare el caso. E30 es lo que
a la opinión interesa.
Por lo detnas, la señora Nelken sólo
respeto nos merece. Y, desde luego,
deploramos los términos de cruda viveza en que, por un estado pasional
de animo explicable, ne manifiesta contra EI Dihralo."
Tendré hem retut a propòsit del
ca s, la següent !letra oberta del senyor
afuntaact, mostreetari de l'Expesicita:
"Sr. Director de LA PUBLICITAT.
Distingit atole i company: La Prem-

és temas de mantenir l'esperit desguerra que informa l'actual Govern
de la Generalitat de Catalunya, actitud amb la qual no dubta d'interpretar i satisfer eis sent.ntents de la malora del; catalans. Tampoc no comprène el Directori que el aenvor Domingo, que és ministre d'un Govern
netament d'esquerra, advoqui a Catalunya per a aquesta mena de salidaritat iincienal, que, en aquest moment,
no ' creiern oportuna ni dacord amb
l'esperit que ha d'animar la República. D'altra banda, com totharn sap,
pel que fa a l'Estatut, ja existeix
aquesta solidaritat entre tots els catalans.
Ei senyor Domingo, quan diu que
Catalunya na esta satisfeta. coincideix curiosament anth l iar:unan:1 i e's
töprs 1010 emprenen les dretes raeanynles contra el Covern de la ir' :rblies quan Ii daten que el país no está
satisfet.
El Directori ha de fer constar que
els seus /gimes podrien acceptar el
mestratge del eme: Domingo en cl
terreny de les habilitats politiquea pena mal en parlar de fermesa ile caräcter ni de netedat d'idees i de conducta.
Finalment, el Directori ha de fer
constar el diserten amb c,uè ha vist
que el senyor Domingo parli d'afanys
de popularitat. En aireó l'Esquerra
Republicana de Catalunya pot presentar l'exemple del seu president Erancese alada, que, tenint-la com ningú
abans ja del 14 d'abril, no ha dubtat
ni un sol moment a posar-la al servei
dels ideals d'esquerra, i arriscar-la
sempre que ha calgut per a fer-los
prevaler.
El Director; de PEseueera ReptAf
rana de Catalunya

Barcelona, II de gener de 1932.
sa local del dia 9 pf:Mea un telegrama
que la senyora Margarida Nelken
adreça a l'alcalde de Barcelona, en el
qual personalment i vivamett ser!r
reguerete porqué posi en clara con, a
secretari de i'Exposició Internacional,
les cireurnstancies i abast del set/ noteenament per tal de collaberar en la
Secció d'Art (almea del Palau Nacional), aixi cont també dele serveis
que va realitzar. Amb la deguda autorització dele melle superiors i teniet
rització dels tiren ssuperiors i tenint
Margarida Nelken arxivat a la secretaria del Certamen, i sense que e:1MM
apellar a la meva paraula d'honor,
crec que fa suri detMe Met/ fer constar els seglients extrema:
Primee—Que la senyora Nelken, a
proposta, no del secretara, sinó del director de la Secció d'Art, fou nomenada collaboradora especial per l'acompliment dels uns que en el seu tele,grania indica, pel Comité Executiu
de l'Exposició Internacional, en la
cenia) del dia 16 de descombre de roza
nomenament que va ésser ratificat unanimement per la Junta directiva en la
eessia del 18 de gener de 1928. I haVi7t d'ésser aixi, ja que ni el secretara
de l'Expnsició, ni el director de la
Seeció d'art, no teniers atribucions
per a fer cap nomenament.
Segon.—Que en aquesta proposta
i nomenament no taren influir-h altres
consideracions que els propis i indis.
eutihies mereixements de la sem ara
Nelken, especialitepla en estudis arthties.
Tercer—Que ni a la senyora Nelken ni a cap dels que trehallävem a
l'Exposició se'ns ohligä, ni tan sois
lleugerarnent, a declarar, atenuar o a
abdicar de cap des !lastres ideals politice ni socials, i taus a tai pum glix./
és cert que entre els funcionaris i collaharadors de l'F.xposició, técnica o
administratius, hi figuràvem !tomes
diverses 1 encontrades tendencies i

afiliats a tots els parta', des dele radicals i extranistes fina a personalitats de les mas caracteritzades del catalanisme, sense que mai apestes
opinions influissin per a prosperar eil
Hure categories i desenvolupament
j niciatives en el comes que seis coafia, cosa qu ee pet ben latees* conaprovee amb la sola relació de arrees
i loas, i
Quart—En el cas concret de la
senyora Nelken (que per ell sol palesa aquesta afirmació) no va hacerhi recomanació ni valiment de cap mena, realitzant la dita senyora i amiga
la seva tasca amb la mes exquisida
cura, i amb Cl tacte i exit earacteristics que són propia de les seves intervenc:ons artistiques.
Agraint-ii profundament, senyor director, la publicad& d'aquestes notes
en el set important diari, quedo de
vostè arnic i company que afectuosament el saluda — Joaquim Mantaaer."

El director de "Solidaridad Obrera". detingut
Per ordre del ¡ruge de causes semor Ribiano, ha estat detingut Felipe Alele, milite anarquista i director de "Solidaridad Obrera".
-

El partit del senyor
Azaña
Eis organitzadors d'Acció Republicana a Catalunya, el partit del senyor
Azafia, han publicat tos manifest,
anunciant formar un grup a Catalunya.
El senyor Azafia i el seu partit ens
ntereixen tot el respecte, pera. sempre
hem dit que seria preferible que els
pa r t it s madrilerays s'abstinguessin
d'actuar a Catalunya. La seva actuació
només pot ésser pertorbadora. Adhuc
reconeixent que, patees, no ha intervingut mai a Catalunya cap partit
presidt per un heme tan important i
tan afecte a les nostres ceses. Perca
amb l'Estatua la situació ha canaleta
Les adhesions poden ésser adreçades per escrit, amb tndieacia de nom,
professió, domicili i partit polític a
que shagi estat aiiliat, al president
del Comité Orgarr?trador del Partit
Català d'Acció Republicana, don
Faustí Ballver, passeig de Gracia, 132,
pral., Barcelona.
El Comité Oranitzador convocará'.
oportunament, ele adherite, per a tractar de la canstitueió dels Comitès legals i provincials o comarcals, i de la
del Consell nacional.

Estat Català acaba
l'Assemblea
L'Estat Caralä, anornenat "de 1'0lympia", va acabar, abans d'ahir 1
mti, l'aeserublea interrompuda
diumenge. Fou elegida nova direct::a.
ton/posta de Jaume Criaste. president:
Sunyer, vice-president: -farreen. 5ecretari. Nriiiez, mi-ciaren
Presidí titubee i aainica
ne1 a/3k sir rassemblea ion record de si:peinar els mentbres honoraria ates que
l'Estat Catalä canela d'estructura ver
convertir-se en partit.

memòria de Josep
Puig i Esteve i Alfred
Bertran

A la

Tingué la mixirna transeendincia,
a desgrat de la intimitat de nace, ta
cerinióni a celebrada abur al Caaa-seiri Nou, de collocar rams i corones de
flora a les toreabas dels dos ex-presi&rus del Centre Autonomista de Depende:U.5 del Comerç i de la Indústria, motas pel tener de l'arty passat,
roes dies abans etc la normalització de
l'entitat.
assistiren representacions de
nombroses entitats, la Junta directiva
del Cetttre i un gran nombre d'antics
i aarrnradors darribdós ex-presidents
difunta.
Daran: la fossa de Josep Puig i Esteva, primer, i després d'Alired Bertrand, (oren dipositades corones 4e
ra de !a Jur.ta directiva del Centre, una a'tra del Grerni de Viajants
de la mateixa entitat i un ram de
flore trames pel governador de Tarragona, senyor Noguer i Comes, i un
altre de la familia Canela. Tots eis
reme i corones eren guarrüts amb lia(aldea catalanes.

L'artual president, 'enyor Casals,
pronuncia sentis psriaments en elogi
dambdas patricis desapareguts. Digué
que calla persistir en el cand assenyalat per ells. Entre el que digné cal
consignar les ramales segrients: "Jo
cree que si no s'haguis esder i ntut llur
mort aleshores. hernien !non ara, en
saure eue, (lean Cidaainya té a les
seves mara la Ilibertat els catalans és
quan mes es deetrueixen entre jis..."

Acte pacifista i d'afirmació de llibertat
humana •
Diumenge, a les guatee de ?a tarda,
tingui lloc al Palau de Projeccions,
deis Jardins de Montjuic, el míting
contra la guerra i dit d'afirmació de
llibertat humana. L'acte era orgenitzat per la Confederada Nacirnal del
Treball, Federació anarquista i grups
culturals llibertaris.
Ultra Georges Pioch, publicista i
politic fumas, parlaren en aquest arte
Manuel Pérez, Josep Alverola, Cano
Ruiz, i, en darrer terme, Garcia Oliver. Tanibé ma parlar el conegut expropiador Durruti.
El aseara del senyor Georges Pioch
mena esient ladult per un "comIllaiiero" antmitn, pecó amb tanta llibertat
que aquest deia coses que el publicista francés no hacia ni pressentit
Hi havia molta gent . Els guàrdies

-LA

EL MILLOR NUMERO

n'EL BE NIEGUE
SURT AVII1
Llegiu-lo, i no podreu resistir la temptació de
comprar l'ALMANAC D'EL BE NEGRE 1932
d'assalt van haver de dissoldre uns
atups—sembla que eren pacifistes dissicients—que pel que es veu rolas dessorber la sortida pacifica del públic.
,

Homenatge als martirs

de Sarrià
• Patrocinada per la Penya de Veterana Federals, diurnenge es va celebrar una manifestada republicana, que
es dirigí al cementiri de Sarrià per
tetre un homenatge als que sucumbiren Iluitant a favor de la primera República.
Hi figuraren representacions de di.
verses entitats. Un cop al cementiri, i
davant la tomba dels homenatjats,
pronunciaren allocucions els senyors
Rosselló, qee parla a nern de la premsa de Barcelona; Bonastre, alcalde de
Masquefa; Robert, veterà de la Penya Federal; un representant de la
Propietat de Sarria, adherint-se a racte. Va cloure els discursos, a nom
de l'entitat organitzadora, el membre
d'aquella senyor Sala.
Tots els oradora foren aplaudits.

Maura jutjat per
Companys
El "Full Oficial" ha publicat declaracions de Unís Companys sobre

el discurs de Miguel Maura. N'extreiem els paragrafs següents;
a El senyor Maura és un gran temperament politic. Es, pero, excessivament apassionat, i quan parla de l'Estatut arriba fins al paroxisme.
Dóna una referencia del compromls
de Sant Sebastià que és molt diferent
de la versió i abast que li donen els
altres assistents.
El Govern provisional de la República, on figurava el senyor Matra,
publica un decret en el qual es reconeix l'existencia de "Compromisos que
precedieron al advenimiento de la revolución". Quina ren aquesta comprososos? El Govern provisional va crear
la Generalitat cons a un avene juridic del compromfs. Ensems que fixaa les normes de procediment perque
Catalunya manifestes en un Estatut
l'abast de les seres aspiracions•
No es pot dir que la minoria parlamentaria catalana hagi manifestat impaciències. Sobre això el senyor Mau.
ra ens parla ara exactament com ens
parlaren els bornes del regim monàrquic: "No tindreu res mas que allò
que us voldrem donar", i aquest és
un Ilenguatge que no podem entendre.
Per altra part, en el curs de la peroració del senyor afaura hi ha coses
descarades i algun que altre mot gruixut. El senyor Mauna al cap de mitja
hora de discursejar, s'exalta i no encerta a dominar-se."

ELS MINISTRES D'AGRICULTURA
I FINANCES A TARRAGONA
Els senyors Domingo i Carner i els Directora
d'Indústria i Duanes assi stiren a l'homenatge que
els dedicà la ciutat
Els ministres de Finances i d'Agricultura arribaren ditmenge a Tarragona, per tal d'assistir als diversos acres que s'havien organitzat amb mutis de l'homenatge que la ciutat els
dedicava per iniciativa de la Cambra
de Comerç i amb la collaboració de
l'Ajuntament.
L'homenatge samba era extensiu als
directora d'Indústria i Duanes, senyols
Nogués i Berenguer.
L'hamenatge que Tarragona dedicava als guatee tarragonins que han arribas a ocupar càrrecs preeminente en
el Gevern de la Repablica, aconseguí
l'adhesió unánime de teas els elements
representatius i de la població que féu
acre de presencia en tots els artes celebrats.
Amb l'exprés arribaren a Reus els
Srs. Carne:- i Domingo, acompanyats
del sots-secretari d'Agricultura i dels
seus secretaris particulars.
A l'andana esperaren els illustres
viatgers el director general d'Indústries, Sr. Ramon Nogués; el director
general de Duanes, Sr. Josep Berenguer; comissari de la Generalitat, senyor Domènec Pinyana; l'alcalde de
Tarragona, Sr. Lloret i diveesos regidora; l'alcalde de Reus, Sr. Madi
Bages i melles personalitats representatives de diverses corporacioes
oficials.
Segradament els ministres es van
dirigir cap a Tarragona, o .. a 11-1'tel Europa els esperava el governaasee Sr. islc:zuer i Cornet i diversas
c amissions que els van donar la ben•
vinguda.
A cantinuació. els Srs. Domingo i
Carner van ter diverses visites a es •
talainsents c'icials i centres partiislars.
A dos eones d'una de ia tarda. eis
re:ristres rar fer Ilur entrada a 1 ajantsmeet.
Davant d ararest edifici s'havia reunit nombras públic, que els aplaudí
a fect uosarnert.
La banaa de música del Regiment
d'Infanteria número 18 interpreta
l'Himne de Riego.
Prep de la una, cornenca la rateació, que va resultar brillantíssima.
Ocuparen la presidencia l'alcalde senyor Llores i el president de la Canobra de Cernera Sr. Besada, els guata
teatert a la eeva dreta eTa eenyors
Carnee Be renguer i governador senyor Nogeer i a la sen esquema els
Srs. Domingo, Valiente. Nogués i Poayuna.
desfilada va durar mes d'una
hora. i van passar fins a rt6 comissiena i rearesentacione d'entitats.
DECLARACIONS A LA PREMSA
EL MINISTRE DE FINANCES
S'EXCUSA, I EL SENYOR DOMINGO' ES REFEREIX Al. SENYOR MACIA, A L'ESTATUT I
A LA REFORMA AGRARIA
Acabat lacte, els periodistes abordaren els Srs. Carner i Domingo. El
ministre d'afisenda es va excusar arta,
els periodistes, i es va limitar a expresea:- la seva satisfacció per la rebuda que els luden dispensar a Tarragona.
E! Sr. Domingo , a preguntes dels
eepórters, es va referir a la sena comentadissima carta al Sr. Macla, i dignes que es ratificava en les darreres declaracions tetes a un collega de
Madrid.
Com sigui que els pericdistes insistissin en obtenir noves declaracions,
el ministre advertí que no està disrosat a emetre neas judicis mentre no

rebi la contesta del President de la
Gencralitat.
Referent a l'aprovació de l'Estatut
de Catalunya es mostea en cetrero epe
amista. "L'Estatut — va dir — sen
aprovat, amb modificacions o tense.
pera será nprovat, perque constitueix
un compromis del Gorern. De no ése
ser aixi, l'equivocada seria gravissitea." Afegi que la sera discussia sera, sesos chibte, cordial, ene que depenent també de l'actitud que a Cataltsnya guardas determinare elements d'es(mema que, per la seva Ileugeresa
certituds, eodrien originar mole be
uno reareió contraria a Madrid.
Un periodista pregunta si raprovació de l'Estatut suposaria una nora
estructurada als partits politics de Catalunsa. a la qual cosa el Sr. Domingo va contestar afirmativament. No
obstant, remarda repetidament que les
esquerres tenen a Catalunya i a tot
arreu, dintre de la democracia. uns
postulats ben definas. Els qui els rebassin no es podran anomenar d'esguerra, encara que així ho afirmin,
ja que pel centrara Inés s'aproximaran, en tal cas, a les dretes.
També es reten i al projecte de reforma agraria, si be va dir que no
rolla profunditzar mcntre no comuna
eues als seus compans•s de govern els
plans que té projectats. Per acabar,
va subratllar una ornada mes que la
propietat privada, guau compleix els
seus fina socials, seria 'respectada
defensada pel Govern.
BANQUET A L'AJUNTAMENT
A les dues de la tarda va tenir
lloc el banquet a honor de les personalitats esmentades que oferia l'Ajentament i la Cambra de Contera
L'àpat es va celebrar al saló d'artes de les Cases Consistorials.
Ocuparen la presidencia els homenatjats, juntament amb l'alcalde senyor Loret, president de la Castobra
Sr. Boada : governador civil Sr. N0goce; president de ¡l'Audiència. senyor Company i el comissari de la
Generalitat, Sr. Pinyana.
El nombre de comensals s'apropa a
des-cents.
Tan havent acabat, (alcalde de Tarragona, Sr. Lloret, va fer el parlalantent d'oferiment, amb sentides parades d'elegí a lee persones dels homenatjats.
Fans molt aplaudir.
EL SENYOR MARCEL.LI DOMINGO DECLINA L'HOMENATGE A TARRAGONA
continuació es va aixecar el sensor Marcelli Domingo, i ii fou tributada una ovació. Diu que dos bornes
en la rnaduresa de la seva vida i uns
altres dos en plena joventut reben avui
l'homenate,e del sea poble, en una hpra histórica, plena de la responsabilitat de governar i aquest homenatge no
1:0 és a l'ambició satisfeta ni a basar
arribas a llocs de responsabilitat, puix
nue si abrí fos, amerar pode fóra Pesa per aarar engendrat fills tan debas.
Tarragona sé una tradició romana 1
a día deu el seu sentit jurídic, així
com una visió clara de la realitat i
la sena capacitat per a la realització.
Els homes que s'asseuen en aclimata
tarda per retire el vostre homenatge,
posseeixen, per asee fills de Tarralona, visió clara i possiblement els
una i els altres loen estas elegits per
ocupar els carrecs que orespetn per
ésser fills de Tarragona i posseir una
visió clara de la realitat, ja que mai
crin ara no ha estat necessaria la

dita qualitat en, un país que rentsiz,
puix que damunt d'ella sala d'aixecar
i s'ha d'edificar en nous ideals tota la
sida d'un poble que ha de visare dintre de la Ilei.
Tot ha de construir-se al nostre país
puix que tot estä mal construit. Per a
recalara: cal que bi hagi una bona
administrad& pule que 'case ella res
no podre reconstruir-se.
Els quatre hornea ani homenatjats
tenen a les seves mans l'economia del
pals: l'Hisenda, l'un; l'Agricultura
l'altre.
Tarragona posseeix la mar i en ella
veiem amare l'horitzó i la condició
del nostre esperit és mirar envera l'horitzó i edificar i obrar mirant a la llunyania. Ai d'aquel' que ea fixa en
l'episodi diari i per ell es deba espaordirl
Aquest homenatge que ens ofens a
nosaltres, més aviat l'havieu d'haver
ofert a l'anima de Tarragona.
(Grans apiauditnents.)
EL SENYOR CARNER EXPLICA
PER QUE I COM ES MINISTRE
En aixecar-se a parlar el ministre
d'Hisenda, és acollit amb una entusiastica ovació.
Gomenea dient que tenia un deute
amb tots vosaltres, i era el donar una
explicació de la me y a conducta, a vosaltres, els de la comarca de Tarragona, els rneus paisana.
Despees de recordar amb orgull el
seu origen tarragoní i de dedicar un
sentit record a la seva vila nadiva,
va seguir:
las dee una explicació del per que
sóc ministre. En temps de la monarquia em van oferir diversas vegades
una cartera, que sempre vaig refusar.
El novembre del 29, Alcalà Zamora
em va oferir una cartera del Govern
de la República, que no vaig acceptar per raons particularissimes. Proclamada la República, ein van presentar a diputat per la Generalitat pel
Vendrell, i en oler-ir-me un acta de
diputas a les Constituents, vaig dir que
nornes podria admetre-la sempre que
fos per Tarragona, i vaig aconseguir
a q uesta honrosa distinció.
Després vaig esser requerit per AraPa per a formar part del Govern, i
vaig refusar prime- per estar convenart que la mera persena no es
poda muladar tant: pera quan sean
va parlar pel be de la República, no
vaig dubtar a acceptar un cärrec tan
honras 1 difícil. T.a nieva tasca en
aquest minaste:a s erá primerament la
liq uidació dele malgastos de recoma
tral dictatorial i fortnar el primer
pressupost dc la República. que hl
d'esser la tase del benestar d'EspaM a.

Encara que sembli paradOxic, de,
la candidatura de diputara per Tarriliona han aartit dos nunistres z dos
directora generals. Pet que a mi ea
relerteix, el nomenstnent de Berengur per a la Directa!, General de Dua.
nes he vaig ter després de buscar i no
trabar a qui millor que a eil podia
oferir-li-ho, i convencut que és
me que un pot prestar el mixim ajut
per dur a terme l'obra que an proposo.
Acaba dient que aquest homenatge
s'hauria hagut de fer ad) mes justicia despees que cada un de nosaltres hagaréssim dut termo l'obra
projectada i assolit dur a Espanya
t'esfera präctic de Catalunya i en
especial el dels bornes de les comarque! tarragonines.
Una ovació calorosa va subratllar
les paraules del ministre d'Hisenda.
L'advocat Sr. Foraster, en nono da
les comarques tarragonines, aixeca finalment la ses-a copa per felicitar els
homenatjats.
Durant l'pat, la banda de música
del regiment núm. 18 interpreti selectes cornposicions.
A l'acaban/e/U del banquet, el cor
"L'Ancora" canta diverses peces cle
comen, que van ésser molt aplaudidas.
Seguidament, els ministres i acompanyants es van dirigir a la Cambra
de Cosiere, on, despees de visitar restalge social, van tenir un cantal d'impressions amb els directius de l'er
mentat organisme.
ELS MINISTRES, CAP A BARCELONA I MADRID
Al cap-vespre, marxi en autons6bil
cap a Barcelona, el Sr. Domingo, el
qual anava acempana-at pel seu secretad particular 1 moments mes tard va
eurtir el Sr. Cerner en direcció a
Reus, per tal de mundee l'exprés que
l'havia de concluir a Medid.

Tinque alguna paraules per tractar
del problema religiós, i es declara rotundament anti-cler.cal, ras que no és
el matein, digné, eme
Ha de respectar-se aquells que, vera
tablement, tinguin un esperit religiós,
no aquella que solament basteixin llur
crease co una te cega. Ategi que els
que havien pertorbat el //Ming potser
tenias quelcom a veure amb aquest
deriediame. (Gran, aplaudimente
diques al Partit Socialista.)
Després de parlar de la premsa burgesa, i fer l'apologia del socialisme,
que digué que és la "luz y esperanza
de la humanidad".
Fou molt aplaudit i felicitat, entre
els primera que passaren a fer-ho. A
la llotja presidencial veiérem el catedrátic i ex-rice-director de l'Institut,
acrecer Teodor Sabrás.
Uns senyors anaren a demanar controversia a Cordero, i els fou negada.
Un senyor cridà un moment al p4bite, i Ii féu veure les dificultats econòmiques amb que es troba la Comislió pro-enseñanza en castellano; anuncia que a la porta hi havia una salara i unes senyoretes en passarien una
altra. A l'hora de la liquidada — nosaltres hi érem — s'havien fet cent
vint-i-cinc pessetes. A la sortida no
hi }segué cap incident.
ELS DETINGUTS FOREN ALLIBERATS AL VESPRE, DESPRES
DELS TREBALLS QUE FEU
EL RECTOR
Com queda dit dels detinguts en el
primer moment en quedaren nou fins
a la nit, que el doctor Serra Hunter
visita el governador, i, no trobant-lo,
ani a la Jefatura de Policia, on gestiona Ilur alliberament. Tots els detinguts, menys un, san estudiants;
heiss ací els nonas: Josep, Rafael i
Joan Vilaclara, Carlea, Pijoan, Josep
Cosca, Ramon Pijoan, Gassiot i Jo-

sep Figuerola. A tots els han estat
iniposades multes de vint-i-cinc pessetes, llevat de dos d'ella que, per haver-los trobat tuba dinjecciö
gas eas lacrimogens, han estas penyorats amb cent pessetes.
Els altres detinguts al matí, ädhuc
uns que ho forro a la tarda, en anar
a veure, al "cuartelillo", a una compares, hi estigueren breu estona.
UNA NOTA DE DIFERENTS
ENTITATS D'ESTUDIANTS
Reunas els delegats de les associacions escotara sotasignants fan públis els acords següents:
t. — Ajuntar la nostra protesta a
la dels companys que l'exterioritzaren
al miting "pro enseñanza en castellano", considerant provocatiu l'espera
que l'animava i la propaganda que el
precedí
3. Considerant e.xcessives les sancions als nostres companys detinguts.
ja que Ilur actitud fou simplement de
legítima defensa, i corresponent a l'actitud violenta i agressiva am que fou
rebuda llur protesta.
3. — Felicitar a la massa no catalana de la nostra ciutat que sap prou
que els seus drets san i seran sempre
respectats en tota hei que es dora al
poble català, i que, fent palpable la
més eloqüent reprovació en fer el buit
a uns senyors que pertorben la vida
catalana, i atempten Cl, nostres drets,
es fan creditors al nostre mis alt
respecte.
Agrupació Escolar de l'Acadèmia i
Laboratori de Ciencies Mediques de
Catalunya. — Associació Catalana
d'Estudiants. — Esquerra Universitaria. — Associació d'Alumnes de la
Facultat de Ciències. — Agruparnent
Escolar radicionalista. — 'Unió d'Estudiants Caté/tics. — Sació Universitaria de la Lliga Regionalista. — Agrupament Escolar de "Palestra",

EL SEIYOR DOMINGO A BARCELONA

EL DISCURS DEL SENYOR MAURA

Diung age, a les deu de la nit, va
arribar en autonsabil el ministre d'Agricultura. Es dirigí al domicili del
seu genera Dr. Pere Domingo i es
retira a reposar.
Ahir el Sr. Domingo no es va mou.
re del dornicili del seu germä, i va
rebre comptadíssimes visites i esmera en familia.
A lo tarda va tenir algunas conferencie< politiquea
Ana, l'exprés del vespre va marear
cap a Madrid, pel Baixador del Passeig de Gracia.

Explica la seva gestió ministerial, la seva disconformitat amb el programa del senyor Lerroux, la necessitat de la reforma agrària i els quatre punts de
l'Estatut de Catalunya amb els quals no pot passar
de cap de les maneres

Un míting anunciat "pro ensenyament en castellà" que resulta un acte de propaganda socialista i un discurs de prop d'una hora del senyor
Cordero. -- Incidents i detinguts
Com ja luden, priviament anuncias
venienc:a de que en cap moment perse celebra, diumenge, a les onze, el din contacte amb els d'Espanya.
nating "magne" ori anitzat per la CoEl segui el senyor Ruiz del Toro,
missia "pro - ensefisnza en castellaque fea un gran casad de Catalunya,
no" i en pro del or.alacrair,ent de l'enpalea:sin la seva industrialització, que
acosan:era en castclia a rota els cen- digne que coneixia a bastament. Contres &aceras de Catalunya.
tinua dient que les barreres idiomátiPoc abasta de començar es reien pel
ques mimes resultaven en profit de
mig de la sala grups diversos, i per
le; classes burgeses i capitalistes.
llurs components, de tendencia oposaTumbé comenta Ilargarnent la neceada, proveas d'usos garrots no massa
sitas que els obrers coneixin un idiotranquillitzadors. Les discussions i dis- ma ben
putes, ja en grupa con/pactes, ja isoAcaba demanant que el castellä siladarnent, terca promptament llar apagui. a Catalunya, la Mengua obligatòrició.
ria i oficial, sense que aleó volgués
Aviat feren llur aparició eis ora- dir anar contra la cultura catalana.
doro, tres dels quatre que estavrn
Es dirigi a les dones espanyoles, !laranunciats, els senyors J. Ruiz del Togar:lene mentre amb els ulls cercava
ro, diputat socialista per Madrid; Aladelaradament per la sala trobar-ne
fonso G. Valdecases, diputat de laaaleuna represeutat, per fi els seus ulls
grupació al Servei de la República
Separen amb dues d'elles que eren a
per Granada, i Manuel Cordero, diles butaques. a llurs persones fou diputat socialista per Madrid.
, riza /Mg discurs.
Entraren, i ocuparen una llotja ereL'orador fou substituït per un aladmirase, passant per davant del pa- tre orador-diputar. Ferrato (Sarda Val
tale, que seas mirara amb curimitat.
cien-asas, que nones es diferencia dels
Una veeada apossentats i fotografiara
al:res oradora en que no féu ;eepales discussions, cate momentaniarnent
gaisda socialista parqué no n'es , i en
havien cessat, es reproduïren amh
que fou breu. Parla de la voluntat real
limad, u, acte seguir., sonaren les prile Catalunya, que asea roman socavameres bufetades, i es formaren comda.
pactes grupa cresbatussaders d'ambEnmig d'aplaudiments s'aixeca a
daca tendències. Els que obetruieu el
parlar la serena figura del senyor Mamiting i eis que el rohen donar. Se
nuel Cordero.
sellaren crits de totes melles, fins a
Es dirigí als "trabajadores barceles nostres orelles ens arriba el de
loneses'', i els recordà el miting que
"muera Cataluña". Els grupa eaclafa alguna mesos dona a la Bohemia.
riren un xic, i, aleshores, es canta Eis
La República per a nosaltres no és
Segadors. També un grup s'acostä a
un fi, sido un maja. Per això van
la Presidencia, i l'increpa durament,
per tot arreu a fer propaganda amb
seas insulta. Alhora continuaven les
la seguretat que allá on arriben sembatusses en una i altra banda de la
bren "algo de sus ideas". Digué que
sala. Unes cadires baixaren del pri- parlan com a socialista, i no com a
mer pis, cense que aleé, reportes cap espanyalista: després d'aixa digué que
dany a ningú, 1 unes altres feren el per als nena castellans han de senilmateix cana a la inversa, de baix a
oberts els centres de ra leas •-dalt, sense tocar, tampoc, cap persole exceHencies del castellä, i explict
na.
que ell és gallee i aprengué , eDe subte aparegneren per la porta lecto de su tierra", peras que demoras
uns sis guardies de seguretat, que dess'hagué de formar amb la llenada de
envainaren els sabres, perseguint els
tots els espanyds: el castella. Això cal
que cridaven. Hi llegué corredisses per entrar al mercas universal.
generals, i les portes no donaren l'aLa ea ristió de l'idioma digué que
bast a deixar pastar la gent. A fora i
snavia de tractar al Parlament, pera)
al passadis de sortida es taren algu- que encara no era acabada.
nes detencions, a requeriments dels
A mig discurs es comenaa a sentir
organitzadors, que deien: "aquel tamper la sala els efectes d'una gassos labién cantaba los segadora". Val a dir,
crimogens que saravien llançat. Els
pera, que aviat els deixaren en ¡libar- ulls de la gent prompte espurnejaren,
tat o bé a la mateixa porta o be a la sense oue passés d'aquí L'únic que hi
delegada del carrer de París. Nomes
hafrue, doncs, fou alguna Ilaerimeta
es retingué a uns quants.
escadussera.
Despees d'aixa la sala recobra la
També digné que a Espanya no hi
seva normalitat i a les butaques molt
ha enemies. Mensa encara renemistat
poca gent, u, aixa que es deixà entrar no regala entre els treballadors, sind
a tothom, aleshores i actas.
que aquesta esta entre robrer cataal
Un representant de la Comissia ori el burges català, i entre el proletari
ganitzadora arengue la paraula, dient, castella i el burges de la mateara conen començar, que els malora defensora
dició.
de la cultura catalana era el propi
Com l'orador que l'havia precedit,
Partit Socialista. .afegi que els que (ligué que la burguesía catalana s'aanaven contra la cultura catalana eren profitava de la llengua per Sanear en
els pertorbadors. Parla després dels un clos, cada die mes petit, l'obrer caobrers esclavitzats, i manifesti la contan.

Madrid, to.— Al Cinema de l'Opera ha pronunciat un diseurs l'ex-ministre de la Governació Miguel Mauna.
Maja hora abans de començar la
conferencia, els voltants de l'esmentat
cinema estaven plena de gens, que pretenia entrar amb tot i no dur invitad&
El cinema de l'Opera esta completament ple, i són moltes les persones
que anaren a escoltar les paraules del
senyor Maura. Entre el públic, hi veiérem els senyors Sánchez Guerra
(,lase). Comte del Moral de Calatrava, Salvatella, Rodado Gil, doctor
Marañón, Josep Ortega i Gasset, Lladó, Martínez de Velasco, Manuel Salas. general Burguete. Agramonte. Ossorio i Florit, Garcia Molina, Monfiel, Pardo Urgapilleta, Manuel Pérez,
Leopoldo Palacios, Buenda, Retasen.,
i Sisees, Huesca, Hilarlo Pérez, Tapia. Asesto i molts d'altres.
Per a beneir ei canvi de règim —ce.
menea dient—n'hi hauria prou amb contemplar el canvi que ha sofert la pnlitica. Horro viu la politica com no ha
estat niai viscuda. Les causes conservadores que vivien apartades, avui
es mouen i s'estremeixen, i adhuc les
extreme; dretes arui m'injurien anònimament, sota el senyal de la Cree,
que és cono enteran el sentiment del
catolicisme. Si sabes que passat ale() havien de tornar al sera ensopiment,
on aneen?, contestaria: :On vele u
anar?, i a abra vine.
Abans he de liquidar un deute de
cortesia. Fa prop don mes, el mestre
dele tritures. Ortega i Gasset, pm/unidi un discure en el qual m'alludi dues
vegades. Una, en afirmad& i l'altra,
en un requeriment, i recollint la primera, he de dir que llora ja ha sonar, perquè fins ara República i Govern tren una mateixa cosa, i cagarrapar aqueas era atacar aquella: pera
establerta la institució fonamental poderse ja parlar amb plena llibertat, i
vaig a liquidar la nueva responsabilitat
de gestió dins el Govern.
Declaro eue arreglo totes les responsabilitats que m'incumbeixen, menys
diles: les que afecten la crema de
«inventa i la tramitació de la qüestió
catalana. (Ovació.) Les accepto totes,
no per conformitat amb tot el que aloa
fet, ans loé, parqué l'obra cal mirar-la
en conjunt. El Gesten no significas-a
teta cosa que regia sense més normes
que la seva pròpia voluntat, i tenia,
per tant, una flexibilitat que no pot
tenir un Govern normal manis a una
llei rígida. Un exemple d'això és el
que ha esdevingut amb els Ajuntaments. Jo vaig éser requerit perque
s'anullessin les eleccions municipals
on es formularen protestes; m'hi vaig
negar perquè em sembli una injusticia a a mes, innecessari. Alleguen
els que defensiven el critcri contrari,
el que feu Cánovas del Castillo !'any
1875, però es produiren els sumessos de maig, i davant (l'aquella efervescencia, calla romandre impassible
davant una guerra civil a cada Ajuntament o anullar es eleccione, per-Im
amb una condiría', que no arribessin
les eleccions generals sense que presdament hont hagués celebras les
municipals en aquests Ajuntaments;
i així es féu. L'agitada la prornogueren els elernents d'esquema en
moments en que emparant el Govern
no hi hada ningú.
Artesas a tractar de la crema dels
convente Ni la vaig acceptar, ni
vaig guardar ailenci; primer, parque
ent restrvava davant els meus companys d'explicar la veritat quan po-

gris fer-ho sense dany per a la República; segon, per-gab els honres pública ens derern a la nostra sign:ficacare que es el passaport per a caminar per la vida pública; i tercer,
parqué jo em veig acusar tots els
dies per les extremes dretes d'haver
estar el causant o haver-ho consentit; i no he sentit alear la veu dels
meus compares de Govern per dir
que abra és una injusticia; vagin,
peala per endavant aquestes dues
advertencies: primera, que vaig a
exposar beta sense critica ni acusacions ni noma; segona, que fina a tal
punt s'ha polaritzat la política en un
fet, que aquesta l'ha desborrar. Perque per a demostrar la me y a afirmació del que va ocórrer l'any 1909
s'han viscut catorze anys. El novel/1brt de 1930 es trobava una tarda
reunit a casa meya, cona de costurn,
el comitè revolucionara i hom macla del repartiment de carteres; em
fou oferta 'la de Governació, i jo
vaig o posar perquè vaig creare que
els bornes de la ma ya generada havien de restar a reo-aguarda cono una
reserva per a la República. Els iodos
companys s'obstinaren, i jo vaig dir
que per acceptar-la tenien tots d'afirmar el mateix concepte que jo respecte de rautoritat i del seu caercica A aquesta reunió crec tose no
hi varen venir els socialistes, ¡ser-qué
encara no havien començat a concórrer-hi. Jo tenia la preocupació que
si triomfava la revolució la tasca del
ministre de la Governació haría d'ésser- molt ingrata, i jo vaig dir que
els desordres que naturalment havien
de produir-se durarien fina un minut despees de traspassar jo el dintel] del rlinisteri, perquè la torça
pública els reprimirla.
Durant el primer mes, la tranquillitat fou absoluta. Sobrevingueren els
esdevenirnents de maig; aleshores
que uns joyas mal aconsellats promogueren un aldarull en eixir d'un
cercle monärestic. Jo era a l'hort,
arribí a Madrid a les dues de la tarda i estiguí al lloc on es produïren
els successos, i tot resta apaivagat.
A les tres eno digueren que hom
pretenia assaltar un <liad del maca
la qua l cosa s'es :6.. A les cinc, els
ministres feien cap al Consell; els
anima estaven moit excitats, i a les
set de la tarda la Porta del Sol era
curulla de gene Jo vaig exposar la
necessitat d'esbandir la Porta del Sol,
pera els metes companys s'obstinaren
en que no, perquè era el poble republicà. Vaig passar la nit escoltant
elss de Governació els crits on es dernanava la meya destitució. De ma.
tirada arriba a Governació una cornissió de l'Ateneu autoritzada per
uu ministre, i es Ilegiren despeas,
des del baleé, les conclusiuns acorefigies en una reunió que Invicto tiaizar: entre elles hi liarla la nueva
destittsoid i el desarmament de la
guardia civil, la qual, aplegada al
pati, escoltava, naturalment, la seva
:ectura. La Punta del Sol queda neta
arran d'un incident; soleen dos treta,
i no hi queda ningú.
Un espectador interromp el senyor
ataura. i demana que digui el nono
del ministre que autoritza ela ateneistes per realitzar aquell acte. El
senyor afaura diu que li platten les
Mterrupcions, pena que no dirá. persiste siso ha proposat i ho ha advertit, cap nono, passi el que pasa.
Vaig anar a casa a les set del
mata i assabentat que era declarada
la vera general, cosa que em temía
la matinada anterior, per la qual cosa
vaig demanar autorització per treure

forces al carrer i ern bou denegada;
vaig trucar per teleion a un dels
meus companys, i vaig reproduir
la demanda, que igualment bou denegada, posat que, segens deien, es
reunia el Consell a lea del del mati.
.a migdia arabà la noticia del primer
assalt, el dei convent dels jegartes,
i un ministre, ea pretendre jo acure
la força at carrer, pronuncia aquesti
tes par-arries: "Tots els convents de
Madrid no valen tant com la vida
d un repuialca. Si i, guardia civil
surt al carrer, jo dimiteixo." Aquest
criteri de no treure la força al carrer fou adoptat per la majoria dels
nucas companys, u jo vaig presentar
la dimissió. Vaig fer veure als meus
companys que adhuc es ventilava el
créela d'Espanya a l'exterior, i valla
actuar com poguí per salvar alió que
bonament era possibie. En arribar a
casa, vaig escriure una carta al President, on insistia en la meva dimissió; pera persones per les quals
sento molt de respecte, em desenganyaren de trametre aquesta Iletea. A les deu de la nit ern reuní
amb els nteus cotnpanys, i el panorama havia canviat totalment, car
vaig veure que predominava el criteri que alió que pasean havia de
canviar; aleshores vaig fer una proposició, que perquè jo continués en
el arree havia d'ésser acceptada.
Jo tenia la creença que l'ocorregut a Madrid s'estendria a les prorindes, i vaig pastar la nit parlant
amb els governadors; :a major part
crells compliren amb el seu deure
ajudats pea republicana i soeialistes,
on, agrupats en guàrdies casa:mes,
feren el paper de la Ciuärdia
pena d'altres, i algun com el de MIlaga, les autoritats civil 1 militar demostraren no tenir la noció de dignitat del canee i a mis cometeren
la fellonia de no dir-me res deis successos. Al Cense! l de la tarda vaig
presentar les condiciona per tal de
continuar en el arree: primer, destitució de les autoritats que no compliren amb el seu deure; segon, completa Ilibertat en la qüestió de rordre púlala:, de la qual cosa en donaria compte als meus companys un
cop jo hagués eres les determinacions necessáries. 1 a aquestes dues
propostes s'hi uní una, molt digna
d'agrair, del President del Consell,
que diu que tot i declarat l'estat de
guerra, la direcció de la qüestió de
'ordne públic la portarla el ministre
de la Gove.rnació.
Jo crec, en la me y a consciencia
de católic i de governant, que vaig
comalr amb el deure. ale'n porfia
anar i vaig restar. Ho vaig fer be? Ho
vaig ter malament? (Veis: Bé, be.)
Aal ho crec jo, puix que en els cinc
nidos següents vaig poder evitar
rimas mais a Espatiya i a la República.
Anern a tractar del panorama polisie del moment: Corta Govern i
Partir.
Parlar que aquestes Corte han
acabat ;a seva misada, ég perdre el
ternps. Fins hi ha hagut qui les ha
anamenades faccioses. H; ha un tet, i
és que aquestes Corta estan divorciades an7h Afeó és er:dent.
Tetes les constituents s'erigeixen
moments de tensió espiritual, revolus•
donada o reformadora, i el que va a
elles és l'escama del seu espera. Per
això l'esperit de les Corts no pot
sintonitzar amb l'esperit nacional, i
inevitablement sorgeix el divorcí. Els
extremistas creuen que les Corta no
han fet res, i en canal eis moderats
diuen que han anat massa de preesa,
pera ras que hi ha alga que vulgui
carregar arrtb la responsabilltat de
disoldre-les? Les Corts han de viure
el que hagin de viure per tal de deixar ben net el cana, segar sortir-se
de la Consiltució.
Jo no vull parlar de la erial darren , porqué raig poder fer-ho al
Parlament i no lio vaig ier per patriotisme, i ara seria delicat fer-ho.
Ana en realitat, hi ha un Govern
que no té majoria a les Corta, despees del que ha deciarat l'Esquerra
Catalana. 1 use viu seta el control
i rajut dele socialistea. Això és un
be o és un mal. Je ja se que en
aquests momeas seria popular declarar-se contra eis socialistas, pera
ultra que l'atac seria ridicui, seria.
tanobé, injust i inhãhi. Seria una
injusticia, per que? ¿Que deu Es,
parva als socialistas? Dones Ii ho
deu tot; és a dir: primer aixecar el
nivell de la classe treballadora 1 organitzar-la; segon, haver collaborat
amb noblesa per instituir el nou règim, cedint els interessos de classe
davant els interessos nacionals; tercer. haver tret la classe treballadora
de racció directa i haver-la organitzat mentre els monárquica i eis republicana no seas preocuparen. (Ovació.) Tot aireó deu Espanya als 50cialistes. ;I de qua %migran reivindications de classe? Pera, ras que la
classe conservadora no demana el
rnateix per ella?
Aquests mota de l'orador san interromputs amb una gran evade,
;Quin és Cl motiu de l'hostilitat
contra eis socialistes? Dones, res: es
purament una girestió de o-ame. per
a les clases populars, el ritme és lent,
i per als conservadors, és accelerat. Però, ras que té aguna cosa a
veure tot aixa amb la gliestió de si
els socialistes han d'estar o no al
Govern? No.
Merare jo sigui governant, no eixira ni un mot deis meus nasas per
condemnar els socialistas; però cree
que, en aquest moment, Ilur presencia al Govern no els beneficia. Ara
cal un Govern fort i hornogeni, car
veiem que els socialistes loan d'optar entre el desee de governants i els
interesaos de classe que representen.
,:Guanyen amb això els socialistas i
ragilitat del Govern? El Gorern que
té la iniciativa parlamentaria, ha de'
portar a les Corta la tasca preparada
als Constas de ministres, i els socialistes loan nIe passar per les Ileis de
eentit burges o 0{6 republicana per lea
de tendencia socialista. I en aquests
mornents Jai ha qui desconegui que
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l'econoinia espanyola pateix un colapas grasas/cien?
La primera condici6 perquè es pugui pOrtaT
serme els avenços
eentit OdutR, és que ahume estigui devele una econornia nivellada.
Resta fora del Govern la gran fvrca del Parta Radical, amb el seu
cabdill eJ frent, al qual ha vingut
a ategir-s e el prestigi de 1-rangua-cate
Aleares i de les iorces que el segueixen. Aquest féu 1111a crida als

hornee governamentels /yergue pescas:n l costat del cabdill radical,

: cont jo em cenaidere gevernamens
tal em eenti aHudit, no per ja force,
que no en tinc cap, sinó perque sóc
governamental Bits al moll de ros.
Rialles.) La positura del senyor
Lerreux es, en reatar, aqueata. Jo
mtic disposat a governar, perd no
amb aquestes Corts. Primera reilexid: No es pot governer amb unes
Corts que tenen al aeu darrera la
farça que donen cent dipartacs. Quan
anava per Espanya en campanya
eCCeOral era amb la pretenkó de
reunir 1.0eS jr,s- gOverrlar, vota que el
roble em donó porqué governée. Dir
que no puc fer-ho amb aquestes
Corts, és tan( cOnt demanar que per
a governar cal dissoldre-les, i
sixó es tant COrn demente a l'opinió un vot de confiança per embarcar-se per cinc anye; penó samb
guin rumb? Al Pol o a l'Equador?
Davant el silenai del senaor Lerretal, em cal 'dar el programa del
Partit Radical per saber a que ens
hern d'atendre. Heers sei: Ensenyair.ent laic i gratuit, dissolució de les
ce a a relig-iases, prohibició de :'en. - • als re/igioaoa, eacpropiace', de tares, etc.
Declaro, •enyors, que sixa no cm
reen'ta. (Onació.) En oposició a
&amas programa, el senyce Lerroux
ha anat per Espanya parlant en un
to conservador ; d vegades ultra
dretista, i pe- altra part. ha defensat
a :es Corta, arnb entuelasme la seta
rranoria, el panorama del programa
radical i. a rr., ha votat la Consteució. Quin afelqufades Alvarez
dernana ajut al senyor Lerroux per
estimar que representa :'ordre i l'ate
toritat, em cal dir que els 5=5 prine:pis no poden estar vinculara en
un borne, perque han disser comuna
a toca eis partits i perquè san poc
bagatge per aquests cinc anys de
Govern. El senyor Lerroux te :a necessitat de dir can está, perquè sapitraen' tete a qué atendreats, i que
parli d'una vegada sobre si es pot
anar ans.b eis radicals o si cal anar
arnb elm conservadors.
latiere un problema a resoldre.
I.,--e7CO211. no he passat dotze anys conseaant ci m'he acomiadat dels meza
aíeztes earissims pel sol place d'estar a un i altre costat de les frontires. Jo he somniat en una nova
Espanya. una Espanta gran iveig
crganitzades ;es forres d'esquerra, i
ve:g igualrnent arganitzada la nasse
treballadora i penso, ¿Tul empara la
.ase ecnservadora Dissoltes les
(:ríos. zcom quedara aquest estante/1e Jo no tina temperament de
i declaro que començo a ce.
niMar: els que y ulguin que era segueíxln. i des que veuri al meu costal una persona de prestigi, pecó
a:nb la mateixa fe que jo, passaré
inimediatam.ent a éste'," el segon, el
quart o el que sigui. Per això requereixo una minoría que ha demostrat
In seva fe republicana d'homes neta1, cent:e vinguin. no amb mi. sinó a:
costat, ara que curtan acefals per
:obligada absenta de: seu cap. reeuereaco tarabé aquests diputats alPare. independents, perquè vinguin
ami) ncsaltres.
I anern a parlar d'un programa
earamentari. No este conforme amb
a-a ela de l'admirat Ortega i Gasset. que la paran% conservador está
antiguada en aquesta moments. Hl
ha moltes coses a conservar, primer
:a Rfpública. fea que no sigui una
cosa inevitable. sinó per a tots els
espanycas, treient-la del vedat tancat
republicans del as d'abril. daCueste republicana que el 14 d'abril
rs es veirern enlosa Cal conservar,
la unitat nacional que està
; ant d'anar-se'n a fons per la fo;;.a duna i la feb:esa d'a:tres. Cal
coacervar rordre social, que ara esta
p,.sant per una ofensiva difusa.
la n3issló d'aquesta classe conserv adora es la d'ésser fre, que és tan
important corn el motor, actuant
stach esper:t liberal i obert, pera a
pee a p'-z.
l'article 12$ de la Constitucia,
marra les normes perquè sigui moda:cada. i d'ad/. a que hom arribi
a Unes Corts. haurem experimentar
e: que aquesta Constitucia porta a
y o:dria 6sser profeta en dir
eme quan arribi el cas re-eurem que
articles molt combatuts no han de
modificar-se, i, en canvi, hauran d'esser tocata d'altres que no han preocupas ranga.
En front del gas-ele ens hem de
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mantenir en una oposició fruta,
Pera gOVernamentei, prMcipaänent
en el que fa referencia a niaattoir
el prestigi del poder públic i a
la:Al:lee del regirte. No son tetirld
al regias de silenci que iba format
al soltant de l'Estatut català. A redós d'aquest ailenei, va l'Esquerra
Catalana tiriten semi 5n concepte,
demä una declarad& jo ne, em resigno. El silenci ha terminat, PerQue
jo sol ern basto per a deec6rrer el
vel.
El comodi ha estat el Pacte de
Sant Sebartie, que no ha deternalnat
res de veritat, i si cena %miss ara a
referit-me. Es convoce a Sant
bestia una reunió aenb ['techaste
objecte de posar d'acord les agrupaeiOns republicanes per a una aceiä
conjunta revolucionaria i • aquesta
reunió s'acorde prèviament que assittitain algues grupa oataatee, el
d'Acció Catalana de Nicolau d'Olver; el d'Acció Republicana, de Rovira i Virgili, i el d'Estat Catete, del
senyor Mica. Al poc tempa de començar la reunió, el senyor Carrasco 1 Formiguera planteji una qüeetia previa. Ais catalana no els impartava el cama de regias si amb ell
no arribara la independencia de Catalunya. Ele que can coneixen i suben el mes temperament, comprendran facament que em vela emervar
i empreegui un violentíssim diäleg
contra el senyar Carrasco i Forma
guera. Varen transigir a través de
la discussió, i s'arriba a aquesta conejas:6: Catalunya mantindrä ratatu que" tense prendre's res per la
Isesus mä; els Ajuntaments fermatien
senEstatut, que sea aprovat
biaciteriamenr. Aquest Estatut asirla
a lea CD7tS. 1 Catalunua anceptaria
Integrament el que :es Corte voteesin. El pacte fou des del primer
moment incomplert pele senvees de
Barcelona. Proclamada la República
a Barcelone. unes hm-es abans que 'a
Madrid, ha estar aquest fet fonarnental perquè el senyer Maià diluí
que la unitat de Cattlunya s'opere
abans de proclamar-se la Repürlica
e tot Espans-a.
La mera Iluita contra el senyor
Macià no ha tingut sen moment de
repbs: primer, tractiva de nomenar
els governadors, i el, vaig noniensr
jo; deepris, volgué intervenir els expediente dele Ajuntaments, i tots varen venir a Goteen/mi/S; despeé& provà d'intervenir en les qüestions de
treball , i m'hi vaig esposar terminantment , i també en les de Senftat, hi
he tractat jo. I /riel havem estat sis
mesas. Jo cta se les causes de certes
debilitats que la figura del senyor
Madi inspirara a certs homes de la,
República.
Véem quina ha estat Ja causa de
la debilitas que inspirava la figura
de Mach, i co es altra que la popularitat que el voltava en els primers moments, la qual atea feia que
tothom li retes acatar:lene Voltat de
l'Esquerra Catalana, semblava l'arbitre de ami/nasa, i jo deia, davant
els companys de Govern, que lace
passaea com tan meteor i vulgui
Din que no sigui un terratrarnol.
El ras es que, per unes ho pee de
diferencia, el senyor Madi es disposa a no rompa: el pacte de Sant
Sebastià. Mantingué arnb ni: unes

relacione violentes en :es (mala s'arriba fins a la interrupció de les comunicacione telefòniques u Macla
aconseguí dels Ajuntaments un Es/tatas redactat, un Estatut crue pailok
per un plebiseit que ha estat una de
:es mes graos farses nacionals ene
hi ha hagut a F-spanya. 1 vinguf a
Madrid. Dones bé. i'Estatut iba
aquest En el prefaci afirma que Catalunya Es un Estat de Dret i mala
prefaci te el meu vot en contra. Dientes diu que pertany a :a Generaiitat
la fixació de les facultan del poder
de la República i ins que es considerin indiepensabes per al gomera de
Catalunya. Es a dir: que Cata:unya
prendrà el que nece,ssiti i deixarà a
Espanya el que li sobri.
Més endavant hi ha un paràgraf
en el qual diu que Catalun ya vol que
Espanya s'estructuri en forma semViene a Catalunya, ecce/amase els
Estatuts on siguin aprovats. Es a
dir que vol que Espanya faci el que
a ella li sernbli. O sigui, que proclama un Estatut sobira que cedeix a
un ultra Estat tots els seus drete i
davant d'aquest Estatut ¿quina és
la posició dele partits politice?
El grup de l'Esquerra Catalana declara que no consentiré que es tregui
d'aquest Estatut ni una sola coma, i el
senyor alaciä, en les seves recents declaracions, adverteix que l'Estatut
s'implantara encara que no l'aprovin
les Corta
Si l'Estatut de Catalunya es planteja en aquesta forma, ja es perdut,
porqué Macla no representa Catalunya, ni l'Esquerra ea altra cosa
que una "pandilla" d'amics que s'U
fet meareesa del Poder de Catalunya.
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Suposem que l'Estatut fe la rohintat de Catalunya; superas: ya lame
be, que lea Corts l'aproven, ädhuc
cense condicione; doncs no podria
iMplantar eee, perque els electora no
han donat el vot als diputats perque fraccionin la pätria. 1 si les Corta
hi accedissin, el poble tindria ra6, no
per delegar - les facciosas, tinca
per declarar-les traidores. (Aplauda
inents.) Caldria fer aoves eleceions
per preguntar al poble espanyol si
vol o no vol cedir un territori.
(Aplaudiments.) Per aquest cami no
anem enlloc Inés que al &Habita.
Posició del cap del Govern vis
vis de l'Estatut. Diu que is un plet
resolt, perque ja és a la Constituci6,
i que en aquesta estan eenyalades
coneessions que es poden fer, i
je clic que no, parque quan es discutía la Conatitticló se'ns tapara la boca
dient que calla evitar que la Consta
rucia obtures l'Estatut.
Jo declaro que essent &monos:meta
i partidari de la maxima descentraevitaré que prevalguin
aquests quatre punts:
L'article praner. Es declara a Catalutiya un estas autanom. AD(?) no
pot esser.
En l'artic.le 13 es Iliuta a Barcelona l'exclusiva de l'ensenyança. Alxä tampoc (grans aplaudimente.)
A j ad equival a que l'Estat faci cessió
de la seva missió mes augusta. No
es pot parlar de cultures catalana, ni
gallega. La cultura ha d'ésser espanyola. (Grans apJaudianents.) Si vol
Catalunya ensenyar, que eneenyi el
que vulgui, perä l'Estas e4 que
ha d'ordenar i ditigir la Instrucció
pública.
Tercera. L'Eetatut &clara <Pe
lardee públic correspon a Cataltniya
que la Grneralitat podré requerir
l'auxili de l'Exèrcit de la República. Aliad vol dir qtre ee conterteix
a Catalunya en un territori, on tot
el que vulgués entrar o sortir tindrla
l'ajut de l'Estat Catete. De manera
que tot l'ordre púlale a cirree del
aenyor Macla i quast hl llagues una
extralimita-ció per part de les autoritats catalanes seria precfs una
guerra civil,
L'ordre públie lea de mantenir-lo
l'Ertat, perque l'autotitat ea una. No
pot convertir-ea a Barcelona en un
paradís a canvi de que infecti Espanta ¿'anarquía o que es converteaci a Barcelona en un Ilic inhabitable per la incoanpetätscia deis que
la governen, cosa lada perquä ha
estar a la vista.
Quart extrema La Hisenda
liarme a Catalunya !es contriburlona directas. Tampoc pot ésser,
porqué això 6e l'Iterar l'essència mateixa de la eobirania. La primera
fundió d'un Ettat sobirä es la imposició de tribute i ajad sol significaria on traitorn per a desorganitzar
la vida nacional. Horn de discutir
detingudanient tots «¡noto exta-enta
i en aquests quatre que he assenyalar sí:Je totalment intransigent, perd,
de mes a més, anuncio que ti el piale
de Catalunya ha de resoldee's i es
resol d'aquesta forma haura produit
la pau a Catahmya, pera a Eepanya
no hl 'nauri pau ni ten minut, perque ho he de procurar jo arnb les
meves campantes, porqué no erevalgui.
Si les Corta volen, corn pretenen,
que es ressolgui el problema per
traaquillitat d'Espanye, no sera aixl,
permta jo ataré a predicar per tot
Espanya el contrari. Jo m'aelreearé
a aquestes e:asees de Catalunya que
han emparar en la sera missió el
senyor Anguera de Soja, al qual tina
en gran honor d'haver nomenat governador de Barcelona, pereque posin
de manifest si elles poden Continuar
la postura absurda del senyor Macla.
Esmenta després el senyor Maura
la reforma agrärla, i diu que aquesta reforma és una neeeesitat nacional, pifie que mentre hi hagi un sector que no disposi del que caigui
per a menjan no hi haura pau. Es
evident que hi ha regirme a Anda:u-sil, a Extremadura i a la Manxa
on cli carnperols no poden menjar,
i la situació (Vaqueara gent alta
resoidre. Es evident, també, que la
reforma agraria portarla en ella tilat e ixa un atac al dret de propietat
perque no hi ha Estat que tingui
cabals suficients per a implantar-la;
pera cal que la reforma es porti a
la práctica, arrepjada per tal que no
ataqui la propietat per atacar-da. El
projecte que es porta a lea Corts
que fou retirat, era una cosa absurda. S'ha de donar eficacia a la reforma tenint en camote que ei el problema los de zones de regadiu, ceda
senzill i mes econòmic en el primer
establiment. L'aisentament seria millar en tres hectèrees de regadiu
que en trenta de seca. En assentar
les families s'lla d'evitar que es converteixin en esclaves de la tema.
1-Tan de tenir el que caigui per tal
de viure folgadament A Espanya
l'as,entantent collectiu és impossible,
perque nianca el temperardent cooperativista. Es podria fer l'assentament collectiu d'acord amb els propietarls, als quals, de moment, s'imposaria un sacrifizi que a la llarga
no ho seria. Amb allí') que no es
pot continuar as an-ab l'actual sistema de miseria del camp. S'ha d'acabar amb alma
No es veritat, pera , que la reforma agriria aigui tina &Murió per al
problema de l'atar, encara que a la
Ilarga ho pugui &ser; avui per avui
són due s coses diferente.
Entenc que les lleis que, segons
La Constitució, han de votar-se, per
a les relacions entre l'Església i l'Es-

tat, afecten els interesaos de l'Eeglisia, i encara que aixf no fos, nos-

altres demanariem al Govern que
aquesta liquidació de béns de l'Ea&isla amb l'Estat s'intenté& fer per
mitjà d'un Concordat, perqua els interessos espirituals de la majoria
dele espanyols mereixen tant de respecte r(nn la taronja de Valencia i
la ..eba
Je en aquest moment declaro que
per a formar nart d'un Govern, o

Se founant-lo jo, faria qüestió closa
ea negociació amb Roma.
La missió de les forces conservadores de la República seria ara que
les lleis votades afectessin la cons-

ciencia nacional.

El detecte deis seixanta anys de
anotear-quia ha estat que la rotació
kg:estiva, tac vertiginosa, estigues
sOn desacord amb la consciencia nata:mal i fos una farsa el sufragi universal, la Ilei del juvat i moltes d'altres de consciencia civil; com també
ho l estat topament de funcions,
puix que mentre els conservadora
legistaven ele libes-a:3 consolidaven.
En aquesta aova etapa política,
perquè el poble pogués assimilar la
Ilei, es neceas/aria la zeorganització
de l'Administració, de l'Economia 1
de les Pinances. Aquesta reorganització de l'Administració ha d'afectar
principalenent a tot, a rEconomia, a
la Hisenda i a Governació, sobretot
als governadors. Fins la força pública estä desorganitzada. Els governadara han d'ésser funcionarle
amb unes finalitats administratia-es, deseca/neceare les funcione
d'ordre púbic por donar - los una
voltee de comendement; es clar que
depenent del alinöteni de la Governació. Cal reformar, tambe, la Guardia civil, pula que ea troba igual que
quan foil creada; cal fez-ho, pecó no
ara, en aguases moments en que la
seva autoritat es traba en entredit,
perquè seria ran crim de lesa patria.
Cal apropar ele politics i els raeMes. No' dic jo, que estic fart de
sentir-me dir que sim un llame que
no sap res de res. La vida d'un home és tan curta, que no pot apiolan
de ni una sola disciplina. Per abra
els politice reuen les coses en C,2junt, 1 e:e léanles estudien practicament les qüestions. Abana, eh política es mofaven deis tknics,
aquests na enyspreaven la política.
1-lean nimbe de reorganitzar la polídea cercant la collaboració d'homes capacitats a les provIncies, conebtedors de Ilurs problemes.
Laceador a'adreca al senyo'- Ortega i Gasset, i diu que des d'aquest
moment el segueix en la eeva crida
per aquest Partit Nacional que ha
d'ésser com una federació de partits
sota un programa prèviament establert i amb bandera desplegada. Jo
us die que sempre he hagut d'anar
pel món obrint-me pas amb els calzas. El senyor Ortega i Gasset s'ha
vist enlairat a les regions en un
bonic aeroplà niquelat. Hem d'anar
cap a la prosperitat de la patria, no
hi anem, però, massa de presas, 1
aixi ene trabaran tote dos.
En acabar el senyor M'aura el sea
discursa fou objecte d'una gran ovada; aixf mateix, fou interromput
mentes vegades durant la peroraci6
pels caplaudiments del públic. El discure dura dues hartes 1 maja.

VIDA SOCIAL
La

supressió de personal
intern al ram de
l'alimentació

La Unió Ultramatina, entitat

integrada per dependents del ram
d'alimentació, recorda a tots els
patrons que encara tinguin alPinte dependent intern que no
oblidin que la brigada d'instestigaeió social, que es preocupa
de fer complir l'acord de la supressió total del treball de vida
interna, seré inflexible en el seu
deure en cas de trabar un dependent al qual no se li satisfaci go
que la ara té establert.

Vaga a les fàbriques

Debray, S. en C.
El gerent de la Abrica ¿ 'esmerile dels senyore Debray, S.
en C., situada a la carretera de
Ribes, barriada de la Trinitat,
denuncià a la policia els seus
tenazas que ahir en cometnar el
treball a l'esmentada fàbrica i
per haver estat acomiadat el novembre últim el delegat del Sindicat Únic, Franoese Miguel Serrano, es presentessin eillements
a impedir que entrensin al treEn efecte, ahir al metí es presentaren, junt amb els obren--; de
la casa uns 14 individus, que
s'ignora qui són, els quals pene,
traren a l'esmentada fältrica i
obligaren els obrers a abandonar
el treball.

Anunci de vaga de l'art
fabril i tèxtil
Ha visitat el governador el Comité de relacione del Sindicat de
l'Art Fabril i 'Textil, per anunciar-li la presentació de l'ofici
de vaga de totes les Abrigues del
pla de Barcelona, per no harte
arribar a un acord amb els patrons.
El governador convoearä les
parte litigante per veure si di/.
rant aquests dies i abans quo
vagin a la vaga es pot trobar una
solució.
A
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luformació universitària
UN M1TING REVELADOR
En gin altre lloc de la nostra edició
donan ja cotaapte de la celebració del
initing de l'Iris Park.
Queda ja relatat els incidents i avalora que es promogueren de fita considerable fina que arribaren les forcs de seguretat, no g//ardite d'assalt
com es digué en algun diari, sinó
guardies de seguretat que maniobre
perseguint a tot aquell que horn els
deia que hacia cantat els segadors amb
entusiasme. Peró no és ben be aixd
el que ara tris .interessa. Mis avise
escau des dan remarcar la transcendencia i certes caracteristiques que
presenta el miting, que davant duns
centenar de persones pagué donar-se
anib tota la tranquillitat da'quest món.
I heus an i el primer aspece, fortemera interessant a remarcar i que demostra fins a quin punt es pot lamentar que es produissin ele aldarulls
abans de començar lacte, puix que si
aquest slagués donat tense cap mena
d'escàndol, l'efecte produit hauria estat mis clar, més destacat en la sera
pobresa. Una regada foragitades les
persones que feien xivarri quedaren
a la sala unes dues-centes persones.
arribava a fer fred. Tothom romania
arnb l'abric posat i fine i tot amb la
solapa aixecada. Si miras-en l'efecte
de la sala de ball des del lloc dels °redore , dale de les llotges del primer pis
—nora nosaltres ho férem—sentieu
una sensació de buidor que us corgeleva.
En ei public ha abundasa l'heme tat,
en bona part esteva integral per un
sector de senyors, el més fácil diden_
tificar entre tnts els que es passegen
pels cateen. No cal dir, doncs, que
aquest d'estudiant no en tenen una
gota de res. Perd és que hl ha mis:
d'entre els pocs estudiante que restaren entre el públic no será ni de
bon tres excessiu afirmar que uns
quants d'ells, un petit tant per cent
si voleu, no se seniren ni poc ni molt
identificats antb els oradors: eren simples oients o curiosos.
L'interrogació brolla sola: 1, dones,
¿on eren tots aquells centenars d'estudiants de "todos loa centros de enseilanza" que per tot de diaris dad,
i molt mis de fora ¿'ací, es deia que
signar- en aquell manifest a "Espaaa
enteras"
¡On sem—repetirn—tots aquella
companys nostres que es diu que s'han
adherit per centenars a les "Juventudes socialistes i a una entitat que pomposament s'intitula "Casa de Espafia"
Una cosa queda ben clara per sobre de ot. Que els estudiante que valen el que a través del tel confusionieta i olla, propugnare Tse% oradors
són en una quantitat irriseria, risible mis aviat.
A aquests senyors els podriem fer
una advertencia per a quan es proposin crganitzar un nou rniting. No cal
que es preacimin de cercar adelarats

El moviment
maritim

VAIXELLS ENTRATS

Vapor nord-americä "Lafiorno", de Tarragona, amb cOrrega general.
Vapor francés "Oued Felon",
de Mog,ador, amb ous.
Vapor espanyol "Virgen de
Arrice'', de Vinaroe i Castelló,
amb tres passatgers i càrrega
general.
Vapor espanyol "Ciudad de
Valencia", de Valencia, amb
a -repte ge222 pussatgers i c l
neral.
Vapor espanyol "Ciudad de
Barcelona", de Palma, amb 146
passalgers i carrega general.
Vapor japonés 'Lima Maru",
de Liverpool i escales, amb

rega general.
Vapor suec "Canadä", de
Darmouz, amb carbó.
Vapor francés "Florida". de
Marsella. amb 3 1 0 passatgers,
de trànsit.
Vapor suec "Ivan Gosmon",

d • Alar-7.11 i escales, ami) fusta.
VaNr espanyol "Ciudad de
afahán", amb 39 passatgers i
Arreen general.

Vapor espanyol "Canalejas",
de Cartagena, ami) 45 passatgens i càrrega general,
Vapor espanyol "Cabo Cervera", de Marsella 1.9ete, amb
càrrega general.
Vapor italià "Colombo", de
Génova, amb rärrega general 1
120 passatgers, de träneit.
Vapor espanyol "Magallanes"
de Cristóbal i escales, amb 58
passatgers i chrregn general.
VAIXELLS DESPATXA'PS

Vapor italià "Franca Fassio",
cap a elènova.
Vapor esp. "Rey Jaime II",
cap a Alcúdia i Maó.
Vapor francés l 'Oued Selon",
cap a Marsella.

Vapor espanyol "Bella", cap

a Valimcitt.
Vapor espanyol "Españoleto",
cap a Gijón.
Vapor norueo "Senator", cap
a Valencia.
Vapor &anees "Florida", cap
a Buenos Airee.
Vapor itnliit "Colorntes", eap

Velparaiso,
Vapor espanyol "Mina Carrio"
cap ;i
Vnpor eannnyol "(liudad de
a . ;,1) ci laivissa.
Vapor espanyol "Andutz Man-

di", cap a Valencia.

diputas de la Ceca o de la Meca perque venguin a parlar; mis ea sera necessari incloure en el programa, entre parlament i parlament, algun número de balla a fi d'atraure d'una manera o altra la gent.
Tumbe podrfem parlar—per fer.ho
d'una altra cosa—del que digues-en els
oradora Gairebe no caldee. Del, tres
diputada, dos d'ella ferne uns discursos de propaganda socialista cent per
cent sols per accidenta alguna Testada, deixant veme amb impudor la
sera desconeixença del problema que
ens afecta es digné quelcom de l'ensenyament en castellä, smpre, naturalment, en interés de la pròpia Catalunya.
Doncs be: Cordero i Ruiz del Toro
són socialistes madrilenys, i corre a tals
parlamen, el primer prop d'una hora.
Valdecasas es de l'Agrupació cal servei
de la RepúblicaDoncs be: Cordero i Ruiz del Toro,
als nostres une, agafaveh el relleu de
socialistes—hrj hem repetit—quan parlava del seta programa i explicasen
llur conducta a les Corte. De manera
semblant dirlern de Valdecasaa Quart
parlaven de la tiniversItat, pera, räpidament sens aeudiaa la membria
unes paraules recentment escoltades de
Nicolau d'Olvrer, Ella segueixen tenint una mentalitat monárquica. Són
veritables monárquics de la vella escola. La sobirania que velen impcsar
no es diferencia—sois en l'origen—de
la que a n , r./ de irn'tes coses—fins de
la divinitat—satribui un eubjeete
ple regim oligärquic.
El mis jove d'aquests diputats es
lamentava com rar jerenties de poc
preu que en el redactat de l'art: de ,,, c) de la Constitució hi hagi
tros que digui: "El atado podrá manner o crear en ellas—a les regions autenomas—inshitucions docentes de todos loe grados, en el idioma oficial
de la República; a desgrat de la se /a
proposició, dones, e!l formava part de
la Comissió redacto a, que daia mantendrd, abrí, en imperatiu.
¿Per que esrnentar mes exemples
de coses semblante que en tot moment
eren che-edades arnb aplaudiments i
uns "Vivas al Partido Socialista"
que feien vibfrar de satisfacció l'esbullat bigoti del senyor Cordero
Un detall significatiu non- da. Els
senyors Folch Caldevila i Juanete
molt atentament pregaren del senyor
Cordero vulgués tenir una controversia amb ell a l'Ateneu d'aci, del de
Madrid on allà ca sulgais, si mes no,
una mera conversa particular a qualsevol hora i lloc. El senyor Cordero,
mole amablement, defugi en un prin.
cipi d'ella.
Ei colof6 el posä un acompanyant
seu, personatge mol/ curiós: "Controversia A lo suya. sefior, a lo suyo.
No nodernos gastar palabras por tan
poca cosa.
CARLES SENTÍS

via fet present del dècim un amic seu
alla no estä actutment Barcelona.
DulotNcna DEL ep

» a

DE GUARDIA
El jutjat de la Universitat, iterelacia d'En Rafael Claveria, insfrul
durant la guärdia que acaba ahir,
lea 'mire, 33 diligencies. Ingressare..
als calabossos sis deunguts.
L'ha substituit en la guardia el
jutjet de la Barceleneta, secretar,,,
del senyor Paseó.
ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Pobreta Na Mera Badia contra N'Enteca Rente

advocat de l'Eatat. Menor quantia.
Riu Vilalta Gaspar contra Na Maria Gofill.
Sala segona.—Incident. En Erancese Armengol contra el fiscal.
Demanda de responsabilitat. Na
Enriqueta Torrent contra En Jan

Comella.

.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Dos *rala per
tinença d'arma i atemptat contra
Joan Pepasey i Cebrià Carea
Secció segona.
Tres orals per
temptativa d'estafa, lesions per imprudencia i coaccions contra Agustí Nelit, Frederic Schonefor i Lluís
Selles.
Seeció tercera. — Doi erais per
usurpació de patent i furt contra
Màxim Mates i Manuel Latan.
Secció quart. — GSa incident.

XV

Exnosició-Concurs

Qe Gnaricuitura
Novaitatseem le, en orielai

de la Clia del Canari, de Baa • Te»a, es prepara a celebrar el
seu certamen ermaril eilt tOIN
els anys, atrita la XV Expos.ictóConcurs de Canaricultura.
Aquesta Asta, que rada an7
assoleix Un &U. releguen., i ha
esdevingut tradicional. f indrä
Ilcc, com de rostuin, a Filivernaele del Parc de Barcelona,
l'exposició de canaris (diumenge dia 7 de Abren', i el distasenge anterior dia 31 de gener',
se celebrará a l'Inslitut Agrícola Catalä de Sant Isidre el
conrurs per a la classificació
dels canaris de ca uh flauta inS.crits per a prendre part a l'esmenteda exposició.
El Foment de la Cria del Canari, desitjant donar a la set-a
XV Exposició Coneure de Canarieulteu a lee màximes garataties eatudiet amb tota
cura i ha eseblert les següents
BASES
—
part mis
a e xpesilers tots els aficionats.
siguin o nc signin sorts. essent
indispeaseble per ele primers
al corrent del pagament
al moment d'inscriure

ELS TRIBUNALS
HAN ESTAT DETINGUTS ELS
SUPOSATS AUTORS D'U N
ASSASSINAT A BADALONA
Per la policía t'oren . /iezinguts al
barri .xinès Josep Gutiérrez González (a) "el Moro", dit també "Mahomecl Alt-Ben Nade"; Miguel Martínez Cantarell, i Miguel Marín de
la Mata, als quals se senyalava com
a suposats autora de l'atracament
de que foren victimes els cobradors
de la casa Montal i Cita, de Badalona, ocorregut el dia te del passat
mes de desembre, fet en el qual fou
assassinat un dele dits cobradors.
Corn es recordará, els atrocaders
s'apoderaren de 17.000 pessetes.
Els detinguts han negat llur participació en el fet.
Ur. d'ells declara ele el dia que
ocorregué el jet es trobava pres governativament, i havent estat comprovat aquest extrern per la policia,
fou posat en Ilibertat en rebre-li
declarada al Jutjat.
Ele altres dos han .ingressat a
la presó, a resultes dels cabríasrnents que han de practicar-se.
HA INGRESSAT A LA PRESO
L'AUTOR DEL PARRICIDI
DISSABTE PASSAT
Ha estar detingut 1 posat a rusposició del Jutjat Manuel Peinado
Sánchez, autor de la more del seu
pare, per agressió ocorreguda dissabte passat.
Ha correspost instruir el sumari
en relució amb aquest fet al Jutjat
de l'Oest, secretaria del senyor
González del Campo.
El detingut ha confessat el seu
delicte, i digui que es baralla amb
el seu pare per assumptes familiar:
d'interessos, t que, havent estat
agredit, per a deiensar-le Prentid
un ganivet i fou quin li causé les
greus lesions que determinaren la
seva mort.
El jutjat ha dictat ante de processament i presa sense fiança contra el detingut, que ha ingressat a
la preMS.
UN QUE VOLIA TREURE LA
&M'A SEN8E POSAR-HI
Quan es presenta a l'Administració de Lateries del carrer de Ferran a cobrar un dedil-1 prennat, fou
detinguda Mercó afartinez B arHavia e s tat denunciada 'a
tracció del da dicta) pel que l'havia
adquirir a l'Administració.
La detinguda manifeste que li ha-
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rlassificats en des gritos,
essent anamenat el primer Concure
i PI set/cm Conrurs
Quedaran inctesos al
prime, Grua ele que es friera
en les condirions aun establei:ten les tuses primera i segene.
i n1 según Gnu) ele que es 1 r6bin en /a frime ene s'estebleix
a tes bases caries-seres i tercera.
5. • Es p rocurerä que el Jaral q ualificador esti g ni CAM-

post per ,3 ,11y,rs que ne

d'acinesia Socielef, i eorrertt a llur rérrer les classifiracione en forme exelusivainent
ep eromp;Iz eidnalerpte er ni5ells, artuant
s e ria

Tarnh6 podran dieres/ir dels
me/ti/tres (111e c o mponen la
missió or g anitzadore, nomenada a refute, la gua! Duederk
ensems encarre g rala de la recepcid. cura i lliurement alele
cattaris al lerel i els clics i Iteres que s'anunciarà oportuna-

5'estettleix arnb categoria de primer premi per a fries
Ice rares, la Medalla amb l ' Allgg riya de la Societal. destinara
ele altres premie e categoriea
sucressIves, essent anuncia!:
amb anticipació la.classe del
prerni i el seu donant, aixf con)
també a la rara que van aplieala.
7.'

La C.011.1I3SiÓ organitradora ter& classificacions per a
roncedir diploma al millor lot
de canaris de cada rapa.
8.' Tots els canaria qua u
presentin al Ccneurs hauran
(Penar engabiats dins de gäblee
tapadas d'un costal.
9.' El fall del Jura!, serà inapellable.
Els lumbres que componen
la Comissió organitzadora, sdn
els senvors AglisU Vanaclorba,
Ende Febrer, Josep Comelles.
tRaanzon Gonzälea !Aula Quin-

LA PUBLICITAT

NINFORMACIO
EL DIA POLITIC A MADRID
(Informació del nostre redactor-corresponsal)
El dia no ha estat predig en esdeveniments politics. Com cada dilluns,
la vida política de Meid eslava gairebi paralitzada. Tanmateix no han
mancat temes de conversa.
Encara no s'ha eszait la inquietud
que els luctuosos fets de la darrera setmana havien deszictIlat. Entorn d'aquells esdercniments, i malgrat les
energiques i franques manifestaciens

del senyor Asafia, la fantasia popular
lía vist aixecar- se l'ornbra d'una naco
Dictadura. Els elements de dula, esgarrifats pes receta: disturbis, n'un
'en el sen cor Lcrrous una
r
salvada, o sigui el dictador civil que
ella desitgem
Un altre tema de comzulari es fa
conferència del senyar Mauro, tant pel
que N d'antilerreuxist a caen pe! que t.;
danticatalcusa Aquest segon aspczte del
parlament fs digne de remarca; •
No el mateix que un partit catalanista es dedtqui a combatre, ¿Mire
Catalunya, un altre partit de matis
!tren, que el fet que un pollita de la
signifi:ació de Miguel Ma ura combati
eSte anja tit7

seu

¡'home que, malgrat eis partidismes,
representa z•isiblement el nostr pable.
Es per aquesta diferenciació que l'actitud de Mauro ens ha perjudica!, car
la gent d'aci no s'adona que sois ha
combatid un home i un polític de casa
nostra, ans be es dei.ra arrossegar,
cons en els temps momirquies, per la
saja de la flama/premió i de l'odi.
Pinalment, la ¡letra de MarceIli Do$1! ingC ei seryor M'ocia a el tercer tema d'actualitat. Ila produit veritable
sensació, perb no és tan perjudicial per
a Catalunya co rn el discurs de Miguel
¿ (aura, perque té una claredat que fa
impasible l'ea:tima. Tanmateix, no
han fallat comentaristas que han carnés la Ileugeresa de generalitzar.
rot °Ira detno.stia que, en cl monten: actual, ti miliar scrvci que els
olíties catalans residents a Madrid poden fer a Cataluitya js no parlar-ne
fins que la discussió de l'Estaiut
sigui Melosa a l'ordre del dia del Parlament.
ARTUR PERUCHO

L'AGITACIO D'AQUESTS DIES
El senyor Esplä informa
la premsa

La vaga general de protesta, a Bilbao

Madrid, in — El sots-secretari de
Governació en rebre els periodistes
aquesta tarda els ha manifestat que
a Sant Sebastià haría reinadas la
tranquillitat. Respecte a Bilbao, els
clemente comuniates intentaren a
primera hora fer anar eis obrera a
la vaga general, tense aconseguirho, ja que s'entra al treball normalment. A les deu del mata un grup
'd'obrera d'Alts Forns abandona la
feina i es dirigí a Bilbao. on, diva
dits en grups coaccionaren el Ces
mere. que tant à les seves portes.
El cornee torna a obrir un xic més
tard en intervenir la ¡orca pública.
A Baraaaldo es terco alguns treta
contra 05 tras-mies, alai com a l'estada ferroviaria. Resulta ferie un
guardia civil S'ignora si viatjava al
tren o baixa d'aquest en el moment
de l'agressió. Els metges dictaminaren que la ferida no teraa importanc i a. A Sesea° algusis obrers abandonaren també el treball.
Un periodista li pregunta si el goeernador de Biscaia tornaria a Bilbao.
El senyor Esplà declara que continuara a Logronyo en la investigada, deis jets d'Arnedo i afegi que
continuaría allí perque el moviment
a Bilbao no té importancia.
Ligué per últim el senyor Espla
que el ministre hacia tornas arde i
que la tranquillitat a la resta ¿Espanya era completa.

Bilbao, II. — Reunas sindicalistes
i comunistes, han acordat la vaga
gereral indefinida com a protesta
reís jets d'Arnedo.
LA U. G. T. ha publicas una noti
cnnsidirant la vaga com absurda i
aconsellant serenitat perquè la jus
no es detingui. Disten que la-tica
veritable revolucia social ha de seguir el seu cura Atendre a altres
ceses seria gastar energies.

L'Ajuntament d'Arnedo
dimiteix en pes
Logronyo, ui .—Comuniquen d'Ar
cedo que han mort Daniel Zabalo,
de 19 anys, i Fermi Velasco. de cc),
feries a conseqüència dels res; ceo- rreguts fa uns quants dies.
Es tem que en morin d'altres,
pula que hi ha dos ferits mas que
estan en estat desesperat.
L'Ajuntament ha presentas en ple
1s dimissió. Sr suposa case trobaran
grans dificultats per a substituir la
Constitucia municipal, puix que
'idhuc els més acostumats als cär. recs público es neguen ara a formar part del Municipi.
L'enterrament d'aquestes daca
noves victimes es verificara avui.
'Se supoaa que constituira una imponent manifestació de dol.
ES governador civil de Biscaia
continua ahir practicant diligencies.
Prengui declaració a tots eis regi'doro que eren a l'Ajuntament el dia
dels jets.
El partit radical ¿Arnedo ha telegrafiat al cap de la minoria del
Congres perque intervingui prop del
Govern demanant-li que es faci justicia i siguin castigats els culpables.
El eigne neis tres regidors dimitas
corresponents a aquest partit.

A Valladolid, els comunis-tes destorben una manifes
tació d'adhesió a la guàrdia
civil
Valladolid, ti • — Amb motín de
celebrar-se una gran manifestada,
¿'homenatge i acte d'adhesió cailec,tiva a la guardia civil, ocorregueren
, diversos incidents, i ion recessaria
,la intervenció de la torea pública.
En començar lacte, diversos grups
' e comunistes i anarco-sindicalistes
rotestaren i tractaren d'impedir que
a manifestació se celebres. No ho
'aconseguiren. Quan la manifestació
acabava devane l'edifici del Govern
'civil, un altre grup, també d'elements
disolvente, pretengué tancar el pas
al torribrós públic que es retirara.
Eis comunistas i anarco-sindicalistes
proferiren caits contra la guardia civil que foren contestase Pele manifestants amb visques al dit institut.
De sobte sona un tret, que procedí
'des miateixos provocadors. Fou con
'testat amb altres trets per part dele
'manifestants. L'oportuna arnbaila
de la force pública posä terme a la
li alta Fou detingut als primen mamenda l'autor del primer tret i dea',res alguna dele que el secundaren.
L. restabll la normalitat.

Incidents de la vaga
de Bilbao
t t. — El governador civil
de matinada adopta grans precauciona. Per de prompte deniegue la
Directiva del partit comunista. A
Bilbao tan sols s'ata notat la vaga
a les obres en construcció i a alguns tallers. Pot afirmar-se que no
ha acudit al treball el 20 per roo de
la plantilla obrera. El comerç abrí
en la sera totalitat i els tranwies
i autoämnibus circularen amb
=Jitar fins a dos guares d'una. En
pastar per e. Riviera, un tramvia
ion coaccionat el seu conductor per
un grua dandiridus. E11 veure que
eo abandonara cl treball, Ii engegaren diversos treta i li causaren una
ferida de pronòstic Un, a una nra.
Fou assistit a la casa de socors.
Des d'aquell moment es reforeä la
igilancia pels carrera, i els guàrdies
es passejaven amb tercerola.
Diversos tramvies han estat upe¿regato. Mis tard un tramvia de la
anta Durango fou tirotejat al barri
de la Penya. tense que resultes cap
ferit i tense que fou interrompuda
la circulació en la dita linia. A primera hora de la tarda començaren
a notar-se mes les coaccions en fabriques i tallers, veient-se menys
obrera que acudissin al treball.
Grupa d'obrera en actitud expectant se situaren a l'Arenal, vigilats
de prop per la t'oree pública.
On l'atur ha estas en tn4s gran
escala ha estas a la zona fabril i
minera, en la qual ha estas paraliszat el treball en la seva quasi tosalisas. Els coaccionadors en diversos
grups recorregueren el, carreta de
Baracaldo i Sesteo i obligaren el comerç a tancar les seves Portes. En
tenir-ne coneixement el governadar
civil cavia reforços de la guardia
civil i eeguislament fou invitas el
comerç a que obras. Fas comerciants
no sentint-se garantitzats :ahí llegarem
Diversos grupa d'obrera se situaren a distinta !loas de la linia fez-ría de Bilbao a Portugalete i obligaren parar ele trena El servei queda interromput a la va. Un tren miner que mor a Baracaldo para en
aquesta població. Baixà el maquicasta per a desenganxar la máquina,
i els vaguistes, creeint que anava a
reprendre el servei, li engegaren deversos trets. Els trets foren contestats per una parella de minyons que
anava descarta al tren. En auxili
dels minyona acudiren samba guadies civils. En el moment que ariaven a prendre part en el tiroteig
calqué fent el guadia Josep Humaran, del lloc de Laredo. Es ieren
diversos' treta a l'aire i aiconsegui
dispersar els grupa
A la zona minera l'asur ha estat
absolut a Galindo. A la resta deis
pobles vaga el 70 per roo dels obrers.
A Abanto i Somorrostro ha tancat
tot el comere. Un tren de la línia
de Triana fou apedregat en passar
sabre el pont del riu Galindo, tense
que resultes cap ferit. Els tramvies
de la línia de banturce deixasen de
circular en vista de les distintes coaccions, pedrades i tiroteigs de que
eren alicate conductora i cobradora.
En arribar al Ike denominas Roquete, a Baracaldo, malgrat d'anar
custodiat un come, els trarnviairea
es negaren a seguir el servei en vista del constant tiroteig de que ha rico estat objcete en diversos 110C9
del trajecte. A primera hora de la
tarda han tornat a circular els trammies de Baracaldo i Sestao. Deaprés

pararen altra vegada 1 el cornete ha
tancat totalment. A Baracaldo s'han
suspis lea obres en vista que els
grups prenien 'actitud amenaçadora.
El general Villabrilles, d'acord amó
el governador civil, ha enviat reforços de l'exèrcit perquè amb la seva
protecció circulin els arene de Portugalete i tramries de Santurce.
Han circulat alguna trens, per ò sense cap passatger
Fins ara els desinguts eón 25.
Figuren entre els detinguts els coneguts comunistes Anselm Bueno,
I.eocadi Guerra. Josep Iglesias i Ma
cari Monasterio. Guerra i Iglesias
han estas posees a disposició del
Jutjas.

DImarte, 12 'de gestar de
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COMENTARIS I CONSEQÜENCIES DEL DISCURS
DEL SENYOR MAURA
Al senyor Unamuno
II ha agradat
Madrid, si. — Preguntat el senyor
L'namuno sobre l'opinió que li hacía
tnerescut el ¿locura del Sr. Unamuno,
a'a dir:
—En alguna moments cal refrendan-la' En el que ha antat miller és
en la part referent a N'Alexandre Leeroux. Ha estat un borne i un discurs.
S'havia de parlar arnb la verbat per
endavant i avui s'ha comeneat

La vaga a Sant Sebastià Li diguin el que li diguin,
Sane Sebastia. 11. — Durant el el senyor Lerroux no parmati del diumcnge ocorregue un in- larà fins al dia 11 de febrer
cident al carrer del 31 daagost. Un
grup intenta fer tancar un establiment. intervingueren els guärdies
de segures:as, que dissolgueren la
multitud. En passar la ¡oree pública
pel carrer de Sant Jeroni, des d'un
baleó fou Ilanaada iamunt d'ella el
marbre d'una tauleta de nit. Resulti
un guardia amb contusione.
Al boulevard no pegué celebrarse el concert de la Banda Municipal
per no haver-bi acudit la major part
' dels músico, que estas-en detinguts
a couseqüencia de la vaga. La Banda la formen as: professors, la major
part dels quals són comunistes.

Reingrés a la normalitat
Sant Sebastia, 11. Hi ha tranquillitat després de la vaga general
nie 48 mores. Obri el comerç. l'oren
retirats sie feo oficines de comuna
caclons i banco els retens de Ves:arca que els guardaven.

Míting d'afirmació
ferroviària
Madrid, it. — Al teatre Fuencar:al se celebra ahir al mati un gran
miting d'afirmack ferroviaria.
Aquest miting era un dels actes
del día d'agitació ferroviaria.
Presidí Manuel Matan, de la
Companyia del Nord. Explica l'origen deis actes que celebra la Confederacia Nacional del Treball i ataca el senyor Inclaleci Prieto. Manifesta que en aquell mateix rnoment
s'estaven celebrant a tot Espanya
més de cene actes política
Nativitat Adalla, deis ferroviaris
del Nord. ilu histaria de les gestions que procediren a la vaga del
i de la tasca realitzada abans
l'adveniment de la República. Trama
de les milleres aconseguides i digné
que eren exígües. Acaba anunciara
la celebración d'un proper Congrés
en el qual co tara una crida als camarades de totes les empreses.
Josep Martínez, deis ferrocarrils
de M. S. A., es mostri disconforme
amb l'actuacla dels ministres socialistes. Exprea l'estat de miseria en
que es troba el personal ferroriari.
De noranta Companyies que exisreinen. tan sot e en tres pot dir-se
que els ferroviario cenen un EOU regular i encara insuficient perque cl
treballador pugui vivir amb decencia. Derniacia el cae d'un ferrocarril
curs de la provincia de Sade. un eh
obrers han de fer serreta triplicant
i ¡dime quafiriplicant el› carreta i
malgrat d'haver-bi obrero amb trenta-dos anys de servei, cobren CUIC
pessetes de so y . Advoca per la nacionalització deis ferrocarrils com a
remei per a minorar la situació dels
obrera Aciana fent una crida a tots
per formar el front únic i que ingrescin al Sindicas, on es remallen
as-ui les afiliacions deis ferroviario.
El president procedi a La lectura
d'una nota informant els contarrento que a /es quatre de la tarda
es verificaria l'euterrament de dos
companys del Sindicat Unic mona
en accident del treball en un taller
de caldererics del carrer de Méndez
Alvarez.
AHudi a unes declaracions tetes
per Trifon Gómez sobr e el fracas
de la vaga dels ferroviaris andalusos
i estudié respecte actual del conflicte, que considerara transcendental per les deribacions que pogués
tenir per a ilion; sectors del palo.
Acabé dient que han de preparar-se
per anar a la Iluita formant el front
únic.
Pere Palomero. de M. S. A., alludi els actes que se celebraven el matela dia i ataca determinat sector de
la premsa que a judici san serveix
la burgesia.
El president, després, féu un breu
discurs i dona per acabat l'acte,
aconsellant a tota que en sortir ho
fessin amb ordre per no donar lloc
a la intervenció de la forza pública.
Així ho ¡eren tots els concurrente.
El local era voltat pele guardies
d'assalt.

Llits daurats
i tientes
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El Sr Alexandre Lerroux mani
festi que a pesar dels requeriments
que Ii havien estat fets perqué parles, no quebrantaría el seu propasa
de mantenir-se en silenci fins a l'u
de febrer vinent.

El cap dels agraris troba
molt be el discurs
El cap de la minoria agraria, senyor Martínez Velasso, va dir que li
semblava molt bé el diacurs. Te, a
més, el valor de Miquel afaura i el
d'una gran sinceritat i rectitud de propasas.

El senyor Francisco, socialista, opina que la qüestió
catalana ha estat tractada
estil 1898 i massa agrament
El Sr. Francisco, de la miseria socialista:
—No sac el /lile indicas per opinar
en aquests moments. A mes, el discurs
ha d'ésser analitzat minuciosament
abans de comentar-lo. Com a empresa
de conjunt, us diré que la qüestió ser
Mal e:n sembla case la enfoca amb una
visió clara de la realitat Ha fet justicia al partit socialista. El Sr. bfaura, pera, no ha estat just en omitir que
la oollaboració del dit partit al Gavera s'ha fet en compliment del delire i crec que sacrifiquem multes coses de ml otinteras per als socialistes.
Respecte a la miestió catalana cree
que s'ha presentat en una plataforma
que no és l'asna 'existent, perquè el
Estatut es va fer creient-se que s'anava a constituir una Espanya Federal i asea en dia l'Estatut s'ha modificas devane la cornissió parlamentarias Al mea judici, l'orador ha parlas caen si f6ssirn a l'any /898 i potser tocant una mica la nota patriòtica.
S'ha eniudiciat massa a grament la
efiestió catalana. Quant al Sr. Lerron, eTT1 semblen encertats els judicis exposats per l'orador. Es lògic que
essent el cap del partit radical una
figura de primera magnitud, hagi de
parlar i dir marcan quina és la sera
pi-antara.

Al Dr. Marañón ii sembla
un xic fort quant a
Catalunya
El D. afarafión Im dit que el diecurs li ha semblat be en general, salvan alguna punta FI: estas massa fort
en el referent a Catalunya. La nieva
opima) ja és coneguda. Crea que el sens'or Mauna Is un llame d'una gran
capacitat política, mol: ben orientat.

La part política és molt
interessant. segons el conde
de Romanones
Madrid, Ir. — Els pericdistes van
visitar aquesta tarda el comte de Romanones per saber la seva opinió sobre el discurs del Sr. afama. Va dir
el comte que el discurs ii havia agradat molt pel te de sinceritat amb qua
s'havia expressat i que amesta sin
cerhet l'han d'einprar tito els qui
parlin a l'opinió. Caldria que totaiam
parlas igualar-ala. Ara cal saber si
les classes a les quals el Sr. Mauna
s'ha dirieit, responen a ha seva crida,
i si el Sr. Mama pot acabdillar ei
partit que ha preconitzat La pan política és el més interessant, pub: que
el reeueriment fet al Sr. Lerraux perqua parlés i fixes la seca situada)
lítica i la del seu partit, és quelcom
que ens afecta a tots. Per això
aquesta pare del discuta fou escoltada
amh la màxima atenció per sets els
Meses.

batent. Jo veis arrab znolta simpatia les sevee Unir.» i cree que té
un gran esdevenidor en la política.
Com he dit, el discurs, sota el sen
pont de vista, em sembla be; bé en
elle que diu dele socialistes, i Samba'
trobo lògic alió que <Bu del partit
radical, que ala una tradició de combat en la qual hl ha la causa de
la setmana que una anomenen tràgica i altres gloriosa de Barcelona.
També ern sembla bi alió que diu
de la Constitució, del seu funcionament i de la seva reforma. El
tenyor Macan ea produeix amb lentit de la realitat i prudencia de governante.
Pel que es referetx a la qüestió
catalana, cree que ha anat una mica
mes villa del que es just. No obstant hi ha algunes coses en el discure que jo no sé si l'actitud de
l'orador està justificada. Una d'elles
Es la relativa a les dues responsabiBeata que alludeix i especialment la
que es refereix a la crema dels convente. o no sé si el salvar el vot
en el Consell de Ministres implica
sinó ser responsable de les mesures
adoptades per majoria pel Govern.
Quant a Rizó, he salvan, en aquest
primer Govern, moltes vegades el
veu vot, perquè no podia fer per
decret el que volia fer.
Jo eslava absent quan es produiren
aquests successos. Esteva fent una
visita d'inspeeció a la Confederació
Hidrografica del Guadalquivir. Vichava el pantan de Jandula. Durant aquesta visita vaig rebre algunes noticies ¡el Ministeri i a la
tarda a Cbrdora, des del Govern
civil, vaig conferenciar amb el ¡resident del Consell, senyor Alcala
Zamora, el qual m'informa de les
línies generals de l'ocorregut. Com
que jo no tenia prou elements de
judici ni tenia detalls del succeit,
el que vaig fer fou dipoeitar en el
senyor A:calä Zamora tosa. la mema
confiarme. Quan vaig tornar a Madrid i em vaig assabentar de l'ocorregias i després de saber-ho amb tota mena de detalls, vaig pensar aixa:
a conseqüència de la crema dels
convents no hi hagué cap desgracia
personal. Si en aquelles circumstancies s'hagpés Ilaneat sobre la multitud la força pública. hauria mor.regut una veritable catástrofe, que
hauria ofegat en sang la República.
D'una altea. cosa parlk el senyor
afaura en el seu discurs. Digué que
en una reunió celebrada a casa seva
pel Comité revolucionari, quan fou
desi gnat per a ministre de la Gorennació, capota el seu concepte de
l'ordre públic, amb la <mal cosa estigueren conformes els que hi havia
presente, llestat eis ministres socialistes. Ara be: jo recordo que per
la meva part vaig dissentir d'aquest
concepte. Em semblava massa rigid.
Per al senyor Mauna el poder púI,lic era l'ordre palie extern i materia:. Jo vaig manifestar diferent
concepte de l'autoritat, que en una
demomacia republicana no pot tenir
com a manifestada, pricipal la coacció, que és un dels elements del
Poder, pera no és ni tan sola
el mas important. Precisament per
aquest concepte que te el senyor
llaura de l'ordre públic i de l'autoritat jo ¡ensaya que donada la seva
maner ad'esser i el seu temperament, no era la persona més adequada per a l'exercici de la cartera
de Governació i menys tenint en
compte que era de suposar que en
els primer; dies del nou regim araven a produir-se conflictes. Recordo
samba que en diferents ocasions jo
vaig ineistir prop d'ell que si be
calia posar dina la Hei els elemento
rebels de l'esquerra, era mes necessari fer el =sebe amb tots aquells
clemente de l'extrema dreta, que
des del primer montad de retireniment de la República es collocaren en una actitud de franca rebellía i han pertorbat i segueixen pertorbant landre tant com poden.

S'observa el fet cuide que
els que millor han acollit
el
discurs del senyor Maura
Pel senyor Albornoz, el
són
els socialistes i els consenyor Maura ha anat, en
servadors
la qüestió catalana, més
Madrid, 9. — Els salone del Con.
enllà del que és just
gres aria, motiu de la pluja i de no
Madrid. 11. Els periodistes visitaret1 el ministre de uustícia perquè els digués la seva opinió sobre
el discurs del senyor afaura.
El senyor Albornoz els manifesta
el següent:
—Encara no he Regle tot el diecurs del senyor Manta 1 Ilevat el
fet de no haver total pronunciat al
Parlament, que Es on hi ha la contradieció i la responsabilitat ein
sernbla, en les semen links generals
i sota el punt de vista d'En Miguel
Mauna, be, tara per l'actitud en que
:es rnanifesta com per l'estil, que
Es un eatil modern que contrasta
amb les coses velles que hl ha en
la polftIca espanyola, idhuc en e!.
partits que no són conservadora
May ra Ea conservador, pera Es un
home del seu temps i un gran corn-
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celebrar-se sessiú han estas mole desanimes: pera entre els concurrente
s'ha pogut observar un fenomen curias, i és que els que han acollit ansia
mas benvolença el discurs de aleara
han estat els socialistes i els elements
conservadors. Una altra nota quasi
tmänime ha estat considerar que el senyor Mauna estigué pare en els elogie i en canvi es mostré amb gran
vehemencia quan es tractà de la censura. Se sap que entre els primera que
han felicitat el senyor Mama figuren
els ministrea socialistes.
S'asegura que havent fixat ja la
seva posició el senyor blaues, el benyor Ortega i Gasset (Josep) abriga
el propòsit d'escriure diversos &nicle*
1 pronunciar un discurs a les Corta per
acabar de condensar la sela actitud.
Aquesta tarda ha acudit al domicili
del senyor Mauro una comissió de
progrcssistes presidida pel sensor Carlea Blanco. Ha anat a expressar-li llur
adhesió amb motín (lel discurs pronunciat. Per altra para el discurs del

.enyor Usura ha dividit el, progressietes. Hl ha un nucli recolzat pel ¡mayor Castrillo que ha expressat la
seva disconformitat amb les liniee generals del discurs. Aquest segon grup
dels dissdents es proposa celebrar diumenge un gran míting en el qual el
anyor Castrillo i altres manifestaran
llar disconformitat amb la política del
favor Maura.

L'orador està content
Madrid, an. — El senyor Maura
ha estat molt visitat al seu domicili.
A preguntes dele periodistes ha dit:
—Es natural que el meu discurs
i les mm-ea declaracions politiquee
no signan de l'agrat de tothom; no
posen ¿acer-ho, Crec haver estas just
i ciar. Era la mey a obligació i ho
he complert. Respecto tots els judida &llena
En ésser preguntat el senyor
Miura si el partit progressista haría
rebut alguna noticia, contesté dient
que Ii havia antat anunciada una visita d'aquella minarla i segurament
en aquesta setmana parlaMenterla
aquell partit seré dissolt i passarà a
integrar un bloc nacional que es
trama de constituir.
Finalment el senyor Mama mostré més d'un centenar de telegrames
i teleionemes que havia rebut de
totes les províncies d'Espanya, i entre elles co gran nombre de Catalunya.

El cap dels progressistes es
mostra disconforme amb
alguns punts del discurs
Madrid, 9.— Un dels nostres companya s'ha enNeviatat amb el senyor Castrillo que, com se sap, és
un deis mis destacats clemente del
partit progressista Ens ha parlat del
¿locura del senvor Mauna i s'ha
mostrat disconfor-me amb alguna
deis aeus extrema Després recordé
l'orige del partit, amiga dreta liberal republicana. Va dir que no ¡odien
els diputats progressistes prendre acleude sense comptar ank eis seus
correligionaria Personalment no participa deis punta de vista del senyor
blanca. Per exemple, crea fonamental una reforma agraria constitucional, peral avançada per a donar satisfacció als milers de camperols que
instauraren la República esperant
millor justicia social.
El concordant és una aspiració,
pera de cap manera pot convertir-se
en aria de La política fina el pura
d'afirmar que no governaran els progressistea sense exiatir el concordat.
El problema ele Catalunya esté a
punt de resoldre's. A Catalunya, l'Esguerra, nascuda en plena revolució
está gerd-tut crèdit davant l'opinió.
Ea ¡ropa senyor Macla., a desgrat de
las seva bona fe s'esta debilitaras; pera)
fou auficient que sonessin vena dagreesió perque en reposessin els partits a Catahrnya i s'agrupessin al
voltant d'una acció coma. Es un
problema que ja esta salvat i el st1.1
aspecte econòmic carear en rigor
d'importancia S'equivoca el senyor
Matara quan afirma que l'Estatut
parla de l'Estas Catahl, porqué jo,
eont a membre de la Comissió ¡inc
dir que ha quedat modifica-1 raeticu hat
Tambe s'equivoca el senyor Mauna
respecte al problema de l'ensenyança
que queda resolt a la Constitució. En
el que també s'equivoca fou en traeter del problema de landre públic.
En la Constitució esta escrit que tot
el que afecta a la defensa del país
depen del poder central sense que
hagi de detenia-se a cap frontera interior.

La divisió
dels progressistes

Un comentad de "La Voz"
al discurs del Sr. Nic.olau
Madrid, ir. — Diu 'La Voz" que
l'ex-ministre d'Economia, senyor
colau d'Olwer, en un discurs que
ha pronunciat a Barcelona, ha menifestat que as un error la täctica
seguida per motu catalanistes d'ocupar-se sola de l'aplicació de l'Estatue i de l'estructuradó de la nora
vida de Catalunya.
Estem d'acord, diu el periòdic.
amb el senyor Nicolau. Catalunya
és una regia d'Espanya, i tot el que,
tendeixi a ice d'ella un departament
estant dintre del gran navili de la
patria comuna sera ultra un erro,
una gran equivocada,.
Pertanyent Catalunya a Espanya.
han de viure junte; tot el que es faci
per separa els seus destins sera inútil, i está mole he que un catalanista del prestigi del senyor Nicotau aixi ho reconeaci. Les seves pe.
ras les han ¿'éster meditades per totels que ritten a l'altre costat de
l'Ebre.

Les estadístiques
de la IJ. G. T.
L'extensió de l'atur
Madrid, p — En la nora facilitada
ad ministre d'Obres Públiques a la
premsa es du que en les consulte,
dirigides a la Unió General de Treballadors i a ),es seves seccionas, es
ve a coneixement que de més d'tin
mltó d'afiliats que té la La G. T., les
seccione que han contestas sumen 69z,
i falten 'per contestar unes 700, entre
elles quasi totes les de Biscaia, on la
crisi és mes fonda. D'aquells obrers es
troeec sense traba 233.000. A sita s
hi ha mono° aturats no associats,
pertanyen a oficie de les societats que
han re'post a les consultes. La xirra
total d'obrers atarees és 388.oce.
Tenint en campee les seceions de la
Unió que no han respast a aquest
forme, i el nombre de militants a altres organitzacions sindicada es 2,,t
assegurar sense por de caure en exagerackna que passen de molt del mea
milla) els ebrers aturats.

Sevilla
Sobreseiment de la causa
pels successos del Pare. de
Maria Lluïsa
Sevilla, ti. — La Sala Segona daquena Audiencia ha sobreseit la cazan seguida amb motiu dels SUCCeSSÜ5
descabde:iats al Parc de Maria Lalisa,
on resultaren cpatre morts.

Tumult a la sortida d'un
míting comunista
st. — Al cinema de la Una
rersitat se celebra un minina corminicta en el qual parlaren diversos espanyols que har. fet un viatge a Rússia.
els quals donaren compte de la situada al dit país.
Un deis orador, cismenea a parlar
dels successos de Castilbianco i dirigí
dura ataca a la guasdia civil. per la
qual cosa l'amonestà el delegas del goremador. Com que continué parlant
cobre el mateix tema, el delegas SUspengué el míting.
Eis concurrents sortiren tumultuosament . Els guárdies de seguretat intentaren dissoldre's i s'origina un tutimit. Els comuniates intentaren arribar al carrer de les Serps i alesheres sonaren dos o tres treta. Resulta
ferie el jove de 18 ansa Francesa Her,
rera. Al cara de Paris foren trencats
alguna vidres de les finestres. Finalment els manifestante es dispersaren.
Landre es emules,

Madrid, ti. —A dos quarts d'onze
es reunirà el comité' nacional del
partit progressista per a tractar de'
discurs del senyor afaura.
Les opinions en aquest partit, estan molt diviclidea.
Hein interrogat el senyor Juarros
cl qual ens va dir que segons tenia
entes els criteris dele componente de
la irania progressista eren contradictoras, encara que no podia donar l'opini6 de la minaría, puix que la desconeisda. Entén que la minen-la del
partit progressista no és qui per a
dissoldre el partit, maxint tenint en
compte que es erecta d'un partit que
te organitzacions provincias i que
ja ostia convocada una assemblea per
al 14 de febrer, que Es a la que correspon decidir el que s'hagi de fer.
Manifeatà que el eenyor l'aura
havia parlat per tant, pel seis conapte
tal quant havia dit sobre el partit
progressista. Aquest partit ion fundat pel senyor Alcalá Zamora i apartat aquest voluntariarnent per :a política o per un acte de patriotistne,
hern d'esperar a qué ei senyor Alca.
lb Zamora torni a la política. De
totes maneres no hi ha res decidir i
som diversos eis que estem ¿laposets a znantenir el partir. Després de
la reunió d'aquesta nit facilitaren]
una nota.

tido. Con estas declaracions quedan
rectificadas las noticias respecto a
la disolución del partido. En cuanta
a las declaraciones de varios diputados progresistas reflejan solamente
sin cambio de impresiones anterior a
conocer noticias concretas.
En la nota de la próxima reunión
se decidirá la actuación colectiva de
dicha minarla."
Al Circo: Progressista s'ha facilitar la següent nota:
"Respondiendo a invitaciones hechas en el discurso del Sr. Mauna el
domingo, los que suscriben, coima
diendo en lineas generales con e:
discurso, hau acordado prestar sa
adhesión a dicha obra, felicitándose
de actuar con el Sr. Mama dentro
de la labor parlamentaria y en la
propaganda realizada a- ofrecienda
su concurso a aquellas gestiones que
tiendan a ampliar la colaboración
de otras personas.
Carlos Blanco, Gregorio Arranz.
Bicerte Sala. Víctor Aramburu, Ju
Enrique García Jiménez.-loAyesta,
César Brisano, Tomás Marco, Federico Castillo, Enrique Castillo.
Rafael Pérez y F. del Río."

Una nota
del partit progressista

Les successives conferències del senyor

Madrid, Ir. — El partit republici
progressista ha publicas la següent
nota:
'Reunido el Comité nacional del
partido republicano progresista bajo
la presidencia de don César Juarros,
ha acordado lo siguiente:
Declarar públicamente que se halla dispuesto a colaborar en la for
de un bolque nacional de-mación
organizaciones politiaas afines conservando su personalidad, denominación e ideales y dirección emanados
de las Asambleas nacionales del par-

Madrid, 9. — Segons noticies.
dintre de poc pensa lea-ministre de
la Governació, senyor Maura, donar
diverses conferencies. La primera
será a Sevilla i després anirit a Valencia i Bilbao. En la primera d'aqueates capitals el senyor Matra
parlaré del problema del camp a Andalusia i de l'ordre públic a la provincia. En el discurs que pronunciará a Valencia erutara del problema de la terra valenciana. En cap
d'aqueas, actes parlera de temes
política..

>marta, le de gener do 1932

LA PITBLIOTTAT

INFORMACIO ESTRANGERA
LA DIMISSIO DEL SENYOR BRIAND
La inesPerada del senyor Ma-

ginot, ministre de la Guerra del Govern trances, donarà ocasió a un "remaniement" dintre el ministeri. No es
vea clar encara quines orientacions
han de presidir-lo; a la vigilia de les
conferencies de reParacions i del desaran:ornen* sembla mes M. Laval
gui prendre posici, i que aquesta Posició ea decanti cap a l'esquerra de la
C„,,,,bra. Per altra banda, perd, els
aiaris parlen d'una majar valoració de
Tardçeu, que no da pas precisament esquerra. Sigui d'aire) el que es
vulgui — i en parlanuen un aitre dia
sinb majara informacions — l'ocasió
esfat aprofitada per .11. Briand per
. itivanpetet, i d'una
a separar-se defiya
manera formal, del msteri d'Afers
Estrangers, que regemara des de l'any
1955.
Aquest jet si que té importancia: la
malgrat que l'actuació del senyor
Briant fos malt apagada de fa un
tensPa: ja ex npoca de la presidincia Tardieu, la interverseij personal ¿'aqueas presiden* en les reunistar internacional: dona la sensació
que es minirriSsava t'obra del ministre
Afers esteriora, i aquesta sensacid
;is estat mcara vi,gorilsada pel con:i'. rtatttent del president Laval. Temes
estro, quon la preparació del c::ebre
tniatge a Berlin, s'arriba a n'acular
ui .semblant de joe d'arna gar entre el
president i el ministre; desPris, el pri,ner desfilo lempo, ~lb que aleshores
resolt el ¡cc, anant-se'n sol i
radicad a Nova Yore; el :n'atar no li
;:a reportas gran gldria: aquella que
perjudiquen M. Briand caen a home
d'una finar política subtibilissima, hanrzn pogut interpretar el sea gest de
sottnissiú en raquee* cas, cases una venfança al massa refiat president, que
reia recellir llorera en una gestió que
is realitat h consagrat com anodina.
De tota manera rempenta de M.
Briand fa temps que era esmocada;
seva derrota a la presidencia de is
República fou esa az.fs fatal;
Brand tinque la gracia de reaccionarnr, cesa que no lumia tingut lif._Clemeareau; perd la reacció fati dèbit, i
!a sobtada divulgada de la unió dusrera austro-alemanya fon sei segon

entrebanc d'importancia. Ea dificil de
Pensar ia influencia que en aqueas prorés de desin/lament hagi correspost a
precari de salut del ministre;
l'aplanament fisic i moral que comparto una malaltia pot tenis conseqüencies mole fondea en raetesació d'os Pelític, perd sempre ford de *al Predisar-les.
Ela grana momeeate de M. Briand,
l'epoca del seu naexim esplendor correspongué a ¡'época de Hm. Strerseman. Tant /1.2 estat 07.1i que hom po•
dria arribar a insinuar si els sena majors i.rits eren en gra st part reflex
del ¡ligases intint que harta arribat a
estoblir amb el gran han,: a•Estat alemany
traclern, arnb aquesta
nuccie, de desvalora:9r robra internacional de I!. Briand, sind de ficarla; ha esta! une fervent de la pau, ha
trebollat, Iluitant contra tota mena
dcsculls — i tothom sap cons eón de
formidables aquests esculls a la Franca actual — ecr a Paproximacid franco - dentanyO; pera la Inatei.ra grises'
que la histeria hauré de remarcar en
la política interior de 31. Briand seria la característica de la sera política enterar de r.o aparèixer el fons
Iluminas de l'actuació con junt a
Briand - Stresseman.
Briand dineiteix en els moments
greus en qué van a reunir-se les conferencies de reparacions i del desarmament; no te aent ansah /orces per afrontar-les Esté segur de no veure's ajudat o te por de trobar-se destorbatf
Prczeu el frords d'aqueses conferencies i considera ineficaç el seu esforg
per aturar-lo
Briosa' deince la sensació d'un
home acata!, que difícilment pedal
servir ja a la Iran;, ni caen a reserva. Massa honres nous i plens d'arnbidono ¡‚gene a Franco; 211. Lava!, pletóric d'actuacij, semi; atnb fraars
ânlhee Ps possible que els esperi
de les prerintes conferencies. No será un excés de presumpcióf
pri be del mal, per la pau i estaliltat nasa, una actuati6 Ilion de
.11. Briand en ella ¡taurina estat una yarantia infinitornent superior a la que
pugui oferir-nos .1f. Lava!: ; aquest
l'eloyi just que podem fer del se_
nevar Briand.—P.

LA QUESTIO DE LES REPARACIONS
Les declaracions de Brunning han causat sensació,
a França i a Bélgica. -- El B. I. P. les considera poc

oportunes. -- El Consell del B. I. P. nega la renovació
d'un crèdit a Alemanya i fa responsable al Govern
alemany del que pugui succeir
Les declaracions de Brunning han causat emoció a
França i a Bélgica
París, 11. — La declarada, del
cenceller Brunning a l'ambaixeclor de la Gran Bretanya, a
Berlín, de què Alernanya no pot
pagar les reparacions, ha causat viva emoció als circols politics francesos.
El senyor Plandin, ministre
e • Hisenda francès, ha dit tetle
si Alemanya té la idea d'acudir
a Lausana amb el propòsit
rensiderar enterrats definitivarnent els deutes per repara ' ins, serà inútil celebrar una
Conferencia per a deliberar sobre els deutes poltics del Reich.
A Bélgica també s'ha observat. una viva reacció per part de
la premsa en cementar en termes molt eevere la nerrativa
elemanya de reprendre els seus
pagaments. decisió que (melifica d'injusta. Fine, ara, el Gov e rn no s'ha manifestel sobre
l'essumpte. —

Anglaterra no ha fet
declaracions
Londres, 11. — Fine ara no
s'e a fet cap declarada oficial
selva. la declarada de Brunai
Els diarls, per la seta part,
manifesten opinions mclt divers e s; mentre uns posen de metete:a ,la gravetat que siguin
r e pudials uns contractes signeta Illurement, sufres sostenen
!e noria que nomas l'anullacie
de les reparaclons I deis deutes
p adran portar l'equilibra tan
eacesseri el mSn. --

Les declaracions de Brunning són considerades poc
oportunes a Basilea
Basilea, 1 l.—Demä s'inaugure la sessia del Consell d'Administrade del B. I. P. i els comentarle giren al voltant de la
derlaraeiú de Brunning srbre
impossibilitat per part d'Alen'anea de entinar pagan} les
eeparacions.
Es considera poc oportuna la
de claració del cap alemany, ja
Tia despras de l'informe cons eja sobre la situació d'Alemanya, 1 guara la crisi econòmica di més aguda, ja es donaha per descornptat que Alernan aa no podria efectuar aquests
pagamento.
Al si del Consell d'Adminis
tració del B. T. P. no és probable que sigui materia de discus• Id equest atieumpee, encara

que As probable que particularment ee n'ocupin les personalitats financieres que es reuniran arnb aquest mothi. — Fabra.

El que diu MacDonald
Londres, I . — Aquest /tutti el
ernyor Mar Donald ha estat interrogat pels periodistes sobre
la derlaracie del canceller
Brunning.
El primer anglee ha declarar:
—La viajen i el punt de vista britànic sobre aquest assumpte sere expressat oportunament en el lloc que corresp enni fer-bo.
Però sf que pot dir-se des
d'ara que, tenint en compte l'informe dels perits sobre la slfundó d'Alemanya. es probable
que a la Ccnferencia de Lausana es faci una derleració Bernia:mi a In de Brunning.
T,its els Governs interessats
l'assumpte es donaran
remate que el ressorgiment i
apaivagament mundial depèn
del que es faci per a evitar noves dificultals. — Fabra.

La suposada actitud
del Govern francés
Paris, I I. --El redactor diplernätic de Hay as crea saber
que el Govern no fara cap declareció política a la declaració
de trunning, de no pagar mis
teinps les reparaciens.

Pera es crea que- no recorrerá al Tribunal de La Hala, per
la /val cosa serà considerat
com a vielarió d'un acord.
Els tecnics creuen possible !a
imposició d'una eobretaxa damunt les importacions alemenyes a França.
Tambi sembla que el Govern
francés, en vista de l'actitud
d'Alemanya, estudiarä ni derive
o no, renovar el cródit a la
Reichsbank, que venç el Mes de
febrer vinent. — Fabra.

Desmentiments
París, ti. — Oficial/Lela es
desrnenten rotundament lotes
les suposades declaracions que
s'atribueixen als senyors Laval
Poncet, erran de les entrevistes que ambdues personalitats
han celebrat sobre assumptee
d'Alemanya. — Fabra.

El Gabinet anglès examina
les declaracions de
Brunning
Aquest mal(
Londres, II.
sala reunit el Gabinet cemplet.
La reunió havie eetat. eon.vo-

cada per a examinar la pOlit.loa

del Govern sobra l'Estatut de
Birmenia.
El Gablnet ha examinen Lambe lea declaraelons del canee11er Brunning. — Fabra.

Renovacions de crèdits
Basilea, 11. —Despres d'una
reunió en la qual han pres part
eta representante dels Banca
d'amigan eembla que seran renovata els «edite de 100 miHolla a favor del Reichsbank;
de 180 milions de schillings, a
favor d'Austria; de 20.800.000,
a favor d'ilongria, 1 un de menGr importancia a favor d'IUgoslävia.
Pel contrari, s'afirma que la
eoncessió d'un nou crèdit de 80
milions eollicitat per Austria,
es troba amb dificultats.—Fabra.

Una mesura d'advertiment
a Alemanya del B. I. P.
Basilea, 11. — La declaració
del Govern alemany sobre les
reparacions, ha tingut una repercusi6 en el si del Consell del
Banc Internacional de Pagaments.
En efecte, el Censen, a petició del governador del Baste de
França, s'ha negat a renovar,
sense condicions, el crèdit de
25 milions de dòlars al Reichsbank, que expira el 4 de febrer
vinent.
Aquesta decis16 ha estat
adoptada per unanimitat, a pesar de les observaclons fetes
pel doctor Luther, preslcient del
Reichsbank, que expressà els
temors de possibles repercualerte sobre la divisa alemanya.
Es fa ressaltar que del que
pugul ocórrer la responsabilltat Incumbtria únicament al
Govern alemany.
Es considera la declsie del
Consell del Bono Internacional
de Pagamenta corre una advertencia feta al Govern alemana',
i no és necessari posar de retira l'interès que revesteix una
advertencia d'aquesta mena, fela per un orgarisme internacional. — Fabra.

El que diu la premsa
alemanya
Berlín, 11.-1.0ta la premsa
alemanya s'ccupa amplament
de les recents declaracions tetes pel canceller sobre eis pagaments • por reparacions,
El "Voremerts" diu que tina
vegada ltagi passat la impres-

aló deis primen momento, tothorn es donare compte que el
senyor Brunning no na fet mea
que repetir el que ja havia dit
anteriorment.
Afegeix que a Alemanya tothorn está, eonveneut de la necessitat quo es procedeixi a
entinar tota els deutes de guerra, i que per aquesta rae, a la
Conferencia de Lausana la. delegada alemanya realitzarä tole mena d'esforeos perque els
altres delegats reconeguin els
fonament de la lesi alemanya.
El "Berliner TagebItt", per
la seva part, din que tots han
de conservar Hur sang freda,
per tal d'evitar que per males
interpretacions es preduelxin
obstacles que pogueesin fer impossible una conciliació de les
diverses opinions, que es absolutament necessäria per a resoldre d'una vegada la situació. — Fabra.

Els delegat italià
Roma, 11.—El senyor Mussolini lite rebut aval el senyor Be/e/atice, (pie /nerxtrie cap a París demit per a cenferenciar
amb els representants de les
Tresoreries francesa i britäniea sobre la propera Conferenria de reparacions. — Fabra.

Punts de vista
Paris, 11-1./espres de l'en(revista celebrada entre el ministre d'Hieenda i Sir Frederic
T.eith 'lees, ha estat facilitat un
comunicat dient, especialment,
que els punts de vista deis dos
Governs han quedat precisats
p n la reunid, en el que es fefereix a la Conferencia de Lausana.
El senyor Flandin ha dit ale
representaras de la premisa que
e/1 l'entrevista no s'llavia parlat per a res de les declaracions del centelle!' alemany, seny:t. Brunning. — Fabra.

Una conferència de Laval
amb l'ambaixador alemany
El senyor Laval ha contereneiat aquesta tarda arnb l'arehai-

xador d'Alemanya, Ven Helech.
Encara que sliagi fet cap declarcid sobre l'entrevista, se
suposa que el senyor Laval no
Miura amagat a l'ambaixador
d'Alemanya la Imprees16 desagradable que han causat
l'opini6 pública francesa les
darrere declaracions del ronceller. — Fabra.

La posició del «tapó
Toquie, Si.— El Govern ha
decida nornenar a l'ambaleador
cap de
a Rotna, nooyor

A ALEMANYA
Els populistes a favor de Hitler i Hugenberg s'opola reelecció d'Hindenburg
sen a la proposta de
Benin, ir.—El enyor Dingendel,
Brunning

ha visitat a Brüncing per a assegurar-li en riosa de populi:tres la sera
confort en la oontentraci6 del

mariscal Hindentiurg a la preakläncia
del Reich.—Fabra.

La situació política
es complica
Iteldhs, as.— La situació política
a Alemanya te va complicara cada
vegada m6s.
Ala drcols esquerriates es manífusta vlsi decontent per les diecessions que el canceller costé &sub ele

adversaris de la coalició que l'ha
sostingut fina ara, i, especialment
els caos de l'ag radeció Bandera de
l'Imperi, no amagan el seu disgust,
i arriben a dir que citan dispossas
a oposar - se, encara que sigui per la
torea, a qué el eenyor Hitler pugi

al Poder.
Respecte a la perlIcureaci6

mandat del mariscal Htzsdenburg, encara no se nap la deasió que adoptaran els /tardía d'opoeició nacional,
essent una opinió molt generalitzada
la de que ala dite partits des-fi-re,
abans de donar una contestada definitiva, obtenir la seguretat que el
ceu assentiment a una perllongació
de l'emnentat mandat presidencial, no
podrà e12 cap momeut intenpretarese
com un ajut prertat a l'actual Gabi not. —

La pròrroga del mandat
d'Hindenburg
Benin, II. — Ela pardts nacionalista 1 nacional socialista, iban poeat d'acond per a retasar el projacte del canciller donant a entendre
co obstase que estarien disposats a
ajudar una nova candidatura Hindenburg davant el poble.
Un del% objectes del canciller, el
que es referla a la pebreoga del mandat presidencial cense anar a les clacclon, no ha catas doma, aesoät, i
les eleccions presidencials, a :es Tirada
hawan de prendre par: teta els electora alernanys, hauran de verificar-se.
Pel contrari, objectin Per
-seguirplcan,áobement aconseguit, Ea a dir, la prórroga
del mandat al mariscal pee al-tres set
entra. — Fabra,

La resposta nacionalista
Berlín ix, — La resposta do ropo
sició nacionalista al canceller Sr. BrunIng relativa a la prórroga del arandat presider.ciai, ro serä probablement
coneguda Las a detnä, pude. el cap
del Partit Nacional Socialista ha conferenciat arnb el Sr. Hugenberg, avui
a la tarda i l'entrevista a'ha prolongar tare que no acabä fins a les primeres hores de la nit — Fabra.

La treva política ha beneficiat Hitler
Berlin, te. — En un discurs pronunciat a Essen, el Sr. Goebbels ha
declarat que durant la treva política,
el partit del Sr. Hitler ha guanyat per
a les seves filas ro7.000 nous membres.
L'orador ha afegit que per al partit
nacional socialista el manteniment del

Sr. Hinderaburg a la presidincia del
Reich is una obestió coustitudonaa i

el Partit roznan en el terreny de la
Constitació. — Fabra.

la delegaclie japonesa que ha

d'aseastir a la Conferencia de
Lausana.
Hom crea saber que el Japó
no adoptante cap poslel6 concreta, ja que la seva part en
les reparacicns is relativament
Fabra.
ínclita.

Els laboristes, partidaris
d'armilar les reparacions
Londres, 11.—En un discurs
pronunciat en una reunió politica, el senyor Lansbury ha recordat que l'oposició laborista
era partidhria de l'enalteció
dels pagaments per reparacions
1 dels deutes de guerra.
L'orador preconitzà l'abandonernent de lee mesures de rigor
e l'India. --

El que diu MacDonald
Londres, 11. — Els senyors
efac Dormid, John Simon i Neville Chamberlain, reunits a la
Presidencia, han conferenciat
bre les declaracions Celes
darrerament pel canceller alemany, senyor Drunning.
El senyor Mac Donald ha declarat que, tenint en compte
que la situada és de caräcter
Internacional, ha d'esser rtctada per una Cenferencia internacional. --

La posició d'Anglaterra
Londres, 1 l.—Encera que als
circols financiere et declina
que la politice del Govern en la
qüestió de la Conferencia de
Lausana no setas coneguda
abans de l'obertura de la dita
reunió, es pot dir, no obstant,
que es preconitza al ministeri
de Negocia Estrangers i a la
• I resor q ria, lt aje präolie 1
iminediat si Alma:luye, apeara
que es rebulgi la impussibilitat
d'admetre una denencla unilateral d'acord e internaelonals.—
Pebre"

Berlín, st. — Avui s'ha celebrat l'anunciada conversa entre Hitler 1 Hugemberg. Ad cardes d'ambdós partits
es dies que s'ha arribas a un acord.
Ambdós capa exposaran en Irna Ile-tea que adreçaran al canciller, que • cbutgen la via propasada pe na la TILsdificaci6 de la C,onstitueó, amb el fi
de prorrogar e/ mandat del mariscal
Hinclernburg.
Es creu que la contesta dambdcia
caps ro exclou la possibilitat d'una Se-

e ALS

ESTATS UNITS

Es convocará una Conferència Internacional
Duanera
Washington, 11. — La Caenbra ha aprovat per 214 vote
contra 182 un projeote de hei
presentat pels demócratas, que
tendeix a convocar una Conferencia internacional, per tal de
rebaixar els aranzels duaners
elevats 1 autoritzar el senyor
Hoover a negociar amb ele Governs estrangers per tal de concertar Convenis duaners. — Fabra.

EL MONUMENT A FERRER A BRUSSEL.LES

do:ció do Hindemburg, comptant eco
a base el vot popular. — Feble.

L'alcalde de Brusselles
s'atendrà a les indicacions
oficials de Madrid

EL CONFLICTE ENTRE
XINA I EL JAPO

BrusseHes. ir. — En una sessi6
celebrada pel Consell Comunal, un
conseller ha defensat una proposició

Un regiment japonès copat
per forces irregulars
xineses
Toquio, su, — Ahir un regiment

de cavalleria japonesa que efectuava un reconeixement a l'oest de
Kin Xeu, sostingué na series encontra arnb una banda d'unes cinc
mil irregulars xinesos que voltaren
el destacament La primera columna de reforç que fou enviada en au-

scill dala japonesos fou igualment
volt:da pele alados. Se e-1P que ele
ja p onesoe han perdut un coronel,
quatre oficiala 1 quinze bornes. Han
wat envíes nous reforços al lloc
del combat — Fabra.

La resposta del Japó
a la nota anglesa
Toquio, sr. — S'anuncia que les
tropes japoneses es preparen a lluitan contra els bandolers al Sud de

Manxfuda.
La resposta a la nota anglesa demanant al Japó que confirmi les
aeves declarativas sobre la politice
de porta oberta, ha estat transmesa
per l'Ambaixador a Londres al Ministre d'Afers estrangers.
Es creu que el senyor Matsudalra
ha estat autoritzat per a confirmar
les prometencea fetes pel Govern
japonés a aquest propdsit —

Una exposició de càstig

sollicitant que es restablfs la primitiva inscripció que figura en el
monument a Ferrer aixecat en una
plaça de Brusselles.
E/ dit conseller assegurä que segona noticies que havia rebut del
senyor Maca, pot afirmar que a
Catalunya s'aixecarä aviar un monument a la memòria d'En Francesc
Ferrer Guàrdia al 'loe on fou
sellat al castell de .Montjuic.
El burgmestre, senyor Max, li h a
contestat que la ciutat de Brusselles obraria en el referent a aquest
essumpte d'acord arel) els desigs
que de manera oficial puguin &ser
comunicats pel Govern de Madrid.

— Fabra

A AUSTRIA
Una moratòria del deute
exterior
Viena, 11. — El Govern austrfac ha fet saber als subscriptors estrangers de l'emprestlt
de 150 milions de shillings que
Im e3 impossible d'assegurar el
reembors del capital per partides de quinze per cent, com
s • havia cornpromes en anunciar
l'emissió. El comunicat afegeix
que el Govern austrfao continuaba el sena-el d'interessos d'aquest emprèstit. estranger. —
Fabra.

Toquio, it. — A conseqüència de
ratee efectcat per ten grup de bandolers prop de Txin-Si el dia 9, el
Govern ha decida enviar una ex-

A SUECIA

pedida de càstig. — Fabra.

La Comissió d'enquesta

Vaga de metallúrgics
Estocolm, e t. — Degut a la in-

París, ir. — Els cinc candidats
proposat3 per a formar part de la

transigencia dels representants lela
obrers, ha fracassat la temptativa

comissió d'enquesta a Manxúria han
estat acceptats pels Governs de

de

Niza i Japó. — Fabra,

L'atur que es plantejarä afecta a

Un destacament japonès
desfet
Toqufo, ti. — Una companyia
d'infanteria japonesa 1 un destacament d'eng?nyers han estat quasi
liquidats a Tsin-LM-Tun, proa de
Tahustan, sobre el ferrocarril de Pequín a Mukden, per una concentració important de bandolers xinesos.
Aquesta noticia s'ha rebut en un
telegrama de font japonesa procedent de Mucden.
Immediatament s'enviaren reforços des de Tahushan als supervivents que es retiraven després d'un
Ilarg combat. Gràcies a la seca
oportuna arribada, els agressors foren foragits i lea iones japoneses
aconseguiren que Tain - Lia- Tun que
dés de note al aeu poder. — Fabra.

conciliada en el conflicto do !es
indústries siderúrgica i metallúrgica.
rio.oce obrers, —

A ITALIA

L'arribada del nou ambaixador senyor Alomar
Roma, Ahir arriba el nou
ambaixador d'Espanya al Quirinal,
senyor Gobriel Alomar. A l'estació,
a més deralt personal de l'ambaixada i nombrosa colenia espanyola,
l'esperaven el cap de gabinet i cap
de cerimònies del ministeri d'Afers
Estrangers, amb el qual es canviaren paraules afectuoses de nalulacsS benvinguda. — Fabra.

EL PLET NACIONALISTA A L'INDIA

A FRANÇA

Condemnat a sis mesos
de presó

Els funerals de Maginot

Bombat, ti. — EI senyer Patna
Rajendra Prasat, que fou detingut
ti dia 1 del corrent, després d'ésser

Parlo, tr. — Ahir al mati se celebraren els solemnes funerals a

André afaginot, ministre de la
Guerra. Eren presenta a mas de
tots els ministres, Ilevat del senyor
Briand, per trobar-se matalf, els
cars de l'exercit i nodrides representacions politiqueo. També s'havia
fet representar el president de la
República.
El cadiiver, al qual es tributaren
honors nacionals, fou transportat
arnh gran solemnitat als Invàlids,
cm se celebrà le cerimònia religiosa.
El senyor Laval pronanciä un diecurs a la memória de Maginot, proa
sentant-io corn el simbol del patr:otisme.
Acabà l'acte aruh la desfilada de
les tropes nie guarnició a Pan:, al
davant de les quals slavia collocat
el general Gouraud, comandant militar de la plaga.
El cadàver del senyor lafaginot
sera traslladat al pante6 ele la familia, a Revigny.
Fahra.

Una entrevista
Laval - Tardieu
Paria, sr. - - A darrera hora de
la tarda el cap del (envelo, senyor
Laval, ha celebrat una Ilarga entrevista amb el senyor Tardieu. Fabra.

tomenat president del Cortgrés,
estat condemnat a un semestre de
presó rigorosa. — rabea.

Un nou decret prohibitiu
Bombai, ti — El magistrat de la
Presidencia de Bornbai ha publicat
un decret prohibint les reunions de
mis de cinc persones i tota mena de
seguicis, assemblees i qualsevol activ,ttat relacionada an-th A rnoviment de desobedióncia civil. — Fabes.

Ha estat detinguda
la muller de Gandhi
Bonnhai, ir. — Ha estat detinguda. per efectuar !propaganda a
favor de! boicot, l'eiposa de Gandhi.
Les florses han ousoés Ilusa operacions per un período d'un mes.
A :a provincia ironterera del nordoest han estat detinguts 5.00o musulmana. Fabra.

Serà alliberat Gandhi?
Bombai, II. — Ila començat a
'córrer el rumor, que fino ara no
ha pogut ésser confirmat, q u e
Gandhi seria posat en llihertat sota
paraula, però havent estat obligat

a residir en un lloc praviament
signa — Fabra.

Una càrrega de la policia
A CORSEGA
El bandit Ettori
Ajacclo, II. — Sha constia
tuit presonee óel bandit
" ..-e Vibra,

ElaratcW, es. — Ancló nudiu d'una
reunió illegal celebrada pels mernhi es del Cougrés pan-hindú, la poli:la lis &wat una carrega de la
goal han resultat ferides 28 per-

sones._ š -creed r eumeieS. — .ra.

Catalunya
VALLS
La malaria municipal. — Feota de
rEpltania. — Cinema nou. — Ele
tenedora d'aigua — Millora urbana
Lino el bloc republica que forma
La majoria del metro Ajantament
s'ha format un grup a part constituit pela regidors Bazar-Roma, Pairot
i Grimau. Per antecedents que es
Deuten d'alean delle, hom aren que

són afiliats del parta: radical.
¿Actuara, aquest gel», d'aunad o
ea oposleió amb ein antica companys
de la majonia unida? De mamen,
podem dir que, senabia que a grat-

cient, no ooncoa-regue a la &asió
d'aprovació del paessupost reunipai,
i que, a causa de da seva absencia,
calgueren eio vots de la mistoria tradicionalista, és a die, de l'oposici6,
per tel que aquella no es trobessin
en un mal pas. Matuiralrnent, els vots
d'ajuda deis contraris costaren alguna tramas:ció a les reserves que
elLa fnen al pressupost.
Posteriorment, el mateix grup ha
fet púbhques les diferencies que el
separen de la majorla, i doapres de
sessió de dilluns pass-at un deis
seas componente dona un espectacle
lamentable a la rnateixa sala con-

sistorial.
Es probable que amb motiu de

l'esdevingut, la Junta Municipal del
Centre d'Unió Republicana prengui
resolucions d'importänccia.
— A la vigilia de la testa dels
Reis d'Orient del Centre de Lectura sord una comparsa de genera
i carruatgea a repartir joguines a la
mainada, que es dalia pel.e balcons.
La Congregació Mariana tumbé
organitzà, l'endemä, la sera testa deis
Beis.
En ambduee festes es tingué pie Santa els nena i neosca de la Casa de

Caritas.
— S'ha constituit l'Associació de

Tenedor s d'Aigua", primer pas per
mur a la saludó deEnitiva d'un dels
afeas mis nrinciPals que interesaren

la població.
Per a formar-ne part, cal ésser

propietarl d'una quantitat d'aigua no
inferior a un quart de ploma.
— Ha olrart les seves portes el
" Cinema installat a l'edifici

acatat de construir a la P laga del
Poi o de la República.
— La Societat de Sant Antoni ha

acordat per rnajoria absoluta celebrar la seva feste religioso-popular
del vinent dia 57, ere iLkorrna d'anys

anter2ors.
— Amb moda de la fasta de rEplfanfa, han vagat tots ela oficia.
Als Batee treballat durant
un parell detones del metí. En canvi,
a les oficinas muracipals, s'ha respectat la festa.
— Entre les millares urbanes que
projecta rkitint-ament figura Pelmanplarnent de la placa de Sant
Francesc,
La realització d'aquesta obra faria
desapareixer en gran part el pea-111
que per ale carruatges representa el
final del Rat-el de Salta Joan ,

TARRAGONA
Visita dele ministres catalans. — El
governador visita la caserna de la
Guardia civil. — La Junta municipal
del Cene
Diurna:me vinent sán menta a
Tarragona els nrimatres d'Agricultura Finanow, senyors blarcelli Domingo i Jatatne Carnee diputats per

aquesta "provincia".

L'Ajuntament pensa celebrar diremes actea de caräctcr popular en
homenatge dele dos hemos pfdiSce.
També la Caenbru. de Comerç
intenció d'obsequiar els illustrns hostes.
— El governador civil, senyor No-

guer i Comer, va visitar Coas la

caserna de la Guärdia civil, en la
qual el van rebre els capa i ofíciala

del CO3 i la form.

Es bescanviaren parlamenta de sa-'
latació en els crisis fou patentitzada
l'adhesió de l'Institut arrnat a la Repúbllaa.
El goveneador t rameté un tekgrarna a Madrid donant compte de
visita. 1 de Les maniíestacices tetes
als parlaments peis caos de la força.
-- Ha quedat constituida per al
1.;:enni actirol la Junta Municipal del
Cena

DURERA HORA.
DE BARCELONA'
UNA OBRERA AGREDIDA
En seriar del treball de la fàbrica de lämpares diversas
obreras agrediren a Consol Pérez, la qual no havia secundat
la vaga passada. T.i produïren
diverses ferides i a Inés Ii esquinçaren el vestit .
La Consol trobà a faltar la
setmanada que havia cobra(
ahir, car el dissabte havia marxat abans que les seves companyes i per aquest motiu
havia cobrat,
Com a suposades autores de
ragressi6 foren detingudes Encarnarte i Fraricesca Hernänden Maria Juan Garriga i Amadora tionrälez.
Després de declarar foren
alliberades.
111110R

Al seta domicili, carnet de
l'Alzina, número 1, principahl
Josep Julve Rue, de 36 anys,
per equivocació va honre una
quantitat d'àrid clorhidric i II
produi tal intnisieacid que v a .
morir al 1)19 de paca eatdil%
S'aelr:Dau, OIl fou.

pQrlets

-

LA PUBLICITAT

BORSA 1 FINANCES BORSA DE BARCELONA
Situació en 31 de desembre de 1931 de la

Banca Internacional de Pagamento
(En francs suïssos a la par)
PASSIU
Capital desemboreat
173 don accions alliberades de 25 % . toS.30o.00txP.eberves
3.841.8936 2
Dipòsits a Ilarg termini:
1.-1ompte del Trust 153.768.61750
2.-Dipósit del Gocen, alemany . . • • 76.884.30875
3.-Fone de garantia
del Govers frasees . 08.648.53043
Dipbsits a la vista
i cure termini:
1.- Comptes a les
Rasques c es t r a.1 3,
pel seu compte
a) de 3 a 6 mes'os
b) fins a 3 /Ilesos .
166.-80.014.48
c) a la vista
297.365.679.0
2.-Banques centrals
per compte d'altres
dipositaris
al de 3 a 6 mesos .
121 uns a 3 mesos . 34 1
67.806'18
c) a la vista . . . . 101.379.18797
- Altres dipositanto
a) fins a 3 mascas .
b) a la vista
3.385.98E71
Diversos
26.708.81259

ACTIU
En efecuu. en Calva
i en compte - correcto a altres Banca 15, 39S 867.47
Dipòsits a la villa,
collocats a interés
143.081.30141
Cartera de redescampees (valor de
compra):
i. - Efectes comerdais i acceptacions
bancarias .
356.350.164 lo
2.- Bons del Tresor
95 950;08452
Dipòsits a termini
colloLats a interei
1 a 3 Irle503 . . . . 240.849.01501
Cornptes diversos
(preus de compra)
1.-1'ns a 6 menos 64 127.7411 5
2.- Dc 6 mesas a
any
12.2 4" 0424)
3.-Més di any .
833.044'98
Alee, aceitas
11-794.348.99

e

II

I¡
1;

/.040.830.828:19

1.040.830.828.19

Aluest és el balaa de la Banca
Intern•cional de Pagaments del
passat any 193z.
El total que dóna de 1.040 mil
milions Es torea més baix que resistent el 30 de juny darrer, que assalí els i.So
En el pamela queda disminuida la
comple els Banco centrals, d'altres
dipositaris. a 135 milions. quan era
de 404 milions a! mig any.
A l'actiu, on queda Inés minvat
el total es en la cartera de redescomptes,. particularment els Bons
del Tr a sar, que reculen un 40 %
des del juny.
En els fans a termini, que roe responen els presten fets a Alemanya. Austria, etc., minven tarn-

be frtarsent; el 30 de juny assoFea la xiira de 618 milions, i pardas per tant e! 6/ %.
La liquidabilitat es notable. A la
vista hi ha 6/1 mition de disponible, per 402 milions corn a con-

trapartida.
E3 creu que en la reunié del

Consell. que tindrà lloc el pròxim
dia 11 de labrar, In haur à a l'ordre
del dia la proposició que s'admetin
dipòsits privats, fins ara negats. pare, vista la situació en qu es troba
avui dia la Banca Internacional de
Pagamento. do probable que indogui en el seu negeci aquesta nova
modalitat, per veure d'augmentar els
seus beneficis.

ELS PERILLS DEL FLOR!
Segons el - Financial New', la
pressió sobre el florí resta nr_de forta, i si résocle deis capitals augment4".s, el manteniment del pstr0
cr a Ho l anda esdevindria era tasca
extremadament dificil.

INFORMACIONS
ECONOMIQUES
MESURES DE RECONSTRUCCIÓ ECONÓMICA ALS ESTATS
UNITS
Segons el "New York Herald".
hom espera que el Senat estudd la
traatai de l'Emergency Fina 7 cr C9r;
an;b u 1 caa'ial de 2 mil.ros41 de dadars, a fi trassegurar
fat eament de les isdústries i ncgodo, afectats per la crisi. Una soiscomissió del Comiti sobre la banca
i la moneda ha emes un vot favorable sobre el projecte. el qual san:bla indicar que el Comitè va a demanar al Senat gairebé textualment
el projecte.

Cambra Mercantil
CONFERENCIA SOBRE L'ORGANITZACIO TURISTICA DE
CATALUNYA
El vinent dijous, dia 14, a dos
quarts de vuit de la tarda, el senyor
Antoni Muntanycla donara una conferencia sobre el terna següent: "Les
associacions industrial; i mercantils
en l'organització turística de Catalunya-.

Rambla dels Estudis, 11, pral.

Gestió d'hipoteques
Compra-venda i Administració de

FINQUES
terrenys, torres i solars
Informa016 sobre totes les operaolons relatives a la propietat
Agente de Prestecs per al Rano Hipotecar! d'Espanya

CENTRE COTONER DE BARCELONA
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Tanta fixada pel Mercat Lliure
de Valoro, dels operats en la sessió.
d'avui i que comparen' amb la tasca anterior:
Tasca Alea o
Valora
Dia II anterior baixa
Nords
Alacants
Andalusos
Explosius
Colonial
Petrolis
M. Rii
Piales
Catalunya
Sucres o.

53.50 - 0'15
065
34.75
zeil50
M'Ora 10975 + 123
5125 5 100
0'25
5'4s
5 . 55 -010
3975 00.00
0'25
21.50 21.50
625
8'oo - 175
5150 53 . 00 -150
33.35
35.40
1650

La darrera tanca dels Platas és
del dia 28 del deaembre paseat, del
29 eh Catalunya, 1 als Sucre. del
dia 3r, les M, Rif s6n del 7 d'aqueit
mes.
Els deutes de l'Estat han fet avui
mOltes operacions i queden en general ferms. Varien amb mes import:
els Exterior 4 5, series G
i Ii, Ond queden a 7625 (4- l'oo);
els Amortitzable 5 7a, 1926, serie A,
91 . 5o (+ ion), i serie C, 89.25
l'ool; Arnortitzable 4 5'i %. serie A• 79 .75 (4- 1'00); Amortitzable
4 %, 1928, series B, 76 . 00 (4- 2.00),
C, 76'oo (+ 2001,
. i D, 76loo
(+ 425). La darrera cotització d'aquest Es del dia 26 de! novembre
passat. Amortitzable 1929, lliure
d'impostos, queden serie A. 9200
.
(-1- 1 .30); Serie E, 8825 (-1'75), i
F, 88'oo (4- 1 l 5o); els Bons or, serie B, 17450 (4- l'50).
Els Ajuntaments sOn tractats regularment; els canvis en general varien poc; la majoria repeteixen i
algun perd un quart d'enter; qu eden mis moditicats els 1917, 6000
1 + 1 . 00); e:11 1920, 60 .00 1. 4. 1'00:
Exposició 1923. 9200 (-1- ro o): 1913
Eixampla, 74 . 00 (- 1.430);
76' 00 8'oo), i Se-illa, go'oo
(+13'oo); cli canvis anteriors d'aguasea dos arrera SÓn de/ 28 i 9 de
desembre, respectivament.
Les Diputacions queden a ansia
semblants.
El, valoro operats del Baila Hipotecari i Crèdit Local avancen o
culen amb poca importancia.
Les obligacions carrileras han estat molt operadas. Les Nords, amb
quelcorn de fermesa, en canvis no
carien gaire: les Alsasues queden a
67'5o 125) Les Alacants, un xic
mes fermes, i les que mes tnodifiquen del dia anterior són les Alacanto primera, 5625 (-1- l'oo); serie E, 6300 (4- t'oo, i G, 8/'r,°
(-+- 2 25). Les Andalusos queden les
5 %, 2000 1 -100).
Transatläntiques 1926, especial..
fan 82 l 00 1+ t'so), i 1928, 72loo
(4- 2001:
.
Les obligacions industrial, torea
animadas; els canvis, pare., no varias gaire, i queden alguns quelcom
fluixos. Queden mes variats del
can y i darrer les Barcelonesa Electricitat 1913, fan 88'oo (- ion);
Catalana Gas, serie E,
82 00
(- 1. 75); Citada, 104 l 00 ( 1'00);
Energia Eléctrica, emissió 1928,,
99 . 0o (- t'50); Fornent d'Obres
1 9 2 5, 9000 (+ 1000), i Maquinista.
882 3 + 425).
Les accions queden gairebé totcs
les tractades als mateixos canvis.
Les Catalana Gas, serie E, fan
8600 (- l'ool, i Telefòniques preferent8 7 %, 99'15 (4- 0'65).
La Muta queda a 4030.
El dOlar cotitza a 11'86.

UPIN
Sonar

MERCAT 'IRME DE VALORS
Nor d, 5 2 60, 5 2 40, 5333; Alacant,
345o, 3375. 35'4o; Andallis, 16'5o;
Colonial, 5025, 5t'25 ; Rif, 58'ao,
39'75; Catalunya, 6'50, 625; Explosius, to8'5o, 108,
Petrolets, 550,
5'45; Platas, 2150; Sucres O-, 51'30.

DIVISES
ESTRANGERES
Lliures, 4e366 Frases attissos,
231 . 30; Dòlars, 1186 Mares, 279:
Belgues, 164'90 ; Frases francesos,
46 • 50; Liras, 6630.
BORSA OFICIAL
Nord, 53 l 00; Alacant, 3425; Colonial, 5025, 542'75; Chade, 426 paritat;
Chade D, 83' 20 paritat; Chade E,
7820 paritat; Filipines, 377 darrera
paritat; Explosius, ro8 lso, tro; Rif,

Sonar

Sonar

OBLIGACIONS
5.84

6.84

5.92
4

Deutes de l'Estat

6.95
7

6

••••

aiesenaria Tanguee del eue
5.

enters.

7.19

M. I
6.4.81
6.40

1015 1 E (Lirareeel

Borsa d'avui.
En el comptat, les operatiOns tealitzades han estat nombroses, 1 els
canelo. en general, sostinguts, veientse quelcom de fermesa en alguns
sectors del. deutea de l'Estat i carrils, especialment els Alacante.
En el negoci a termini també
s'han portat a cap bon nombre d'operacions, i a darrera hora els canvis han quedat a nivell semblant a
Ja tanda anterior: alguno valors,
però. han sofert fortes oseiRacions,
com sOn el* Nords, que han marcat
5240, i Explosius, que han fet 108

19-

11. 1
6.36,
bono •

e

OI

10.1J 10.341

e.

▪

Molla activitat desplegada, Es le
nota predominant de la ataste de

I

Plural
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12.121 12.551 13031
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.
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t8loo•
Tramviee Barcelona ore(
•
7 91 .
69'50
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Esp anya
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Noruega ...............

LIStma
Praga
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Argentlna

60120

tusas 1.0007
8430 102325
8433i
1435
0675
1437

1733

4018
1.317
1785
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12-101
3900

e.e,
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3150
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PADROSA

CARDUME
D'aval

IR.. Plaveala

pea Silla

(1.

5.88

st,

5.3 1/8
0.7 1.4
5.8 5/3

1/6
311
1-2

1/8

3,8
1.4
1-0

40 10
42

8.6

7.0 3-1

7.2 1-2

V8,.e3 estrauser

59 a 80
se a 38
55 a 56
59 5 58

Bedrerol

44 1;2 a 45
41 a 42

vleea andamos t. 4
Erps pan
Erps eltrangeri
TItuo

51 a 53
Guises „ „ . • •
MONGETES
$ O a 95
70 a 75
124 a 109
114 a 165
92 a 94
89 a 90
65 a se
135 a 100
9i a 110

Gallegues . . . . . .
Cay ena tipos Barco

Cistella corren]
velencia .
. . .

lene

t88 a 100
Manea a?. all. 44/49
143 a 145
Blanda er. en. 48/50
128 a 130
Blanco er. me. 511/54
147 a 117
Blanca sr. ‚lt. 55/80
100 a tot
Blanca ir. alt. as 60/65
92 a 05
18 o 109
11 elons
140 • 500
Vaticana e tarnany
:drene e.^ penales els 100 Ciulloa, arlab
damunt carro BarCe1004)

FARINES
95 a 105
Extra Mal
68 a 69
Corrent 10Cal
64 a 65
Extra Disnea Castella
68 a 69
Blanca cort. Gasten.
63 a 63
Bstxa
(Pretil en pasteleo. un ce 100 9111101
iamunt sacre Parcelen')
Força

DESPULLES
25
17
25
23

a 15
.11rner0 4
e 23
Sertones
a 25 la
Terceres
1/2 a 24
(atarte,
99 I/O a 23
(Creas en peineta sac de 60 dullos.
NÚMer0 a......

damuni ^arro Barcelona)
e pelma)
22 a 22 1/1

GARROFES

Sucre Londres
51r. . 7.0
M. ... 7.1 3-4

58 a 60

a 45
5 48
44 1/1 a 41
a a 45
44 a 44 1/9
H r)Ja
nema 50 73 . . .
a 37
Patiorea nava . , •
a 37
(Pretil'
rail eis 1 2 durball, teme me,
damunt 'arto Bareelona)
RO a 30
Pulpa remetan, pala
Turre, de coco
39 a 40
Fuina do Vinosa
35 a 57
(Pr • ini en pemetes eta 100 „A nua, ami:
até. claman/ carro Barcelona)
11 1/2 a 10
Alf.ils primera. . .
Alfalr 3reona
.
8 1/9 a 9
Pana d'urgir!' . . •
9 1/1 e 3
Palla curta . . . . .
4 a 4 1/11
1011,1 d'ollvera . . . .
,Prem en pesselee els 40 cruIlos sa•
rnunt rano Barcelona

A mesura que /es
vostres dents s'emblznqueixen veureu
renéixer la vostra
alegria
Lee danta Iletgall, grogu44 5
caNadm 46n enentiquas de lo
Ing lesa, la aalut 1 la faliciaat.
SIC microbio bucal, muten
aguanta condlont, El Colonos
mata aquello microbia rtiodamant.
Uses el Kelynee per 4 alleartin
cantimters en un raap4/1 ase
mati I ala 1111rou-ves despees
Irs dents--114 y ermo 8 mallo»
mes blanquea. Leacurna 8mnd/8th:a mata ala microbit huella, neutrales. sle &Mi de
II boa, 1 torna • lea denle Ilur
blancor natural, asnaa cap perfil. II volea d'ata mas blanq uea 4 Mis saria. uedu Ko.
106X
tino.

LA CREMA DENTAL
AMI:3E14ra

1

KOLYNOS
El Teatre
NOTES OFICIOSES
GOYA

Avul, (timarte, liarme Moragas
estrenará la comedia d'E. Sub.rei de Dora, "Mamá Ilustre"

Per a avui, dimarts, a la Mt,
ens anuncia la gran actriu darme Moragas la companyia do la
qual actua amb gran hit al
Teatre Goya, una interesseinttssima estrena, la de la comedia
en tres artes, del literal Enric
Suärez de Deza, "Manà ilustre". obra que porta amb exelusiva Carrne Moragas. i que
serà sotmesa a la considerada
del nostre públic abano d'estrenar-se a Madrid.
"Mamln ilustre" fcaa eacrtits
expressament per a darme Meragas, la qual cosa equival a
dir que es presta l'obra extraordinàriament a les condicions
teatrals de la gran &dril/ 1 al

seu temperament.
"Marnä ilustre" Ea una acmédio de ttpus modern, a la qual
el cemle. però un ebrnle fi.
cense astraeanades de mal
Gust, sind vessant un humorisme molt agradable. va junt
arnb el sentimental, tentnt tot
això per fons un ambient de
comedia suggestiva 1 mcit. Interessant. En una paraula. que
•• •mamie ilustre" Os obra de les
que agraden al públic d'aquesta
generacI6 teatral, co que fa
creure que aconsegulrä un hit
grandlós, avalat pel fet que
el seu autor. Enric Suärez de
Deze, accedint al prec de la
gran actrlu darme Moraga,.
assistire aquesta fit a l'esttreno de la seo-a comedia.

EXPOSICIONS D'ART

SALA PARES
J. LLORENO ARTIGUE11

ellrarnIca
VALLE% ROQUE
Pomar.
Fina a) 15 actuar

GALERIES LAIETANES
CORTS CA ..... Ea, ele
T. BOIX
Pintura
F. CARRERE3 ROLLA
LL. 001212
a
11. LEYDE
e
R. MAS MAS.
a
R. MAMA
C*1.9111104
Fine al 8 actual

Negra Vinarne .

Motees Elena,
\ir, . 30 1-4 33 7/e
3.4
1 .1

LLEGUMS
Parea estrena s p.
Faces Extrm. o roa.
Fases maoneses .
Fan es L. ‘ otregat
hacina Extr. O And
Fatenl /meneen ,

Narra Caatend
Negra Matafera Wella
tierra Melaren nova

Ellat Xica.,

42

tensora/ O

Trencal
l'arana d'arreu

ALTRES GENERES

5.83
3.93

Mr. . 55 5/4 55 1-2
V. ... 55 3/8 57
11, ...
7,8 58 3, O

120 a 145
110 a 116
73 a 55
53 a 54
52 a 53
17 a 18
48 a 49

SI a 44
is e 1 $ 1/5
(Pretil en ala la Quarters de 70 Iltraß/

Café Nova York
set7

5.5 1,8
3.7 1-1
3-1

ARRJS
Bomba Calaaparra
'3ornba
Selecta
Ma•E,at

SegOnet

Blat Liverpool
Str.

d'oponible
Momo Plata 11014 0 38 1/4 5 38 1/2
rente
Oral Externa I Manta
Oral Urgen Comarca,
44 1/2 a 45
Clvada Extremadura
42 a 42 1/9
Clvada ruja
40 a 40 1/2
Escalola pala s. C.
70 1 85

4etr6

1.05
1.08
1.14

'Ir. . 5,83

MORESC, ORDI I CIVADA
Norme Plana tina,

At00%

Sucre Nova Yorb
1.00

Nrage Xavvr4
50 a Se
(Mutila imperlOr
a 40
Caotana corrent
a 48 1/2
Caatella empeOrate
a 48
Manta
;rarm. corrent . .
a 48 1/4
Extremadura crochet
48 1/2 a 49
Penedes I coMirca
Ullreli
(Pm' en pasme, els 10• delicia, mese
ese. 04111501 rag0 orlan)

•es

7570

DADES FACILITADES PER
LA CASA JOAQUIM SITGE3

G. ... 1.05

CEREALS

CIGRONS

Perta

Oto lanero .........•

oto. .

Bastant anima, transcorregué
mercas d'ahir, i les transaccions, rt
guisas.
BLATS. - Poc poiern afegir
sue hern vingut exposant respecte
a aquest cereal. Tan sols •epetirem
elue l'oferta continua eistlit escas,,
els ponis molt md5 f4rina, con.
Pol veme'. per lee Op_rilC/0.:a registradas, que fiaren les seigtients: Navarra, a 30; Monteaguda, a e
Villaauiran, a 48 ,.•; (lomo, a
48 yi; Paredes de Nava, a 48 Y.");
Cisner0.9, a 40 l'a; Arroyo, a 48 5
4.
i Alba de Tormes, a 48.
MORESC. - Segueix igual quc
altres dies; el preu, sostingut, i les
vendes, encara que no molt importants, lentarnent redueixen lea ditpOnibilitats.
ORDIS 1 CIVADES. - Continuen els preus ferms. i les oferte,,
malt recluidas. Per als ordis paguen
ja a 45 peseetes Barcelona i sense
venedors. En civades s'ha operat
a 35 t 4 peaseles Extremadura.
GARR O F ES.-Sembla que aquella fermesa de dies passats amb les
procedenta de la darrera collita, na
sigui tan accentuada, ja que el nombre d'ofertes Es mes respectable
l'interés mes laten..
MONGETES. - Ela preue daqu ast llegum, si bi sernblava gu,
davallarien hon sic, per les conotanto ofertes veiem que per
ara resten sostinguts.
Els altres generes continuen per
avui sense variaci
ó.
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DINERS SOBRE VALORS
eaganyOls aotilaables. Vanticipen reptdament. Inter66 letrif, I per
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OFERTES DIRECTES
DE PROCEDENCIA
uncir AMO I
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Navarra

Oral Urgen cesares
33 1.1 a 35 1/2

CIVe,a

Clase trir.melura
TItui
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LA PINACOTECA
Passtio ne GRACIA. 64
P. SABATIER-JAUMA
Aquaral/sa
FM, al 15 actual

SALA BUSQUETS
p AS3E10

DE GRACIA, 88
rgoeie• 1 electa, d'art, lampares I
eldres de Murena
Pintare.
d'Albert Junyent
da elrtura moderna

SALA BARCINO
V. GARCIA Silson
RAMBLA CATALUNYA, 23
MART1 Ganta
Pintura

SYRA
DIPUTACIO, 268
Salarla' d'Art
SOLEDAT MARTIMIE
Pintura
Eaposlcie conectiva da pintura
DOMENEC CARLES - ARTUR CAR•ONELL - A. 0810L8 - [n'ENE VICENTE - EC8C14 - FVEU003 - coartr
081011 80E1/
BALA - Jcsze
M. PRIM - F. VIDA'. GOMA - MIGUEL
EiLL5

ARRIBADES
Per 31. 5. A .
arana 98 Dial, 20
farina i i oral.
Pel Nord.
VaeollS. 13 0111, 5 IIrial, 3 Ofdl 1 1 Veces,

SALA BADR1NAS
N eutro, gotmelNe de Oreo &tia
Dei
sa II sesla

marts, i? de genor de :ene -

PuBLM/TAt

o
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INFORMACII0 DE LA CIUTAT

Especifie de 1'

.A PUBLICITAT

ASTENIA GENITAL (IMPOTENCIA)

MANCA De VIGOR SE(UAL)
De la ey aculacle p rematura t p erdues
sernin a l ab de la P4444114
me tacas per a combaos la N
EURASTENIA, en totes Me
atanifeatICIOnt.
Es ti. mes p oi seto estimulan' ele retuviste
seueetsrlee•medon eennot.
5isergtc n o m o . csumulaaa de les !Lineales
in feratieleda. %duele vise
relenduler. completament i notenalu.
e el linicidnemeni Ocia n'atelana. Mat p erjudica. nt lesiona cap mg«.

No com&. ni estricnina. ni tostare

meni excilent

veo A RecosoAn

P ROSPECTES ORAT13

Leecoetorl, ferm ecokifice del De
W Duren,
an 3a.n ere 30 040Cel

0113. Trielon 186JI

T

S .F.

Emissions nacionals
Programes per a

avui

RADIO ASSOCLACIO E A J - 15
m.)
Diari fetneni
tz'oo: Obertura. Carillon.
Sant del dia.
Indicacions astronómiques. Les persones nascudes
Full del dia. Conversa femenina.
1205:
.
Curs de cuina practica.
El plat de demà.
1 215: Receptes de bellesa.
Recomanacions profitoses per a la
llar.
1220: La moda al dia.
Secció de consultes: Preguntes i
respostes sobre qualsevol terna reladoeat amb la dona.
Secció de Grafologia. Consultori
grafológie.
1230: Borsa Femenina de Treball.
Radiació de discos soHicitats per les
ridio-oients.
:2'45: Fi del Diari femení.
Emissió de sebreaula
El trio de Radio Associació, alternan: amb música variada en discos,
interpretara el següent programa:
12.45: " Marxa saharienne", Benoit;
"La chanson du Rochen", Riccamini;
iimmusnammaummmumzumm

MOST ARNAUTEU
ASTEU-LO
DROGUERIES I PARMAC1Es
•ENEEM111.11~11~~~
"Capritxós", Gillet; "La tragedia de
Pierrot'', Chapí (fantasia); "Serenata florentina", Franchesci; "Mariora". E. Toldrá (sardana).
te'oo: Hora exacta.
"Carmen", Bizet (fantasia); "Moro
i gitano", Adua (pas-doble).
;4'30: Fi de Fernissió.
Emissió de tarda
zroo: Obertura. Carillon.
Marxa.
1705; Curs radiad de Gramàtica
Catalana, a arree del professor senyor Emili Valles Vidal, de l'Assodació Protectora de l'Ensenyança Catalana.
1715: Música variada en discos.
Selecció d'aperes, operetes, sarsueles,
cançons i ballables.
17. 30: Informació i notes oficials
de l'emissora.
Centinuació de la música en disces.
Entissid ràdio-benèfica
/8.0o: Hora exacta.
18'05: Emissió de "Caritat", pàgina bisetmanal radiada, de Radio Asno darin, que conté interessants articles
1 treballs de coneguts escriptors i pertonalitats catalanes.
18'1o: Radio-beneficencia a {atar
deis tuberculosos pobres.
/8'/5: Música en discos.
Llista dels donants per a tes
eferents institucions benefilues, hospitals. asile i cases de benefieencia.
Fi de "Caritat", pagina radiada dels
digarts i divendres.
Emissió infantil
1830: Comentari
"Gestes dels Catalans", lectura de
tt7racions históriques amenes.
historietes i anecdotes.
Sean Concurs de Ràdio Associaele.
Secció d'endevinallee.
l'o: Fi de l'emissió infantil.
Etnirsió de nit
2000: Obertura. Carillon.
L'orquestra de Radio Associació interpretarä•
"Colúmbia". Rust (marxa).
ao'io: El dise del ràdio-oient:
Ptadiaci6 de discos que els sensors
r'adireoients hagin sollicitat per es-

ert.

Canvis de valors
moneda.
len informa• ció de Borsa.
20'20: 'El Príncipe Carnaval", Serrano (fantasía); "Sarabanda", LaPorte.
Reportatge ni fcro f,ttic, a
e!..rrec del publicista Sr. Octavi
Saltee.
2110: "La lettre de Mar.on", Gillet.
21 .30: Canvis de ,darrera hora de
café, sucres cacau, moresc, cautxú,
ent&
Breu imnressió del mercat
a t'as: "Frau bina", Lfricke (fan22 .0(1: Hora exacta.
" Alessandro Stradella ", Flitow

(obertura); "Don Joan", Mozart:
"Vals intermedi", D'Ambrosio; "Roe ". Aduä (pm-doble).
23.00: Fi de l'emissi6.
RADIO BARCELONA EA J-r
(.34 In)
7 3 0 a 8t Primera edició de "La Patibra" (diari parlat de Ràdio Barcelona).

Preu:
21'75 ptes.

8 a 830: Segona edició de "La Palabra".
1 1'00: Campanades horaries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic de Catalunya. Estat del temps
a Europa i a Espanya. Previsió del
temps al N.E. de la Península Ibérica, a la ruar i a les rutes airies.
Nota meteorológica radiotelegräfica
per a les Hines aúnes.
Sobretaula
1300: Sessió de música lieugera, ert
discos.
13. 30: Concert pel sextet de Radio Barcelona: "Córdoba" (E. Fuste); "El húsar de la guardia", selecció (Giménez i Vives); "El nabadà" (M. Mayral); Jota de "La Dolores" (T. Bretón).
14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos selectes.
Secció cinematogràfica i cartellera.
Continuació del concert.
"Serenata" (C. Chaminade); "Causerie" (C. Cui); "El encanto de un
vals", selecció (O. Strauss); "Marxa
militar número 1 (F. Schubert).
1450: Berta del Treball d'E A J-r.
15'00: Sessió ràdio-benèfica, organitzada exclusivament a obsequi de les
institucions benèfiques, asils, hospitaIs i cases penitenciarios d'Espanya,
amb discos escollits.
0 : Fi de l'emissió.
16'0
Tarda
ro'oo: oncert pel trio de Radio
Barcelona:
"Come la Rote de Damas" (E. Elgar).
"Flor de nieve". selecció (N. Rimsky-Korsakov)
Vals dels aprenents d'" Eis mestres
cantaires" (R. Wagner).
ro'30: Cotització de monedes.
Curs elemental d'angles, amb assistén‘ia d'alumnes davant el micròfon,
donat per les Escales Massé, a cal-reír de la professora nadiva, miss Kinder.
2000: Esport futbolistic. Conferencia quinzena! a cartee d'un membre
del F. C. Barcelona.
206,5: Programa del ràdio-oient.
Discos a petició de senyors subscriptora de Radio Barcelona.
NotiCies de Premsa.
zeoo: Camoanaties horäries de la
Catedral. Nota delServei Meteorolò-

gic de Catalunya. Estat del temps a

Europa i a Espanta. Previsió del
temps al YE. de la Península Ibirica, a la mar i a les rutes series.
Cotitzacions de mercaderies, valors
i cotons.
:103: Opera. Retransmissió parcial de l'Opera que es representara al
Gran Teatre del Liceu. (Eventual).
2400: Fi de l'emissi6.
UNION RADIO VALENCIA
Sobretaula
/3.30: Obertura de l'estació.
Concert pel Trio: "Transformista",
Pasdoble (farcii); "Danses hongareses
nfire. 20 i 21" (Brahms): "Sigurd",
fantasia (Reyer); "Taus Pompettes",
masnrea (Merciar); "Bien amados",
valsos (Waldteufe l.); "Son las tres",
tango (Vela): "lberian", one-step (de
Mavorart.
r4'55: Tancament de moneda i can13.00: Tancament de l'estació,
Tarda
ra'on: Audició variada.
zo'on: Tancament de l'estaci
ó.
Ni(
2100 Obertura de l'estació.
Noticies bursätils.
Mercat, agricoies i fruiters.
Selecció d'una ópera (en discos antb
<elija; automatic. sistema exclusiu de
Unión Radio).
Noticies. Servei directe de Unión
Radio Valencia.

RADIO CATALONDI

, BALPIRS /33
RADIO

Important per a les mo&tetes barcelonines
El dot de la modista

Ens plan comunicar a toles
les modistetes bar e eloni p es que
dissable vinent, dia 23, tindrà
Mor a la magnifica sala que
porta el mor de 'LOcell sie Foc,
un gran ball, en el qual la Reltiad e les Medistes, menyoreta
Pepeta Cubella trennt de l'urna
PI noto de la randidala quo Imd r i l opció al "Dot de la Modisla".
l'In les propones Peticiona entren) donant comple dels detalla

de la festa.

RRRRR DI IlUINICRIPCIO
Ptea.

Barcelona, mes
2110
Penttlatile lberlek trtMettee TUSO
Muerica nano.
^
Seo
sures autos

eantaridea nt cap alee medica.

PRODUCTE mente e INStJSTJTUIBLE
LA PERDUOA FELICITAT CONIUGAL

LA

U

accq iseguiren, en pele temps, tufocar-lo.
Lei perdues foren de consideració,
però n no hi hagueren desgracies personali

25—

SERVEI METEOROLOGIC
DE CATALUNYA
Situació general atmosférica d'Europa a les set del dia si de gener
de- 1932.
Una depressió baromètrica situada
a Escòria i que avança cap a Dinamarca i Escandinavia produeix mal
tetnps amb molts ntivols i pluges a
Ebpanya, nord de França, Anglaterra 1 Paisos Baixos.
A Alemanya i a la península es
candinäsia s'han establert venta molt
forts del sud que a les costes de Suecia 4 Noruega adquireixen velocitats
de 6o a 8o quilemetres per llora.
flaixa el baròmetre a la Mediterrània balear assenvalant la formació
d'un mínimum secundari, pel qual
motiu persistirá el mal temps a la
meitat meridional d'Europa.
Estat del temps a Catalunya a
les vuit:
Fa mal temps a tot el país, i es
registren pluges gairebé generals i
nexades al Pireneu, des de la Vall
de Ribes i Alt Urgen fins al Pallars
i Ribagorça.
Les màximes quantitats de pluja
recollida han estat le segiients: a
Capdella i Estangento, 12 litres per
metre quadrat; g, a Pobla de Segur;
7 a Sant Julia de Vilatorta, i 6, á
Tarragona i Tortosa
.

OXCi iite'Dterd tiggia's
INCENDI EN UN TALLER
DE MANYA
Als baixos de la casa números 'ro
i 12 del carrer d'Albareda, un ince stdi destruí dos coberts de fusta d' un
taller de manyà, propietat de Baltasar García i Pere Rey.
Els bombers treballaren eficam

a•aaama•ame

zu

I

NON I, entre les estacions de Sardanyoi a i Manteada, un tren, procedent
de ' Ferrassa, atropella Pere Grill, de
qua canta-cinc anyS, i quedà mort en
l'ac e.

belios Plaga Oatalunya, amn
tres hurta
Informes: Mercè, 26, pral.

entresol, Balata Tranés Quintana, de
vuitanta-nou anys, vklua, en un moment de desesperació, per disgustos
de familia, agafà un ganivet, i es
produí una ferida incisa a la munyeca dreta, amb el propòsit de auicidarse.
Fou assistida al dispensar; de Sant
Andreu, on qualiiicaren de pronòstic
reservat la lesió.

32, AVINGUDA PORTAL DE
L'ANGEL, 34
7, PLAÇA UNIVERSITAT, 7
REBAIXES en Camisas
REBAIXES en Corbatas
REBAIXES en 1111t,lona
REBAIXES en-MItgea
REBAIXES en Suetera

AIGUA IMPERIAL VICHY

UN DEPENDENT DE POCA
CONFIANÇA
A instancia de l'administrador de
"L'Opinió" ha estat detingut 'Enríe
Esteve Sala, que e3 dedicava a cobrar
factures d'anuncis del dit peribdie, i
es quedava amb l'import.

JOIES VERITABLE 0048,0
Per a oompree a bon preu aneu
a la Jolerla Magrlñi, Ta llero, 41

UNA BOTIGA ROBADA
En obrir la botiga de comestibles
cstablerta al Passeig de Can Tunis,
número 107, s'observaren en desordre
diversos mobles, i, practicat un reconeixement, s'observä que hl havien ene
trat lladres. D'un bagut mancaven 625
pessetes 1 alguna objectes de valor.
LA TRAGEDIA DELS ARBITRE,S
DE FUTBOL
La guàrdia civil d'Horta ha pasma
al Jutjat l'atestat instruit amb motiu

1•1111111111•11MIIIIIIIIMINIIII•1111111

ATROPELLATS
A l'estad() de la Bordeta, el cotxe
número 7, del ferrocarril Metropolità
Transversal, atropellä Vicenta Vidal
López, de vint-i-set anys, i es produi
ferides gnus.
Fou aSsistit al dispensari d'Hostafrincs, traslladats, després, s l'Hospital Clinic.
— Víctima d'un accident semblant,
causat per un tramvia, al carrer de

Salmeron, davant la mea número 48,
Ingressä al dispensad de Grada, Pese
Virees Puj o!, de vint-leult mg&
Li apreciaren una tenida contusa a

la regid rupereiliar dreta, una altra
a la regid occipital i commodó cerobral.
Un cop Ii fou practicada ig cura
d'urgència fou traslladat, en greu es.
tat, a l'Hospital de la Santa Cren i
Sant Pau.

IMATGES 1 RELLEUS
ROSSEND OLIVELLA

Barcelona':

tiattes per

.26

sonvoretos co ,cursants.

Encara que aquestes liç,tt3, erninestnent divaleadores, sdn ilhut es, es
preferible, per a les senyoretes o se»
nyores que vulguin treure'n un yeritable profit, inscriure's previament a
aquesta Secretaria, de set a vuit del
vespre.
Barcelona, gener de 1932.

Es vendrà una de les millors,
ecllecclons d'ar t . modern de :
Barcelona
QUINA...? ON...? QUAN...?
EL CENTENAR'

D13

GUSTAU DORR
12strasburg iba celebrat el centetiari de Gustan Doré, el famós ar..•
d.de, nat a aquella ciutat el 6 de gener de l'any 1831 Hom ha inaugurat
una placa commemorativa, a arree de
la Sccietat d'Arnics d'Estrasburg, a la
casa núm. 4 del Caer« dels Escripton, on nasqud el popular illustrador.
La placa porta aquesta inscripció:
"En aquesta casa, que habita d'infant,
GILTIOU Doré (1832-1883) fin CIS neun
Pri11119.1

dihuiros."

Botera, 19 I 21 - Telefon 12842
!APORTE DE NEU

UN ORAN EXIT, AL

UN COMITE PRO-PRESOS QUE
TROBA QUE HI HA MASSA'
VIGILANCIA A LA PRESÓ

FANTASEO

senyor i nen
•
: REBAIXES en Paiames, Camises, Sueters ril
••
i Generes de punt
n

a

•o

i EL (0 e; s o filde;
:
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Carta
e rta
a les mares
L'experiencia cienti fica de les
darreres deeades ha provat,
d'una manera term,Y,nant, que
els nens criats per liaars mares
55311 més resistents es desearotIleti 111011 millor ',fue els ahmentals arnb biber ‘ L D'ací
insistencia de no ,Inietre cap
mitjà per a posar-dic en condicions de (miar pet: elles mateixes Ilurs fills. 3 ,a Ilet de la
mare és exempta • de gèrmens,
i la seva sitvin co mposicid no
pot, dsser imitada per cap altre
mitjò ar'tific al.
No obstant, lallelament maten' deprendra de la bona aliinentaciú de la ma: i de molla
altres alencions abans m després
del part. Es, dontvs, indispensable seleccionar el s aliments de
manera que sigu'in de fácil digestiA, apetitosas, de gran vaIcr r.utriliu, i que al mateix
temps afavcreirin la secrecid
En tals casos, l' es es pot comparar a una t04 a d'Ovomaltina.
al desdejami, al berenar o al
sopar.
No solament Fravomaltina
saborosa.. eminmatment nutritiva 1 de fäcil diga, etid, sine') que,
denla, el seu gitan contingut
en maltona afave.reix la acererió läctia i sostd les forces de
la mare.
L'Ovomaltina ontä bata ela
elements nutritiuit de la malta,

la llet. els ous i el cacau, en
les proporciona -exigirles per
l'organisme i en !Arma molt
assimilable. L'Oveitr i altina ajuda a formar genera ohms sanes.
Llaunes de 250 S OO Aramg,
a farmäcies 1 droM tebeo.

Fabricante: Dr. A. Wander,
S. A.. Berna (Sula Se Y.
•••••11 nCOMM

REUMATISME-11BESITAT
Or. Enrlo Ser 'rade!!
Mernindez Núñez, ii, pral., 1.8
De 4 a 7
TI liäfdll 20020

Govern

Ahir al talad visità el governador
civil una comissió de la Federació
Local de SIndicats Única del Comitd
pro-presos 8 sollicita del aenyor Mo.
/es que es redueixi el nombre de la
faca de la guirdia civil que presta
servei a l'interior de la presó, per
considerar-ho excessiu (I)
També sokititaren del senyor Moles la llibertat de 51 detinguts que
ho foren al Sindicat de la Construcci6 i QUO l'autoritat ju d i cial ha
decretat la /en Ilibertat p rovisio-

El senyor Moles, en donar campte aliir al migdia de l'estada a la
I:ostra chutar. del ministre d'Agricultura, Indústria i °amere, senyor
Marcelli Domingo, confirma que
havia celebrat arnb ell una detinguda conferencia, en la qual s'ocuparen de coses de g. vern.
Com sigui que algü Ii féu avinent
l'extensiú que havia tingut l'entrevista, el senyor Moles contestà que
aixa no era estrany, donada la vella
amistat que els unia i les moltes
coses que sempre tenien per dir-se.
Al vespre, els repórters no veieren
el senyor Moles, perque havia anat
a acorniadar el ministre, que tornava cap a Madrid.

IleaUts per • eseit • 125 pts.

J. ROCA
99, llanta Asna, 99

.sa

Un film de

ORDENES

--inspirat

en el

LES

ARTS

El millor film d'esplonatge,
editat peu

14,4 LLAR HUMIL
LA CASA 1 EL 310B LE
L'.4GENVA3IENT DE LA
LLAR ::
El Foment de le Arts Decoratives
obre un curset que constará de vuit
lliçons, les quals tindran lloc al seu
estatge social els dies 12, 14, 19 i 21
de gener i 1 i 4 de febrer, de set a
vuit del vespre. Aquest curset és dedicat en primer merme a la dona, la
qual és, evidentment, la mes indicada,
per la seva fina sensibilitat, a fer que
la llar, encara que modesta, encara
que humil, esdevingui un lloc acollidor, agradable, que convidi a passarhi les hores de Ileure en amable repis. El Foment de les Arts Decora-

I Interpretat per

Brigitte Helm i Willy Fritz
Una extraordlnärla gesta dels
Agents del Servel Secret Alemany al front, de la Prússia
Oriental
La Idea destructora dels precursors sovletics aliant-se ami)
ele emplea d'una potencia estrangera

ja.e.

Primer film sonor
del creador de
Metrópolis

NO ES CONFIRMAREN ELS
RUMORS DE VAGA GENERAL

Els . Nibelungs

Malgrat els pronòstics que feiert
alguns elements de declarar la vaga
general com a protesta pels fets
d'Arnedo, la tranquillitat fou absoluta tot el dia.
—Per la me ya part --digné el
governador —jo baria pres les precaucions necessàries per al cas que
bague esclatat el conflicte.

AL ESTE DE

Spione, etc. etc.

(BORN E
Producció

PER A EVITAR EXTRALIMITACIONS DELS ORADORS EN
ELS MITINGS
Al Palau de Projeccions se celaba. diumenge a la tarda, Organitzat
per elements anarquittes — 1 no pas
pelo supporters de M. Henry Oger--,

NEVO-FILM A. G.

un miting de propaganda paeffista
i de llibertat humana.
Per a acreditar la seva finalitat
pacífica, l'acte acabà a bufetades,
i d'acord amb el peneament de

berta humana, ele oradora dignare
mil penjaments contra e l. regim republicä burgès, contra fit tairdia
civil i contra tothom.
El senyor Moles, ocupant-se d'aquest punt, digué que no esta, díaposat a (tu ¿prosperi el sistema di
(emanar permis per a un. arte pactfic i després (re-lo servir per • fina
d'excitació a la violencia.

Fritz. Lang

nal.

Civil

CONFERENCIEN EL GOVERNADOR I MARCEL.L2
DOMINGO

AL

UNA SUBHASTA SENSACIONAL

EL BARATO :

A me a, es realitzen tots els

4

QUINA...? ON...? QUAN...?

obrers textils del Pía de Barcelona
havien presentat l'avi; de vaga, pel
cual motiu hacia decidit cridar les
representacions patronal i obrera,
a fi d'evitar que s'arribi a la (teclanació de la vaga.

••

Aj

UNA SUBHASTA SENSACIONAL
Es vendrà una de les millors
ecilecelons d'art modern de

¿Hl HAURA CONFLICTE AL
RAM TEXTIL DEL 19LA
Dg BARCELONA,
El senyor Moles confirma que el,

PER FI BE TEMPORADA

oil en

ELS `DESESPERATS
Al carrer'de Rosselló, número 427,

REBAIXES

a
a REBAIXES en Untes, Panyos, Velluts i Panes aII
a
o REBAIXES en Franelles, Panyets i Fantasies wia
a
u REBAIXES en lgdredons, Flassades, Catifes i•o
a
a
i Cobretaules fle panyo
a
a
▪ REBAIXES en A kbries, Vestits, Bates, Sueters
a
i Kimonos
•
z
: REBAIXES en Gavanys, Pellisses i Vestits de lea

:

TRASPASSO LOCAL

a
a
a

IN

a

UN HOME MORT PEL TREN
Al quilòmetre 353 de la Unja del

d'una agressió que fou objecte, per
part públic, al cantas de futbol
d'Horta, l'ärbitre Angel Planell Tarol en negar-se a , concedir un penal
que reclamaven els.espectadors.
El partit llagué -de suspendre's. Jugaven els equips d'Horta i de Tärrega.

yes compleja un deis seus
diahn deures en contribuir a la divulgació deis :17.tslidispensablei
corieT117
`
nents artístico i d'orientaAnAni,
materia (me fins ara ha e§taefórn-1'
negligida a la nostra terra.
curset -es clesenrotIlara sota el Seguent programa:
t. Nocions generals del que da i
Pot Esser la llar.
z. Exemples del que s'ha fet a la
aostra terra 1 o les gratis ciuta.s es•
trangere.
3. Coneix • nent dels mate las i
atuells d'art popular. liarmenitzaeió
dels colors
4. Plantes. Aprofitament in 'espai. Dispo,izsi deis mobles. Les c., / fines .Els colers (Exermies i prac-

d'amor i aventures a les selves
de Borneo al

•• COLISEUM
wwwww

PJVLA

maza zazo

,MUNiCIPI

ald a la gmbralta eival quina ~seremad osa Oiliedia a la oarretera

de It Mas alliabadirli, en la quid
t fou mort wa bate" que féu
uns dispara des d'un auto.
De Proven
' ents
El inateia jutge nenyer !tibian() és el que instruir diligencies
L MERCAT DE BABEL
per la publicari6 a Solidaridad
O b re r a dels
eis a* es "Alocución
el'
sertne
ha
concedit
lloes
de
venda
vänem
poder
Dissortadaneengt no
nyor Aiguader, que no els hem vist al soldado", 1E1 alma de Esassistir a Ifedeaverasenesióde PAjuntament dérBsseenam I a j e que en etelloe?
Ah paramos no seas ha donat res
reniem unir EfRater ck* no dir. Pera
l'actual orgeniteaciée del neón fa que absoletament, ni el senyor Airearle-,
ni el senyor Casanoves, ni ningte
el públic queassisteix a l c e. sessions
Ele pasmo:, eetnn on eren fa cinc
sigui d'un color o d'un atare color,
segons les necessitats del moment, meses.
Leinics enea que han fet els pai nosaltres, pobres de nosaltres, no
gerne, entenetin-No be eh %enyetes
tenim vocació de •cantaleó.
Reunió del Consell
regidora, a fnuir de la tutela dels
De totes maneres, tenirn gpirebé
Alar a la tarda, co st cada dilluns,
la certesa que els senyors cale di- assentadors i agavelladors„ tutela
vendres passat fijes de púbaic no que convindria que deixessin altres a reunir-se ei Consela de la Geneeren en. la . sera. tanate el. públic waters que no san pretiaantent pe- ralice", sota la presidida del sesesee.,
nyor Maciä.
ese caeretna" per . a q& bona mema
1 as etelevenir gin no hl ha cap
deis debata, ni: can . tots desarenaAgraiment
regidor,
ni
en
pes,
tele
l'Aleatanient
mente crar nectits <Pella< volierradenar
eue page urges als pagesos el dret
El senyor Pérez Feas. cap dels
a, enterare.
Dios!~ d'Esquadra, ens preve gee
de disposar dels sens productes.
Are* eis. anal' qpe fa,APra ea re
818 paseaos vean nomás que es agraim de part seva les provee d'a(Manió', e mie«atteentral-menlas
de Fruites i Verdures ha hagut compleixi el reglament en els seus fecte i de mentol que ha rebtst tmb
temes suficient per a bastir vuit o anides tercer i orne, es a dita el menas de la watt del sed pare, en
deu mercats menys indecamts que Itere que els pertany i dues vendes la impossibilitat de fer-ho ell pasodiarias.
nalment.
l'actual i. ron a resolire eote els
Els pagesme eetan tips i emite 4e
pitts que, Fe passat per laseadienDec.laracions del sentyor
lee
prentmences
deis
senyers
alcalde. I äaillso n'ha sebrat pereue
Terradelles
melts déla senyors reepdors • es p0- des, amen Vasera. siguin Aiguarters,
i dele eenvore regidor", es eligen
goessin formar un ceiteri i ato tinEl conseller de Governació, segaessin netessitat d recrerer a Borne o es, diesen Casanoves. Flan nyor Terradelles, va rebre ahir els
efectismes destenyits i a corifusions', camote mama solee de saberes per periodistes.
de tamany natural. Pere: disten que t les escales i pels negociats de la
Digne que el senyor Madi no els
per obra i gràcia de certes silbaren-1 Casa Gran, per a emir cap mena
rebele
d'enmanga.
cite nankrals,, eneua ene- travnott-'
Preguntada la seva opirci6 sobre
Darrerament es va ranear al et ellseurs que pronuncie a Ma4rid
se de ladres i verdures pugua semPresident
de
la
per
tal
Generalint,
blar una paradoxa, no ha estat així.
el sena Manea, digué que no Ehacom hi havea molts elements inte- via llegit.
Ara, després de la magníficas deen sets, en l'actual estat de coses sne
Carea ma. han fet, els, pagesos
Els periodista li indicaren en
pretenien embolicar la troce i fer tenia tareas de veare el senyte
Passesig dt- la Latlentrise
cause' repinta es un Vtlil emitiese
hose, vulgui en colom ar a agua*
Macla per tal de coneixer el ateo
social inexistent Cal reconeixen
amena ;otees les dinar-tia
eritert sobre la earta del senyett
ademas las. re:siena:as de '131 ;Ale- que, a dlesgrat de la bona voluntat liarcelif Domingo, en la qual indidel eensior Maciä no s'aconseguf
bi dia es el" sor Santamaria, deca la ava separecilt del Directori.
mostrarte ua. gerfecte descornare- erreardee 'esi un sol pene de la qies- d'Eaqeerra Republicana de Cataltea
Come
ta
atenacea
titl.
el
mayor
Aimena de la qüestió, va dit "que els
oye, i també sobre lee das-re- es
ageicatoirs, ud Passeig de le Indús- 'madre, el/ va amar-sin che la reunió nifestacions del senyor Maura.
tria. COtn que no tenen control, ve- a c-ouvre-ada pel senyor Media abans
El senyor Terradellas digué que
nus fins a mejor preu que al Mer- adacalharsee, recordast-se poner del
calla tenis present en unieses asaest de Pone Pile.
cat".
samptes la doble personalitat del
Fóra molt convenient que el se- . Elsepagesos, dones, no confien en senyor
atacas, corn a president de
nyor Santamaria deraostrés el que engat a-mes que en la seva pròpia ve- la Generalitat
i com a president del
va dir, puix que cal no fiar-se massa i, limoat lper a reseldre un plet que es
Direeteri dcl partit d'Esquerra Rede les aperences o del que se sap • 'va envelhet de mala manera.
per tercera persona. moates vegades i Si ca Mercar del Born Ise de coca publicana de Catalunya.
En el primer deis seus aspectes,
interessa4ar. a. fer vemeAnefire aaa itinuar cesen un privihegi dele usencmr es tape Raque . íos molt rar etadace i..egareleadozs, l'Ajuntament o sigui cona a president de la Generalitat,
res te a reune el senyor
'te la paraula. Que pensin, perú, el
qnse senyor Saatamaria no sala
aar dl- presencia, dels patosos que sera ea Mercar tense la presea- arada en es assumptes política que
d'esizerstar.
s'acaben
.
cia
dula
laaseses. Amasen darren
ai. Pausar de las Intitules-riel feas, an4
Respecte a l'anee aspecte, digne
agua- ja fi. set, o.. vuit auyi se. dur .dies s'in demostrat a bastament
Mes
que
'un
mercat sernbla un ce- que per la secretaria del Directori
anua l'ostia, Ri hatr de vendré: foreps
del partit d'Esquerra seria tramesa
sanent per mana, «ama ditetre el, mentira
L'actual, actitud deLs paseaos Es junt amb una nota d'aquest, cela
retinte, dcl Merma, i per marannent
de l'Ajimtaanent: del. qual Muna i . un adveralmaent pes ala assatadors de la resposta que el autor Madi,
i per a ilAjuntament Cap violen- com a president del dit organisme
ha formar.. pan: anees veteada
; tia, paró 'cap defalliment, ni cap politic, dirigeix al senyor Domingo.
coortroV tenis elesitores,
jurtamesm me ara li maese aallein 'asubmissib..
Una nota de la Direeció
control': tia IlAjttnternent- sobre els , Pottuess vegades s'havia vist un
General de Sanitat
preus de les mercaderies venudes tertrueiasanea una unaninsitat tan izaSpreseionane com ara entre la gent
dintre ei Mercas?
La Direcció General de Sanitat ha
¿Podria demostrar el senyor Ulled . del aam p ..: 1 tot fa creme mre de- fet pública ta següent nota:
on é5 la reaellia on és el "quebran- 1 rara.
"Parece ei momento adecuado por
tamiento - del principi d'autoritat en a Breu: amb mercat <tel Born, o la oportunidad de poder corregirlo,
l'actual actitud des: pegesos; si al 1a,,mb merme aropi, bastit amb diners para ilustra/ e /a opinión penca socap i ele fi no-fan res mar qne res- propase els pagesos estan disposats bre /a anómala sittracian en que desproveir lascimat
tar en el Ilec que a restiu seis desanotadas sus trabajos ?os servicios
tina vulgues no. vulgsles?
anti-eessdrees en Espata.
R DWLOFEU GRAS
e0ia sane senyor Santamarla, els
Estos servicios, que tan impresMedible e importaree labor debiera
realizar, y en muchos casos realizan
:DEMANDES DEL VEIISET
COEVOCATORIA ALS cONCURVa. insto es decirle, tanto en el asMONTE DEL. PEORESSORAT
g-heicaeis . ha rebot la visita pecto higiénico ceno en el médico
d'un'a l CiamissSe de vaina del ara Y social, no dependen económicatreDOCICIIIS
rer 4o Calbária, trole compre s mente de los loados ordisarios del
El Tribunal del ccncurs lliuentsas ,e1s. da. Provenea i Rosse- presupuesto del Estado. Se mantiere per a la provisió de quatre
places de professor d'Educació liae eis' quals han 1 I iura t un °fi- nen mediante contribuciones, por
Mueical. de les Escoles Prinliga el i una deán:sida, signada per supuesto no votadas por las Cortes,
obtenidas de las casas de prostituniee 1: Grupa; 1šaoo1cirj convoca ja majoria dels dits Ve;iik.4,
teressant l'Aittutament que ción conforme a la categoría de
ele ceneitrsents qpe mencionaes nrocedeix'i Ud seguit a la colellas, y esto determina forzosamenran. perqui es presentir' el din
UI dem corrents a. dos quanta locació de Huatas a l'esmenat te, entre otros grandes datos de
carrer. i enserias qtte sigu su- variada clase, un sorprendente ancrome del mat1; , al filian: asaoprimas une. lacete que obst rueitagonisnm entre las Direcciones de
lar Milä 1 Fcntanals, per a procedir al segon exercici del con- non la coletinnacid, del carros- Seguridad y Sanidad del p aís, ya
per unir-se•ct tros ja ober t Inés que medidas de aquellas que tienden
Mara, que conei st irà en l'exentes
annent delararrer del Rosselló, a reducir el m'enero o calidad en
Giöi at vista, dluns corugusició
museinaU que noraspongni por per del:sana:ti-1i acaba.da la for- enanea a categoría sie los prostíbumada del carrer de Calibria.
los. hacen reaccionar a esta, al dissorteare.
manar la tributacian, con amenaza,
Els cuncureantaa tindhare nino mI amt (4 lees.
,
fan
cieere o reducción del trabajo en los
Tambr
constar
la nenesMinule de inminente" ae craam nar
diepereserios de lucha antivenérea,
sieat
di
l'aun
palbaea
que
té
el
l'esmentada cornposieió.
No será dificil imaginar sobre baConcursants que es convo- rarrrr dat Celabria en el tros
immodial • al earrer de Mallorca, se kozósnica tan errónea las imquen:
perfecciones de tan importante serNOTES DE PREUS
Arnner. Dordal; Merce a Arreare
vicio, au como comprender la neceevitado; Dt llars; • Bagollni lloras
Fine al die tú stete N'urente
sidad y urgencia de su total retarme
Elena; Ras Santoll. Carme; Mal
p ttdr ael, (!steer; I hartados c i
o incorporación franca y honrada al
Masseres, COnsola. Campmany pla 1101811- d preus per a
Estado, corno ocurre con las demäs
Cortes, Mentserral,a Cae:uní' ja(pi ida . iés de 4s9 ton es. de a rbó en
organizastioace saniteries Racionara Fortuny. Maria: Free:liudez
haus marea "Cc runa", amb desEnmarca., Menee; F-ant , Torres,
tiarneiiV a res' mitquIrtes trepe*1*
Mora terral ;. P'bree Puig; Rosa;
Pelona,
El conseller de Sanitat i Assis--n—
Garriga Manen!. Maria del.Car.
tincar Social. senyor Joven Sarroca,
'me:. (Burilan Runseti¡ Mbria;
Fin«, al din: 19 chale earrente,
del Govern de la Generalitat de CaOttawa
te les dotare s'admetran a la SeaGibara Ca min Maria;
talunya. eme estudia mies especial
Guileres
Gitillaume.
rió de Panera propoaleious pele in terie la futura organitaació de la
Din-be,.
Gilinä
a‘ 'Miar ql f,TWIll'S pneu fr13155-• llena antivenérea del :entre pes, fa
Isabol;Jaanyent Ouinquer, Mont- ta 11 a e ¡'g che . u1u. (MI unetters. d'aare constar haver vist anee satisiacció la
serrat; Miró Vilaplana, Pilar; per l'Oficina de Pagaduria, al' publicació d'aquesta nota de la DiMontserrat Morros. Romei; tipus de 417'11 paseaos.
rrcció General de Sanitat, que coin'Metallor Cebarles, Mereb:
cideix amb les idees que sobre es:eCamargo, Carme:
lla anporlant :Medió sanitaria ell
Julia. Rovere;, Rohost. Maroni.s,
suetenta i confia veure aplicades a
Junriedieeiö
Maria; fluí! Brame:. Pilar: Sala
Catalanya, rompen els mataos de
ireçl ; 1 ,ty.
Perxes. Garrar; Saler Pija l,
la vella arganitneal policiaca, tan
blagdhlena; Suite r,Ilasa;
inelicaç en ele ante resultats com
latieres de Barberà, Franease; I
inmoral en ele mas principia,
.
La
F.
A.
Ifa
propaganda
Parques Puig, Antoni; Riba
•
Martí, Francesc; Roma Roja,
a ha casernas
Tosen Maria; Salva( Cintos,
S'ha denunciat a l'autoritat
Joaquim; T o mbs Pnre, Joan.
militar que luan individua ¡RasSUBHASTA
garen a. 1 latee« d'alquiles caPublicat. 1:mur-mi de la rego- sernes de la guarniel fallos que 0011ItTE NUP11010. ALIMANY
Aval, (amarte, a tres queda
na subastad per esuflministrainciten a la itsuberdinael i
da van, tindrà Iloc la vultena
Ment de 1111 a la Casa Munici- rebelli6, i que porten
el
mnakstand del Curad, de Cultura
pressupostaarruel. 8 11.750 pesAlentara. organitaat Del Gomitetes, els pinas es podran pre- /Wat de la F. .A. I.
»estar al Negoreint d'Higiene 1 0ACTUACIONS DEL JTITOAT ta Eispano-Atereany.
Iii Iseario una teneres& en
Beneficencia de la Secretaria
MILITAR
tetentrnv eohre "Aereectra dr la
l'Ajuntere e nt. p dirs i baEl j'ase de causes de la. Divi- vida mal/mal de Leipzig".
res de treball, fine a les dolze
aló, comandaut Enric Pabians,
hor nacina/s, a la secretaria,
del dia 1 de relata vinent, i la
ha esta/ a Marrana per a fite efe Artbae, ndmero 15. principal,
lava obertura tindrb. Ilce a leg
anrinamenta
respecte
\Primera.
a
l'acresikáRa dW/ das ansglinft:
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** L'escriptor 1.-C.
Marclrus, conegiit par les sume ,aportacions de les literatures oriente fs
la !lengua francesa, ha fixat e é res
post de vista sobre la posició de . l'escsildus S'aval Hiefleg si /el de la tesolead. Despeé,: d'oletee el desedd e, el
con/odiado»,
l'eport i nirfa' i fa idunficidneid intellectuar

reicriptar oficisl tavei, die que ha
arribat l'hora de proedre partit f a clec
cimera el règim actual de competi sitia
entre els poble: i individua i n Ifirma que "l'escriptor nou será rev t ilu_
donad o no serä". Contra ei pdtrer
d'aquella fe. cremo§ <pe resperig cevolucionari no és favorable al desenredllamen. de les erts, de les fierres i ¡le
rhunknolate, a la ginesi de les obn
Mestres M'ardeos afirma que el gen
?latid: ~ay rota la leva potència
plena temperie. Segons el', " ...una da
les époques mis evidents, la Renaixenea, conegué els grana prínceps de l'es•
perit: Denle, Shakespeare, Leonarda,
Ariosto, Moutigne, Camera, Galileu , .
Cervantes, Eranne, Copirnic i tants.
d'altrea. El seguir/ de Roma no feia,
tremolar les mana divina de Miguel
Angel. Descartes medite el eres Método entre guerr i exentares. Ja saben
que durant la mis fina civilització del
amere globus, l'estat habitual de l'Atenes :Miga era el terror. La usureen deis dotadas hi era mis que problemätica, els mes eminents d'entre
ells eren, a la mis Ursa denúncia, portata davant el tribunal demagbgic nte.,
severa Secretes era condennat a beure
la cicuta i Plató era venut a Siracusa
com un esclau. En plena guerra civil
el demiürg Esquil recreava el món
mediterrani, Fídias donava vida a la
seva Minerva, Praxiteles immortalitzaa Afrodita i els mestres de casa

bastien Crea Mcirdres
regim de brou de gallina ideal
rels escriptors d'avui, la quietud l'eaita de la burgesia Es cosa mortal per
ferse el

a, la civilització. Segons ell, "...cal

iertatirar profundament en els con
¡' s
-perit revolucionari moderes, que ¿co
Es yes cap complex d'agitacions saz-nanas, de violències, de cremes, etc.
Ene toca a nosaltres, escriptors mo-

Ansociació

Protectora

de l'Ensenyança
Catalana
En la darrera sumió del Consell
lasirectiu de l'A. P. de l'E. C. es
varen ataceptar els &ocie aegüents:
Callarla: Pensionas de Sant Ignasi,
de Sarrid. irldiVidlIAS: 21 de Figueres, so de Sant Hilari Sacafm. 7 de
Barcelona, 3 de Blanes i u d'Esplugues, Molina de Rei, Sort, Vilabertran i N/atener/.
Havent-hi a Sant Hilari Sacem
nombre suficient de socis per a constituir la Delegació, s'acorda autoritzar els senyors Tomas Culi Verdaguien i Josep Ripoll perquè realitsin
tetes les gestions neceesarfea per
a orgaaritzer-la.

COMISSIONS DELEGADES.—

Es reben cornunicacions de la Delegada de Buenos Aires, trarnetent
145 pessetes a compre de llibres.
D'Esplugues de Llobregat, trametest acta de constitució de la Delegada, per la qual ha quedat constituida de la aegilent manera: President, Josep Pi Galtes; tresorer,
Antoni Petit; secretari, Enric Baffle
Can i no; amas, Joan Brilles 1 Fiara
cese Diví. Es ratifiquen els come-

naments.

Les de Manes. La Bisbal, Figueres, aloastblium i Vic, sobre cursos
de ilengua catalana. La de Sort china compte del començament de les
classes a la nova Escota Catalana.
La de Sant. Cugat temer cartells
del Concurs de Lectura i Escriptura
i Histeria de Catalunya a celebrar
al mes de fe'orer. La de Madrid,
referent a les gestions a fer sobre
la creació d'una. catedra de ?lengua
cataana a la Universitat ele la ciutat. Les de Stges. Benissanet, Girona, Rubí, Olot. Gandesa, Tàrrega,
Capellades, Reus, .Arenya de Munt,
sestsre assumptes de trata:t.

Havent-nos anabentat pel "Diari

de Sabadell" que a la Comissió Delegada de la dita ciutat se li ha
otea la quanti-te de 585 pessetes
proceleuts de la liquideció d ' una
multa imposada durant la Dictadura. destinada a premis per a concursos eecolars d'Histeria s'acorde
demanar detalls sobre la dita ofensa
a l'objecte de poder regraciar-ne als

donadors.
COMISSIO TECNICA. — S ' aproven lea següents propostes de la
Comissió
Concedir Iota de llibret al Grup
Escolar Lluis Vives, Escota Nacional de Sant leorene Savall i Escola
del Casal de Cultura de Gracia.
Informar la concenió de duo bequia a alumna mancas' de recursos
per a l'Escota Catalana del .enyor
Manuel Ribes.
Concedir subvenciona als Cursos
de llague Catalana. de Vis-, or ga nitzat per "Catalunya Velar", i de
Bienes, nrganitaat per la Co,nip ii
Delegada, per ajudar a pagar llurs
despea«.
Atendre les indicacions teta per
yo grua de asesines d'Ene'« Ca-

doras nao as an. likament lee enyeses disciplines de resperit di ea'
bailar per Manisera bes maduida,
de remangar naa «ganancia en
estas de carencia. per l'ordre nou elesalienas« eatablert sobra lea bases de
la solidaritat universal i de la coope.
nació universal" lklardrds ataca sis
cirabotes de la inteNigincia, els caneadan a les acdèmies g is aspirants a
cortdeceracions: "L'hora no es ja easIs
chatees, un món non ha començat".
laseatura-literatitra, i41 11411~0S114113
prOduccid deretione, d'estetinee, de
medirme, de "sex-a", d'adiar/vis
retiene a la neto jorentut nedri nda
d'ueerit revelecioogri. "L'he.* «eral
ir severa i magnifica"

"Heroin de la Llibertat"
En el conears obert per la Cana'aria Delegada de /a Generalltat de
Catalunya a Girona per a premias la
miltor biografia històrica d'alguna homes d'aquell e s comarques que mes varen distingir-se en defensa de la UIbes-tat i la República a/ segle pasme,
ha estat premiada l'obra *dada
• Haeis de la Liibertet g, de la gual
fa autor el nata compare Clanes
Rebota.
Aqueas treball es fruit de les merques fetes per l'autor als arxius de len
cases Maranges, de L'Escala; Ametller, de Banyoles; Roger, de aleases
net de Cabrenars, i Fages de aiment,
de Castelló d'EngnIries.

Antoni M. Alcover
ha mort
A la clan de Palma de idailorea
ha natet l'escriptor mallorqui Dr. Antonl M. Aleada Si b6 te mée leneguda la mva aetivitst cona a Slbleg
dialectallata, cedan me la uva personalitat Hucha& restará a coutista.
Les artes Rendaje: mallorquines són
una mostea caractertsnca de Remera
cateen (fina aquest genere.
Antoni M. Alcover tenia seimanta
mou anys i era natural de Maaacor:Havia exereit malta ates el arree de
icari general de la Dibcesi, i a l'any
*90 3 va Ene- nomenat magistral, ceelle que va exercir fina l'any
Ha deixat en curs de publicadsó un
niccionari Cotafa-Vatencid-Balear, la
teadencia dialectalitrant del qual no

earnpartelx actualment ningú.
,Ha mort essent degil de la catedral
de Palma i el sea enterrantent km una
frica manifstació de dol.
Pe la sma politice creiem bonest
no parlar-ne en aquests rnomenta

talanes interessant-se davant del Govena de la Generalitat de Catalunya
pelarse es faci queicom a Lu r favor,
tetase en compre ets temed, que
han -a-inaut arestant a /a cultura catearas, adhue en el perfocte 4. presea
de la Dictadura.
Cancere la quantitat de gua:decentes pesaetes al Centre de Dependents del Comer; i de la radian:la,
de Saaadell, per invertir-les en premia en el Conos* escolar chut amb
ocasió del cinqua aniversari de la
sera fandació.
CURVOS DE CATALA. —
dóna mente ave sota el patronal
de la costra Associació s'han ccganitzat els cnnos de llengua catalana sus-setas:
M Casal Lieldatä, a dame de Joaquim Ar.2r21.
A Sanee Colonia de Gramanet, a
cärrec de J. Soler Vidal.
A Gavia a arree de Carlee 24a-

SrinYä.
A Blautte, a cirree de Jama Poema.
A Vic, a tärree de Rimen Rin¿-ola.
A la Rbeio Asa:dadas, un enea
¿ 'Histeria .de Catalunya, • arree
del senyor ¡Tases> Partmella. Ea rep
Ilista del, &Perita al cure de catalä
de l'Agrupesió E:temer:mista "ira-

talunya".
CONCUReOS DE LECTURA I
ESCRIPTUIA D'ITORT.A. — La
presidencia *ferrar l'èxit del segon
Concurs de Lectura 1 Es nptrns
d'Harta, acotriant-se que ei facial
pcI dit exit da Comissió Delegada
que l'organitzes. Ai metete, el President de la II elegae6 d'Horta dalna
les gràcies pele premia cedits i per
les faciatats donaran, ferie constar denles la sena natisfacei6 per la e0nferincia que el ateretari de l' Associació, senyor Lluis Berrean i Pijota,
va donar en Aquella bbrriada, explicant les unge es Je fa Protectora.
ESCOLES. Gap Escolar
Ramon Llull i .Aertice dels Pobres
donen grades ad* donatius de Abres; diverses Bateles trameten comunicacions que sets raraides; l'Ateneu Instructlu de Coreen densena una subvenri6 per a lee lleves
Escotes, la qual pelada passi a la
Comissió Tierglra.
COMfUNIC.teCTON'S. — L'Acsdarla i Laboratori de Ciencies Medique» de Catalina i la Unid Catalanista comuniquen les reses nora
Juntes. La Gerseralitat de Ultimara
*mana Sn tagiort de lee tenues
efectuades per Protectora, el qual
oportunamene fou trames:. La Residencia Inteemacional d'Estudiante
tramet el roa Reglament interior.
Ei reben acreedor"» per a diversa
conferencies A Palestra, Seminari ¿ePedagogía Ateueu Polytechnieum.
A l'acte inaugural de cera de l'AteI lai va amasar, en
neU BarctiOnrA

representada de la Protectora, el
cen s eller senar Zampen Pebre.
Altres invitacions a divers e s so!enmiele; de l'Inst itut de Cultura i
Biblieteca Nadar per a la Dona,
dels organitadors de l'acte patrib-
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NOTES OFICIOSES
QUATRZ OONCERTS AL CIRCO"; ARTISTIC DE ST. LLUC
Al Clrool Artistic de Sant Lluc,
durant el mes de gener, en qui estere encara exposat el Pesesebre antic i modern (del segle XV al XX),
a ces'hi cekbruan quatre comuna s l
tu, en ele quals eoHaboraran en/a
nents artistes i s'hi fan. tota ni ena
de menea. El primer colmen 5C
celebrara diumenge, dia hi
prendran part la senyoreta Montserrat Salvador, Eduard Toldeä i Blai
Net. El programa del corleas serà
escollidlasim; hi ha pasta per a un
pilblie *date t intelligent L'alta
vale deis ~cerastes ens descarteea de fer-ne l'elogi.
L'altre coticen, dinmenge, dia 17,
Es també esperat amb un gran delit. Ana* a càrrec del meetre Joan
Llongueres, el qual presentare alguna deis seus jocs rítmica; despees,
œm a cosa completament nava, doasan ä tinca cançons nadalenques, representades per nena i nenes de dls.
tingides fanales barcelonines. L'escenificació i vestits va a cärrec de
l'artista Jaume Busquets. Es una
necias que engrescare extraordineriament i is esperada amb
nitre concut, diumenge, dia
el dcerari ¡Dan Gibert Camina, el
eral, en el clavIcembal, ens donará
un selectfasim programa de música,
especialment antiga. No cal dir que
la raresa i valor d'aquest concert interemarä vivament els amante de
la bona músicaAcluecas concerta seran oaronats,
el diumenge, dia 31, pel Quartet
sana piano, en qué intervindran les
eenyoretes Mark Capdevila, Merca
Llena Otto Schwarz i Joaep Lamanase.

OLYMPIA
L'Ansociaci6 <>oral de Matra de
Moravia (Taccdoviquia), sota la
direcció del seu fundador el nteetre
Ferran Vach, a Olympia
Sean únicament dos els concerts
voces que es donaran en aquest coliseu i tindran lloc el primer el die-sabte vinent dia 16, al vespre, i ea
segon, el diumenge, dia 17, a an
tarda.

* * *

A l'Ateneu Enciclopedic Popular,
aval, diumenge. a les cine de la. 'tarda, se celebran un concert a efe rec
de la cantatriu senyoreta Conce:eció
Cortacans i del mestre Font . Palmanda, els quals interpretaras: an
escolla programa d'obres clàssiques

i modernes.
REVISTA MUSICAT.
CATALANA
El tolmera de de embre dtaqueeta
important publicació, bu'hletí de
l'Orfeó Catali, conté el eeaftert sumad: "L'Opera de Ramea es", article
en el qual t'ensebo mueca:wat i exCelitat artista V. M. de alibert ana/asa i comenta meetrivo'ement Una
extensa otea de Pard-Maeie Matan,
la qua' porta eh meteist tftal de l'article que atan comentatit, i cortenemir. Patea, ia mes irdoportant pu-

blicació que &ha escrit sobre la ma.
seria. "Josep Rafael Carreres Bu
bena i las emes recerques per a e
las-tedia de la música a Catalunyecometiese en el qua l l'infatigable
rector de la re vi sta de que pariere
Joan Salvat, pose ele mana* le,
activitats musical& de Guares, i
recree eapecialment al seu Pibe
"Caries d'Austria u Elisabeth
Elninewich Wolfenbüttel a »are,
lona i Girona", que rentes dada in.
terenants conté per a la histeria
musical catalana. "Collegi de Mes.
tres de Capella i Organistes dei
bat de Barreonez Acte ir.augural"
airea el caseta& ele presentació de
cicatee Millet i en extens extracte ce
la notable dicen lacias de mossenJose
Mueset sobre la. improvisadas a i'or.
g-ue segons l'efecola tradicional trae
cesa.
Esmentem, encara, les seccione
habituals, "Ptern3 Musicals Eusse
Pateen i Llagostera", "Orfeó Cata.
lä", "Ifovireent musical" (Araste.

dans, Paría, Suissa i Baroelonaa
"Vida musical dels Orfeores de Ca.
talunya.", a leotkimi" i "Obituari
Cesta de- costum aqueas número e
troba de venda als principals quise.
COS de la nostra ciutat i a l'Orle':
Ca ta lä.
Amb Sí narrnero que acabem
ressenyne va Melosa la :atea gener
corree,nent a l'any que acaba de
transv'esrer. En ella trobem senya.
lats enfieles originals de Diran Ale
sudase, remesen Baldelló, E. L. Che
varri, V. Isla de Gibert, F. Lliurat
J. I. zongueres, J. Massiä, L Milla,
F. Pujol, J. Salvar, J. Sobire, N. sloninirky, etc..., una extensa informa.
ció ate les taquea de l'Orfeó Cata.
In.. i del movienent musical de 'a
t'ostra terra i de l'estranger, um
eneensa informació bibbogrifica i
necrológka, diversos suplements
aistatrs, etc., etc., toses les real!
e:oses donen un to eleve a la vete.
ama de les revistes musicals

SESSIO D'ART MUSICAL Al
PESSEBRE DEL FOMENT DI
LES ARTS DECORATIVES
El Foment de les Arts Decora.
tires ha organitzat una tanda de sn.
sions selectes d'art musical al Pes .
sebre que ha construit al Pasae
de Gräcia, núne 57, a les quals. tarendran part alguna deis millors araste:
de la nostra terna.
La primera d'aquestes sessions
tindre. Roe dimecre rinent, dia
a les set de la tarda, i arar i a circe c
dels joves artistas, pensionare a Parls
per la Diputació de Barcelona, Jaez
Albs, i Carme Alba, p',anista acompanyant
La segona Sessió tindrà lloc el dia
següent, dijoue, a la rnateixa hora.
En ella, el distinga folklorista Valeri
Serra i Boldú, descabdellarà rinteressautissim tema "La vida de Jesiii
a través de la caneó popular catalana", amb illustracions musicals a
càrrec de l'eninent cantatriu af.' de
Can-me Aimat, aconmanyada al piare
pel mestre Joan B. Lamben, auta.
de les harmonitzacions de les caneara que horn ext-cutare.
Es indubtable que amb aquestes
misione d'art musical, el Foment de
les Arta Docoreeves ajumare nous
exits als que ja porta assolits amb
Pessebre que ha conetruit al Pesseig de Grkela, 57.
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tic de Cambrils 1 de l'Atenett Eolattchnicum. La S'audacia Bernat
Idletge aria divetaes pnblicacioes,
demeinactea a propaganda en terres
d'Asnería.
Diversa comeralcacions subscri•
vint-se per bon -nombre d'esa:migra
a l'adietó d'Ilonuattatge dallada al
malagnanyat atente Francesc Flos

i Caleat

La preside:mea eanifeets que s'ha
trama exprestsions de condal ale
fatales dels socis anyors Lluís
Bou; Jeep Grau, de Rens; Enric
Daran, de Sabadell, 1 als socia doctor Cannaada, Lluis Torres Unastres, Josep Riera i Enric Monja,
per la defienda de persones de llar
Tetaba es presenta el Consell un
exemptar del Ilibre "Versos de Vell",
de l'inspir at poeta Francesc Matheu,
publicat Jada ocasió del seu vuitantè
'salven:O i que ha tingut l'eteneib
de remeten a l'Arsectació, agraint-te
la finesa.
Alad matear es presenta el Ilibre
lego* de les "Lectures d'Infanta",
original de la senyoreta Maria de
l'Assompci6 nagual, amb aunaos
de la &envare« Lola Anglada, que
da monte amb gran tatisfacetta.
ACORDS. S'acorde felicitar
el eoci doctor Josep Fontbona, que
tare terne' ha olerte a la Protectora, per haver estat elegit Pi-celases dea Cae de Metges, amb
vot adobe I trametre al Con@el d'Agricultura de la Generalitte de Catalunya la proposta
del toci senyor Enría Sala en la
darrera reunió general de la Protectora Solare l'organització deis enmayaments egrtcolee, junt tunb ele
informes que referent a ella donaren ala senara Ramon sea Augnu ItieOlnl, pugne tire-crin en
«mane, al es cree convenient en el
descabdellament deis plans, en elaboneta i replanteig.
Finalment .'acorda conceda le
gratificaciones de consuetud al personal de les oficines pel bon compilaran de llora taquea

i

SOLER 1 TORRA Gm"s
BITLLETS
Franceses: 465 0 per roa
Anglesos: 40'3o pasees.
Italiana: foja per roo.
Belgues: 32'30 per loo.
Suissot: 23150 Per Loo.
Portuguesos: 035 puntea.
Alemenys (Reichsmark): 279 pta.
Austria (Schilling): ats pesas-sea.
Tecoalovaquia: 34 Per loa
Holandesas: 4'60 pessetes.

Sukia: 210 pusetes.
Noruega: 210 pessetes.
Dinamarca: im /enseres.
Ramada: 6'eo per too.
Bulgaria: 7 per dio.
Trinquis : e'ea pessetes.
Estats Units: raga pessetes.
Cenada: aato pessetes.
Argentina: 2'80 pessetes.
Canguis: 4'60 pessetes.
Xilens: o'eo pessetes.
Brasilers: °ase pessetes.
Bolieans, 2'25 ptes.
Colombiana, 7'6o pres.
Peruans 2825 pessetes.
Paraguais: rato pessetea
Venezuela: 1'25 pessetes.
Japoneses: 3' 5 o pessetes.
Argelins 4025 Per roo.
Egipre: 40 peseetes.
Filipines: 3'23 pessetes.
Hongria: teo pessetes.
OR

Alfons; 228 per roo.
Unces: 228 per sor.
4 i 2 duros: 228 per roo.
1 duro: n'en pusetes.
22; per no
Franca: tm per roo.
Llittres: 52'45 pessetn.

Dblara: reço pessetea.
Cuba: ties penetes
?alexia non: 228 per roo.
Venezuela; uy per zoo.
M'arca: "roer toa

Dimarts, 12 de ganar de 1932
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ATLETISME

ELS CAMPIONATS « DE CAT.111.1.11eA, UNIVERSITARLE, D'ATLETISME

EL CAMPIO GARCIA, FÁCIL
GUANYADOR DE LA MARX1

REUNID DE DELEGATS

MASNOU - BARC.ELONA

Per a rorganització deis
EL le C. BARCELONA, LINIC
EQUIP CLASSIFICAT.
Aquesta n roa, que s'efectua
diumenge passat, organitzada
poi Casal Barcelonista, constituf, una vegada mes, tina
ria pel blau-grana (lucran Gar.
bt la inscripció era foro
nombrosa, en canvi en el Hoe
sortida foren en grau nombre ele "for-faite", i sembla que
una part d'aquestes abstenciens
faren a cansa d'establii la classificació social per equips de
cinc corredora. la qua l cosa
motive que no prengués la sortida d'aquesta carrera l'A. E.
Tagamament.
Aquestes abatencions tragueren lluiment a la carrera. ja
que entre els que no PS pren
taren s'hi trobaven cls t'adatonins CastelltOrt i Aria. directes
rivals del campió Garrea que-

darte per tare la liuda recluida
entre rls elements que havien
d'adjudicar-se els nitres lleve.
No tretiem aqueates deeisions
adoptarles tant pel que tara al
Tagamanent t'ora ele altras
"fore faits". gatre enarrIades. i
roes tenint en compte l'espiarle
viat e empro demostrada pels allucida i essent aquesta ocasie
rrencoratjar a la novella entitat
crear:U zadora.
La sortida fou donada puntualment al MRSII011. /01, S.guit ja Da n previst cl guanyaflor. el mine SeI/Se oloprar-se
gana. PS limilk a figurar enlre
el sopan SCrInv, t que formaven
els mes novells.
En canvi. oit es vele mes impetu fon en el pi: linar grup. que
rmaven ola •Medina. .1. Fattl,
Pellin, Villars, Julia i 13. Ford.
Tot segun el velera Medina
P rocur a estapar-se. motivant
aquesta lamida un tren molt
vi,/ per part de Bonaveeturn
Fan,. el qual ti tfa Ii iiiaol
inetant. fine por ahnesa d'arribar a la meta. ca l . alesheres feu
superat por Villarh. Julia i Medina d egut al formidable esfore
realiirat.
Garcia, a mesura olla tra p eenrria la carrera anava
eana.ao nn el primos Une. perdont el enntarla al pont
B e s e e. i aconse g ui. en arribar
al f i nal. un avantal g o força r e
p is sena SPCIIi--rnahleo
dora. dernestrant Que por a ell
e l tamos no PFI9 . 3 i que este
d i spr sat a refermar els seta

r•

Wats.
El mataroni lberm que prenrete la sortida 4 minuta despees
no l'hora. ArrIbil a SPte 110,,
pare la seva praaancia no tau
claasificada, x Panul llague de
retirar-se per la torta I hita
seetinguda duran! teta la carrera. lt qual cosa resenlä.
re e rganització fru molt ben
portada i per a tnt el circuit
chi notava un ambient foro
acollidor.

J. ee P.
L'ordre d'arribada fou establerta com segueix:
1.-Guerau Garcia, F. C. Barcelona, senicr, 1 hora 32 mi-

nuta.

2.-Angel Villach, La Mota

de Terrassa, junior.

3.-Franneac Juliä, F. C. Ba-

dalona. junior.
4.--Arntr Medina, F. C. Barcelona, senior.
5.-Bonaventura Font, ídem,
Junior.

F rn 01, Idem. junior.
7.-Frane a ac Prat, C. E. La
Sfrin. juninr.
8.-R. Bartra. E. C. flarrelona. dahutant.
9.-Joan Julia. F. C. Badalo-

na. ¡unir.
Salesee. °limpie.

junte".
ti -Josep Parees, F. C. Badalona. debutan?.
12.-Josep Pinn. C. C. Jepilar. junior.
13.-Joan Garay. Olímpic, deInitant.
14.---J. Martí. F. C. Barcelona. inninr.
13.--M. Arelis. F. C. Barcelona. ittnirr.
16.--Fratieese Canal !. ele C.
Barcelona. tirholant.
1
Teleftmira.
1

F. C. Barrelena. 15 multe

Campionata catalans d'atletisme universitari, que se celebraran a la nostra ciutat els
dies 19 i 20 de mare vinent, organitzats pel Rugby Club Une
versitari, han estat nomenats
ele següents delegas de Facue

tal :
Dret.-Sereis i Manolos.
Pelayo.
efledioina. Peidro
Teonlos.-Freixe3 e Arevalo.
Arquitectes.-Rafel S erra he
ma.
Enginyers.-Seizar 1 Brave.

Batxillerat.-Josep M. Angel.
.aquests delegats /nutran de
peraemerese a reatalge @oriol
dr ITtilvarsitari, Plaça del BonSueees. 2. segon. aegona. dijous
vinent, a les set de la tarda, per
al primer canvi dempressions.

CICLISME
RESULTAT DE LA PRIMERA
CARRERA AMATEUR ORGANITZADA PER LA U. V. E.

Al lloc previst es dona la
aartnia a 2a corredors deis 30
inscrita en aquesta categoria.
S'efectuaren cense centratemps els 50 quilòmetres, i
s'eetabli in segu e nt classifica-

rae:

1.-Antoni Obiols, 1 hora 29
minuts 4 segons.
Valls, 1 le 30 minuls 32 s.
3.-Joan López. 1 h. 34 m.
4.-Josep Gil, 1 h. 31 m. 3s.
5. -Mi quel Ochoa, 1 le 3e minuts 10 s.
6.-Ferran Velilla, 1 h. 35
minina 1 s.
7.-Raqu a l Conesa, 1 11. 36
211/11.1t,

1 ›.

8.-Joun Cases, 1 lt. 36 minuts 10 e.
9.-Artur Carbone. 1 h. 38
iniauts 37 s.
0 .-Llaienç Capdevila. 1 hora 40 111. 11 8.
11 .--Josep Cases, 1 h. 41 mita.-Viconts Mengua!. I h. al
1111i/lits tul

13.- Cc nstanti elartie el- h. 42
minele 32 e.
1 1.--Alexa1ldre Casanoves, 1
hora 7 t, 53 e.
15.- -llamen Vila, 1 h, 30 minu t s 16 e.
16.-Enric Bergalló, 1 h. 50
mimas 16 s.
17.--Salvador Buendia, 2 h. 1
minut 2 e.
No l'oren classifirafs ele mir.
rederst nnmerret 9 1 92, per ha\ er estat manifestament entre/late.
la segona carrera per a ama'Aura Se crlahrat : ii el din ?a de

l'actual.
ELS CAMPIONS
FALCE HANSF.N - GUERRA
VENCEDOR S DE I.A REUNID
DE PARTS
Paris-El match internacional entre els equipe ritertns
serinters-rutiers. formats per
aliehard-Blanch r linee per un
resta,. i Falce Hausen-Guerra,
per l'Otra, acinesia darrers
campions del men de la respectiva esperinlitat, fou guanYat per regule asirme:Pie que
S'adjudic h toles lee Provea.
Els residíais &tantita (oren
els seaeenta:
Primel 'a manera. 1 quilanin
:asnal ce:
Die rnntra
1.--e g -nernio. Palee Hansen i
Weherre en 1 in. 11 a. 2.e.
1.-enierra. en 1 ni. 11 sefr‘ ,.1M 2-5.
t.-Blanchonn e e en 1 m. t

scanes
', arena mänega, individual,
d e 5 quiternetrea:
_c_Fe_anqur. Falce Hanpunta.
san 1 Mihflt. amh
2.-Fx.annue. Guerra i Rlanchannot, ami" 93 punta.
Ea dorlirat venerdor
ratrnnurr per liaver guanval el
rje,•, er grehlt.

Tarea,/ man a n, peraecurie.
Ir' C onilemelreat
1.-Fa Irle lattaaon-Guar:ra.
2.-Mir1-iard .13Inneh o nnet, a
110 metros.
°t'arta manega, darrera lardem:
1.--Falrli Hansen, en 17 minuta 13 e.
9.-Plan e hennee s 1e111 rastree

-

150

atiehard. n
metros.
Guerra. 200 matees.
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En una actuació dolenta, el Barcelona obté un bon resultat sobre l'Alavia.
L'Espanyol és batut a Madrid. -- El Catalunya, a Can Ràbia, socombi
davant el Sevilla
t.
A la tercera divi g ió, el Júpiter es manté al cap de la clasaificació
El Barcelona guanyador de El Madrid va vencer l'Esl'Alavés per sis gols a cap panyol per tres gols a cap
Al camp de Lcs Corts lu ailuiren
Poet espectaeors, diumenge, amb /mafia del partit Barcelona - Alavés. Al
públic, han/ate/a, no va cridar-li
tenciú el partit, malgrat de la victeria que l'equip visitant obtingué, cl
dimecres anterior, sobre l'Espanyol.
Amb tot, pera, ele aficionats que no
presencaaren asares: anca/are no varen
perdre res de bo; tanmateix la molt
de ternas ja cate no es pot %cure un
partit mitjanament interenant
El Barcelona, en el partit que ens
ocupa, per no perdre el costana va
presentar-se amb una serie dc canvis,
1 arco, corn és natural, influeix notablement en el rendiment l corlean d'un
enuip.
Aixi vana tenir que el nostre equipa
diumenae, va assolir un resultat, del
qual es pot ben dir que els mateixos
jugadors varen esser-ne els primers
sorpresas.
Aquel' que nomas Fugues preseaciat el primer temps, i, mes encara,
el coluenç del segon, en veure el resultat final de la partida, francament
hauria trobat cl rrsultat cquivocat,
puix que, de la manera que acta el
Barcelona, tanmateix semblava impossibk que pugues adjudicar-se res
menys que sis gols.
I no és pas que minoras mes el inc
barcelonista a la segona part; rúnica
cosa encartada daquesta equip, al segon temes, va Esser el donar mis joc
a l'ala dreta. Piera, el qua!, si mis no,
va treballar notableinent. De 171PS a
mi, el decaure un xic la resista:ida
forastera, dona la impressió que el
nostre•equip hagués entrat en una
franca reaccie, quan iimica cosa que
In, va ésser malorar la pretisia en
els remats rin ugadas, de les Mula
tantas i tantas ae rahavien ja preseatat al primer tcmpa
L'Alavés, no es limita pas a un jot
defensiu, sitió que la majoria da ternas
aextrci d'atan coas o prova que es
guanya, mults monteas de darnini i
alauncs ocasians en les nmals el gel
es ida imminent.
La millar linia que hem observa en
requip de Vitara, innegablement, va
amar la mitjana, la qual es mostra infatigabla donant joc a la davantera.
Val a dir que aquesta linia datac jUgá
força si be peca de no saber aproiitar
amb oportunitat les ocas:ons davant el
marc de Noguas a de j•assada, de poca direccia en el xua
No pedem pas parlar desfavorablement del porter Garay, pula que actea sempre amb encert, i evita alguna
gol, al Set) equip. En canvi els defensa, es mostraren inferiors a llurs
compares.
***
En cemen;ar-se :a armera para ja
al cap de tres minuts de joc, es produi cl primer gol barcelonista. Va
ser degut
degut a una bala que Piara cedi
a Bestit, i aquest 'cuba rortament. espere .Agaray aclara tinta, i Ramon remata el gol.
Això semblava que havia de Por
-tarunceitrésalpíerim
va amar aixi, puix que, en la resaa
de la primera aara ham no hl ,aba
veure res D2é.3 diyne d'esment si no
Es un continuat atac a la porta alavela, cl qual encara no arriben/ a
cornprendre cota els jugador, barrelonistes es varen deixar perdre un lk,11
co!.
UI segon temps comenait amb una
serie de f ais barcelonistes, els quals
fcien pre ..eine une rcaccia alavesa.
No iou sis:a pena, puix que, al cap
de sis minuts. Goiburu s'escapa amb
la alia cap a reanima anima que rentrava, i Ramon, dc xut. remate cl >caen gol.
Despras daquest gol va decante novament la lhata, fins que viname un
descens ioraster, i. al cep de vint-:dús minute en executar-se un irrekick contra l'Alavés, Piara apta la
bala. centra liaría i Sagi remata. d'un
fort xut, el tercer sol.
Once minuta mes tard, en cxecutar
un carner, i amar rthisada la bala,
Arnau, a gran distancia. aura fortament, i, per quarta segada, iéu penetrar la bala al marc.
Al cap de tren:a-sis minuts Pirra
Illura una bala a Arnau. pera atoiest
la hi torna, i Ilacios centra: up defensa colgué treure la 21".1, Veri.7
sama vora Ramon, el qua!. d'un bon
xut, acomeral el rinaua gol.
I be: no 3'havia acabat encara. Mancaben dos ninauts Per acabar-4 cl Par
-taqunexcSgir
cintra IAlataa Arocha es llança
brunzent a rematar la bala amb el
cap, I aconsegul el sise i darrer gol.
Sota l'arbitratge del senyor Escartia, els equipa varen urengterar-se
BARCELONA: Noauée Zabaln,
»mi n a, Arnata Acerba, Ganas. P:ere, Beatit, Goilang, Ramon i Sagi.

CLAVES: Garay, Aries, Deis,
Antern, Fette, Paco, Armo
lieru, bartule. UcA.1 Etbevarda.
T. T. R.
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El aladrid feu, ni molt menys,
un gran encorare. Tampoc no ho necessita. Porqui totes les vegades que
avançava portara un pera per a la
porta de 1 : lorença, que cla anta contraris so salieren mai infondre. Mancat aequip de Regueiro, amb Bestit i
Hilario en una mala tarda, a penes
si es icrjaren jugadas de mèrit.
L'eucontre no tingué gran interés,
ni moments vistosos ni ernocionants,
perqua, a mas, el triomf del Madrid
II.) estigué mai en dubte. Marcat el
primer gol en els cornençaments tot
teja preveure que l'Espanyol perdria
per un fort tanteig, molt ¡abs tenint
en compte que les condiciona climatolaaiquas del terreny no li eran favorables. No tau aixi perquè el Madrid no dona tot el rendiment que
s'esperava, i, en canvi, els catalans,
laany de desmoralitzar-se, Iluitaren
amb gran entusiasme per anitellar el
resultat, ço que ja her, dit que era
dificil per la ineficacia perforadora.
Dominaren en /Imites fases del partit,
especialment al segon temps en qua el
Madrid els deixa actuar a /nac..
L'arbitratge del lasca: Gumb, sense poder-lo qualificar de dolent, es
poden posar bastants repara, rnotivats
gairebé tots ells en la sena falta de
collocació i de vista.
El praner tenms acaba wat) el reaultat d'un a zero a favor del Madrid; fati aconseguit per Olivares en
rematar una jugada portada a cap per
l'atac madrileny.
El segare gol l'aconseguiren els madrilenys en donar començ el legos
temps. Lean llana una falta, que remata lamenia. i rebutja fluir Florença, ço que aprnfitaren Olivares i Lazcano per a portar la bala a la zanca.
El tercer i darrer tingué per origen
una bona jugada personal d'Olivares,
que esquiva la sortida de Florenea,
creaant la pilota cap a la porta, i
que, finalment, fou impulsada per Lau cano. Els expansnlistes protestaren la
cnncessió d'aquest gol per estimar que
fou marcar per Lazcano, que es trobava en offside.
Tala equips s'arrengleraren ami:
afADRID: Vidal, Ciriaco, Quintoces, Lean, Prats. Pella, Laman°, Bestia O l iaares, Hilare i Eugenio.
ESPANVOL: Florença, Arater,
Molinar, Cristia, Loiola, Pauses, Prat,
Rada, Salar, Bosch i Jcaer.

El Júpiter bat el Sabadell
per quatre gols a un
Despris ae les deficients actuacions
que venia fen t en els seis darrers enmares el carde del roble Nou tant en du partas de Lliga con/ el que
celebra darrerament cel-responent al
Campionat de U:tutuma hom no
creta que el ecu onza pogués vencer
el Sabadell, per la di ,,erencia que representen els quatre gols a un amb
si tia va Gcabar el partit, celebras, diumanga passat al seu camp.
Aquest resultat no vol pas indicar
que es luan a l'anze hlanc-verd una
rehabilitad& del sea conjunt - cosa
aue no existí-. puix que el rendíment ate donaren els seas eleinnts,
en aquest encontre, fou molt semblant al que dallaren no fa monea setmanes arran lela seas partits amb el
Cataluns a i afarlinenc, respectiva mena
•Aixf damas. haurem d'eshrinar les
CaUSC n daquesta vicuiria sil l'actuada
del Sabadell. Efectivament: el curte
esi Vean,. at ea Ratrebe tots naranta
minnts en Lila. sense demostrar-nos
re* enlloc. on ara el seis naintet atacart.
las seas elements van artuar molt
slerseoltesionats i van n menar per
armes; mata.% molt por oportunistas
per tal d'ap r ofitar alguna ,CaSIO que
es trocha <lavara del mare defensa?
ner Senaann i convertir-la re gol. Si
ultra això. a fegini que la ratlla tinajaita ¡amarra nix va estar malt afortuttaaa fexeentaant Marta que comal( a 13 parle:ra la) aviat tindrem
plirat es per que de la desfeta
dellenca.
la:a-load a dels guanyadn • s fan, en
emanen. exctIlent. Es van destacar
Carxlevila (autor deis quatre gilt), ultra Rruaalon i °darla. Tnts rls alea. elernetit• /1111 estar moft
t.-ere-5 i encertats.
De ball antilla. ala n Inuen ye,
tre s 4e mujer sura1i6ritat i dominen
enanas r6ore Nane-hket
L'ale locas garc,16 - Maa , es nvotes a nís 14 rib‘a 1 las gvea
A194 •1 Inrenv fneaster san de
rei :t roninrorolv.
Al ‘ tranta-cinc minuta
eastigat

,

el S/Naden en+ en etui, franc. Aquest
1.0ex:1-tutlitmetu rntNfa
m
iosi , el qua omoc
llana
u =un
que
piale atelanal dame el maro de Ibafin. i finalment. Candevila. amb moka
en remila . aconir uehe redorar ser
matrera vraarbt la porta dels

n

l

q

441,6es.
Al can de Ana refute exaseireet.
itueirt, I ea.tersa cde
1a, I sesea Or la mea %ala,
aant la tanta • r.ande,ila_ el nual

tarar a saer l'encarregut d'augmentar

el marcador per segona vegada.
Ala trenta minuts del segon temps,
el Júpiter acorneguebt el seu tercer

gol.
Cinc minuta mas tard, un tret de
Ihmy d'Orttrflo es allitmyat amb carta
dificultat per Massip. La bala va a
raure als peas de Capdevila, e qual,
desmarcat té molt poca feina a introduir l'esferic per darrera segada,
dins els dominis forastera.
A continuació, el Sabadell fa una
avataanda i s'interna dins el terreny lo-

cal.

E/ Jtípiter Es cutigat amb un cop
fresa, el qual executa Martí. Aquest
castig es transforma en el gol d'honor
a favor de regula visitant. En fou
l'aunar Rubiés.
El Sr. Boada tingué cura de rarbitratbe, que per cert no va estar gaire
afortunat
Els equipe s'arrengleraren de la
següent manera:
Júpiter. - Feniano. Peix, Roure,
Obiols, Rosalerm, Orduans, Pérez, Capdesala, Llorera, Barceló i Mas.
Sabadell. - Massip, Oro, Girar,
Mota. afarti, Tena, Garreta, Cala«,
Rubiés i Pérez.
JOM

El Sevilla va batre el Catalunya per dos gols a cap
Aquest partit es %a jugar a la carretera de Sarria, al catup de l'Espanyol. Per be que el Catalunya va perdre, no era pas aquesta la sort que
mereixia, ja que si en conjunt el joc
no va esser una gran cosa, els dos
contendents estigueren tan equilibrats
quant a actuació i a possibilitats, que
un enmat lumia reflectit molt millor
el joc.
El primer temps tingué ua començament ple d'interès, imarimit principalnient pel gran tren amb qua el Catalunya es va :limar a l'atac. Va mantenir ur. situada francament dominant durant uns vint minuta, els millars de la tarda, que demostraran com
l'entusiasme i la joventut no basta per
guanyar partas, sind que cal una carta malicia i una carta ¡orla. El Catalunya ens va semblar tan equip d'un
esdevenidor brillant
El Sevilla va estar poc encertat Es
cert que va guanyar el partit, pera
aguest triomf va ésser una cosa ocasional, que °bel simplement a l'oportunisme d'un jugador, Carnpanal, taxi
aconseguf els das gola cinc minuta
abans de finalitzar cada un dels dos
temps.
El partit, llevat deis primres mements apuntats, va tenir tun interés re'atta, incapaç de desvetllar ca l) mena
d'entusiasme.
Del Catalunya, Cabo va actuar be,
fora del final del part:t, que va tenir
alguna falla que Ii poda augmentar el
resultat adsers. A part dels dos moments poc afortunats que els costaren els dos gols, la defensa bu digna, i de la linia mitjana es destaca
principalment Flequer. De la davantere, Portugues fou el millorDel Sevilla actuà be el porten, 1 miIlnr la defensa. Rey va inutilitzar
completarnent la feina d'Esteve. de !a
mateixa manera que Elegir fett amb
Ventoldrä a l'altre extrem. La darantara nomas presenta l'oportunisme
productiu de Campana!.
Va arbitrar Carga Argilellea amb
ben poc encert
Els equips s'arrengleraren com segueix:
Catalunya: Cabo, C:aud i o, Ibiner,
Burguete, TOMä5, Flequer, Pequertill,
Artignes, Satino, Portugués i Estere.
Seail'a: Bueno, Iglesias, Moran,
Rey, Abad, Arroyo, Ventoldra. Adelantada, CA/tu: anal, Brauro i Brand.

Resultats d'altres partits
PRIMERA DIVISIO
R. Santander-Valencia, 4-1.
Atla Billmo-Dcnastia, 5-1 ,
Irtin-Arenes, 1.o.

SEGONA
Castelló . af(ITC:3, 1-n.
Betis-Ath. Madrid. 5-1D. Corunya-Oviedo,
S. Gijan-Celta, 3-1.
TERCERA DIVISIO

Tercer grup A
2-1.

St tu

Iberla-MartInenc, 2 0.

Les puntuacions

j. PXMERA DIVISIO
Paleta

S

Alb. Bilbao
elarceiena

Madrid
R. Santander
Arene!,

Dondatia
EsPanYol
Velinvia
Tren
Alavis

Gola

3. G. E. P. F. C.P.
tu 4 e II 17 5 10
6 4 i 1 18 8 9
6 3 1 0 14 5 9
6 3 1 a 13 13 7
6 1 2 2 II II 6
6 3 o 3 se st 6
6 a o 4 9 14 4
6 i a 3 8 s6 4
6 5 1 4 6 lo 3
6 i n 5 8 te 2

SEGONA DIVISIO
Pares Gola
J. O. R. P. F, C.P.
6 5 o 7 23 10 10
Oviedo

Bates
S. Gijón

6 o i 1 17 tt g
6 3 i 2 13ii 7
Meirmia
6 3 0 3 /2 /0 6
D. Corumya
6 3 0 3 12 12 6
Celta
6 3 0 3 st 15 6
Ath. Madrid
6 a / 3 12 /6 5
Cadena
6
3 914 5
Sevilla
6 2 0 4 ta 13 4
Catalunya
6 t o 5 5 14 2
TERCERA DIVISIO

21

Tercer Grup A
Partits
Gola
J. G. E. P. F. C. la.
4 3 o 1 /o 4 6
J6Plaer
Iberia
421 I 4 2 5
afartinene
4 21 I 845
Sabadell
4
784
Mallorca
4 1 1 2 2 83
Badalona
4 0 1 3 3 8 1
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El Campionat de Catalunya
de Segona Categoria
Preferent
EL PARTIT DE DESEMPAT
I-IORTA-TERASSA SE
SUSPENGUE QUAN ETAVEN
EMPATATS A UN GOL
No s'ha pogut decidir encara el
campló del grup B de la segona categoria preferent Un encontre tan decisiu cera aquest, havia apassionat
l'a f ició, i majorment els
d'ambdes bendols, i per tal mota, el
canija de n'aorta es veié sumament
concorregu, si bé hem de dir que hi
havia meas públic del Terrassa que de
la xamosa barriada d'Horta.
Aixa va fer que el joc, que ea va
desenrotllar los un boa xic dur, i es
jugués amb un tren molt pronunciat,
fent bastant difícil l'obra de l'arbitre,
que va carrer a careta del coRegiat
Sr. Planell.
No ressenyarem el joc fet per ambdas equips, ja que amb un partit final Es el que menya es vea, excapuant alguna moments deis davanters
o dela tercets defensius respectius.
Els equips et van arrenglerar alai:
Hurta. - Larranz, Bri6, Pérez, Pinao), Bauclina, Rib6, Font, Arnau,
Roig, Landa 1 Aguilera.
Terrassa. - Agustí, Vila, Bartonieva, Castro, Reeasems, Cadafalch,
Mazarraza, Marrugat, Losada, Broto
i Aratells.
Van distingir-se per l'Horta el er
cet defensiu, Landa i Arnau.
Pel Terrassa, Vila, Recaiens
Broto.
L'Horta fou el primer a marcar,
Pe r obra d'Arnau, i Poc després el
Terrassa empata, amb la intervenció
de Broto.
Tata dos gols san de la manea deis
imparables.
Hi ha hagut diversas interrupcions
per jugadors contusionats, i s'arriba a
la mirla part amb l'esmentat resultat
d'r a e
En dirigir-se l'arbitre a la caseta
de vestuari, fou agredit a cops de
puny per part d'elements pertanyents
al peblie del Terrassa, i aix6 va motivar lt intervenció de la guardia civil.
Anrsa per començar-se el joe, i en
dirigir-3e altra volta l'àrbitre al camp,
va asser el Sr. Planell al re cop agredit pels mateixos elements; a j ar) va
promoure rnoltes protestes del públic
de I'llorta, i en la seva defensa hi
intervingué la guardia civil.
Degut a les agressions de que fou
objecte l'Arbitre i a l'estat d'anim del
ptiblie, el Sr. Planee doné per susres el partit, i es va fer pasear pel
cama un avía merit en una pissarra:
aleó va defraudar al pablic imparcial
que havia acadit a presenciar un partit que havia d'ésse r. d'emoció, i ha
estat de passió.

RASKET-BALL
La dimissió del senyor
F. Catarineu
El senyor F. Catacineu ha dimitir
del càrrec de vice-secretari de la
Federació Catalana, que fine avui
havia ostentat
Com ja tothom sap, el senyor Catarineu actuava amb competancia
de cärrecs, el de federatiu i entrenador i director de la secció de basket de l'Espanyol, la qual cosa és

Incompatible.
lía decidit finalment abandonar el
carrec de federatiu. Ha estat nemenat per ocupar el seu noc el senyor
R. Cercót, ja va federatiu i també
de la sarda de l'Espanyol.
LA DESQUALIFICACIO DEL
CAMP DE L'ILURO S. C.
Arran deis incidente ocorreguts
entre el partit de carnpionat lloro
S. C.-C. D. Espanyol, ha estat desqualificat per espai d'un mes ei
camp mataroni.
Durant aquest ternas només els
toca y a jugar un partit al seu terreny,
Iluro-Laittit E. C., el qual sena dubte s'efectuare en un camp de Mataró mateix.
LA CINQUENA DATA
DEL CAMPIONAT
Espanyot, 29; Laietà E. C., sg
Un match igualat jugat amIn tota
rapidesa i notablement noble, un
bon partit del cinc laietanenc, pera
insuficient per a centenir la impetuositat espanyolista, on sobresurt
la tinca del defensa Brotons.

Equipa:
Espans : ol: Domingo (t), Brotons

NA TACIC/
CONCURS D'HIVERN DEL CLUB
NATACIO BARCELONA

En el Orup 13, l'equlp O vengó
a l'equip A per 70 punta 66
Diumenge se celebra A la Piscina del C. N. Barcelona la corresponent jornada del Concurs
d'Hivern, per primera vagantes
cena a via dassaig, a fi de vencer al sil' es pot descongestionar un xic la gran concurrencia
a la piscina els dies festius al
matf ; aquest festival tingué ll0e
a la tarda.
Per la nostra part trobena
torea be aquesta innovad& pera
que, en conjunt, la jornada quec13 mes interessant (1455 les qua
s'efectuen als matins, d'espectadora, si be no fcren tan Umbrosos com en un festival internacional o de Cacnplonat, ni
haga mes que en ele altres,
esportivament BI festival es potl
celebrar amb mes tranquitlitatj
i sense qua ningú dora preesal
per acabar.
que el que s'hai
provat co Ift a via d'assaig, sea/plantea definItivanaent, per a bei
de teta.
Deis dos encontres que hi
via anunciats per celebrar-se ee
diumenge passat, solament
pogué celebrar el del Grup B;
puix que els equips A 1 B deal
Grup A no pogueren arribar ,
posar-se d'acord respecte la,
forma de celebrar l'encontre.
De l'encontre jugat, corres 4
ponent al Grup B, en scrtf ven:,
cedor l'equip C sobre l'equip
per quatre punts de diferenclae
En capftol de mèrits cal remar.;

car la magnifica carrera delS,
infantils Canela j Sabater, en
els 100 metres estil lliure. Gua.j
nyä el primer, després d'un bonie sprint, efectuant el temps
dl m. 13 s. 8-10. i 1 m. 15 s.,
respectivament, so que els colloca a la mateixa aleäria que
molts altres de grans.
En Nehler, de l'equip C, que
guanyä els 100 metres braça de
pit, emprant 1 rete 30 s. 2-10, i
la carrera de relleus 4 per 200,
que fou guanyada per l'equip A,
a un promedi de 3 minuts per
rallen. Aquestes tres careares,
1 alguna bona juugada en el
partit de vvatempolc fou el que
mes agrada durant el transcurs
del festival.
Els resultats teentcs foren els
següents:
100 motees !Hure
1.-Josep Canals, 1 minut 13

115F8r -ain0e. esc Saabter, i m.15
2.Beg°
segons.
3.-Gonçal Jiménez, 1 m. 17
segnns.
4.-Domènec Longas, 1 M. 17.
segons 4-10.

100 metres braga

1.-Enric Nehlor. 1 minut 30
segons 2-10.
Lltifs A. García, 1 ro. 33 se-

g° 31' .3-4,11 o10sep Guerner0. t m. 40
segons 4-10.
4.-Felix afarirn e n, 1 ro. 55

1-10.
equena
"
loo
lOelme
1.-Narcfs Marte 1 ni. 25 a b gens 2-10.
2.-Joan Sänchez, 1 ro. 92 segons 4-10.
3.-Alfred Dores, 1 m. 38 Se,

s

9- "sep Golfertehs, 1 ni. 40
go 411.3--,To
segons.
•
4 y 2tX) Illure
1.-Sabata, Vanela, Cabrelatl,
Bonacasa, 12 mlnuts.
2.-Arranz, Canela, Santpere,
Ferie 12 m. 58 5.

Wat e r : 711

.-11 iv e s. Fedl. Llore
E q ti
ca, Cuan!, Santpere, García 1

Savenscn.
Equip A.-Jiménez. Nubiola,
Torrents, Sabata. Bnnacasa,
efollevi i Canela.

(4), Gago (a), Ferrer (17) I Colo»
mer (5).
Lalete E. C.: Vila (a) , efartinez,
efuscat (r), Alarcon (3) u Guix (7)•
Std. Patria, 31; F. C. Barcelona, 19
Quaranta minuta de la mateixa
c:asse de joc, joc net, noble, i un
gran partit dct del Sté. Patria. En
el cinc blau-grana s'hi nota indiscutiblement una agura apagada, la
del tnig centre; en partits dequesta
envergadura as quan es troba mea
a mancar el jugador del rnig a les
rengleres barcelonistes. El deiensa
Caraonell i els davanters, molt a te.
G. Badalona, O; Duro B. C., 17
Equipe:
Badalona: Gol (e), Tena (4),
Crestoni (4), Company (6) i Martinca.
Euro F.. C.: G. Canal , e. Canal
Cordon (8), Costa (4), Arenas (3)
Raiml (3).
En aquest partit fou expulsa* , G.
Canal per agressió a un lutidör
con trad.

LA PUBLICITAT

—
Trobegiu Port..;

PER A EDIFICAR
A. Esportiva, 26; inventos, 55
Esportiva: Ganar, Sauri, Llinés
( 1 4), Cosme (3) i Berga (7).
Juventus; Vila (2), Novas, Mas•eguer (23), Ascuas (to) i Sangres (t8).
Segona divisi6
Montserrat B. BU-. C. de Joyas,
fou suspès per retirar-se els primera
del campionat.
Iris de Mataró, 21; L.-T. C. Horta,
Atlètic B. C.-U. S. Cornellà suspes per aliabais' de l'arbitre.
C. C. d'Hospitalet, 2o, Dinar-Me
B. B., 14.
Tercera divisió
Franceses, 14; Atlas, 19.
U. R. Hospitalet, 17; C. N. SabaA. A. Alumnas de les Encoles
dell, 14.
U. S. Cornellà, 28; Escietxes, 13.
Descansan Manresa B. B.
F. M.

RUGBY
L'UNIVERSITARI VA EMPATAR A TRES PUNTS AMB UNA
SELECCIO DE CLUBS
Ditunenge posest, va tenir lloc a
rEstadi un match entre l'Universitari i una sekrció des clubs, Cor•
Estadi Catalá, Sana, Espanyol
i joventut, amb motiu d'ésserelos
Ilinrades, als estudiants, les Copes i
Trofeus guanyats dm-ant els anys
1929-30 i 1931, per l'equip blanc.
El parte va ésser jugat amb encert
i gran entusiasme per la selecció,
tense, paró, que els seas components
arribessin mai a donar sensació de
gran perfil.
L'Universitari, va efectuar el seu
pitjor match dagues; any, i es nota
en llurs jugadors un gran desentrenament
Analitzan la tinca de la selecció
Cases va complir en la defensa.
La Urna de tres-quarts va ésser
excellent en la defensa de llurs bula
per?), irregular en l'atac excepte Ruiz
en l'assaig que va aconseguir que
va ésser des boas.
Els mitjos, be Mumbrú i regular
Vives, aquest va jugar durant tot el
match en "lora joc".
De la dar-antera, que va ésser el
niillor de l'equip, sobresortí Gallart,
seguit per Ornat i Romero.
De l'Universitari rl millor element vi ésser Sancho, que va ésser
un deis millo:3 hornea damunt del
terreny.

La ratlla de tres-quarts, clan dels
je :1s de l'aguja universitari, va fallar
lamentablement en e: partit de diumanga i se salva tan sols en alguna
moments Pedraja, i Nulyiola a la segona part.
E:s mitos estudiants també varen
jugar un dolent match. Freixes apagat, Dalés amb moments brillaras

però, desentrenat en extrem i Ifortgrell molt discret.
La davantera va ésser, potser, la
que s'aproxima més a Ilur rendiment
habituals, encara que sense arribar a
un gran dia, abusaren paró de joc
embrollat i donaren per tant poc joc
obert a Ilurs 'Mies d'atac.
El senyor Duran, arbitre exce'..tent, va tenir diumenge un mal dia
efectuà el enes dolent arbitratge
de la seva vida esportiva, els seus
falls perjudicaren visiblement al
quinze universitari.
A les sa yas ordres, es equips varen arrenglerar-se de la següent
forma.
eleeció: Cases, Ruiz. Fernändez,
Gimeno, Nicollet, Mumbr ie, Vives,
Bargat, Alzina, Ciscar, Ornat, Geira,
Renyer, Romero i Gallart.
Universitari: Sancho. Civil (a la
segona part Nubiola) alongrell, Boi,
Pedraja, Freixes, Dalés, Mongrell A.

ReIxat, ¡

MARCU
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A les 12, Srta. Duvavran-Jarrijou
contra Srta. Lose-Casanoves; Plana
contra Dardpr.
A les 12'30; Maler . Suqué contra Sagrera-Bial. -A la .1, vena. Maier-Stiqué contra
Sagrera-Bial contra A. Botel-Durall;
Solanes c. Noblom; Julia c. Doménech.
•
A les 3, Dalmau c. Perramon;
Plans-Prat c. Meana-Puig.

PILOTA BASCA
AL CLUB BASCONIA

NOVES
L'amateur campió d'Espanya del
pes lleuger, Arambillet, vence el pro-

fessional Muñoz per punts.
— lIsie denla com a segura la data
del 15 del corrent per al combat Uzcudun-King Lewinsky, que es disputará a Nova York. Lewinsky és vencedor de Tommy Lougliran, pub lau
batut per

pe

Galt:MAGATZEMS I TALLERS
DE RTERIA "LA FAVORITA"

Camera.

L'organització parisenca París
Ring ha demanat a la seva parròquia
quin era el combat mis interessant
que calla posar en planta en aquests
moments. Heu-vos ad el resultat d'aquest concurs:
!'farante-Marcel Thil, 3
eta
Huguenin-Angeimann, 230 vota.
Gandon-Tarante, 230 vota.
Tarante-Andeson, io6 vota.
Holtzer-BenOa, 75 vots.
També han obtingut vota, entre altres, els combats Huguenin-Pladner i
Hugue_nin-Noung Pérez.
— El da /6 del corrent es disputará el combat Holtzer-Verbist, que tindrà eiecte al Paris Ring.
— En els darrers matchs internacionals amateurs Itàlia vence Suissa i

Alemanya a Dinamarca.
— Griselle posara en joc el seu titol de caminó de França dels pesos
fort a la segona quinzena de {abren
El seu contrincant sera Gardebois.
NOTES PREGADES

—
LA VETLLADA DE DEMA
Avui arribará a Barcelona, acompanyant el seu "polain" Ferret, el
popular manager francés Leon Bellieres, que té sota la seva tutela el campió del món Young Pérez. Bellieres
ha volgut ésser ell mateix qui estigui al recé de Farree ja que espera
fer-lo arribar també a ocupar un alt
lloc dintre del noble art. Sens dubte
aquest combat ens donará una idea
exacta de si el nostre gran estilista
Miró en sortir cap a París no emprèn
una aventura, siné que pot tornar als
nostres rings classiikat com a un veritable internacional.
El penúltim combat será a arree
de Dauii, el qual ha demostrat estar
en gran forma, contra el muntanyenc
Germa Cruz, que fa dos mesos que és
a Barcelona entrenant-se a les ordres
de Piera.
En vuit rounds també actuaran els
madrilnys González i Heras, tenint
corn a adverasris Habir i Safont.
La vetllada con:aneará amb un preliminar a quatre rounds.

TENNIS
SOCIETAT ESPORTIVA
POM PEIA
Ordre de joc per a avui, dia 12:
A les 9, Skimal c. Blanch.
A les /o, Salvia c. Tunen.
A les ti. Darder-A. Duran contra
Farrarons-Casanoves; Jaume Durall
c. Bial; Srta. Chailly c. Srta. M.
Puig.
A !es 11'3o, Juanico-Saprissa contra
Meana-Skimal; Srta. Ribalta contra
Srta. Huguet.

Al Fontó Novetats es va celebrar
diumenge l'acostumada matinal entre
els socis d'aquesta entitat.
El primer partit van jugado Puig
i Edite conta Floit i Cadia. Van guanya els primera per 40 - 30.
Icart - Font competiren contra els
gemans Duf fe! i van eixi triomfants

d'aquests per la mínima diferencia.
En el tercer parta, la parella Pa.
tau - Bargtmyó va vencer la 'sera
cianträria, Duaso - López, per ao - 21.
Va comeimar diumenge el Campionat social per a designar la millor
cella. Toca jugar a Llopard - Trinset contra J. En - Riquer. Tots quatre jugadors van posar la millor voluntat per triomfar, i aixé, fou el motín pel qual es van preoduir jugadls
molt boniques. El tricani es decidí per
la parella Llopard - Triruce, ver 40
a 31
N.
AL FRONTO DEL PALACE
Tampoc al frontó de la Rambla no
va mamar, diumenge, l'acostuniada
matinal de pilota a pala i cistella entre
socia del Club Basc6nia.
En primer lloc, a cistella, Claret Majó van guanyar per 40 - 32 punts
a Matesanz - Servisti.
A pala, Ullivarri - Aguirreureta
van perdre per 30 -47 davant Pedrucho - Carreras.
A cistella, Rosal - Guasch van ésser vengues amplament per afollada Guasch : 40-22.
I per últim, els germana Tintorer
van perdre per 40-32 davant ei joc
enècgic precia dels Renom i Guasa.

Exposició de l'Agrupa-

ció Fotogràfica de
Catalunya
--.Dissabte, a les sis del vespre tingué
lloc la inauguració de l'Exposició de
Fotografies de l'Agrupació Fotogräf lea de Catalunya.
L'acta constituí un èxit. El president de l'entitat Ilegi la Mota de les
obres premiadas, que és -la que segueix:
FOTOGRAFIA PLANA
Jurats: Miguel Renom, Darius Vi-

lis, Fe Sal:catar Jaume i Caleta' Corriet.
Categoria d'honor. Diploma acreditatiu del trote: Claudi Carbonen.
Secció Primera (Bebsuurs)
Categoria primera:
Medalla d'or, :loan Porqueres.
Medalla daurada, Francesa de P.
Poriti.
Medalla d'argent, Teodor
Medalla de bronze, Antoni Campanya.
Medalla daurada, Francesc Fosch.
Medalla d'argent, Lluis Bruffard.
Medalla d'argent. Joaquim Gasea.
Medalla de bronze, Jaume Roca.
Medalla de brunze, Josep M. Lladó.
Medalla de bronze, loan Font.
Medalla de bronze, Lluis Costana.
Medalla de bronze, Josep Vicenta.
Secció

Medalla d'amat, Tender Ripoll.
Medalla de bronze, Jaume Blanda.
Categoria segona:
Medalla daurada. _fose Marimon.
Medalla d'argent, Francesc de P.
Pouti.
Medalla d'argent, Antoni Campa
nyä.
Medalla de brome, Joaquim Gnu.
ESTEREOSCOPIA
jurats: Josep Rocarol, Antoni Sam-bola, Salvador Alarma i Joan Nonell.
Secció

La troballa d'una dona
morta a Salt
—
FRU deguda a un accidenta

Sembla que s'aclarit el misteri que voltava la mort de Rosa Puig, el cadäver de la qual
fou trcbat fa uns quants dies a
la sèquia d'una fàbrica de Salt.
Ahir es practicä una diligencia judicial, i se sondejà en una
bona Ilargäria el canal on fou
timba( el eadäver.
Al quilòmetre 6 de la carretera del terma municipal d'Escaló, fou trobada la bossa de
Rosa Puig.
Prop del llar d'aquesta troballa pasos, a un metre del ins
de la sèquia la Ifnia ferrada, cn
en aquell lloc existeix una pronunciada corba.
Se coposa que Rosa Puig 50.
fria mal de cap quan vial lava
en el tren la nit d'antes, de tornada de la tira d'Amer, on havia passat P l din.
Es eren eme la dissortada dona sortf a la plataforma per tal
de cerrar aire, en entrar el
tren en la corha mis amunt esmentada, a gran volccilat. i com
sigui que les portes de la plataforma s'obren eap a ton, Rosa
Puig feil llançada violentan/tu-II,
i ealgue al canal, on mor! efe-

gada.
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SILLONS - LLITIS TURCS
seine confortables, molt cOmodeS 1 ñaesta. Envernis so, tardas° I transformo el
color deis mobles a domIclii.
P. SANT JOAN, 140, belga. Tel. 114868

arpono (ingmenieris)

Categoria primera:

hassortit par •
a cimbres de bany
I habItaolcina
'TAPETES HULE I.
PER A TAULEII
Plomara, raspilla, N
eamussee, eapon- 1111
pea I altres enlates
per a la natal'
1111
domestlua
2

1111

I

al

EOSICII

1111

5

AVINUUDA ' DEL PORTAL

D,

32, TAPINERIA, 33

V

Teatre Català Novetats

100 models, del mes lumia
al mes sens111: YO perfuma
dIferents, des del Xlpre al
de Saba de Pl. - 310dels des
des de 13 pessetes en amnios

SOLAMENT
durant el mes de g ener 1
tuca de propaganda. la Casa
amar, de Paris, obsequiara
tot romprader d'una LANI•
PARA BERGEll en el sea
mOdie 1 corrent preu de 13
pessetes, amin un Mace!

d'Ozealeohol perfume a
elegir cross, ressami, slpre,

Oran Companyla lírica

•

LUIS CALVO
Aval, debut de la Companyla
Tarda, a les 430) Gran Moda.
Butaques des de 2 ptas.
LA REVOLTOSA - LA LOCA JUVENTUD - LA VIEJECITA
Nil, a les 10( LA VIEJECITA, per
les gratis tiples castas Matilde
Martín I Carme TOMO. Estrend del
sainet dels germana Quintero,
nalsica del 'aceite Calleja,

EL NIÑO ME RETIRA
per la gentil Opa) cómica Avali,
el grandlús Antela Palacio. 1 els
notables artIsles 11512 Parfs, Barajas. Llores, etc.. etc. LA LOCA
JUVENTUD. Butaquee dee de tres
palmotea. Denle, el! inale1Xos pmaromes d'atul. Es despataa a
Comptaduria.
••••••n•••••n••••••••

,

SAMSó I DAL1LA
1,) Is notabIllsslms arilstes fiarla Valsard,, Amador l'amada,, Riman Cortinas(
Amiba! Vela 1 Joaquim Atzlna.
pene ro deis relebrats artistas Baltasar
Lara I Francesa Latorre, amb EL BAR
BERO De SEVILLA,

TEATRE CATALA ROMEA
•
Toleren 19691
HOspital, 51
•
Companyla Vila-Dial
Avul. dimane, a les 5, primera tarda
popular.
LA MORENA . D. COLL-BLANC
Nit, a un quart danza:
EL SETE CEL
L'abra que •ntuelaema
L'exit de mea reseonancia
DIJous, larda: ELE PASTORETS. 'o
leinne cavatcada dels Dais a Adoras II.
Es regalar& una reproducció del NalleInenl. :I II: EL SETIE CEL.

Companyla de combdia
MARIA PALOU
Avul, dIrnarts, larda, a un quart de
sls: La comedia en tres actas, de
G. MartInez Sierra,
Nit, a un Quart d'onza: Func16 de
Oleada a la colbnla del Casino
d'Argentona. La comedia en tres
artes de Felip Sassone
LA ROSA DEL MAR
Demä, dilaceres, tarda: LA MARICASTAÑA. Nit. Estrella de la comedia en tres artes, de Jacinto
Sena% ente,
LOS ANDRAJOS DE LA PURPURA

EL SIGLO

(baixos)

linguae, des de
el mes. - C. • I II • A un
RUC

wartoal, as

1111

8

SALONS
C1NAES

""111113113P—
TIVOLI
4 tarda 1 10 ni!: "31". realltZaeld Fritt
Lang. Nouelari 1 Libuix.

EMILI VENDRELL
donaran d'amanse vInent, tarda, al
PALAU MUSICA CATALANA.
Localitatsi
01. E., F. di Gracia, 54.

FEMINA

4 tarda I to fit -Penique:las".
espanyol, Stan Laurel I 011ver Hardy
Noticiar'. "Hay que me mojo". Vlatge

KURSAAL

CINEMES
COL1SEUM

lamo, 4 a 5. Nit 10: "Estamos en
Parla" (cómica CitIversal)
- Realista
Paramount
'La escama del crimen"
iclibutros) I AL ESTE DE BORNEO.
Avul.

4 tarda I 14 nit:
"La tacuil-maca"
Nonclari. Plbuis I Cbrolca.

CAPITOL

4 tarda I 10 nIt: -Ingagi". Notlelart
Cómica. mame 1 Dibuixos.

CATALUNYA

4 larda i /0 nit: "El *Algo penal" lee
espanyol). Carlee Villarlas, Barry Nor•
ton. Cómica 1 Curlositats,
LIDO CINEMA
4 tarda I in uní "Romanza sentimen•
tal", "Elisso". DIbulx I "Alter/abra lar

PATHE PALACE

COntinua 4'30 tarda: "n'alees". "Esta.
rd sola a media noche". Noticlari.
Cómica. DIbulx I "Alfombra' FOX".

1 rqu 1 ni101141 EXCELSION

Tarda, de 4 a S (repetlat-se el
programa). Nit a les 10: Revista.
DIbuisos sonora 1 gran axil de
GORDAS Y FLACAS O EL ARTE
DE ADELGAZAR, per Marle »T'estor
4.64•44~1•444.44444~44.44

ROSSELLO CINEMA
Rosselló, 917 -

Telèfon 7 8110

Norma

Continua 4'30 tarda. • Wboopee", "Tm
gedia submarina".
Noticiar!.
Vialgt
Cómica,
IIIIIRIA
4 tarda i 945 nit: "Plor de pasión",
°l'Idas atormentadas", Welter RIlla 1
Elga Brial/ Cómica.
ERAN TEATRE COMTAL
Continua 3'43 tarda: "Flor de paSIOn",
"El Vals del Danubio", "La ley seca"
1 Noticiar!.
MONUMENTAL CINEMA
Continua 3'45 tarda: -La melodía del
corazón", "Tobillos de oro". Noticiar/
Esport.

IRIS PARE
Continua 3 - 45 larda: "La melodia del
corazón", "Casados en liollywoOd" I

Tarda, a les 430. Nit, a les 945
COLOSSAL PROGRAMA
DU BARRY (Mujer de poseso, per

ROYAL
Continua 345 tarda: "en drama en la
nieve", "Nuevos ricos caprichosas".
:N'oficiar' 1 Dibulx,
WALKYRIA
Ccntinua 4 tarda: "Resurrección", ea
espanyol, Lupe Velez. "Luces de Breadwar". Nollelari. Dtbulies I CbrnIca.
BOHEMIA
Continua 4 tarda:
"Caln". "Marino
afortunado" l Dibuix
DIANA
Continua 343 tarda: "Calo". "La rubia del cuento". Nottetari I 'Maui'
ARGENTINA I PEDRO
Conilnua 345 tarda: -La vida prIvarla
de Elena de Troya", "la ley de nadie",
"Haz bien y te murmurarán"

-reinada° 1 Conrad ruge!

DIbuisos
NOCHE DE REDADA, per Altert
PreJean, Annabella

Aparell Western ['sople

"La vuelta triunfal"

Avul, mutó continua des de tes 4
REVISTA PARAMOUIVT
VANIDADES
LUCES DE LA CIUDAD
per Charles Quinina
Dilluns: EL DESFILE DE LA RISA,
per Lupino Lame

COMPRA DE MOBLES

I ALTRES OB.IECTES

Hotel Segur
441144•••1•1••••64444444+
CINEMA PARISI

I Tarda. 4'30. Nil 945. Remata. "rae
voy a Paria' , - Muta Moreno ei t
el D'ira cantal 1 parlat en espan5o1

Claris, 8 -- Telèfon 21525
PIANOS DE LLOGUER

g terereata

GENTE ALEGRE
ami) Robert Rey I Ramos Pereda
se60.5 5 *444.44.60444•144444

•••n•nn••nn•n•nn

preus..

Carme, 5, 1. •r R

I
BLENORRAGIA
l Crónica 1 rabel, asareis radicalmenc, traetant . se un =ten
tractament modera.

e SECRETOL"

GOYA

r/E:14.-<1,4•10

Tel. 13946
Companyia de WAT« MORAGA!,
Primer actor: Rafael CALVO
Ana, tarda: REINAR DESPUES DE
MORIR, 'Nit: Estrena tie la comedia en
tres actas, d'E. Suarez de Deza,
MAMA ILUSTRE
lamecres, larda: MARIA VICTORIA,
de /M'ares Rivas. Nil: MAMA ILUSTRE.

avuL tarda, de 4 a 8 sessnli continua. NIt 10: Revista Paramount.
liadara matice (Mullo!). Gran
Extt de Brigitte nena l Willy
Fritada en la superproduced UFA

TEATRE

_.-

VENDA: Segalä, Rambla Flora, 14.
.Andre.. Rambla Catalunya, 66,
I en altres Farmacias.

ANUNCIS
CLASSIFICATS

PETITS

ORDENES SECRETAS
n•nn•n•••••••••••••••••n

MALALTIES DE LA PEll
ales minarles. - Defensa edil:111A 808. - Anallsli de sang. — POLICLINICA

Farra Plioan. • Rambla Ce Canaletes.

TEATRE NOVETATS

M'u!,

fit:

PENYA CATALANA

ESPORTS
FRONTO NOVETATS

Companyia de Reviste. 1 vodevil.
Primer actor I director: ARTUR LLEDO
Vedettes: Laura Pinillo, 1 Sara Fenor
Un altre primer actor. CASTRITO
Aval. dimarts, n11, a les 10.
ti Si necesita una mecanógrafa._ fea.
2: 85. 4 representarla del grancitOs Son
del memre Alonso
LAS LEANDRAS
Lob '1 tamda MA1S El Pichi
Toles les nlls LAS LEANDRAS
FI local es dolar de ealefaceli5 central,

OLYMPIA
STEENS

URIACH I C.., correr del Bruoh, 49.
Frederio Cuela, Rambla Catalunya, 120.
Per a informes I tramesa gratuita de fascieles 114ustrats, dirtglu•sos 1113 tlipo!Harta general!: JIMENEZ SALINAS I C.*, 'ayude, 2 I 4. - BARCELONA

C. BADIA D'AGUSTI

MAMA

D1 ,fRIBUCIO D'OPUSCLES IL•LUSTRATS, DEMOSTRACIO I VENDA ALS

Magatzem a

TELEFON 544 55

El duo d'Anna I Lluc de LES MAMES
de MAYOR, (neutra d'iras no manso destacals, Integra el programa que els grana
artistes de la cançó

Cine Principal Palace

TEATRE BARCELONA

Avío, nit, a les 1013: Nous exerelels
de noma que Jupa amb la mori

Grans

CONCERTS

Gran Teatre del Liceu

Avul, dimarts, ni!, a dos quarts de
den. 13 4 d e propletat 1 1. • d'abonament
la segona ßene. Tervera representacid de l'opera en i 3 actas del inestre
Salid ,-ttens,

ambre, eleaterti).
Gracias al seu CON DE MERE DE PLATI posat en natal d'•NCANDESCENCIA,

neutrailtza 1 consumen les impureses de Paire; es un aparen eran valor
anuseptir, que ea agradable 1 as el rebedor. asid o habitad&
melada

ComPan Y i a de Comedida
/USPARITO MARTI I PACO FIERRA
Avul, dImarts, larda, a les 530:
LOE MUÑECOS
Nlt, a lea 1015:
EI. PELIGRO ROSA

grandiós Sao de tot e i programa, amb
ets nous clowns VINCENT • FILIPI I
«ORBE NA1101V. MIJARES BROTHERS,
FILARLESS FLYER111, •te.
Dama. nit: COLOSSAL FUNCIO. Asías)
ASSOCIACIO CHORAL DE MESTRES DE
MORAVIA idos concerts).

Avin. dImarts. tarda, a les 415.
ECHSVER1011-ARRIOLA contra RAMOSAREITIO I. reit. a les 101 5: ERDOLA
menor-GOMI2 contra OLAZABAL-UGARTECHEA. Detalls per cartells,

DIVERSOS
A trit—ÄTIr
IrrirT—
CASA JOAN
ESPECIALITAT
PAELLA VALENCIANA
Reformat de nou

Preus económica
Rambla Santa Illbnloa, II143

L_L22t2__
Teläfo;

FONDA SIMON
ti oc manjares: la millor escudella
0112. Saló per a banqueta. Raparceda, 6. i Vidriería, 12. Tel. tyqqa

lt. 1 (escala de la Sastrerla).

IMPREMTES
ealesta-remendista, arnb perfecto conelxement del °Mala, s'ofereix. Estilare. LA PUBLICIT4T, n. • 4.957.

Magatzems "EL DIA"

Llenaerla - Llamarla HOSPITAL, 103 (devent Riera balde)

Lleteria, es traspassa
per no poder atendrela. Bon rendlment.
Lorena, 504, Sant Gervasl.

AUTO-CAMIONS
Canos. toldos. establiments. Es posen

Pita classe de veles de lona, nemaneu
mostres I preus baratisslms. Assaonadors, 31. TeIeron 1 0 576.

PERDUES
Perduda la Ilibreta mata. 423 a nom
de Manuel Tomas 1 Celdran rolara la
Calxa d'Esialvis I siont de pietat
Barcelann, Sucursal ido. 3 (Gracia',
s'espinela (Mollea,. ile no reclamar-se
dIntre enlaza Ales.

ies urinarias Marro./ Sifilis
cunea (allego IVmpotencia
Ralas
• Diatarnua
X

18 CORTE ASALTO. 18

8ANT PERE. 7 2

1111

ABSORSILIX MALES OLORS
• ELS FIJES DE TABACS

us interessa

S TEATRE POL1ORAMA

TEATRE COMIC

EubstItuelx
ayantakiosament
el Linoleum

n

TEA T-aE

11111111111110111111111!11111111111191119111111111111111191e

FELT-FBASE

que

ESPECTACLES

tercera (Estercascdpia)

Medalla daurada Rafael R. Martutea.
Medalla d'argent, Joan Mestre.
Medalla de brome, Salvador Bagunyä.
Categoria segtina;
Medalla daurada, Francesa Julià.
Medalla d'argent, Teodor Ripoll i
Lluis Corbella.
Medallas de bronze: Eduard de Sales, Josep M. Vilaseen i Josep Rujo!.
AUTOCROMIA
Categoria primera:
M..dtila daurad.:, je! ep M. Vilaseca.
Medalla d'argent, Josep Pujol.
Citegoria sein;
Medalla daurada, Adria Pardos.
Medalla de bronze, Joan Rocavent
i Vicenta Vilarrubies.
Assistiren a Vade de la inauguració: el scnyor Martes, en representacié de l'alcalde de Barcelona; una representació del senyor rector; el president del Centre Excursionista de
Catalunya; sen y or Marinella, pe r
.1a Societat d'Atracció de Forasters;
nombrosos aficionats, i públic en general.
Parla el president de l'A. F. de C.,
senyor Joan Roca, explicant l'acta Li
contestaren el senyor Martés i el
delegat del rector.
Hi bague lonx.

URGELL, del fi
al 51, i SEPUL
VEDA 135 i 13;

Visiteu aquesta casa,

PONLES CASAS

tele°

Busquets, Peidr6, Broma, Perry, Felato, Manolos i Luque.
La primera part, va acabar sense
que es marqués cap punt, a la meitat
del segon temps Ruiz va ¡conseguir
l'únic assaig de la selecció, que no
va ésser transformat.
Sancho va aconseguir l'empat en
un "placé" de mes de trenta metres
que va aconseguir transformar.

B

to i

Dimarts, 12 de gener de 1932

Director Dr, J. Ris. • Consulta de so a

5 humonia del ros en IllfelnIs I ndllit s j r tots dos sesea

emane. Cultura fistra. Agilitat, bellas&

Masastge
AMPLE, 7, 1.er.

s i de 4 a 0 Diumenges de ro a 1
Correreld de detectes fiste..

-

Wad on 5427 1

2

G1MNAS BRICALL

amilanen t'oral

('A% 1.
número 29

