EL TEMPS. - A catalunya el col apareix cobert o amb nllvols
pel Pallars. camp de Tnrregona, La Selva t Emporda I, a més, pel GI·
ronès, r1beres del Segre I conca de Barberà. Per les altr\ls comarques
està sere o amb pocs núvols. Els vents sòn encalmats o fluixos I predomina la direcció cel segon quadrant S'l1an regl!:trat a!gunes pluges durant les darreres 24 hores. Les més Importants han estat a
Pulgcerdà (27 litres per metre quadrat) I Adrall (14 litres).
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Acabà la prova testifical. - Dec~araren, entre altres, els Srs. Tauler, Pérez Farràs, Fernóndez
Unzúe, Guerra del Río, Casares Qu·roga i e•s diputats bascos Srs. Aguirre, lruic i Monzón
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Llegiu LA HUMANITAT

i a la tarda· comencara
el fiscal
,

AL MARGE

el seu informe

Com pa·r len els altres

(Vegeu informació a les pàgines interiors)

0~~~~----~~~
Per tal d'evitar-nos el 1'1gor de la censura 1 perquè creiem que les
eosea poden dir-se de moltes maneres, el nostre comentari d'avui no se~ propi, serà al16. I ben aliè. Reproduirem, en aquest lloc frontal, el que
diuen 46 de suposar que amb autorització de la censura- diaris com
cinformaclone9 1 eLa Naclón», comentant la vl5ta de la causa contra el
darrer Govern de la Generalitat.
eL& Nacióm•. sota un titular a tota plana que diu: cHu. ~pezaclo l4
vt!t4 de l4 oau,a contra lo:r 1epara.tfstcu catalanes» diu:
(Crònica del no¡tre redactor a Madrid Alard Prats)
«Solemne momento el en que estamos. El Tribunal de Oarantias Const1tuctonales va a juzgar hechos que para nosotros const!tuyen el més vU
Madrid, 28. <Per telèfon). - L'es- voluclonart, no compareix per a l'ade los delltoe: el delito de traic16n.
tampa ha variat una mica. Per sego- carament. Tothom es pregunta perquè
lJ
na vegada, des de la Presó Model no t>'aclarelx aquest assumpte, del i
España, por desgracl&-y viene de lar¡os at'los-, tenia, Y aún tlene,
.
ha arribat autocar acupat
que es dedueiX que algu des cie Uo- ¡ Madnd, 28. - El senyor Marial
larvado ese mal en una de su.s més bellas, cultas y prtvUe¡ladas reglones: I
Llegiu LA HIJ MAN1TAT vernació, aleshores regida per srua- aquesta tarda ba parlat a la Camzar Alonso, es lliurava a una meua bra amb el senyor Port.ela. al qual
la predilecta Cataluüa. Recogido, sln sentlrlo, por las clMeS selectaa, coUn escamot de guàrdia civil els de provocac10ns per a llençar 11o 1a ha assenyalat la poca facilitat i lnma arma para consegu1r otras aspiraciones, ba prendldo en las més bajas
ba v~ltat. Da:v~t do.s, !lanquejant.-1 ge~t d. e~;esperad~ a una acció revo- ¡ convenients qpe posa la censura de
los fms a vwt, 1 un dotze numeros IuciOn.a na amb 1 object.e de JU.St1fl<:tlr Barcelona ald períòaics. El senyor
e 1ncultas. que explotan, generalmente, los bombres de peor catadura
lnés aarrera d ells. Per una. porta despres una repressió dura l severa Portela Valladares demostrà gran
moraL
-t>ecundana de l'ediilci han pujat despres dels actes.
tots_lil pnmer pís. Avanceu pels pasLa sessió es suspesa moments abans estr~n~esa pel que li comunicava el
8ólo como antecedente necesario de la tra¡edla que &bora va a juz.
:>adi'ïoSOS de lluent pavunent.. Per de les dues de la tarda. Es repren a sen3'or Marial, 1 11 dlgue que es di·
p.rse. queremos recordar que lai movimientos perlódicamente fuertes del
uns intauts no s'ouen mes que els les cinc 1 prossegueiX ia aes!ilada de ngts en el seu nom al seu secretari
passos ressonants de la unpres:.io- testimorus. 'lot el saló està sunnt eu particular senyor C:i.mara, per tal
regton&llamo catalan, en apariencia separatistas, no eran. n1 seran nunnant con:utiva. Els senyors vocals no om.ores. Un home jove, en tons vius, que donés 1mnediatament mstrucca, amo maniobras hablles encub1'1doras de un ansta perdurable de hegellav.en comparegut encara I les rs- repuca a les preguntes del hscaL Es clons a catalunya runb objecte que
tàncies apareiXIen ocupades per •es el ctiputat b&.sc senyor Monzón.
la censura concedeun el mateix t
Els lien.to•l Companys I Lluhl en entrar a la sala del Tnbunal
monia. Ello esta de sobra claro en cuanto dljeron y escribteron el doctor
dones de la neteja
La declaració del senyor Casares
ra~
(Express -Foto.)
Robert, Prat de la Riba y Cambó. Colocàrase la capitalldad de España
En canVl 1a cua al carrer era. mes és breu. L'interroguen si tlngue 0 te que la de .Madrid atorga als seus
llarga. 1 l'interes d.el pubtic tamoe no conhdencies en dirlgll'-se aes de penòdtcs.
en Barcelona, con un Poder central revestldo de las m&x1mas atribucu>
era major El mateiX rigor per a Madr1d a Barcelona per a assistir
la pern:ussió de l'emrada a la ::5ala a l'enterrament del senyor Carnet
nes, y el fantasma de la seceslón desaparecert& en el acto.
ALS NOSTRES LECTORS
1 !es mate!Xe.s precaucions d'alllr.
amb altres ex-mirustres republicans
~ro exLSten locos, ilu.sos, persona.s senc1lla.e, de escasaa 1ntel1¡enc1a
El 'l'riOunal es constitUeix, !!:lS Pl.'O. que es prepares un cop ae ma
dretes al poder 1 del que pogués
cessats ocupep la b&Ilqueta..
contra d'ell. JJlU que 51 que tmguè ocOl'rer, temors 1 alarmes de les quals
1 cultura, entre los que se oolocan logreros. b.ampones Y revoluciona.rlos,
El senyor Gasset agita una vegada aques~es conhdencies. Eu pregunta.:- el senyor Guerra del RIO també paraln otro ideal que el pillaje y au botin, prontos a servir Y ayudar las ac/
• .. més la seva. cam?aneta. Contllluen 11 Sl llavta estat proces:sat, d.Iu C'Ue t1CI})ava.
• • la uesultl.da de tesumoms 1 les seves en electe, eswgue ,Pl'OC.;essat com a
All.l'ea testimoniS secundariS passa.
ciones separatista& Y allà se tueron a la revuelta, en los primeres dias
ren per I estrada. Els vestits clars
declaracions.
membre del Conute revolucionar¡
de octubre de 193•, procla.mando la lndependencia del &Estat Catalè.11,
1
ae dues mecouu¡;ra.lcs Ullll. ae la GeLA HUMANITAT aconseguí ahir un tiratge considera- st!e~t P~~e!f' ~!a"êfa~ufe~~~~;t~
·
neralitat I una a!tra. de la GovernadejàDdolo unido al resto de la Penlnsula espaftola por el fragil bilo de
· òl't
1
I
les generals de 1a lle1. ¿Quant!:!:. ve- Llegiu LA HUMA NI TAT Ció. Res aclareixen les seves maniuna federación mas débU que el que ll¡a a Irlanda con In¡laterra, vin- bl e, COmpIet ament lnS I en e Sanna S de la premsa Catala• gades naurà de repetir-no? De veEl senyor Guerra del Rio compa- festaciOns. El ~>enyor lorrents, de
. 'ó f
.
gades s'eqwvoca 1 rectl!Ica apressa- reiX a restrada. Dec!ara que amo «Radto Barce1011a>> explica davant el
culo unilateralmente impuesto por Cataluña. al mlsmo tlempo que se na. La nostra ediCI
ou esgotada ràpidament.
d.ament. CompareiXen al¡uns guar- el senyor Companys l Wle!X una airu¡¡ Tribuna¡ les meravelles 1 secrets del
.
.
.•
dies civils. lns1Stènc1a de prcgwltes tat cordial 1 que ha actuat en comd.e l'altaveu 1 de les
c:¡uedaba entre la.s manos con el rabo de la sartén.»
En mamfestar la nostra satisfacciO per aquest fet, del fiscal 1 alguns vocals. El senyor panyí& seva durant molts anys en super·nelerod!,
oudes HertZianes. Flns com a testi·
1 afegeuc:
.
. . .
Pradera no cessa. en la seva esco- els quals el senyor Companys es pre- moru compa teiX un general de la
cAun dentro del dellto de rebellón, ha1 un mattz que nos ~para de pel que ,és I pel que SignifiCa, VOlem fer COnstar que difi· mt?Sa acusattva. Els detensors llan- senta sempre com a valent 1 estorçat guardla civu.
.
cen ¡a1rebé monotonament el seu lluitador a favor dels Ideals de lli·
Es procedeiX seguidament a la. prola aprec1ac1ón del representante de la Ley.
CUitats InSUperables ens priVaren de donar, junt amb la eres més, senyor ~resident».
berta.t 1 de aemocracta: en re~twl. va documental; Ja tramitació es r&.
.
.
.
,
Dempeus,
però
sense
manilles,
P6tRepubllca».
Recorda
que
estigue
amb
ptda. Els advocats delensors renunEl senyor Oallardo cahfica a Companya 1 consortea oon suJecclón al
InfOrmaCIÓ de la VISta hiStÒriCa que aquests dies té llOC a rez Farràs.
' ell a l'Ajuntamem de Barcelona 1 cien a eua, 1 aqut!sts, com el nscal,
articulo 14 del Código penal común. de autores, a tenor de la deflnlción
·
eleven
les seves conclusions prov1Slo·
1
·
L
A
HUMANI TAT que
amb ell comença. a treballar eo
pollttca republicana des de 1a mes nals 11. detinit1ves. Demà al mau del número primero. cLos que toman parte directa en la ejecución del Madrtd, els comentariS que els nostres estimats companys I L egiU
Explica els fet.s ocorreguts a 1a tendra jovenesa.. Declara tamoe que avui - no es celebrarà sessió de la
hecho». Mas despué.s, al utrnzar el articulo 238 del Códl¡o de Justicla., Josep M: Masstp i Alard Prats ens trameteren telefònica- Plaça de la Repúbllca de Barce- essent el senyor Companys i'reSIC.H::tl( VISta. Començarà a les cinc de la
1
1
Pala d 1 'G
de la Generalitat h navta expressat tarda. amb l'acusació del t1scal conque señala los casti¡¡os para la rebel16n, encasUla a los culpables en el ment. No sabem si avui i els dies successius serem més e~n':a. n1~1memo~abl~ d~
1
6 e;,~~~~~!: els seus temors que ambessm les tra el& proc-essats.
número segundo, que tiace referènCl& a loa adbertdos, no a loe autores. "'f t
t
Ò
•
1 deure de fer aquest 1 Ve
després un acarament entre Pé- 111111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rez Farràs, 1 el comandant Unzue, 1 Para a.quèllos, de todas maneras, la pena oaclla entre reclu.s16n perpetua i:l Or Una S, per enS Cretem en e
'
t
' t
dè ·
l' f t
I el capità Kunhel,
1 muerte.
a~ la: tm en en JUS a corre~pon neta a a ec e que e Lle iu LA H MAN TA
1 T
FinaJ.mente, el tan traido 1 llevado articulo 238 tlene un número png
Pubhc de Catalunya ens mamfesta de manera tan eloqu"ent. Dest.lada
ràpida d'&ltres testimomero que impone la pen.~ capital al jefe de la rebellón.. ¿Lo tué Comnis. El diputat aenyor Joan Tauler,
apareix en l'estrada. No s'asseu.
La vista de la causa contra el Govern de la Ge·
panys? - Para nosotros, lnne¡able. El t1sca1 del Supremo, dud&, vad.la
1 cree aventurado el señalarlo.»
Llegiu LA HUMANI TAT
neralitat de Catalunya i el gran acte polític d'esPer la seva part, clnformaciones» !a Ú5 d'un lèlúc d'antolo¡la.. Sota
A!trma
querra celebrat a València, ens obliguen, per
el titol «LO! separati!ta!» escriu un tal senyor Montoya:
Llegiu LA HUMANI T AT
raons d'espai, a suprimir algunes seccions fixes
cm fiscal los acusa de crebeldest; reoa del delito de rebellón milltar,
"Quan Jo valg anar a la Comandància Militar a Wurar la carta que
del nostre diari, com així mateix reduir-ne altres.
por haber bostilizado a. las fuerzas del Ejército antea o despu~ de baberm'havia donat el President de la
se declarado el estado de ¡uerra.
Creiem que els lectors es faran càrrec de les
Geners.Ltat, senyor Companys, pel
senyor Batet no valg veure el ban deEl fiScal les bace mucho favor. Porqwt en la e&UII& que boy ba cocircumstàncies
t disculparan aquesta momentània
clarant l'eatat de guerra per enlloc,
menzado a verse estan probada.s, 1 podran probarse en el Julcio oral,
n1 en el propi edWcl de Capitania
alteració
del
ritme
habitual de LA HUMArJITAT
que és el lloo on s'acostuma a !ixarmucbas cosas; lo ó.nlco que no podri probarse ea que nlnguno de los sulo en primer terme".
1
jetos que estan en el banqu1llo sea capaz de bostlllzar a Iu tuenas del
El diputat nac!onallsta buc eenyer Josep Antoni de Aguirre, manté
Ejérclto; la mayort.a de ellos no ba oido nunca un tiro; alguno si lo baun dlàleg amb el fiscal enormemen~
brà oido: el de su propla pistola.
interessant. I'.espQn a les inslnuactons 1 acuaacions formulades conti-li
No ha babldo mas que verloa esta m.afíana, enco¡iditos, modosos, ba- I
els nac1onalistes bascos que estan
biles, exeusàndose, ne¡a.ndo lo que ya tlenen declarado, pretecdlendo ta- I
en relació amb fina revolucionari!.
amb les forces d'esquerra de Cata·
par su separatlsmo parricida tra.s el ccamufiage» de aquella República
lunya. Josep Antoni de A(ulrre, profederal que el fiscal aventó de un aoplo cuando pre¡untó a LlUhi sl conclama el sentiment de solidaritat
que
dintre ell; C01DUI1S ideala autotaban con al¡una otra regtón, al tenian becbas en al¡una de las demés
nòmoca 1 republicans uneixen a bas·
regtonea espa.fíolas, trabajos en pro de la República federal, 1 Lluhi tuvo
cos 1 catalar.s. Pr.r4 del moviment
basc en defensa dels Municipis que
que confe5ar que no.
culminà en la famosa reunió de ZuNo, seftor fiscal; rebeldes, no; sencillamente separatista&
màrraga. 1 assegu¡os. que per gestions
d'ells i d'altres diputat& bascos s'haPero, ¡sel'lor!, ¿q~n va a ·atreverse a SOI!tener que el eminent. poev.a arrlb~t a. una tórmuta d'arran·
ta Gassol ba bostillzado a 1~ fuerzas del Ejérc1to?
Jament amb el llavors prealdent del
Consell, senyor Samper.
La nota, al mismo tiempo de novedad y de ternura, de esta mañana,
Aquest acord no es pogu6 complir
la han dado los defensores al reduclr su actuac!ón a lnvitar a loOIS tres
perquè fou desballestat per Ja l.nter·
ferèncla de l'acció provocadora d'allndlviduos que ban declaradÒ esta mailana, a que cad& uno baga al Tri·
guns min!st.rE>s d'aquell Govern. les
bunal el pane¡irtco de aus propios mérttou
dlspo61.clons dels quals pesaven mes
pel que es veia, que les ordres de
Comentari nostre? Per què? Tampoc no podriem fer-lo. Penseu que
prop¡ President del Consell. El Voct
senyor
Bastarrechea., davant d'aquet
aquesta diariS madrilenys ban passat per la censura.
tes greus aftrmacwns, demana qu
El publlc fent cua per tal d'entrar al lloo on se celibra la vista contra ~ ce!ebri un acarament entre el út
clarant t Salazar Alonso pero n<>
l'ex·sovcrn de Catalunya
El primer de la cua, QUe veu:m recolzat a la paret, és l'ex•mlnlstra de la s'arriba a ell per no trobar« present. Salazar Alon.so, el qual ahir E li MI\YOrl OaoriO I 1.0 i.A !O,
República, Mnyor Carlu PI l Sunyer
ollm~nez Aaua, Rul.t funu l Barc~&o ....
formulà l~ &evea aeusactooa contra
ela ba.sco6 tot Prellellt.ant.-101 com a
vooata defensora deli prooesaatl
(~-Poto.)

Primers plans de la U HN~URA
El SENYOR PORTElA DIU
vista
QUE HA DONAT IHSTRUCCIONS
A ~ATALUNYA PERQUE S'A·
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MATALASSERIA de FREDERiC ESCUDER

•

tCa~a

fundada l'any 1864)
Fspeclalrtat en matalassos americans • Llanes • Cotons • Mira·
3uano • Plomes • 1 eles !'er a matAlassos 1 o..>IXtn& • Es p¡¡,ssen
llanes per la màquina 1 es renten matalassos 1 flassades • Con·
feccló d'edredons • Pro·telaor óe l'Hospitalitat de N'lstra Dona
·• Louróes, etc.

TE~TRE

CAMISERIA

de• Francesc

lAUTOMOBILISTESI A tothom Interessa saber que el Garatge I Tallers
•Canadà>>, és l'unlc Taller ben lnstaHat 1 dtrlglt, tndependent de totes
les agències que tant augmenten el cost de Ics reparacions
Tamarit, 134 • 136 • Telèfon 35716 • BARCELONA

PRISMATICS - BINUCLES

CINEMES

PEL·LICULES
PATHE BABY
FONO GRAFS DE TOTES MENES

MAQUINES
DISCOS, eto.

Protagonista: MARC REDONDO •
Altres prlnctpnls !lgures: C. Ba·
nuls, A. Saiz, M. Silvestre, Rol·
dàn, Valle, f-ernandez, t:ebríàn 1
Gonzàlez - Magmttca presentacio. a.; pro!CS1;0rs d ·orque~tra dirigits pel mestre Sorozabal Demà, tarda 1 nit: NO ME OL·
VIDES, per Maro Redondo.

COLISEUM

TEATRE OlYMPIA

Tel

Los amantes de Ter uel
pel atvo tenor .JO~EP PALET
Director d 'orquestra; Delfi Mulet.

• FLORA PEREIRA
estrP!Ia• de la canço comtca.

MARIA ANTINEA, la bellissima
estrella.
coreosrà!lca
THE
JOANNYS, l'atracció electro llumlno&a. d'ombres • ANACAONA,
la dansartna. exòtica. • DiE~ CA.
BREJAS, balls !untaslstes - RlA
de CASTRO, notable vedette mo.
derna • SiMONE et CARDONA,
campions dc la. dansa • 'rHE BILLY JACK::>ON GIRLS, el gran
conjunt coreogràfic
• ELS 15
VIRTUOSOS D.r!: TRINSCli.l!.l:t en
les seves totalment noves exhibicions - 3 PTES. BUTACA. 3

Carrer de Sant Pau, 6
tprnp t<.amnles)

Dissabte, 1er. de juny, homenaae
a TOMAS BRETON:

14231

ITEATRE OlYMPIA
DEMA,
DIJOUS.
FUNCIO
UNICA. Tarda, a les 4. Grandiós
programa lirio, per Ja gran Companyia dirigida per ANTONI PALACIOS. H1 prendran part els
eminents a.rtlstcs EMILL VEN·
DRELL, C. GUBERT, A. PAROO.
S. VERGE, M. V.t.Cll'iO, E. GA·
LINDO, GODAYOL, PALACIOti.
ROYO I MENENDEZ: LOS DE
ARAGON • LOS CLAVELES • El
BARBERO DE SEVILLA • LA DO·
LOROSA - Es despatxa a Com~
taduna 1 Centres de Localitats.

BAR C E L O NA

TEATRE ROMEA

----

TEATRE

I

I

AL NOVETATS

•
AVUI· debuta 1a companyia
del Teatre de la «Zarzuela»
'd
de Madri ' arn b l' es trena de
«NO me olvides»
Aquesta exceHent formació lirica
que avut debutara al Novetats està
mtegr8da per artistes de gran vàlua
com Marc Redondo, la tiple cantant
Conxa Bafiuls, la tiple còmica Aurora Saiz, la caracterlstica Maria Sll·
vestre. el tenor Joan Roldan, els actors còmics Joaquim Valle, Anselm

Avui, tarda, a les *'10. Nlt, a
les 10:
REVISTA PARAMOUNT

LA LEY DEL OESTE
per Evelyn Brent 1 Randolph

Soott

ANN

HARD~G

MARYLAND

Aquesta popular publicació, que tal
com diguérem quan canvià. de tor.
mat lla vmgut publicant obr.JS de
tota mena I de tot géner&-inèdita
d'edició d 'algunes d'elles com recent,
ment ocorregué amb «El poble no vol
la guerra» que, per cert, s'esta exhuarind-, acaba de publtcar en el
seu darrer número les dues 1ortlllSanttago Rusmol, «L'Alegria que passa» 1 «La nit de l'amor».
Amb la lncorporacio d'aquestes
dues obres, son nou les obres que ha
publ.lcat de Rus1ñol; prova eVldeuL
de l'estorç editorial que &lXÒ representa 1 encara una prova més evtden~ del tavor que, no es d'estra.
nyar, ve prestant el publlc a «L'Escena Catalana».
Com ae costum publica una per.
tad.a a tres colors 1 en ella hom veu
un gravat aHustu a l'obra.
«L'Escena Catalana», doncs, &&guelx mantenmt amb gran dignitat
el seu nom que començà. a populafit.
zar-se fa dlvulJt anys.

METROPOL
hl•ton 11222

Avu1, tarda, a les 4 1 nit, a
les 10:
TEMPORADA DE GRANS
REPRESES

F RUTA

Tarda, oontlnua, 3'30, 6'30, 7'30
i nit. a lea 10:
Dli:SUIXOS
ITALIA AN I I GOA Y MODERNA
(Documental)
MARIONETAS

ar.mr.s1t,1

Sempre el programa
més atractiu
Tarda, 4'30. Nit, 9'46: REVIS·
TE::. PAfhE 1 FEMENINA- Vio·
tor Mao Lulen i Edmund Lowe
en:
- .uVI-A OS Richard Arelen
Chester Morrla en.

amb Rebert Young, Ntla Aethar
San Maritza
(ProdUCC10 RADIO)

Llurla. Ui

tel•ton 14644

BASTA DE MUJERES

en

VERD E

Anny Ondra en

Una noche en el paraíso
1

EL ALTAR DE LA MODA
per William Powell
Preus: 1'60 Ptes.
NOTA: La. pelhcUla FRUTA VER·
DE solament es projectarà a la
tarda.

ESPIGAS DE ORO

am.

Genevieve Tobln,
Demà, DIJOuS., MATiNAL, a
les 1U-:sO - PREU UNIC, 1 pta
.o..t<hul\, SESSLO CO•'ITLNUA.
les 3'30: Preferència, 2 Ptll, Eapeo1al 1 Pta. - Dilluns vment:
kAlMU en FANNY 1 Cary Qrant
en CASINO DEL MAR.

a

Placa Urqulnaona, ó-Tel. Vl886

DEMA, ESTRENA

El viajero solitario

B'"WOUIBRQ~

Lionel Barrlmore

~~6:~

URQUINAONA

~-·~~~

Telèfon '22028

A les 6'30 I 10'16, la 11 I 19
re. •reocutacloOll de:

COLISEU

MORENA CLARA
M.Auccu..o: rtulllell ae 1a UM~ouana lt.
t:IAkUELO~A: Vla L.ALletana, :.1
LI NIA RAPIDA O~ GRAN LUXE BARCELONA CADIZ · CANARI ES
dortldea setmanals eta Qll>Sa.ot.es, a lea ~~ E¡ecLuarao el servei 1841 wotonaUI
cCIUl'AO Ot SEVILLA• I •YILLA UE MAORIDo
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA ·PALMA Ol MALLORCA
Sortldea cada rua CU8Ya.t 1.8 OIWLoeu¡es¡ ac tsaruehJna
Pt.una. a lea
111 nores. per lea mot.ooaue
aCIUDAD DE llARCf:LONA.t • •CIUDAD DE PALMA»
IERVEIS R"lòULARS IONTRE TARRAGONA, VALENCIA . ALACAIIIT I PALMA
DE. MALLORCA, BARCELONA MAO • BARCELONA· EIVISSA
l.J.NJ.A COMhlt<JJ.Al.. AM.t:l ESCALES A !OL'f:l I!J..b POHT!:i Ull. LA t.U!a>l·
l'EI:Ul~1A. NOHU U AFH!CA I ()~Altl~. - t:lortld~ QUin-'6Da~ as d&r•
ce.llJoa ela dl)oua. Ut< lA COM1.Rü1AL l:HLHAO · CAIJit. · OANAHI~. AM..H
.EbCALA A !OI'S 1!!1...8 POI:Ub .OEL flòOHIJ u ·~PAN:i A.
t:lorttdea QUlO•
iDe11a.a ae t:II!Dao ela CU)ous
WN1A N.APWA H.EUIJJ...Ak J!:Nf:k!: .E8l:'ANYA
1 fER!-!.IlOltlb U&. LA UIJINEA i.:::>PAN :iUI..A tfERNANOO POO¡ - &n'·
tldea el Oia 17 ae caàa mes. amo escales a Valéncta Càruz, LQ Palmaa, l::lan&a
cruz, de 'lenertte o Freetowo. &u&a t.sabeJ ae f'eroando Poo, Bata. Knso 1
ttlo t1e01 t.o pela vaJ,JOr&
e PLUS ULTRA o 1 •LIOGA.ZPia
&.INIA HAPIOA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
t:lorwaes ae t:laretotoua e111 a111una 1 OIJoua. a 1ea ~ norea
•CIUDAD DE VALENCIA»
Preu a ooberta; 11'1111 passe tas. Bttlleta d'anada 1 tornaaa a Preu• red~o~lta
UNtA HEUULAtt t;Nll:tl!. t:IAHCi:J..,(JNA
Al..A(.)AN"l
UHAN
Ml!:l ILI A
VIW..A AWi U()I!;MM:)
Cfi:U'lA I V J(.;J;. V.IStU!A
l:!ortlaea ae tsa.rcewna cada dlumen¡e, a •841 b oort:a; a Alac&Dt e.ta Qlma.rt.e,
d 'Ora.o ela dimecres. d oran cap a Alacant ela dtmarta. l d 'Atacant cap e
8a.:ce1ooa. ela dlmecrea

ATEN CIO

Gran

e e li er

Demà. tarda I nit:

de Quintero I Guilldn. Premi extraordtnart en aràcia . . A ple per
representació. Tnomt i'l"lllldlós
d'Antònta Herrero, Rafael Bar·
àem 1 tots el:s Intèrprets - De·
ma. a les 3'30: LAS OOCE EN
PUNTO - A les 6 1 10'15: MO·
RiaNA CLARA.

LA

ANUNCIS
DIVERSOS

Avui, tarda, a les 4 1 nit, a
lea 10. Dauer dia de la. comèdia.
musical.

20 MILLONES
DE ENAMORADAS

LA HUMANITAT

per Luck Powall DemA, eatrena: REGINA, per Luin Ull·
rloh I Adolf Wolbruok - Es despatxa per a la aessió numerada
de d~. tarda., a. les S.

En cases de nova coustrucc1o, Cinc
grans 1 luxoses babltacions. c. dtl
Paris, núms. 20, 22 1 24, entre c.
Tarragona 1 Pl. E. Ventós. Autobus E

S·. en

t:.

Unies regula~ de grans vapors per a1s destins
que es detallen
~VIU .lt.AJ:>W l!:.N!!ü tiAtWJ:!i.UJ.NA l

s

lli A

Wl..BAO

t!Omaea t.olAI ela DIMECRES a la nit up & Va.LèDCla. Alacant. M.àta.aa
Sevwa.. Vl.ii:o. VU!al&arcla. CorUlly~. Muae1. t:Sa:n~Cler 1 Sllbao
Altelnan~ tea IIIC&Iee de;
i .t:arraauna, (;eu&a 1 Huelva cao.a óuee setwanea
l:l&D~ O&rlea 1 Ferrat caóa duee setma.nea

a 38 ptes. miler

~\/Bl 00~'1· &.NTHB: t:IAN.CEI...ONA
caàa CUell eet.manea.

Plaoa Catalunya, 18

BALAGUE

t 1:UL.BA0

tota preue

~

~VliU tU.PW CAr AJ.. ~RA&l.-PL.Al'A
per mot.o-c.ra.naatià.ütlç¡ correua 881>&UJOla

TELEFON 21845
Cap

FALTEN migs oficials
pelEscolà.
banc -1 Mollerusa.
per la forJa
S.
SENYORETA s'ofereix
per atendre l!tand Fira •
de Barcelona. Elsc. 4.976.
Ver¡ara, 11.

VENDA I CLINICA
~

U EN<.;ENEUOHS

CASA SUBIROS
Hospi1a., 42 • Tel. 13651

a

l:klrwaee taea caca :n cuea
iAHT<.S, t;• .,. •• , .. wlu~u 1 .. -. ... r-.v;, ..... e~ sortlr& e1 d1a
11 de juny del 1935, 1& ma¡nilica, motonau

«CABO SAN AGUSTIN»
Que

a Pa&>il ta:er11 1 mercaaenea
lA c&ne~a ea cep tw .. 1a vetlla ttel cUa de sortida, al tto~taao anm 1
ael MOU de .Ba.Leara. Telé!QD 18274
lfU I..Al.STANA. I
TELEFON ~'I
a~.a.tlU,tl

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.

COMPRA I VENDA I CANVI

A ~ LER

>E

I

Tetéton

RA-

S

Chester

LA NOVIA ALEGRE

Una peHtoula IUbllm (CIFESA)

PUBLI • CINEMA

TEATRE
AMATEUR

414

BAR

EVI:RE!'I
G L A C I A L ''

~EN 6ARATISSIM DIRECTE
AL (;Jr<::.UMILIUR'
tmmens
assor••• P~I a tots els usv:s de!
dels preus 01e:. 1111 Ulls

N8\lio..,¡¡ p;lt~:nt.ao ..s a~ OJ3.KIIDII
se~ mesc~& ae

retngt:raclo 1

gustos 1 olors. a preus wódlcs
Benet 1 A.lercaae. 2ti (&J wstaL
d E.::.tac1o Grac~.a 1 Teatre ~ISC"J

El Quadre escènic que dirigeix eJ
senyor .6ald1rt Puig prepara per al
diumenge, dia 9, a. dos q)larts de
cmc de la tarda, un magtútie pro¡ra..
ma de tres obres: cEl carro del Vi»,
«Joventut» 1 «<ndicls.t.
Per a invitacions cal adreçar-se a
la SecretariA, carrer Portaferrissa, 'l
1 9, tots ela dies, de set a nou del

EMPRESA CAPITOL
CAPITOL. -

Avui, tarda, a lea

' 1 o.lt, a les 10. Formidable pro-

arama doble: LA ISLA DEL MIS·

TERI O, per Nt~rel Bruce 1 Hearthe
An¡el; MUoJEHES PELIGROSAS,
per Ba.rner .Saxter 1 Rosemary
Ames, Rochelle Hudson, MQDa.
Barrle I DIBUIXOS.
EXCELSIOR. - Avui, sessiO
COnttnu& de 4 a 12 30: 'L GUA·
PO. en espanyol, per Jamea Cag.
ney 1 EL .... ES ELLA, per Meg Ls·
mooler; EL ANGEL DEL ARRO·
YO, per Carol Lomba.rd 1 DIBUI·

vespre.

AMICS DEL TEATRE

Demà.. dijous, dia 30, tindrà lloc a
l'escenari de l'Orfeó de Santa l'estre-

na. de 1& farsa misteriosa en tres
actes «Un t1lm a. l'amenca.na», ortgmal del jove autor Josep M. Qon.

COMTAL - Avw, aran esdeveniment. Actuac16 persona! de
l'estreua del cant flamenc LOLA
CA.Bu.LO, acompanyada. del auttarrl&ta l'EPE hUR'l'AUO; - EL
E;NEMIGO PUBLICO NUM.
1,
~r Clarcit Gatlle, ~Ullam Poweu
1 Myrna Loy; EL CONQUISTA·
DOR IRRESISTIHLE, per Rooert
Muotgomery I NUs .Astner; NA·
CIDO PARA PELEAR, per Suc&
JODe& 1 DII:SUIXOS.
WALKYRIA. - AvUi, sesslo con
tin11a de e a 12"JO: LAS VIRGE·
NES DE WIMPOLE SlHEET, en
espanyol, per Norma. snea.rer 1
Freder1c M.arcn: EL TREN
DE
LAS 8 47, en espanyol, per A!aay
Lepe 1 8antpere; NO ES PECADO,
per Mae West 1 DIBUIXOS.

zil.lez.
A LA BALA BAB Y
Diumenge p~t. a la Sa1A Baby,
la companyia amateur cEls Allgons:t
posà en escena la bonica comèdia de
Lachslao Fedor, cMari.a... no s1gws
tonta!:t, obra que obtingué un veri·
ta.ble êxit. tant pel contingut de lM
escenes com per la magrullca actuaCió de la companyta. La senyoreta
Pil81 Mera, en el paper de «María:t,
se'ns revelà una actnu completa.
L'autor Lluts Roclellas, un dels traductor¡, al catala de l'obra, asslsti a

l'acte.

FAIXES MEDIQUES

VARIETATS -

11

e EL oN A

VIa Laietana, nums. 60 1 12
9euc portes. b~ues. maons. Jàsseres.
columnes. mosaics. etcetera
ENDERROCS BALAGUE
Almoga~·ers. 76 txamfrà a M.ann&l

Poperer. a PR.EI"O
MATERIAL PER A OFICINES
IMPRESOS DE TOTES MENES
Capsa d~ paper I aobrea• 0'95
CAR~!E,
30

•

JUSTICIA
MILITAR

Frontó Principal Palace

*

Avui, d1mecr811, tarda: GURUO!!;AGA • ALDAZABAL contra
u.l:Ut.AR I • I.Jrl.J.ONA il. Nit:
JuAH.I.ofl l · MAJ;t.-ELJ..NO contra
ARGARATE • GOTIERREZ.

GRAN MISSA en si menor
de oJ 8. BACH
Orteo Catala. Orquestra. Grane
or¡uea. SoliStes vocals 1 lnat.rumentale. Dtreccio: mestre LLt;I;:,
MILL.,!, Locahtatll 1 pro¡rram~ a
U. M. Casa Werncr, PaGte;.. de
Uraaa ~ • Condlctoos ~I.'C•aiS
vor a!" ~>enyors 60ci6 c:.e 1 uR.r W
CAr ALA .

BRAUS

MONUMENTAl

Dl loua, 30. Diada de l'A~ena1ó
Tarda a doa quarta de cino.
11 popular tl>ACt.o ,,-c:.enra ta
cvu •ct;-drl!!al> 1 moll.ea l bOnl·
c;u::s ntr.. cc.a...a ce ta lit.-a cn:.luo
b <>~AliS l:;&\1.;:, COIJt:-a b l.h.•
t. tu •• .,

~e\..

__ ..... ous~

J

u.u.Wo..')

'""""'"'J.).;,, \,;Al;.~ .. ~. ~l~l~
LLE.:;, b"'AU li'-~· e~<:
Entrada, 60 o nt1m1
Prosrat:..a. per a riure - .t>ro¡J"&o
ma pe: a aaudlr 1 eolamelll. per
ClNQt.;A.>TA CC>TIMl:>

LA ESCOCESA"

HOSPITAL, l'l ·i 133

FAONTO NOVETATS

TOT D'OCASIO
CATALANES,

•

.JOVENTUT PLEQUEfiA

DIVENDf\ES, 31, a les 10 de la nit
AUfiiCIO EXTiiAOHDINARIA I
ULTIMA
dl la CAN1 ATA num. 161 1 del
Gloria, Sanctua, Benedictua 1 A&:·
nua ó1 la

~22

IGCAIJOati.

per Carole Lombrad I Chester
Morris

Palau Música Catalana

LA FA~RICA DE

11

I

DE MOBL.ES, PlANOS. RADlOS. CAIXEb OP
CABALS. MAQUINES D'ESCRIURE l DE 00
Sl.R.. MALEI'ES, DISCOS. etc.

RE- ·----------~-----•
¡GRAN ENDERROC
1

per Carole Lombard

Avu1, cUmeeres, tard:!., a les 4:
GALLARTA U • LEJONA contra
NARRU U • E.LO!WtlO. Nlt, a Je,
liJ l.:J: ::.OLOZA.t:IAL • URZA Y con.
tn A!olO.tU:.blETA • JAüREUI.JJ
-Deta!ls per canells.

MERCAT D'OCASIONS

COtHS

ULRJCH~~
llllfl'l"ll dr

EL DIFUNTO TUPINEL

xos.

t:!Ort.1a• aa OIYENOREII a ta ru~. ~:ap a Earraaooa, t:Sa:nt O&rtea
Vmaroç. Va1eue1a, ouuera, &lacant. Cu.naaeoa. Aauua.a, Almeria.. u.
Wia, Mo~u. M.àtaaa, U4outoa, O~ t:leYUia. 1:1uetva, \lliQ Malm Vi·
IJ.aPrca, fo·errOi. C<lrWlJa. A9uea. t.4uoet, ba.ot.a.nder. ~.u.oào 1 i'aAJee
~Val fi:.NU:UI. ~O.NA, bl::".lllo 1 AUK.í:!t·ll A
8ortla88 QUln:l.en&.li ell QljOUI cap a tlete 1 A4&raella
Serve¡ q~na.¡ cap 11o UEbiOVA
lA c&neaa- • rep r t l'lnalado a ~:o ta OomPBAJI&. A4oU Clel 8ebaa
Te!etOD U168b

de

AvUI. tarda, a les 4. N1t, a lea 10:

8esl1ó oonttnua. Seteot ONA P:ta
SIITA : NOTICIAIIII· DOCUMEN·
TALa • VIATGES, eta.

Pisos nous a......... 20 pts.
Principals.............. 95 ,
, quarto bany. 11 O ,

PER PARAULES

PASCUAL Clsello.dor.
or, argent. Sxda. CaçaFUSTERS, EBENISTES dors 8.
platons Montserrat de
tanttl31& l per a la cont<ACADEMIA FONT SA·
trucct6 a mida. encolats BATE. Soltelg. teorta pla
amb carnassa. Preus eco- no, tlarmonla. contrapun~
nòmics. Leyva., 11 • Tel fulla 1 composició. Tapi84689.
neria. 1. pral.

FANTASIO

DIDA

ANUNCIEU A

ABDO TORNE
VIns I olis de collita propla de totes menea
Se serveix a domicili
SERRA, H
B A A C E L O N A

POM PEIA

Fernàndez i el vetera actor de e&ràe.
ter Valent! Gonzàlez.
L'obra cNo me olvidt!8, ortg!naJ d
Romero I Femandez Shaw, amb lllú~
:SIC& del me¡,tre S~rOZàb~. serà Ple·
sentada tai com sestrena a Ma<ind,
o sigui, amb el mateix magtúflc deco.
rat ae Fontanals I l'esplèndid Vestua
r1 de Monfort.
Ass1st1ran a l'e~rena e~ autors 1
el mestre Sorozabal dirigirà l'or.
questra.
Amb tan suggestiu espeetac¡e la
nova empresa de Novetats comènça
a posar en pràctica els projectes que
suara va exposar en !er-se Càrrec de
l'afavont teatre del carrer de Caap.

«L'Escena Catalana>>

CINEMA
PARIS
Avda Pta Anael,
I 13
11

DIVINA

la popular ex-tiple:

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

NO ME OLVIDES

Tarda. 5'16. Butaaucs platea.
3 ptes.: LAS VAMPIRESAS per
Pintllos, Alady 1 Lepe. Nit, 10'15:
AL CANTAR EL CALLO, tnomt
de Pinillos, Alady, Lepe 1 wta
la Comp;:my1a.

RAMP E R

J O I E S - BRILL A N f S.

3LORIA QUE MATA
SOSRE EL CIENO

PALAU Ob LA REVIST A

Tarda, a. les 6. Nit, 10'15. Exit I
Exit! Exit! El ramós carlcat de
les !anulles:

RELLOTGES • OBJtCTES DE PLATA

BOLl CHE

UUES f URMlDABL.t:S .E.::>rRI!;NE::;
A BARCELONA

GLORIA QUE MATA (GRANERO>
es projectarà a. les 4, a lea 7'*5
1 a les 11'40

--------~

FOTOGRAFICS

DI NERO

SesJió oontlnua des de las 4 tarde
l'OT EL PROGRAMA EN
ESPANYOL

Gran Companyia del Teatre da la
Sarsueta de Madrid. AVUI. nit. a
les 10'15. DEBUT 1 estrena. de
l'obra ltrlca en dos actes de Ro·
mero Fernandez Shaw 1 mestte
SOROZABAL:

TEATRE
T I VOLI
Dtrecció: CIRCUITOS CARCELLE

APARELLS

C I N E

GRAN fEr1P.ç '·:.!ANYOL

TEATRE NOVETATS

TEATRE COM lC

Duran

------,

----------

de:

ae Fernandez de Sevilla

PREUS BARATISSIMS

•

CINEMES

comedla ae López de Haro

LA CASA
DEL OLVIDO

Especialitats
CamiSes s
mlda - Adam I model RA ·
GLAN (patPntada)
MITGE.;S «FERR011
(de ~arantlal

l'

Avui, I cada cUa tarda I olt, e1
gran éXit:

LOLA MEMBRIVES
amb 1 estrena

POU ORAM

Co:npany1a 01 Comèdies de Marta
Fernanda lr.drón de Guovara

BARCELONA

di)0\1.;> vinent. tarda, a les 6~U .
Olt. 10 '1,:¡, UE.BU'r de Ja Compa,.
n:;la d 'alta comedla de:

Soqueria,

CANADA,

i:ATRE

DEFINITIVAMENT

Ferrer
Batnes
36,
38

Tallers

ESPECTACLES PUBLICS

TEATRES

Cardenal Cassanyes, 14 - BARCELONA - Telèfon 15015

Garatge

DIMECRES, H DE MAIG DEL l&a&

z

DECLAREN ELS EX·REGI·
DORS DE SANT BOl
Ahir declararen davant 1'1 Jutge El!·

nyo.r Urruw.a d1verso:: ex-regidors at1
l 'AJuntament de :::aot Bot en re.taeto
als esdeçeniments dP.l passat octubre.
causa es la 238 de l'an.Y pas·

La dita

sat .
CAUSA SOBRESEGUDA
En rebre e•s ¡jerlodiStes ahir a
m1¡dia I auditor els rua.nuesta que
han& estat sobresse¡ruda clefmlt!\a·
meut la causa 373 del 1934 a favor
del tsnent Em1h Ramlro Gutlerrez. 1
1que aquesta queda"l"a prov~:; ••on~l
ment per al caporal Llms Aloi1SO
Feroàndez. I els guàrd1es d 'M.salt
Anr;el Gallur RuiSeflor 1 altn.s.
A JUniSDICCIO ORCINA·
RIA
Ha pa~t a la Jur!Sdlccló ordma·
ria les d1h¡;cnc:es prPvtes tnstru:aes
~r èeuuncla contra els guard:~
d assalt de Palatrugell pd aellc~~
de mals tractes. presentada pel vel
d aquella localitat Joan Delas Poo .
SOBRESE1t,1ENT
PROVI·
SIONAL
La causa l>.:.7 del 1934 ns t{ltat !'(1hres.;q;uda pnl .. la:tnunot• r te:.e:ll
a: pr(JC('ssa:nent oe Ja¡_.rue b<o l COl·
t mas eJ qual l<.~u declarat ant.enor
ment en rebeldta.
PER A VISTA I VEREDICTE
Ha estat acordada la. litO..a. 1 vererucle per als prò:nms consells do>
¡uerra de les r&use5 263. 189 I lli
817. tt:•tes ellf's de l'am passat.

I

la~ humdllitdt

orMECRES, 29 DE MAIG DEL 1935

-

EMSA

•
EDITORIAL

I.

LLIBERTAT

Redacció

l

A.

3

•

•

Ad.mtn1strae16

'-

TREBALL •

li O H D A U N I V E R 8 I T A T, t5

Tal•fon 22122

Dos dels recusats

tmpremtt.
t A L L i

H U M.
Tel•fon 14448

PREUS DE SUBSCRIPCIO
sarcelona. un mu
2'110 Dt...
Fora, un tnmcstre
7'110 •
~rnèrica Llauna 1 Portuaal
un trlmestre
lt
Altr" pa11os, un ttlmtltrt
11

··- •

UN INCIDENT CURIOS EN El
CURS D'UNA CAUSA
En el curs de les proves de Plenari que t!l Jutge senyor Martinez
peüalver esta. celebrant a Masies
de Voltrega 1 Vic, s'ha produït un
cunós mciden t.
aavla estaL demanat un reconel"~01ent de !a tàbrica Lacambra, però
el defensor, en arribar-hi renuncià;
el Director, però, volgué !er unes
manifestacions al Jutjat 1, a més,
Jliunl una. carta de la senyora excomtessa. de Lacambra, en la qual
mantfestava el seu interès que declartsSm determinades persones, 1 el
Director, de paraula., afegí que era
ctesig d'ells que es fes com s1 qui els
c¡ta.va era el Jutjat.
El senyor Mart!nez Peñalver digne que ell no es podia. negar a esroltu a . tothom que es presentés
a declara,r 1 que, per tant, al dia
egúent podien anar a Vic el Director de la fàbrica i les persones la.
declaració de les quals interessava
a l'ex·comtessa. El defensor senyor
Tll.!ò Rodés consignà la seva protesta, que es fonament.a que en Plenari
no poden fer-se mes proves que les
proposades pel Fiscal o per les defenses: · però el Jutge mantingué la
seva. decisió.
Ahir continuaren les proves a Vic
t hi hagué un nou lnc!dent, en considerar l.moertinent el senyor Jutge
que el senyor Thió 1 Rodés preguntés
al delegat governatiu de Vic sl reconeixia l'autenticitat d'un document d'ell que consta en autes, i en
no admetre a dit advocat pregunt~
r~làclonades amb l'esmentat document. El senyor Thló l Rodés féu
constar la seva protesta 1 es retirà.,
considerant que restava limitada la
seva. llibertat de defensa. 1 es reserra formular el corresponent recurs
de nullitàt.

,

LEY DE PRENBA
-Ahora resulta QUI nadle qulere
ser au padre. •
-Total, hlja de padre duc:onocldo,
y, por lo tanto, naclda de una mara
madre.
<de cEl Slglo FuturoJ)

cCONFERENCIA TELEFONICA
DEL NOSTRE REDACTOR

M&drt, 6 tarda.-Des ~e la pnmera
&eSsió el proces contra el Pres1dent
l els consellers de la Genero.htat oa
adquirit 10 to de gran proces pol1t1c.
Han comparegut els homes que vau
tenir la responsabUltat del Govern
de Catalunya davant el Tribunal de
Garanties Constitucionals, const1tu1t
a la Sala de plens del Suprem.
Han estat dedicades les sessions
d'avul, en primer terme, a la lectura
de l'apuntament de la causa., i després a les declaracions dels processats.
Aquest mati han declarat els senyors Llubi, Comorera i Mart1 Esteve; aquesta tarda, els senyors Gassot. Marti Barrera, Mestres 1 Companys, que ha acabat la declaració en
aquesta mateixa. bora. Tots han assumit llur responsabilitat com a filmants del manifest del 6 d'octubre.
Però convé destacar aquestes notes:
Primer. - L'exposició dels antecedents politlcs del 6 d'octubre feta pel
senyor Lluhi, al qual 11 ha correspost
situar politicament el procés. Ha recordat tots els temors, tots els recels
amb qué els republicans de Catalunya. i de !ora Cata.lunya velen l'orientació que seguia. la politlca nacional.
Només amb una República democràtica avançada era possible que visqués l'Autonomia de Catalunya. Ha
recordat Llubi els incidents amb el
Govern de Madrtd, tot el que va passar durant aquell estiu, la llei de contractes de Conreu, la protesta lnicla.da a Catalunya. el dia 4 d'octubre
per a arribar al moment en què el
~em de la Generalitat va prendre
la decisió de publicar el manifest
quan veieren que homes que no s'bavien presentat a. les eleccions com a
republicans anaven a. governar.
segon. - La declaració de Martl
Esteve sobre l'administració escrupo.
lesa de la. Generalitat. L'ex-conceller
de Finances recorda que va fer un
pressupost per al segon semestre de
193~ ; que un cop ell empresonat, malgrat les campanyes que havien estat
fetes contra l'obra financera de la
Generalitat, hom ba hagut de reco.
nèixer, per notes oficioses recents,
que no h1 havia dèficit; l com a resposta també a aquells que havien
llançat acusacions contra l'administració de la Generalitat, després
d'una. inspecció minuciosa hom ha
hagut de reeonèlxer que la. Generalitat havia. !et una adminlstracló impecable.
Les declaracions de tots els processats han consistit a ratificar l'expo.
sicló de caràcter general que ha fet
el senyor Llubi en la. seva. declaració
i a exposar uns punts personals, i
després d'un diàleg entre el fiscal
1 els que successivament han anat
declarant, tendint el flscal a obtenir
aclariments sobre el moment en què
els declarants van saber que estava
declarat l'estat de guerra 1 que les
tropes que mantingueren el tiroteig
amb la Generalitat eren tropes de
l'exèrcit, ultra exposar, a preguntes
de llurs de!estSors respectltus, la. labor que havien realitzat en llurs càrrecs.
Tercer. - La declaracló del senyor
Compeny'l, declaració de gran energia, MSUmint tota la responsabllltat,
que ba. tingut en el seu diàleg amb
el tlscal i amb alguns vocals que
l'ban interrogat moments de gran vi-

vesa.
HORIZONTE POLITICO
Els voce.ls que ban intervingut fent
-Sale el sol por Levante.
preguntes han estat dos dels recu<de eLa LlbertadJ) sats, que ISÓn Pradera I Martinez Sabater, I també Mlngu!jón, Martine2:
Alvarez 1 Oil GU Gil, jutge instructor
del procés, els quals han donat a
llurs preguntes més que un to d 'interrogatori, un to de debat politic.
Per part dels processats, el sentit
pol1t1c de llurs declaracions ha consistit en què reflectien una posició
polittca, una posició de ¡ovem de
republicans; per part dels vocals era
1'una. posició de polèmica. en alguns,
1 més que preguntes el que feien eren
en realitat càrrecs.,

I

COMPARANDO
El señor "-' Paraauu.-No H pueo
de ne¡ar que es do CJ:mb talla».
(de «El DiiUflOJ)

Un èxl•t "1 un fraca" s
Fins f tot La Veu de Catalunya.! Llegiu quines coses 714 de
r~ La Veu de Catalunya,
per mitid del seu coTTC$ponsaZ a
Mcufrld:

c(Dla 29. A la una. de la matinada.
Per telèfon).
Resum del diumenge: un gran acte
a València. amb discurs del senyor
Azafía 1 molta gent; un acte que ha\'Ía d'ésser grandiós al monestir d'Uciés, organitzat per la. Cèda 1 que m~s
aviat ha fallat. Nin¡U no es pensava.
que l'act~ d 'Azal1a tingués la importància com la que ha tingut. Tampoc
VENQANZA
ningú no es creia quo l'acte d'Oncltls
-Lo slento, don Futaatre; pero lo en tingués tan poca. Resum: l'Esr.ue ea servldorlto no vuelve a &frObar querra polltlca i burguesa puja sensiblement; la dreta. cedlsta bal."U senCI arroz ni las naranJas...
<de cHeraldo•> siblement.,

lJN SOLO ANHELO NACIONAL
.<de ciA nerru>

Solidaritat
republicana

Resultat i benefici

I·

PtcONOSTICO DEL TIEMPO
Valencla.- Tlempo m:lgr.lllco, quo
se ¡;er.arallu.rà pronto en toda la
penfn&UIL
(de 4El Llberaa>

ElS SOCIALISTES ESPANYOLS

La torça no resol els problemes socials

~! ~ P.~r.~.~;.~~!~."' QUE ES UN GOVERN FORT? ~~u~¡:L:~E:~~Nr~~~~R-~~

El correspon&al de La Publicitat. 4 M 4drid, subr4tUa el ~ue &tLa Pubàcitat, ,;S/aentant l'acte
guín ell sen¡¡or& Pradera i Martíde València, e3Criu:
nu Sabater, recusats pels advode El Diluvio, esmentallt el • lscL'acte de Valenc1a ha estat la decaú defensors de l'ex-Govern de
curs de don Manuel Azafla:
mostracu) unpresionant de la sollda.cEl discurso del señor Azaüa en
Z4 Generalitat, els qui oonvertet- rítat
republicana, que cada dJ.a es fa
~ !4 vtst4 en un debat 1)<Ïlít1.c. més sens1ble. Am1cs 1 adversaris coin- VaJencia tenla. un doble lnterês. El
de las pala.bras que pronuncwria y

R 8

DIPUTAT MARJINEZ Gil

En una conferència. que darrera- una C06a que roman incapaç de canment donà el lider de is Ced.a. al , viar, el sl d'un medi en perpetu mo.
cerc!c de la Unió Mercantil de viment es el que es pot concebre de
El diputat socialista Luclo M&rtJ.
Maèrld. prOClamA la necessitat d'un més inestable.
poder fort. Necessitat que. d'altra
Per a mantenir aquesta esta·b1U- nez Gil ha !et unes declaracions procideixen a reconeíxer-ne la transcen- el del públlco que acvdlrla a. escu- banda, hem sentit proclamar entorn ' ta; cal que el poder sobirt no so- pugnant en el criteri del r~
dència. Més de \'Uitanta. mil cluta- cbarla.s.
nostre. amb mslstencb, des de !'ad· treixl en particular l'atracció de cap dels soci.allstes al saló de sessions.
dan:.. moguts pels Ideals que r epreOpina Martinez GU que, davant la
Na.d1e en Espana. àejo àe compren- \'eniment de Jn. República. «Si és ne· de les forces socials. Les ha de susenten les esquerres r epublicanes es der que el pensam1ent~ dei orador cess:m modifi<:ar la Llei donant més peditar totes a l'interès generaL NI censura., els treballadors, amb llura
congregaven per escoltar les paraules quedaria mediatiza.do por el amblen· força. a l'Estat, es farà. Si el poder !'Alemanya hltlerinna, doncs, ni la centres l Smdicats clausurats, reeteo
del qu1 ïou cap del Govern provislo. te de excepcióu en que vive la Re- executiU no compta amb els recursos Itàlla. !e1xista es poden treure com indefensos. Que la veu dels quaranta
nal de la República. N1 les Incomo- pública, y si se· esperaba. con impa- suficients per. a governar, se li han a exemples de Governs
dtputats que dlàrlamenc podrien pe.
forts.
ditats naturals en una aglomeració clencla la presencia de don Manuel
Pel que fa a1 règim parlamenta- netrar a l'hemicicle podria esser d'ed'aquelles proporcions, nl la. incle- Azaña. en una tribuna no era. tanto
ri és Innegable que sofreix una. ert- fectes beneficiosos per al Partit So.
mència del temps, pogueren res con- para escuchar declaro.c!ones que no
• aguda. A ~ança., el mal ba !-ras ctalista 1 per als treballadors espa.
tra la. cohesió espiritual d'aquella podia hacer o para oirle repetir lo
31
grans
proporcions. A Anglaterra, 1~ nyols. També ets camperols que ac·
multitud.
que
està
en
todos
los
corazones
y
pà.trla
del parlamentarisme, nlngu tualment es veuen vexats pels proDesprés de l'a.cte de València pot todos los labios. con1o
para
desvano
discuteix
la seva decadència. La. pietaris, que abusen del poder 1 que
dir-se que virtualment la. unió dels necer la leyenda. de que la. persecuCambra.
dels lords no juga. sinó un actuen sense control explotant els
republicans d'esquerra es un .fet; una clón que ha sufrldo habla agotado
paper molt esborra.t; la dels Co- camperols de les terres de Castella.,
manifestació d'aquesta magnitud no sus energlas y sus optimlsmos poUmuns
està a punt de s..;guir la ma- es veurien assistits amb les nostres
és possible sense un estat d'esperit
intervencions. Arreu del paia s'opera.
ticos.
teL'<a
sort.
En efecte, el diputat, tot na una forta. reacció, car nosaltres,
popular propíci. L'espontaneïtat de
Rompió
Aza.ña el silencio, su silenésser
un
membre
del
Poder
legisl'espectacle, que ha deixat enrera les cio que fué voluntario
1latiu participa, com més va. menys, a través dels debats parlamentaris
cuando no tué
previsions més optimistes, ba de !er
-a.firlwr. Martinez Gil-, podriem fer
impuesto;
subló
a.
la
tribuna
Y
el
en ~ confecció de les lleis, donat una intensa propaganda, ensems que
reflexionar molta gent: addictes i ad- pueblo republicana de España entera,
que
el
vot
de
les
proposicions
go.
defensar les reivindicacions proletàversaris. Que tothom faci examen de aunque n1 podia oir las palabras del
vernamentals ocupa el 85 per 100 ries.
consciència I no to.nqul els ulls a una orador
porque el Gob1erno hnbJ.a pro.
Fins is
D1u Martmez uu que el Govern
realitat que es presenta d'una ma- hlbldo que se radiaran. tuvo, miendel temps de la Cambra.
e
nera tan abassegadora. A Espanya tras Azaña hablaba, la conv!cclón de
problemes financers més lmportants tem les nostres 1ntervenC1on.s 1 creu
h1 ha. alguna cosa més que les dretes que en un lugar del territo::-io espaesC6pen de fet a la seva competèn- que no donarà facilitats per tal que
que avui governen; existeix una for- ñol la República española daba fe de
e1a, donat que ja no té més que el ens reintegrem al Parlament. Consiça. positiva que per a bé de tots ha vida.
dret de vet sobre el pressupost pre- dera Martinez GU una equivocació
ha de coordinar-se per posar-se en
El pueblo que de t-odos los Jugares
sentat pel canceller de la. Hisenda, no concórrer a les sessions parlamencondicions de fer sentir la uva pre- de España acudió al ple de la trlpressupost que li esta •edat de re- tàries. Es alll on podriem els soclasència dintre la llel
buna estaba integrado por r epresenformar. Es pot dir que avul rua AD- llstes posar eu evidència la polltica
Si com a. republicans !'acte de Va- tantes de todos los matlces en que
glaterra ja no està governada pel hlpòcnta realitzada pel que tou milència. ens obre el cor a. totes les es- pródlgamente se dlviden las lzquier_ u Parlament, sinó per una buro- nistre cedista d'Agricultura Jlménez
perances, com a catalans ens ofereix das republicanas españolas.
cràela-la. segona Cambra, com s'a- Fernàndez, 1 denunciar !'explotació
el goig de sentir-nos compresos per
Y ello imprimió al acto una slgnomena ja- , per un cos de 300.000 que pateixen els parellers d'Extrema.
un poble que ens aclama. amb gene- nificaclón màs importante que !a que
agents que asseguren els serveis de dura.
tcAmb una intervenció feta en un
rós entusiasme.»
le bubiese dado una. aglomeraclón de
l'Administració central, sota la dloyentes que pertenecleran únicamenrecció de 2.000 funcionaris superiors, mQment donat podríem, segurament,
evitar greus mals per als treballadors
te al partldo del orador.
els quals, de fet, paralitzen la. lll- del
Ello significa que el pueblo està
bertat d'acció del Prime;:- ministre i llsta.nostre pafs», diu el diputat socta,..
barto de partidos, de Casinlllos, de
del Parlament, sigui quin sigui el
Hom nota. cada. dut. mes Ja falta
La Tierra /4 reas4ltar la dife- Comités de barrio, de Juntas electo.
matis politlc d'aquests dal'l'ers. Això que
fa. l'aplicació de la Reforma Agràrència. entre l'acte republf.cd de rales y pide, cuantas veces le dan
no ens pot estranyar.
ria. S'ha de dir que els camperols
València i l'acte reaccionari d.'U- ocasión
de
mani!estarse.
una.
ban¿Vol
dir
tot
a.ixò que l'esperit espanyols no senten cap desig de
clés:
dera que coblje a todos los que coGIL ROBLES
etern que encarna. el liberalisme 1 venjança. Però, en canvi, senten ferla democràcia. s'hagi de considerar mament 1a. necessitat que s'apliquin
«Y mii!I\tras el entusiasmo se des- mulgan en los mlsmos principtos teóbordaba en Valencla y Madrid, mten- ricos de la democracia Y de la líber- de donar. Sl necessita major força, definitivament vençut? ¿I, en el nos- lleis de justicla.
tras millares de republicanes y obro- tad y un bombre que sepa llevarlc se li donarà.», digué Gil Robles, en tre cas concret, vol dir que Ca.taluTambé podriem treballar per tal
ros expresaban su fe en la r econquis- al combate por las conquistas a rea- l'avinentesa alludlda. Es de tota evl- nya i la República espanyola. hagin d'aconseguir una. àmplia amnistia;
ta. de la República y en la consecu- lizar y por la defensa de lo ya con- dènclo. que el que es tra.cta d'implan- recorregut ja tot el cicle pe.rlamen- tothom, entre les esquerres, naturalción de la amnistia, el señor Salmón quistado.
tar no és un poder fort, sinó una tari? De cap manera. La República ment, la. desitja. El Parlament és una
hablaba de sacar dinero de donde él
La persecución de que ha sldo ob- dictadura «constitucional». El llder Espanyoh, que ja astorà el món amb bona trlbuna. N'hi ha que creuen que
dlce que sabe lo hay, para resolver jeto don Manuel Azaña le ha puesto cedlsta sembla prendre el concepte el seu 14 d'abril, té moltes coses a no ens deixarien parlar; error. La
el paro. Repetia, con otras pala.bras, en condiciones de llegar directnmen- de govern fort en l'accepció vulgar, dir i a fer dintre el règim parla- veu de quaranta diputats no pot éslo dicbo ha.ce tlempo por Oil Robles. te a la sens1b1lldad del pueblo.»
o sia, que un govern és fort per la mentart. Al cap 1 a la. !1 no té res ser ofegada tan fàcilment si aquests
Seguia la 11nea demamógica. de Jlméforça material. Per poc que s'hi pen- d'estrany que els anglesos, per va- diputats es proposen fer-se respectar.
nez Fernàndez. Y bablaba de resolver
sl, es veu que aquesta concepció és rlar, cansats de llibertat, busquin L'ambient és favorable a nosaltres I
el paro, como sl no fueran elles los promesas !alsas, de un lado. Entu- falsa. Es veu, també, que, precisa- l'opressió; el que seria veritablement no aprofitar-lo representa una gravis.
representantes de las clases derechls- siasmo sin llmltes, muitltudes enfer- ment, la necessitat d'emprar la força rar absurd, fóra que r.osaltres cal- sima. equivocació.
1
tas española.s, de las gentes y los in· vorizada.s, palabras serenas y actltu- material demostra la feblesa d'un go- guéssim
en una de nova, nosaltres
A mes a més, s'ha de tenir en
tereses que durante slglos han des- des limpias, del otro. Ayer mostró el vem. I encara, quan arriba. aquest que no ens n'hem alliberat mal del compte el nombre crescut de presos
gobemado a Espafía; como si entre pueblo español al lado de qulén està. cas, obté resultats contraproduents. tot.
governatius que amb la censura no
ellos no tuvieran representación los Dljo con la voz clara. y pot~nte de Es sabut de tothom que, durant
poden ésser defensats i que nosaltres
exportadores de capitales y los ene- las muchedumbres republlcanas y aquests primers anys de Republlca.,
J. SOL posariem en evidèncla. al saló de ses·
migos de la República, que por bol- ol)reras cuàl es un anhelo.~Y los frlos h1 ha hagut certs elements que enyo.
slons, 1 estic segur que el Govern no
cotearla recurrieron a la pe.ralización a.plausos con que los «Japlstas» aco- ra.ven la. dictadura de Primo de RIpodrla resistir les nostres interven.-__
vera.
Aquesta
dictadura.,
però,
ofereix
de industrias y al abandono de los g!eron las promesas de Ucl~s aflrcions, que haurien d'ésser fetes amb
un exemple al nostre punt de vlsta.
campos.
NOTICIARI
energia, serenament 1 a temps.
maban una vez màs que all1 no latia Es
proposà.
acabar
amb
el
catalanisEs fàcil establecer el contraste. ese alma de España que las derecbas
Consignem aquesta opinió del dime I amb l'obrerisme, 1 ara, catalaUNIO UL TRAM~RINA putat socialista publicada. en un diari
Desanimac!ón. frlaldad, dem~~o¡ogia y qulsleran monopolizar.»
nisme I obrerisme són més forts que
Els vocals representants de l'en- de Madrid I que creiem encertada.
mai.
titat «La Unió Ultramarina» al JuI és que la gent confon la força. rat Mlxt del Comerç al Detall <Secd'un poder amb els indicis d'aquesta ció Alimentació), es veuen precisats
força.. Viu en un estat d'esperit nega- a. rectificar les manifestacions que
tiu, a punt de deixar-se imposar per féu quan era Delegat del Treball
qualsevol aparença. de força.. Ara bé, el senyor Eduard Batalla, en el senés impossible 'de fer-se càrrec del tit que aquezt.5 perceben dietes, quan
grau de potència d'un govern sense el càrrec de vocal és totalment gra.considerar l'estat de la societat sobre tult.
La senyoreta Maria Vives ens ba
la qual actua.. I cal confessar que la
tramès tres volums:
present es propicia a l'estroncament
NOVA JUNTA DE L'ASSO·
«Un dia de la vida d'un home», de
dels poders personals.
CIACIO DE FUNCIONARIS Joan PUig 1 Ferreter.
Tant l'esperit reaccionari com el
DE LA GENERALITAT DE
«Vida. d'Un escriptor~, de Joan Puig
revolucionari es basen en la violènCATALUNYA
i Ferreter.
cla. Conceben el poder com una mecNueva Creación:t, de FermJ Galàn.
Abir, a les deu del maU, tingué
na de demiürg independent del me•••
lloc
a
la.
Sala
Capslr
l'assemblea
dl sobre el qual opera 1 capaç de
Joaquim Verges ens ha fet la. seteanual
per
a
la
renovació
de
la
meltormar.lo al seu arbitri. Tots eis
na aportació amb deu volums:
descontents del pr~ent estat de co- tat de la. Junta de l'A. F. G. C.
«Método Intuitivo de len¡;ua fran.
L'assemblea
es
veié
concurridisslses creuen en la possibilitat d 'insticesa. hablada», de G. M. Bruno.
tuir una nova Llei per la violència ma, i desenvolupà els seus treballs
«Cuentos del hogar», de T. Baró.
1 els sembla fort el govern que ho en un ambient de seriositat que imCJ:El Conde Kostia», de V. Cherbu·
acompleix. I si algú creu que un go- pressmà els assistents.
Uez.
vern
éS
fort
també
pel
seu
caire
perA.ss1st1ren
a
ella,
ultra
els
funcioIL.'\ literatura del dia», d'U. GonzàComissió d'Higiene Escolar: Prestdent, Dr. Pere Babot i Boixeda; Vi- sonal ~s degut a la tradició parla- naris de Barcelona, delegacions nom- lez Serrano.
mentària;
un
temps
pròspera,
ara
no
broses
de
Girona,
Tarragona
i
Lleice-president, Jaume Mestres i Fob·
«Guia y avisos de torasteros que
IIC!S: Vocals: Maria. Baldó de Torres, tant. Es pot fer notar, de passada, da.
•
•
vienen a la corte», d'Antoni Liflàn.
Dr. Josep M. Petit 1 Frelxas. Dr. que el 1ons del marxisme ~s de ca·
El presideut de l'entitat, Jaume
«Tratado de !a tribulación», de PeJaume Vallespi, Dr. Ramon Cirera ràcter democràtic.
M.irav1tlles, anuncià que els elements re de Itivadeneira.
i
Voltà;
Secretari,
Josep
Botey
1
RieGran
par~ del malestar present ve,
de la Junta que no cessaven aquest
Nou Consell Directiu de l'As· ra.
«Contes», d 'Apelles Mestres.
no cal dir-ho, de la. greu crisi eco- a.ny
preterien dlmltlr coHectivament.
«Emprendamos nueva vida», de
Comlssló
de
Dames:
Presidenta,
nòmica.
Una
bona part. però, és desociació Protectora de l'En· Glòria. Bulbena de Sales; V!ce-Prctal de recaba.r de l'~semblea. un Magdalena dc Santiago.
gut a la inestabilitat dels governs per
«El desafio», d'A. Kuprin.
senyança Catalana
sidenta, Llucieta. Canyà.; Vocals, Jo- parlamentaris, formats tots, arreu, a vot de conf~.ança. que .els donés, en
«Contes d'Extrem Orient», de VilleDesprés de la reunió del Consell sefina. Bayona de Cortès, Maria del base de coallcions. Aquest malestar les circumstàncies actuals, la força
tard de Laguerie.
General Ordinari de socis, el Consell Carme Nicolau, Clotilde Clrici 1 Pe· és ei que ta veure a la gent un go. moral necessària.
lllcer,
~rança. Pigueres 1 Bas880ls,
L'elecció transcorregué anlmadisEsperem noves aportacions a. la
Directiu de l'Associa.ció Protectora
Secretaria, otrua. Marroig 1 Font- vern fort en un ¡¡overn més o menrs slma. i donà com a. resultat 770 nost:a Redacció. Ronda Uni\t>rsitat,
de l'Ensenyança ca !.alana., ha .. que- seré.
emparentat amb la forma monàrquidat constitult de la. manera seguent:
ca. Al'tò ciemostrn una -.iva reacció \"Ots a !~\'Or de la Ju,nta sortint, núní. 25.
President: Manuel Folguera i Dusentimental
Imposada. pel desordre contra tres o quatre vots a favor
•
ran: Vice-pres!deijt primer, Albert
CONFERENCIES
creixent.
No
prova, de cap manera, de divnoos func1onarts.
Bastard~ 1 Sampcre; Vice-president
En
mig
de
grans
Conferència
apl!mdiments,
de
Puig
I
Ferreter.
quo ara 1 ~empre, el principi del posegon, .Francesc Martorell 1 Trabal;
l'assemblea votit. les sqüents conTresorer, Josep Mestres 1 Mitjans; Demà, a les deu de la vet.lla, 1 ~I der personal sigUI, necessimament, el clu:llons:
Comptador, Pere Manén 1 Artés; Ar- local de la Penya Pita.rra <santa de tots els govl!riis fort-s.
1.• Participació ofiC1al de l'AssoPer l:l concepció \'u.lgar, el mètode
xiver-Bibliotecari, Agusti Duran 1 Agata., 2), tindrà lloc una conferènSampere; Vocals, Rosa. Sensat de cia pública a càrrec de l'eminent no- v~olent i el principi del poder per- ciació en la Junta redactora de l'anFerrer, Vicenç A. Ballester, Antoni velllsta. Joan Puig 1 Ferreter, el qual sonal constitueL'<en l'essència d'un teprojecte d'Estatut.
Rovira. 1 Virgili, Pompeu Fabra l dissertarà sobre l'interessant tema govern fort. L'eqwvoc rau en una
2.•Untflcació d'escalafons i equiPoc, Alexandre Gali 1 Coll, Miquel «Cultura catalana~.
qüestió de defmició, en el mot «.fort». paració dels funcionaris de les Co·
Guinart i Castellà, Glòria Bulbena
Es tracta dc definir aquest terme, m..ls8aries.
de Sales, Pere Babot 1 Boixeda. Be3.• Inamobllltat 1 plantilla del
éa a dir, saber qumes són les caraccretllri, Lluís Bertra."l 1 Pijoan; VlD 1 P U T A CI O , 195, ler. •
personal obrer.
l~Ulrl'~ RIS:JfJI[~ f
terfstiqucs c¡uc distingeixen una foroe-Secretan. ~1lquel Poal 1 Aregall;
(Entre Muntaner i Aribau)
Restaren elegits els companys selllfLIJitl IJIL
~
n ,m ça en el camp social. Una força és güents:
Consellers adjunts: Miquel Ferrà, de
1una caus::. activa que exer<.<?lx un
M~!lorca; Carlc.c; Grandó, del . RosPresident, Jaume .Miravitlles; viceselló· Ramon Vilaro, de l'Havana;
efecte !isic o mor.11. Una. torça soBARCELONA
Josep Rovira, de Santiago de Cuba;
cxcrcelX m1 efecte d'crdre 1110. president, Enric Monrós; secretari,
H. V1la. 1 Vallès, de Buenos~Aires 1
ral, psicològic. Però no es pot es- Gaspar Alcoverro; vice-secretari,
Robert Blanqu~:r, de Valènc1a.
~'T¿,lUAV 1 ll'ò lQilf\
perar cap efecte P!>icològic notabl:! Rogell Vtlapl&na; tresorer, AgusU
Les Comissions Permanents h6n
DIABETIS
ALBUAUNu':
d'Una. !orçn efímera 1 superficial La Forés; compt.ador, Sebastià. Elsquer- NOTES POLITIQUES
quedat constit.uides com segueix:
RIA
INFANClA
ETc
força implica, doncs, durada 1 lnten- rà: bibliotccart, Manuel Ba.ixeries;
Comissió Editorial
Pedagògica:
Ateneu Republicà Federal uLa Flasitnt dc 1 c~cctc. Que en el camp de vlcals: Jaume Aleu, Joan Rico, MaPr~sidfnt, Pompeu Fabra 1 Poc; V1CARRER LLUR lA, 62 f 1a pouttca vol dll est.abtlltat del po- nuel Grau, Joan Pascual, J05ep P'er- mav. - Dem!, dijous. a les deu cie
ce-presidc.ut. Josep M. López-Plcó;
la. nit, el senyor Jaume Durany 1
der 1 penetrado 1 comprensió de nàndez i Enric Bertran.
Arxiver, Maria Perpinyà de Jorda;
Ballera, director de l'E.'iCola. C~rvan
Tre:Jorer, Josep Mestres 1 Mitjans; (entre Consell de Cent l Aragó) la. \;}.dll. oo!al pels governants. Ara.
Comptador. P'erran Bòtêr 1 Mauri;
SALMEHON, '1.2?
que Ics clificultat¡; estan en descoSINDICAT DE LA u. G. T. tlila, donarà una conferencia a l'Ateneu Republlrà Federal eLa F h!.secretari, Lluis G. Castellà; Vice-Sebnr les ~dictons d'aquesta establDE LES INDUSTRIES FA• mu (Sant D001~nec. 1. G.). El tecretari, &rran Soldevt:a.
1 tat, d 'aques.a pt'n::tracló. ¿Què cal
C<>mïssíons '.fecniques: Prea!dent,
BRIL, TEXTIL I ANEXES ma êa: CEl federal!sme de Pi 1 MarAlexandre Gall; Vice-Pres!dent, Ar- València • Barcelona, a peu entendre. però, per penetració al si
galb. Donada: la. vàlua del conferenHem tingut el gu~'. ¡<!e saludar n dde la.h' sto;;~tn~? ~1 ~~ble~rdrés d'orAquest Sindicat Obrer comunica ciant l el tema a explicar, cal pretur Martorell; Vocals, Montserrat
Guinart, Salvador Maluquer, Anto- 1 ostra reciacció el.5 clutade.ns An· re !S u. e 1 ps.co, ¡;lC. o e hls- ¡1als ossoclats 1 alt.res treballadors en
ni Parra.mon. Eladi Homs. Joan ~nn Estevtl. í G.J 1 !"r:lncesc Serrn 1 tOric perqu6 eis governants llan de general que ha lnstaHat el seu lo- veure que la sala. d'a.ctes de l'Ateneu
Llongueres Pau Romeva, Mn. Gil SMna., el.5 quals acaba\·en dc retor- conttxcr J Origen. a més del functo- cal social al carrer Meridiana., 128, «La Flama. es veurà plena de gom
a gom. Queden comidats a l'acte
nar a peu de Valèncla, on varen ns.ment, de les lnstituctans que mo. (Clot).
Perés; seérete.r!, Enric B&¡f\lé.
tots el3 80Cis 1 simpatitu.nts.
Com!ssió do Foment: President, anaren també ¡o peu. el \iat¡:c d'a- ucn, el sent!t de llur evolució, per
Miquel Gu!na..--t 1 Castellà.; Vl~pre nada sort.lnt, a dit efecte, dl\·end.res tal de cop.,_,-: la nece.sstta.t, l'oportus.dent Tcmàs Roig i Llop: Voca~: darrèr de la Plaça. d'Espanya.
ruUit i Ja llUtura de les retorme3 a :--U-:--,A~S-A-D-E--t!i-=Domenee Lat.orrc. Felip Grau 1 Ro&,
Els noatres anunosos vl.s.t.a.nta re- fer. Amb tot, :üxò llQ és encara suMiquel F\'rrer, Joan Aubelzon, Mi- tornen encanta.ts de les moltes at.cn· dcient. Caldrà c¡uo les institucions •'·
VIES UR!NARIEB • .BLE.'WRRAGIA - VENERI
quet Gll Antoni Oli>era.s.. Joan 6&- cions rebudes, ~ent per part que hnn de regir slguli1 bones. La
IMPOTENCIA- CURACIO ABSOLUTA
_,,
riol, Josei) M; G:rona, J . Soler l Ja- de Don Manuel Azaña, el qual ,.a
br 'ls amb extraord.ln1ria cordia- primera quiWtat que han de tenir és
ner, Jaume C::-cus. Rica.td Altaba;
c.a..u. de 12 a 1 i de 6 a S • Carrer SANT PAU, 16, ..,..... V 1'~
secretan. Mlquel Terrasaa.
r.tabilltat. No iigidesa. Al contl'art,

j
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BASQUETBOL

DISSABT E, A MADRID

·E LS E S P O R TS ·

L'Assemblea de la Federació Ignasi Ara contra Marcel
Catalana de Basquetbol ha Thil, per al Campio nat del
món del pes mig
transcorregut molt moguda

DIUMENGE PASSAT A LES CORTS

Al

loe&l do la Unió Excursio nista
L'àrbitre suls
cio Catalllll)l& se celebri. l'As,.mble a dirigí el combatque ta um doo anys
Paulino Uzcudun .
¡eneral extraord

REM

lnàrla de la Federa,ciO catalana de Basquetb ol que h1
àavt& a nunciada.
l'ou aprovada. l'acta. de 1a sessió 1

HTMAN A DE L'ESPOR T DE LA
U. C. f. E.

MIUldament s'entrà en el punt més
tmportan t de lA convocatòria, que

Regates de Primav era 1935

era el que feia referènci a a la d iMOlucló del Collegi d 'Arbitres per part
del Consell Directiu.
El debat que s'originà amb aqueata qüest.ló tou llarg l lln&lment es
posà a vot&ció un vot d e censura al
Coln!tè Directiu pel seu procedir en

El propvine nt diumeng e, d!a

~

del

present mea, t1ndnln lloc en aigües
del nostre port, orga.nit::tades pel
Club die Ran Baroelon a, per delegació de la Federació C&telana de
Rem, le3 regatea de Prhna.ver a 1936,
amb motiu de la 1 Setmana. de l'E&port cio la U. C. P . E., amb lo, par-

a.quest cas. El resultat de la votació
tou de deu vots a favor del vot de
censura 1 deu vots en contra. Vist

tJolpac.ió dels equipa d el8 Clubs Nàutic de Tarragon &., Ma.rit'lm, Club db
Mar i Club de Rem Barcelona, de
la nostr& ciutat, amb el aegüent pnr

l'empat, el Presiden t de la F ederació

el desfeu votant a favor del vot de

censura i notifican t que des d'aquell
moment detx:aven els càrrecs.
A continua ció féu ús de la paraula

el delegat del Pat rie, senyor Canal.
el qual iema.rcà que en la. votació h i
havien pres part elements que com·
ponten el Collegi d 'Arbitres que el
comitè Directiu havia dissolt 1 que,
eMent part interessa da. el menys que
podien haver ret era abstenir- se. Féu
U. de Ja par&ul& després el delegat
del Laietà., senyor Oulx, el qu&l s'ad·
b.er1 a les paraules pronunci ades pel
senyor Canal 1 anuncià que ells es
retita·~ en de l'Assemb lea. En retir&rse foren se¡uits pels altres deu clubs,
onze en total, o slgul un mé3 dels
que havien vot&t a favor àel Comitè
Olrectiu. Aquests clubs foren: Laietà E. c., Sté. Patrle, 1". c. Barcelona. U. C. J oves, Juniors, Unió Manresana, Escletxes . R ipollet , Atlètic,
Ateneu de Badalona i AgrupaCló de
BasquetbOL
Aba.os d 'aixecar-s e Ja sessió, tou
autoritza t el Comitè dimitit perquè
p ort! t1oa &1 !I l'orgaJllt zacló del matx
G1nebr~Barcelona, que. com se sap,
s'ha. de celebrar al Ora.n Pr~ce el Vln ent dia 31, a les deu de la nit. formant part del programa. de la. Primera Setmana. de l'Esport.
Diumenge vinent, d ia 2 de juny, se
celebrarà una alt ra Assembl .a gener a.l extra.ord1 nària. per t&l de pr oced lr a. la renovaci ó del Comitll directiu.

FUTBOL

¡rama:

A 1011

I~

bores ilO mlnulo: Reg&te

111 iola a quatre re · ·~.ers 1 timoner,
oolegorl& d«butant ...
A lea 16'4.1 : Re¡¡ate en esquit.

A lea 17 : Regat& en outr1ggers &
quatre remers 1 timon er.
A les 17'1-: Rega.ta en iola a. dos
remera 1 timoner.

El campió del món
MARCEL T H IL
Pierre Oharles per a.l campion at

eu~

A les 17'30: Regata en lola a quai timoner, tripula ts per senyoretea

tre

ropeu de totes les categories, .que,
com hom recorda rà, se celebrà. a la
A las 17'45: Regata. en outrigger s
plaça de braus die Madrid, ha esta.t a dos remera 1 timODer.
designat, pel Cornltè d 'Urgència d e
A
J : Regata. en toJ.s a quatre
la Internati onal Box.lng Un1on, per remers i timoner, categoria
. lliure.
d.inglr , el cUa 1 de juny, la gran
A les 18'15 : Regata en outrigger s
lluita entre I gnasi Ara 1 Marcel
Thil. lluita en la qual, com .bop a VUit .. 2mers 1 timoner.
La prova. femenina es correrà en
sap, es juga el titol del campion at
del món del pes mig. que ostenta el un traJecte de mu metres en linla.
recta i les altres seran de dos mU
francès.
M . Douverna z és per a la nostra metres., també en recta.
boxa uo home de sort. Correcte, in·
flexible 1 amb una idea alta de l'es.
portivita t. M . .Douvema z és una gar
NATAC IO
ranua per a. tots.

RUGBI
El

Barcelona guanyador de
la Copa Catalunya

verses lea iniclatlves presenta.dea pela
clubs 1 aquestes seran t ingudes en
compte
De moment, podem avançar que
Demà, a Can Ràbia
ea jugaran uns cent partits de futbol cada dl& d e les d l&des 2 J 9 de
juny proper , en tot Cataluny a, per
als quals es concedira n valuos06 pr~
sents als clubs guanyad or, alxi en
els partits es pooarà el màxim d 'in·
terès en la lluita i eLs a!icionata els
presencia ran amb ¡ust.
Ta mbé podem dir que els premi.&
que s'entrega ran a ls
ors han
Demà., dijous, amb motiu de l'aoc> estat soH1c1tats per guanyad
la Lliga Ama-miadamen t d'Enric Mas de la prà.c- teur a. les nostrea primeres
a utoritlea activa del futbol, tindrà. lloc al t.ats, esportius
nts, artistee
camp de l'Espany ol un magne partit eminents , etc.,, comercia
tots
els quals h an
entre el C. D. Espanyol i un equip ben acollit la seva petició,
ja que
del F . C. Barcelona, el qual estarà s'han rebut trofeus d 'importàn
ciAt
r epresent at pels valors que, en la entre ells un del bon esportiu 1 a!or·
gran època de Ma.s, defensav en a mb 1 tunat loter de la Rambla de
le&
ell els colors blaugran a.
F lors. senyor Miquel Valdéa,
Per tal de discutir una supreJnà. del Club Ancora, que el fonnen altre
em·
oi& de dues e8Coles del fu tbol, con· r,tea ts d
Company ia Anònima Fi·
tra. ela seus rivals de zempre, els atures edela Fabra
1 COats, i altra
jovea veterans barcelorus1ieS que han 1 copa. de la casa d'article&
d'esporta
vingut oostenint un intensiss im en- «Sibeca.s».
trena.ment, es present&ra.n al gran
Amb el n que els donants puguin
complet, presenta nt la seva aliniació conèixer el destl del trofeu tramès
tal com en aquells grans partits de per ell&. anirem
publican t periòdica·
bona. memòria 1 que serà com se- ment el rebut d'aquests
i en els par ..
gueix: Llorenç, Zabft.lo, MM, Guzman. tits que es disputarà
el premi conc ..tUlo, Arnau, Plera, Sastre, Sami- oed!t.
tter. Arocha. i Sagi-Barba.
A aquests encontre s els donants
seran lnvitats a executar el k.l(X)tf
en els respectiu s partits.
Barcelona-Manresa,

El PAiiTIT DE COMIATD'EN·
RIC MAS ENTRE EL BARCELONAI t'ESPANYOL

I

a Les Corts

Un n"'"*" del partit aaroelon a·8portln g
(Express-Foto)'

VESTIST PER A BANY - BARN USSO S

Primera Setmana de l' Esport

El F . O. Barcelon a ha. ooncerta t
SESS JO D'ESGRI MA
un partit amistós a mb el centre
d'Esports de Manresa pec a celebrar
La. Federació Catalana d'Esgrim a
demà, a les cinc de la tarda, al · ha combina t
a avui, dimecres,
camp de Les Corts. En aquest par. 1 una interessa ntper
sessió d'Esgrim a, que
tit el club blaugran a presenta rà el enselll.'J que serveu.t de
propagan da
seu equip reserva.
d 'aquest esport plagui al públic c:¡ue
S 'està gestionan t la celebració, presenciarà. aquests encontres
. L'or·
abans d'aquell, d'un altre partit amis- dre de la. vetllada. serà el següent
:
t6s que, en tot cas, comença ria a les 1 L Un matx de Basq_uet~Ball
en·
treo.
tre dos equips femenlns.
n . Un matx
floret femení en•
Diades Esportives jJer als tre les senyoretede
s
Palau
1 Mart!.
.
•
•
.
IU. Matx a sabre a 10 " tocats"

I

A PA RI S

F. V t HILS VI DA L

32 Avinguda Portal de I'Angel, 34 • 7, Plaça Universitat, 7

¡
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:

acompan yats del presiden t de Jo Federació Castellan a t\e Lluita, senyors
en tre el8 eenyors Pilla 1 Mola.
Miquel G evar&
IV. Mat x • floret a 10 "tocat.." Ignasi Ruiz Arlas1 del delegat senyor
entre els senyors O arcla I .'flgo. "
.
V. Matx a espasa a 10 tocats
EL PARTJT GINEBR A-BARC E LONA
entre els senyors Franco 1 Saba
ta..
SQ ET OL
Aqueste In ter essant sessió t indrà
DE BA
U B
lloc, a un qaart d'onze de la nit, al
Com ja anunciàv em en una altra

Olmos vencedor del Concurs dies 2 I 9 de jUny a profit de
Social , del Barceloneta A. c. I Ia MutuaI Esport'IVa de eataiUilya
El diumenge, &1 mati, a la plscJ..n.a

municipa l de Montjuïc es celebrà la
També pretenen els clubs modessetena i darrera jornada del concurs tos organitza r quelcom nota.ble berocial prepara tori del Ba.rceloneta nefici de la seva. Mutual, ja. quea són
El Cornellà. aconsegu1 diumeng e el Amateur Club.
els que més la necessite n 1 els que
tercer lloc, en vèncer el J oventut
Els resultats obtingut ! foren els reben els benetlcls més directes de
després d'un bon partit, en ei •quai
dlte
humanit ària lnstltucl6.
esgüents
:
els vermells h aur ien pogut guanyar
Després del fracàs obtingut ec»50 metres lliure (hancUcap) : Ca...
si. haguessi n jugat millor, puix que
l'equip que presenta va el Cornell& no bot, 33 s. 9--10; Giménez, Guàrdia, nòmicam ent en el pa.rtit Sunder·
era precisam ent perquè els seus par- Devesa U, Cànovas li, Muñoz, Deve- la.nd-Selccció Catala na, juga t el dta
d'aquest mes a l'Estadi de MontMENJA R BE I ECONOMIC t idaris se sent.issin massa. optimistes. sa I , AC05ta. II, Olmos 1 Filguelra . 12
juïc, era precís a.cudir immedia taFins a divuit cla.ssifica.ts.
La
olasslflcacló
AL RESTAU RANT
La puntuaci ó final del concurs r es- ment per a evitar que la nostra MuDesprés d'aquesta jornada, da rrera
tual desaparegués 1 és per això que
del torneig, la. classificació és la se- ta establert& com segueix:
els clubs ama.teurs b an presenta t a
güent:
Olmoo, 68 punts; Guàrdia, 72; Bu· la Lliga Amateur
un sens n ombre
.1::\~celon a A
4 4 o o 66 21 12 quera-s, 82; Devesa n , 110 ; FUgue1· d'iniciat1
Santboiana
4 3 O I 51 6 10 ra-, 114.. Segueixen després Devesa I, tica per ves que les posarà en pràcCornellà
420254 34 8 Roda, Escudero, Cà.novas m , Sali- ajudar a recaudar cabals 1 poder
Rua Geoffray Marle, 11
J oventut
410323 68 6 nas, Cà.novas U, Granada Cabot!. portiva en el possible a la Mutual Esde Catalunya.
ÇUINA CATALANA l ESPANl1 0LA Barcelona B
400412 83 4 Fins 34 classifica ts,
Com dèiem anterion nent són dl-

Models exclusius :: Classes superio rs :: Preus baratíssims

Gr an Price.

CAMPI O NAT
D ' E S P A NYA
AMATEU R DE LLUitA
GREC O-ROMANA
La. Federació Castellan a de Llul-

ta. ha. designat ja els lluitadors cam~
pions de Castella els quals la repre·
sentn.ra.n ea el campiona t d'Espany a
que se celebrarà dijous, a. la nit, al
O ran Price, 1 són eLs següents :
Pes gall: Ferran del Campo 811·
va; Pes lle~ er : Man uel Garcia
Carro; Pes mig-mitjà. : J osep Beja.r

Lage.rrra go; Pes mJt jà : J osep Legl-

do Pérez.

Aquest.. equipa de lluit adors arri·
ba.ren ahir, a la nit, a Barcelon a.

informac ió, el vinent è.ivendres, i formant part dels cUversos actes org~
nitzats a.mb motiu de la I Setmana
de l'Esport, tindrà. lloc al Gran Price
el partit entre- les seleccions de les
ciutats de Ginebra i Barcelona.
Hom sap ja quins seran els jugadors que formaran la selecció ginebres& 1 per les impressions que se·n
tenen hom espera que en aquest partit ens serà oferta una de les millors
actuacions que hem vist a la nostra
cluta.t. Els jugadors que vénen a la
nostra. ciutat són els següents : René
Karlen 1 J ean Paré, defenses, el primer dels quals és el capità de l'equip

de la selecció; And.rà Mottler, centre;
Raymon d Lambercy, davanter esquerra, i Frederic Raedlé, davanter
dret; suplents, Marcel Wuilleumter
centre, 1 Gilbert Sidler, davanter . Va~
acompan yats de l'entrena dor 1 excellent arbitre internaci onal que tant
brillants actuacion s féu en el recent
Torneig de la Copa d'Europa , se·
nyor Henri Luciri. Han anunciat llur
arribada a la nostra ciutat ger a
demà..
Per tal de formar la selecció de
la. nostra ciutat, ban estat conv ~>
cats els jugadors : Martínez, de l'«<n..
tendència »; Carbonell, del «.Barcel~>
na»; Muscat, del «Laietà»; Coll, de
!'«Espanyol», Maunler, Arnaud i Font,
del «Patrie».
Per aquest partit .bam compta amb
dues copes i set medalles ofertes per
les cases Comas i Méndez, que ban
volgut contribui r d'aquesta manera
a l'èxit de !'organització.

CAFETE RA
filtre

deu tasses
LOTI Quatre poll ah,_

mini 7, 9, 11, 12 cm.
PESS ETES 2'90

OLLA alumini, nanses
negres, 18 om.-PTS. 2'90

LOT• Tm oauons alumini, 10, 14, 18 cent 1

DUTXA per a aixeta,

amb un enxur

LOTI

RJbOt I enformador amb mà.neo

Ptes. 2'90

Ptes. 2'90

Do s pr eu s: ~'

90

i

4:'

Ptes. 2'90

var ous.- PTES. 2'90

12 dies devenda especial

a lumin i

20 cen tlmetres

AR M ARI per a conser-

LA CASA QUE VEN A MES BO N PREU D 1: BARC ELON A

LDT o Ger ro I setrilla.
amb plat, per a on
PESSETE S 2'90

1
CASS EROLA

Ptes. 2'Su

!!!!!!!!!!!

Ptes. 2'90

VESTID ET

PAQUET

sis

sabÓ glloerlna

seda mat,
rentable, amb
fln Jssims bro•
dats, mida
per a. ca1çar.

pastilles
«Corona»

ptes. 2'90

90

DEU &AJETES per a
fregpr
ce"ttfmetres

Ptes. 2'90

Ptes. 2'90

CINC

FORMIDABLES GANGUlS
TAPE TET S

de

cND6 amb encalx bolx;et
legltlm, en diferents for-

meo

I mldaa. • PT ES.

~'90

FRUIT ER orlollll oolor,
metall

ptes. 2'90

LAMPARA

eobretau Ja,
amb
lnataHaoló.

ptes. 2'90

ESCORR EDORA a lumi·
ni, 22 oentlmet rq

LOT : Un ptumer 1i

una espalsado n

P ESSET ES 1'80

Ptes. 2'90

i

Una oportu nitat per a comprar el necessari per a l'estiu per poc diner

PLAf'ON IER motall n i•

quelat, cristall opal

ptes. 2'90

GUARDA VIANDE S
tela metàHJoa

Ptes. 2'90

Ptes. 2'90

LOT a Tres tutona pili., LOT1 Trel aanlvaú de
decorata, amb plat
cer superior, per a oulna

Ptes. 2'90

calada

PESSETE S 4'H

TO 'fALL ES orep6

blana o estoreta, amb

•Mfa color I vora t a·
o&ladL Mill&, I por I,
PEBBET EI4'91

DOS CALÇOT ETR ootó

moU fort, "ter

L.

cavaller

LOT1 Duet canerolt e
d'alumin i, 10 1 u ..,,

Ptes. 2'90

Sen yor a: Atenció!
NO VACIL·LEU, ELS CR.ol:SPO NS
ESTAMP ATS DE DJBUJX OS SE·
LECTES QUE NECESS ITEU ELS
TROBAR EU EN LA NOST RA COL•
LECCID AL PR EU INFIM DE 4'901
SON ELS MJITEIX OS QUE TOT·
HOM VEN A 10 PESSETE S

DIBUIXOS COMPLUAMtNT OR,GINALS

ruoo&dor t b&Usta a ....
fa oolor , per a tenyora

rEIS ET ES 4'90

• OC DE TAULA 111 co-

bw-ta.

11toreta

forta,

amb sanefa

PESBET EI4'H

LA MPA RA ...

bretaul'
~ l bllt

fle-

metall

br onzejat,

Ptes. 4'90

PESSETE S 4'90

LO T1 Dotze mocadon
batista blanca 1 dotze

alumini,
un lltrt

Ptes. 4'90

t

GALLE DA a lum ini, amb

a nelln, n

Ptes. 4'90

cm.,

P ESS ETE S 4'10

VESTJD ET
d'oloman,
am b bon lo
bro.Jat, per 1

Ptes. 4'90

f

ga nxos

quatre

n iquela ts

Ptes. 2'90

20

om ..

1 , ..

aota.

I

~

clar.

PLIIMER -VO» Br&n

JOC L ICOR, amb safata

Ptes. 2'90

ptes. 2'90

Ptes. 2'90

~

~

·~

HA M ACA, mida an.n,
amb bastona tala

Ptes. 4'90

oawalter,

PLA FO rrMtall niquelat,
pinya cristall o,.l

Ptes. 4'110

GANIVE T mont, a mb
funda J cinturó oulr

Ptes. 4'90

P ES S ETES 4'110

1

CA•X A een t sobres ,
<:ent cartes.· PTES. 2'90

~--'F'" CA MI S A dor•

QUI MONOS dt
perca!, en colors
ablfdl1 gran va-

rietat en

Ixos,

dibu-

om.

PEIIET EI4'H

Ptes. 2'90

cristall mat

llisos, JNr

JOC ail plata alumin i,

LOTr Trencano us, tl·
rabulxó I obrellaun es

PENJAN T
mo!IJJ daurat

o en colon
MOTX ILL A lona fort a ,
trM bollts I oorrt t.Ja
oulr. Mida, 43 x 47
PEI8ET EI4'H

CAIXA paper I sobres

15 cartes I 15 targetons

Ptes. 2'90

CAMJSA popeli n b!ano&

nena, c•lora
rosa, blau 1
bla no

JOC DDT ZE VASOS i

un serro crlltall ooJor

Ptes. 2'90

CANT JM•
PLORA
tll T OVALLO NS ......
pe, amb brodats I von.

PEN JA·RO BES

auperlor.

Ptes. 2'90

ptes. 2'90

CAIXA fusta vernlasada, por a utl ls casola ns

li:*i( f . ·•

hr;¡r.~.

~oc

?tes. 4'90

mà.nec

Ptes. 4'90

dotz. VUOI
J una botella orlotaJJ

CAIXA do oio parolls
F I AMBRER A alumini
mitjons a:oottón», 111101 fort,
amb m•ne.o 18 om.
O dlbUIXOI novetat,

L'OCASIO MES GRAN DE L'ANY

ROTLLO S
de 400 !~lla

.

eines
adapta·
blu a l
mateix

ptes. 4'90

I

CORT INA

cruel moU fo,..
tes, par a ba lcó, Mida

iSO per 250

1"186. 4'90

ntlr ..J'opa l fi ,
amb
bo nics

brodats 1 mà·
nega
u- rga.
~~~Í
Totes
les
ta·
:.
lles,

Ptes. 4'90

~

JOC

po rts

«Pin,g.Pongn, SU·
ferro I xarxa

malles

l'tes. 4'90

JOC de ca·
mlsa 1 pa_nta·
Ió d 'opa l,
amb enei.lxos
I brodat, ptr

a senyora..

Ptes. 4'90
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L'ORDRE
PUBlJC

E

TERRES DE
SANT AORIA
DE BESOS

Entorn del Xlllè Congrés Internacional de Pen-Clubs

LLE~ IGUA

-Al vçslrc· Jlidic:, qnè ~mporta
mé3 a !a numanllat, la just!t1il o
SENSE NOTICIES
la llll>~rtat'!
LA (;ESTORA DC::LS Gt$tORS
M:-. Wclls ens m1ra ::~n~b el~ ~cus
ral com te per costum, anlr tl
Uestant que ¡;c:,taras pcJ oe del
~
Jl.s pr..,[u~ds somriu 1 t!llS respo:1. cap de Pollt:•a.. en rebre els permpollte -<!el seu ¡>ot>te, t:utcugut" \Un
-Ara !1 tare 10 a. vosle una ¡:¡re- distes. no els dona cap noticia.
poule d un cens ae cmqtumta 1 po~unt"., 1 crec- -q..:e es donara per Ea- ·
' ques mes persones)-. els Hamantos
tisfct i p~.:r ben contestat. Q•te creu
1 ~::u!oru:s ¡;csw." ~mostrats» nnn
que c.; n.es :mportan~. mc.ujar o •
U:lUf,l·l. al me-rcat çut>hc ll::r ctarrera
":>eure'l
gestacw.
- Crc1eu nlcshorcs en Ja po~Slblll·
rian estat acunll<!Oat,; aes Cl)tn¡>vtat d'e:;t~tu.r b Ji;oertat. en un rénents de Ja brtgJ.aa mumctpal, Nw
gJm
qun!..sevulga'f
g¡ gran escnpwr aug:es el, ~r·
vano. .Roge 1 LlubJCh. pel capataç,
-Advoqueu vós per una dictadura
M.r. Wt'lls. ate.nnanL la veu. diu:
wnalmcnt amamic 1 bellugad:S, com dels mtellectuals?
complmt,
llllturalment. orares ges·
-Sl. En ab~luL. Aquesta és 13
uo jove. RtS?lra vitalitat. Allò que
r.or1:s, navent-los abonat so.amem
-No és poss1ble per manca de so- meva contesta.
¡;<Jrprèn mes d'e:ll es la seva natu:a present. setmanaaa Ja que, pel qu~
-Canvtant de tema. Qum paper
ralitat, l'ao~ èn.:la absoluta d 'eucar- lidaritat. Cadl\ mtcH~ctual es un
es veu, l'esser eventuals no els
món.
cre1eu
qt:e
ha
d
'exrrcir
la
dona
en
carament. Es cordial, a•au:e... 1 una
dona per a mes, malgrat, que Ja nt
el
futur?
m1cu. murn. Tot seguit s'ha fet seus •
portm dos d'eUs, llarg temps dms
Mr. Wells se'ns atnn:;a 1 donJUH·
aquells que nan tingut la. tortuna
la llrtgadn.
nos
un
cope:..
a
l'espatlla,
ens fa.
Hom «conUa» que prossegumtu les
ct alt!'rnar-hi.
somrient:
gestorades radicals. La present es
o na cosa ha. cie!raudat Wclls. Ha 1 H.ü-.·~~~·
-El d'hE-roines del drama. ·
classlltca dms d pla dc les re:tormes
~jta;. el ¡¡ue c:1 anomena. «la trai.-No us semt:c qu<: Russta, !neons·
,0 ae1 nostt e :.,eh,. k;l .;;~::¡;on caa de
<~raCUC11is» del mumct¡u que els lla
cientment,
està
assentant
les
bases
catgut tran:>ttonament -ben patlat,
.~ seva estada. a. J3arcclona. va It:r
d 'unn r eligJo del tutur ?
Jik:,:alment- per tal d'afavonr aquell
..u1a rebequeria 1 tot. 1!:n !!oc d'anur
-No,
no
ho
crec.
La
rchglo
d.:-1
poore que anotàvem al prmclpi d'a- pal, que hi ha qu1 no la dóna per
- Ha. mgressut a la presó Ferran
,1excurs10 amb e:s altre.s congtesfutur mes avtat natxerà a l'Oest,
queste::. ratlles.
feta, malgrat !11 referencJo. iiparent- J. Ollva. detmgut a la nostra. ctu,.stes, se n aua sol, a passeJar per
a les ciutats de l'Allàntlc.
EXTREMISTA DETINGU •
Consu, dms la protesta de l'arbl- ment autoritzada del ill;.an de tat quan mtenta.va tugtr, acusat de
,a Ramcla sota la pluJa. El seu
-Exk"i:ctxen dues forces en 1'orLa. poliCia lla detmgut Jaume T1o trartetaL que fem, el seutirile'ht per Reus».
la. substracció de diverses quanti~ramb•lsme» oca~lonal no de1xa d'esgamtzacl6 de la. Societat, una pas- Baldnc, de 20 anys, fitxat com a ex- 13. m:lla jugada que :;e'ls fa als ar.11cs
- .Lrs oucmes de ·re..egrats nan tats, que sumen unes 36.000 pe!se,er una prova. ~·aaapt:;.cio a! medi.
siva, com la. que e::. desprèn de la tremista 1 autor de dtversos actes de acont!adats, tots ells de l'Esquerra.
GUt:da~ aellmunt.mcnt Installade.s a tes, producte del cobrament de factiv1ues de:;prés de molt.:. o::srorços
filosofia 1ndia, 1 una altra d'activa sabotat),!c 1 coHocació· d'explosius.
Ja ca..-a numero 3 de la Plaça de la
nem acoru:eguit dia!vgar amb el geoom la. que reflexa la filosofia occiA Ja Prefectura. tenen conhança
Republica.
ll3l autor <le «La guerra dels móns».
dental 1 especialment teutònica; en que amb aquesta. detencio poctran
- Per boca del senyvr Nugues 1
Mr. Wells ens ha citat al Ulve <q
Feixes elegants, 11n1es perfectes
quma de les dues confieu més?
arrtbar a coneixer moltes coses que
BISet s 11a deixat entreveure que
~•ock tllea» 1 t<Jt segw t e3 mC~>tra •
M:I". \Vells es grata la. barba, pas- ignoren sobre els sabotejadors de
11
11
l'ex-president del CouseH de mims..ur,p<JSa.t a. començar la ~onversa. =~~
Lepant, 261, cmque • BAHCELONA tres senyor Manuel Azaua ha donat
sa les mans pels ulls i diu:
tramvies.
L'anuc 1 coHega N.ene Borges de Vt-En el curs de la conversa m'he
HOtiPI'rAL, 17 l 133
la conformitat de verur a. les comar1,egas, perlt.-cw donunaaor de la llen..
donat compte que sou un period:sUN SERVEI DE LA QUAR· ~=---------*----~----- ques de Tarragona per tal de pren~ua de Shakespeare, comença les
DIA CIVIL
ta perspicaç. Us he respost a tot
dre part en un 1mportant acte popreguutes 1 no;;alties anem anotant
allò que m'heu preguntat; aquesta
La guardia civil ha detingut, al
paraula per parau;.a les contestes,
llUc.
tures ae Ja casJ. ou treballava, a
no us la. puc conte3tar. Podeu do- carrer de Puig.cerdà, Valent! Alva- .Avui, cUmecres, A les vult del Tarragona.. Aquest 111!ll\'ldu era aJ.·
per d.espres He:¡;;tr-les a Mr. Wells,
NOTES LOCALS
nar-vos per satls!et. perquè amb el rez 1 Josep Ballús Cali, que portaven
vespre, serà maugurada al Centre hora presJdeut de la. Comissió de
Ja que es volta. convèncer que l'haque us he cUt hi ha tema. sutlclent una pistola 1 tres carregadors. DuCedl.L galn:.1ament per l'Amistat
vtem mterpretat al peu de la lleper a fer-ne un llibre. Prenguem el ien, a me-s. una quantitat de diners Catalanista R epublicana el seil lo. dc Lectura l'Exposició de Troteus ' ~'estes de la Plaça de Macla, de la
tra. 1 aqUi teniu el contingut de la
han estat guanyat~ pel Reus vema capital, 1 hom sospita que
nostre te i donem per acabada aques- en bitllets.
cal, i protusament suarmt 1 enca- que
Deporttu durant els seus vínt+cinc
conversa.
ta conversa periodística.
·
tifr.t
per
l'anomenada.
Casa
Vwda.,
Declararen
que
els
bitllets
·eren
de
anys
d'actuació. Aquest acte tindrà també nagi distret eis cabals de l'es-No ve1eu un perill en el desenArribats aci, és Mr. \Vells el qui ens la seva propietat i que la pistola I de Mataró, tingue lloc la celebracJO molta r<:ssonància.
roentada ComiEsló.
volupament mcessant de la mecà.fa un veritable interviu a nosaltres les municions les haVIen trobades.
de la festa de Sant Ponç tracUciomce., mentre l'evolució sembla rQsobre coses de Catalunya I dels caEl Tribw1al d'Urgencia tindrà. cu- nal de la nostra vila amb iluit.s
mandre estacionada?
talans, però això ja no té Interès ra d'aclarir aquest afer.
balls 1 audic1ons de sard:mes. Els
-Si. Crec... No m'agrada la disCOMPRA, VEf~ DA I ADMINISTRACIO DE FI NQ UES
per al lector.
joves de la. Unió Ton....... ,;~;ca han
tm cio que heu fet entre esperit i
LL. M.
H. G. WELLS
vist
coronats
els
seus
esforços
amu
ma.tena, però s¡ · ho crec. Crec que
uns plens de forastH:; bai.actors c.om
el desenvolupament mecànic de la
no podla esperar-se. Tota la part
~tda n m .• .H1. tra.nstorma les enermUSical anil. a càrrec de la. repugies d~ 1 ..:spl!nt 1 requereix adaptada
Cobla Orquestra-orquestrina
tnC1ons enormes en la mentalltat,
«Girona», de Girona, 1 la Principal
1nformes: M • AMAT
.:n Ja moralitat 1 en la qualitat de
de Tordera.
• espent hut~ L Noves coud1c1ons reTELEFON 22437
Ha. estat favorablement comenta- BALMES, 30, pral., lra.
PREPARANT L'EXPOSICIO
l!lamen orientactot1S tambe noves.
DE PINTURA MODERNA da la deslnteres$ada. oferta. del saló
-La Cl'lSl que sotre1x en aquests
CLAUSURA DE LA TEM• de ball de l'Amistat a.ls joves d'Unió
mvments la humarutat, l'atribui.u a
Torderenca.
PORADA
1a fallida econòmica o a l'espmtual?
- Ban pres possessió dels seus
-Les dues, sense esser oposades
La Sala Parés, prepara com cada. respectius càrrecs, els homes de la
per
t!ntre elles, obeeixen a una mateixa
any una. exposició de clausura de gestora. local imposats per la sàvia.
·~ausa. La crisi econòmica es deu a
temporada, amb obres &electes d'al· mà del senyor Pic 1 Pon. No c •.l terEL SENYOR PIC DIU QUE
~~ .(allida de les 1dees morals per
guns pint<>rs.
ne comentaris perquè els coneixem
JA ~· HA ACABAT AIXO DE
tea condicions materials de la. proAquest any, les obres tindran es· a. tats ells. Ea seu primer pas ha
REPETICIO DEL GRAN
LES RECOMANACIONS
uuccló 1 distribució. Durant la mepecial atractiu, ja. que tots els pin- estat l'assumpte del nostre mercat
FESTIVAL BACH
Essem en gran nombre les peti• va. visita a Nord-Amèrica vaig tenu
tors hi treballen des de fa temps, tradicional, que han pogut aconsePròleg d'Azorín
• El m asnlflc festival d 'obres de cwns d empleu que a diar1 arnben a.
!'oportunitat dc comprovar tot atxò
1 han realitzat teles ~nolt notables, gUir que
-,.
es tanqués amb els seus Joon Sebastià Bach que dissabte pas- aquesta Alcaldia, procedents
de ciuen el curs de les converses tinguper la s. •a qualltat 1 ~a.
treballs
(? ), Si no se solventa amb sat.;
des anlb el President Roosevelt i
8 la nit, <1onà l'Orfeó Català., en tadans que per tal de recolzar llurs
Els artistes exposlton'lteran: Capo.j
urgènc'"
aquest
assumpt~. s 'a¡;r~uja commemoració del 250 antversan del demaudes es proveetxen cte tota me~ls banquers més importants del
many, Llimona, Humbert, Togoree,
SiSquella, Serra, Domingo l Pruna. la vida comercial de la nostra vila. naucement del gran m úsic. serà r e- {na d~, recomanacious, aquesta. ta p-.;.
P\IS.
No ool dir com celebrariem una. ra- petit 1ntegrament el vinent diven- blic d una manera rotunda 1 categoDonem un gir a la. conversa.
dres dia 31 del present mes de maig, rtca, qutl perden el temps els qut tau
VENDA D'UNA IMPORTANT pida. reobertum.
-Al vostre judici, com es pot evi- Han estat completament ~.ca a le~ deu de 1a vetlla.
aquestes petici,ons, wt.a vegada qut:
COL·LECCIO
Dipòsit
venda:
tar la. guerra?
El gran nombre ae persones que estant v1gent 1 acord d amort1t.zar les
-Ho crec Impossible. L'única oporAquests cUes és molt visitada la bades les Escoles nacionals de la
tunitat que tenim és la d'escampar
Sala. Parés, on es ven una coHeccló nostra vlla, que comença a. construir no es conformen amb una sola audi- vacants que entre el personal de 1' AJdees pacifistes 1 obligar la hwna·
de mes de 200 quadres de gran va- l'Ajuntament popular. Sembla, però, c1ó d'aquest testival, aixl com també Juntan;ent ~s produeixen, no es paslor artístic 1 decoratiu. Són moltes que restaran molt de temps ;;ense les moltes que per falta. de lloc no stble ci acceo.1r a tal mena de demannita.t a pensar constantment en
les obres que han estat venudes de utilitzar-se. .Males llengües assegu- pogueren assistir-b.!, motiven aquesta des, per _molt \'aluosa 1 .respectable
:¡,quest problema paorós. No s'evita
ren que aquesta Gestora no té ln- repetició, per a la qual ja es despat-: que slgul la l'ecomanactó que les
bon començament.
la guerra cUent que no la volem;
tenció d'inaugurar le4 escoles, per- xen localitats, <le quatre a set de la acompanyi.
UNA CONVERSA AMB VICENÇ BERNADES
PS menester eonvcncer la gent del
CERAMICA GUARDIOLA què no en té necessitat C?> lr ': .JS- tarda, al lloc acostumat.
crim que ella implica. Mentre ex1sLLIURAMENT D'INSIONIES
L'Exposició de Ceràmica realitza- tra v!la.
~ixin nacionalitats en el món «my
AL SENYOR LAMOTE
- Estan finalitzant-se ~.., treballs
da a la Manufactura. de Sèvrea per
dear chlld~(estim•• noi-hl hauDemà, a dos quarts d'una, en el
d'exporte.ció
de
la
patata.
primerenl'ar
tista
català,
Jo~ep
Guardiola,
rà guerres.
despatx dc l'Alcaldia, cJ senyor Ple
continua. 1nstallada a la Sala Parés. ca. Per veus autoritzades sabem qae
-Creieu en l'eficàcia de la tor.
1 Pon tarà UlUnunenL dc les IDSignies
enguany
ha
estat
un
bon
negoci
per
i és molt elogiada.
ça. i per consegüent del terror com
de Comendador dc l'Q¡·dre de la Reals
seu
J conreadors.
Extens assortiment <1e PUNTES
a. mitja d'evttar els confllcte.s entre
públlca al Director de la Banda Mu•
- Han pres posess!ó dels seus res1 ROBA INTERIOR SENYORA
nac:ions?
nicipal. mestre !.amote de Grignon.
pectius
càrrecs
de
jutge
municipal,
a la ben coneguda oasa
- No crec en el terror, odio el terUna de les ràpides aparicions de pertat al sector catalanista. De tasuplent, fiSCal 1 suplent del Jutjat
rol'-<!! heatd terror»-peró crec en
I'AGAM!;NT DELS SOUS
de la nostra vlla els ;;enyors Joaquim
:a força. Per això crec que la. for- rnm1c \l!cenç Bernades, sempre tan many natural hi va. un fàcsfmil del
ALS MESTRES
LLURIA,
2
atrafegat,
!a
a
la
nostra
Navinès
Redacció,
Calmel,
Llorenç
Surós
Burdiari
que
feien
a.
«bodegues»
1
que
Els sou:; 1 tots els altres emoluça. polltica és l'única que pot evitar
ens
proporciona.
l'oportumtat
cet,
Josep
Bertran
(tocant
de
es
Guzman
Pla¡¡a
tittúava.
1
«Llibertat».
Plè.·
CrCleu
que
ments que percebelxen els mestres
la guerra.
UrqUinaonal
•!d Geni& Lacomba.
del Municipi, corresponents al me;;
-Quin paper creieu que hauríeu canviar algunes paraules sobre el és amb emocló que recordo aquell
llíbre
que
ens
anunc1a.
per
Ha
a
un
donat
dia
full
dues
manuscrit
funcions
a
que
la
ens
passàvem
dc maig actual, els seran abonats en
d'exercir els mteHectunls en l'orga.nretra vila, de pas per t. una tourà'aquests: «Este.mpes de l'cUru- l'un a altre i on s'anotaven els
els die& i nores seguents: cua :l9, de
mtzació del món?
Corts.
613
nés que estan tent per Catalunya 1
fets més transcendentals del nostre
EXTRACTES CRITICS SO· dos quarts de deu del mau a la un<~.
-El de produir constantoent guap>.
-Per què aquest titol ?-li fem . petit món fiote.nt ... La. melangia hJ Eugèma de Loutohlskl
Pintura amb punt de destí Portugal 1 liles
tdees, crittcar-ies 1 deixar que els
BRE
L'OBRA DE VALLS de la tarda, seran pagat;; els pro1esMndera, el conegut 1 reputat circ
Perquè en ell lU van aplegats to- es barrejada amb gu,:;plres de bon Vlladrloh
»
'
altres les re11.llttin.
QUE bERA IN•~R~WETA· sor,:; les illlClals dels cognoms dels
«Olympique C.ircus». El mal temps
ta una barreja. de reportatge¡¡ de humor .l l'esperit 1 els sentimentS Vidal Rollanu
qual::. esttgum compreses entre les
»
priva
UA AVUI A LA CUL TUR AL lletres A 1ins a la c. lllCIUs1u. .c.l
que
hi
a.53lstls
més
gent.
Amb
d'aquell
temps
de
reclusió
tu
queda
moments viscuts i d'escenes v1stes
Escultura tot realltz:.ren treballs amb un èxit
Joan
Matamala
durant els quatre meso,:; 1 mig que ben Udelment reflectit.
L'obra que el compositor cat.ala. matetx dta, de les ;¡ a les 'l de Ja
Exposició de pintures de For tu ny t·aluuer. Han deixat un ¡rat re-Definitivament, quan sortirà?
vàrem passar reclosos al vaixell
Josep
Valls tara. ofrena. als afiliats tarda, els qu1 ho esti¡um entre le:s
<Fms
el
cU&
31>
cord del seu pas.
-A les da.rreries d'aque3ta .setma·
-ens respon.
de I'Assoctacio de Cultura Musical, lletres D Hns a la u. El dia. :n, de
-Alxi no es una altra relació dels na.
&\'UI ., a les deu de la. nit al Palau dos quarts de Cieu del mau a la una
demanà que fos inclòs fets del 6 d'octubre?
-Res, dOncs, bona sort.
de la MUSica Catalana, ba merescut de Ja tarda, ae les lletres M a la P.
-No. De cap manera. La data
-Gràcies.
No
desitjo
altra
cosa
el»
mes càlids elogi!; dc la premsa. I aquell ma.tcL"< dia, de les 5 a les ï
en el sumari que s'ins· del 6 d'octubre pertany a la. h¡s- slnó que se l'acollelxi amb simpatia
NOTES LOCALS
de Pans, dels quals n'extracte:n al- de la tarda. de tes lletres Q a la z.
D1putac1o, :l62 :: releton 18710
tòna. Per això Ja dlc al prlnc1p1 1 em conSideraré ben satis!et Sl la
trueix contra el Govern
Dies enrera el portantveu de la guns: Excelslor l VuUlennozJ ..«L'obra
ELS NASCUTS EL 14 D'A•
de l'obra, que es tracta d'un llibre lectura. d'aquestes «Estampes» sap
ART .l O.RNAMENTACIO
Ceda. va pllb!icar una nota donant de J06ep V~lls revela .les qualitat.s
de Catalunya
BRIL
O.BJECTES PER A PRESENT~
que precisament. comença al.la on proporcionar als q ue les han viscucompte de la constitució dc la Ges- exceHents <1 un compositor que pos·
S ha e11s~t que aen.a, a. :.a ~ ae
la majoria dels «6 d\:>ctubre:> ha~1 des 1 als catalanlstcs en ¡eneral, Valen Corbera
Pmtures 1 pro- tora mmúctpal. En la llista dCl noms see1x una gran cultura te~mca ...»
Jectea <1ccoratiWJ nl figuraven vuit re-gtdors dc cada Gustave Brtlt, director Cie la :::>octetat Ja tarda, en lc:; CDH':. Consi.:tonal::.
acabat, o sigui l'epileg dels !ets moments emotius com els que Jo he
(Flns el :n ae maig)
d'aquel:u. JOrnada. Mê::. que un tre- sentit en escriure-les.
un dels tres partits polit!cs que a Bach-»Als concertS Lamoreux han es fact ll:urnmcnt per l'Alcaldia tie
ball liternn amb pretensions - é.::i,
N.
l'empar d'un règim d'excepció es presentat una obra ~el com~1tor te.. :!.bretes dotals ccncedtdes per
com ja ne cUt - un recull de fets
d.lsposen a formar Ajuntament. Eren català Josep Va~ls. L autor re<ela 1Ajuntament, als mfams nascuts c1
de PERE FOIX
dla 14 d'abril d'enguany.
emot1us pels records que pot dessegons la referència, vUit radicals, que es tracta d un ~~~c . que pospertar no tan sols als qui hem visvUit de la Ceda 1 vUit de la Lliga. seeuc 'Una lonnacló solida i una msVINGUDA D'UNA SOCIE•
cut menys o més temps la vida de
Des de la publicació de l'e:menta- pl.racio smcera-..»
TAT CvRAL FRANCESA
En la redacció d'Ull diari barce•
A mes de Josep Valls, 01 ha en el
reclusió, :llgul a l'a:Uruguay» o en
Ei propvwent dtjous, dla ~o. arrid~ nota qu~ '?o _s ~a .~rna~ a parlar programa d'avui, Salvat i Lamote de
altres indrets de Catalunya., &inó lon!, dels més ente11lmentats i sed aquesta qüe.stio. ¡,Que pa..o;,~a. doncs, Grignon <RJ. Eis intèrprets d'aques- bara a Ja nostra ctutat l'agrupactO
tambè a tots els catalans que d'una 7i.osos, hom comentava pe]oratiL·aamb la cèlebre Gestora? _N().)altres tes Obres seran l'Orquestra CJ.asslca coral franresa «Umon Ol'pheon!qtae.>,
manera tan vlve. han segUJt les pe- ment l'altre vespre que determinats
MITJONS
MITGES
snbE'n:'
que algun.; futurs ge-stors de 1 el Quartet. de corda de Barcelo- d'Arcachon, Ja qual donara un concollegues
inserisrin
e1~
Uoc
preferent
rlpècles d'aquelles jornades. Per a1xo
la Lliga no amaguen el ::.eu disgust na sota ta dtrecc1o de remment mes- cert publlc al quiosc ctcl Parc de la
PHEUS
EXCEf't;lüNALS
PER
la
lletra
dc
dírersos
cuplets
del
reva dedicat especialme-nt & tots els
CiutndeHa el mo.telX d1a, a ICS :;1S cte
pel tet de veure·;; enrolats ea una tr; Jo.Eep Sabater
A REVENEDORS
que es velcrrn pn\'ats de llibertat, pertori de Raquel 111 ellc.r.
situació que ni com a catalanl~tcs
·
(En 1es ve-ndes a la mCllU<1a,
la tarda, 1 interpretarà les mes esco-Això no esta gens n! mica bé...
els noms dels quals he procurat
pre&entant aquest. anunc1, 6
ni com a demòcrates no els pot sa- [
llides composiciOns del seu reper-No Ja per un diari amb cara 1
aplegar en un& lllsta que clou el
per 100 de descompte)
tts!er. Només Ja dl.sclplina de partori.
llegiu tots
u
Us
...
llibre co:n una. ofrena 1 en record
Ut, esgrimida com a argument deTALLERS,
NUM.
16
-La
direcció
no
ltauria
de
comde les hores fraternals que junts
~lu, de
els coses
fa emmotllar
aquest
~~ ~s .(.,
CONCURSOS
hem viscut. També s'hi Inclou un portar-ho ...
estat
que pugnaenamb
els
,
Flns el dla l.er ce juny
propvinent,
Tots els co~lttam eren d'aquest
gran nombre de fotografies inèdiprincipis de la :;eva concepció po!i....
\\:
,
a les 12 del mlgdla, s'nametran al
tes d'escenes de In vida a bord, 1 to. El mes enfurismat era el redacttca 1 patriòtica.
Negociat d Oores Publ ques de la Secque crec que, a part de l'a~pccte tor cap; aquest. però, bon p:.nt els 710 és P. E. s. Si el que li diguérem
la
Tambè s'ha parlat aque~ts dtes
i,;AMiSERS
c!ó de Foment. plecs dc propos:clo
altres
se
n'hag_ueren
anat
a
ropar,
ancdòtic 1 de record que t~ el llibre,
••n•altrc& 110 et convc1¡ç, 110 , adrc-¡ del \'latge 8 Mad:!d d'Un e:emcnt
per a optar al concurs pnvat per aJ
contrl~ulran a augmentar l'interès aga/a :mes tí$ores a es posà a cer- ...,...
18 del acló 1 al del p t
BARNUSSOS NOVETAT
S"ubmlnistre dc tres Vestits ka.ki 1
çar-se
a
ram.oc
<'<!U/as
Ruureu.
el
de
eg
,
oc
«
ar
ido
Dea
de
l'l
pecsetes
gorra,
1 un de llana t gorra, sota el
car
els
diaris
suspectes.
que aquesta obre. pugW haver de:;1 semb.a que aques~ Parpressupost de 360 pessetes. Les conFeina mut1l. Els altres indignats qual. cont a secret art lle l' A.5$ocía- Agrari~.
t!t no es res1gn~
~uedar-se al marVESTITS BANY LLANA
diclons estan de manUest en el recomentaristes l'harien guar1¡¡at per cià, deu &aocr de que t:u.
l !t cou•muació record~t la. ¡rtue se de .& combmac.ó. Tot ta &upoDea da 8 pessatas
ten~ ~e¡ociat.
md, retallant primu Que elL totes
«Si la mun~an¡¡a no 1:a a l'home, cal sar que el \iatge de referènc!a porPortaferrissa, 24 1 Z6
- Fins el dia l.er ae luny prop·.-!les
lletres
de
tots
els
e.remp!ars
que
s'ha posat a la venda
que l'home ~-ag, a la muntan¡¡a», f tarà cua.
Fontanella, 16
nent, a les J!! del nugcua, s'admetr.m
les inserien.
MJ'I'OOH.AF.::i. UIBUlXO~.
r tribuelx en abstracte a un mah.oPer avtú ~ tot el que podem cUr
al r:egoc1at d'Obres PUbliques ae Ja
AQUAREL-LES
n~eta que· 110 a¡:omenct.'
sobre la ja cèlcbr«: Ge-stora mun!c!Secclo de Foment, plet-s de propos!Dialeg d~: rcpòrterr:
1 el mes unportant liSSorttmem
Per no sentar plaça dc p.:dants no
- Veig que treballeu per... (act el
c1ó per a optar al concu~ pnvat per
de G H. A V A T S de Barcelona
tolem dir dc qu1 es aquesta Jrase.
JU:.11l d'un dfarlJ.
ai &ubnumstre de t.ren!.ll-ctos vest:ts
Comandes:
t:JPOIIOIO 1 ven.Ja a preus In·
-Nomer els d:eJ q:Je durc.ra ta ¡:fs- Que rumf: una nuca el camarada f
de vellut., complets. 1 trcnta-ctos ae
versemblant¡ a
a~,;1at caura que ~:a dtr-la... un
ta del proces de ;~·Iadnd...
retort blau, també complets. amb les
-Que santa L lú.c1a 14S con.serví la e&cnptor qr.e te tant de ma/¡orr:tld
:0.1EIH.OPUL1IANA
Eviteu t'enlluernament deia aparadors proclutt per les bomt:etes a Ja dcororleaspobrnl!.n...~ gdcerrf'ones, ~~eartlap.ersot'~n::
com nooaltres de xinesos. So s'ht -cal
:;is ta!
.,,.......
...,..
~ ~·
11Mrà, 14 I 18 11 Barcelona
LllbrorUI valia 1 No~ta
a lm !tar cambo, Quan posli en boca 'Jista del publlc. Apr~ 1ltw m 11 Ior la llum que consumiu. Demaneu. senaa pressupo&t de a 488 pe-,setes. Les conTeiHon 1«118
can¡q, ~1 U)Q.:.Xos ~Mozart¡
Aquell redactor dl! ccxk-ta!l&» d ;.:~. 'incóqnit a i2rl]:lis:a a~: Ttrrru- comprooliS. que UI vwltl un tecnlo Ge la acompatlla Barcelonesa de Elec- diclOns estan de m:m!Yes~ en el rustr1Ctc1ad · Telèfon 1¡; 545 <int. 514 1·
~. .....-=:lo'==:~
v~pral$ segueu a/trmant que Pen sa un concepte d'cEl car:-o del r:a1.
1dia ~cgoc:at.
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REUHIO DEL CONSELL -- CAP
NOTICIA

El SEGRESTAMENT DEL Fill
D'UN MILIONARI

LA SITUACIO ECONOMICA DE FRANÇA

Ablr el senyor Ptc 1 Pon, no va reore els pencx...¡;tes. 1 umcamen~ els
tou nouhcaL que a. tes cmc de la tarda es celebrarlll <.;onsell
Pels voJtant..s de 1es cmc. els consellers-gesturb anaren tem cap al despa.Lx de la Prestdencta. Quan h1 t(>o
ren toLs, comença 1a reumo. Mancaven naturalmeut, els consellers que
no eren a ~arcewna.
A tre:; . .Jart..s de vult començaren a
sortit del departament de Pres1denc1a els reUillL.s. :::>oruren en grups t
marxaren del !:'alau.
J.nteressarmn em,·evlStar-nos amb
el sen~or t'te 1 Pou per ~l d'obtemr
una reterenc.a lle la reunlo, pero no
varem ~tconsegult-ho. A 1'01icma de
Premsa, tampoc 110 facthl.aren en

El govern francès llegí ahir la demanda de plens poders
o

Reclama el dret de legislar sense el
Parlament fins el 31 de desembre

-- -

--

Després del discurs
de Hitler

VOL EN GRUP

ELS BANDITS ANUNCtEN
EN ELS DIARIS
Tacoma <Estat de Washington) 28
-La. nota en la qual es demanà el
rescat del nen t.i ...:,rge Meyerhauser
es demanen lOO.OCO dòlars en bit·
llets d~ Ja Reserva Federal, de vint
dòlars, 50.000 dòlars en bitllets de 10
dòlars I 50.000 dolars en bitllets de
5 dòlars.
La nota diu que les instruccions
per a portar a cap aquesta negOCia.
cló serà inserida en les cohunnes
d'anunc s personals del dlart .. Seattle Post Intelllgencoc ". L'anunCI serà
signat per un tal Percy Minney 1
després s'enviaran més instruccions'
La nota acaba dient: "Recordeu...'
vos de seguir bé les 1nstrucc.ons. un
error per part vostre portaria grew.
• conseqüències per una altra per60 •
na. Nosaltres no volem ter maJ a

EN LA PETJCIO DEl\IANA jornades augmenta p:!r moments.
SIA PHILIPS SASHON DONA
PODERS MOLT A.~lPLIS
Els grups polft1cs d'esquerrll en..·ara
COMo>TE
DEL PROGRAMA
,,
AERI
FINS EL 31 DE DESt.:i\WKI!; no han adoptat una actitud de:nuLo
odres, 28. - El sots-secretari de
ningú".
París, 28. - Aquesta tarda el Go- tlva 1 deliberen constantment sobre l'Atre, Sir Philips Sashon, ha pr(>.
VH'D ha d.lpos¡tat davant la Cambra la pos1c1ó de.s e:;mcntats grups da- nunc.at un discurs a aquesta capi·
LA FAMILIA EN RELACIO
prmCipl ~.:ap nut:c•a de la reumó. ranuncu:.t projecte. Ha. fet la pce- vant l'anunctada ~olllcltut del Q(>o tal P::trlant sobre els propòsits del
A.lUB ELS BANDITS •
Me.s ~ret. ..,ero .rt:aacLaren una nota S'!nto.cló d'ell el senyor Germam Mar- vern demanant plens poders.
Govern en mattna aène.
Tacoma lEstat de Washington) 28
que textualllicnt dtu aiXl.
t..n, el qual na expllcat al ma tetx
Els comuniste ha li
l I I
SU' Sasbon ha dit que es proposen
-La familia del nen George Meyer¡¡~u•a 1a pres1oenc1a ctel senyor Ptc
.
· s
n ençat a n • crear P(lr al 193:>-36, 71 esquadrons, 1
hauser
segrestat recentment 1 pel
1 rou, a un quart de ats de la tarda temps la situació linancera del Ptt.lS. elativa. per a mtent.lr arnbar a un enlloc dels 22 tixats en l'antic pr(>.
qual exigeixen un rescat de 200.000
En el seu projecte demana el G(>o lront comu amb els SOCialistes a la. jecte.
dòlars, ha manifstat a la policia que
es reum el Con.;ell del Govern de Ul \·ern !acuitats espec1al fins el .n rte Cambra.
1 Dm que sl Alemanya era sincera,
ha entaulat contacte amb els banGeneralitat, al qual asststtren els desembre. S'espectflca en el projecte
Semola que entre els radical - soc!a- I no lu ha raó per a creure una
: 1 dits.
t.onseuo::rl> st.nl'or:. Duran 1 Ventosa, que tots els acords 1 dlsposictons que listes no ht ha encara un...n!mtt.at.
altra ~os~. eXJStelX una. esperança
\o'alles I 1:-UJalS, ::.edo PerJ.S.-Menchet.a, adoptarà el Gove<n fms aqurlla data
El Uàer soctallsta Lleó Bl
tn
real d arrtbar a un Pacte de l'Atre f
f.&calas. R.ovl.l'aJta, Jover NoneU 1
um
• en"re les potènctes occ;dentals, tal
'fo;ren.s uaunau, I deiXaren Cie ter- tmw'!ln força de llet.
terpeHara el Govern sobre els seus com Anglaterra. proposa'V8 en febrer.
hv els ::.eoyors ue Prat 1 Dr. .l:iU·
En el seu dlscur~ declarà el senyor projectes financets 1 demanarà que L' esmentat Pacte de l'Aire, pel qual
Germam Manm que Sl el üovem &~gum dlScuuts urunediatament.
es garantira la seguretat aèria de
~
ESPANYA
¡;uet, per Uuoar-r,e el pruner a Ma- &OlitCitava aquests po::ters especti.tS no
cada una de 1es potenctes stgnataDEMANA ACLARIMENTS
ona 1 t:l conseller de Sam~t a La feta untcament perquè creta que es
ES LLEGIT EL PROJECTE r1es, te tendència tambe a oetenl.l'
Ginebra, 28. _ Havent-se atmnat
l.Ja1era 1Tarra"" na>.
O~ LLtl A LA CAMüRA
la carrera d'armaments
aeriS, que és
a.rran de les converses entre
La reumo alaoll a tres quarts de necessan per a aconsegwr el sanePartS. 211. - El m.rustre <1'h1sen- 1a 1am en'nb'
... ¡e conc ¡us¡·ó d e ¡ a d arFrança i els membres de l'Entesa.
vu 1t 1 11 e 1aclltta
""
jament. de les fman.::es nactona.Jo, la da, s<:nyor Martm, ha presentat a- rera gue.tra..
Balcàmca, celebrades aquests dies
•
,u s
.•
cap noLa ':IV rearumaCiò de l'econorma 1 La deten- quesLa tarda a ¡a Cambra el projec'~'e"' e~. que les mesures adoptaGln b
questa. Ja q ... e untcament es tracta- sa uel credlt pub.l!c 1 de la moneda. ~ te oe ilet que aemana plen.; pcae.rs des pel Govern no han <t esser cona
e ra, que s'haVla tractat de la
r'"1 en e.la ll.S,umptes de caracter
Els decrets adop¡,ats en el Consell • per al Go1.-ern en ma.tua e.:onò;¡u- s:~e.aae.s oe cap manera com deqüestlò del pacte de la. Mediterràau.llUltSLraLlU.»
de MlnlStre:; 0 avUi ser•.n sotmesos ca. El projec•e cotlS•a u un sol artt· mer¡;;:ncia, ja (llie no reprasemen to.
-~~~:
ma, el senyor Agwlar, representant
Nt eaJ Ier cap comentari. entorn a la ratthcactò del Parlament abtsns cle, et text del qual ~IU: «El Sc;;~t el q~e es J.i~ .rer sl Its ctrcwrlStun.,._,.
d'i!.Spanya, s .lla entrevistat amb els
dc lli. teumò. La nota es oen con- del :n de Juny del 1936
1 la Cambra ae .U1pu"at.S transte¡d- Ci~i...~e ~if11 ~em.q
el M' . t i d
,;d~t-· ::·:~·~w.:"'.:·.·..'t·"" de .t<'rança, !talla. i Anglaterra, ~
cret.a... Mes 1•al que no ens dtgum
L
ó , b
·
xen autont.at al U o vern fins el (.ha.
. ,.
ue
m1s er e
·--· - nyors Mas.sigtli Alo!sl 1 Eden sobre
a dlscuss1 s o nra a començos 31 de desembre del 1\135 perquè a- l'Aire no volta q;,.e
les c<emandes cie
I e part 1
'
•
res...
•
, ,
de la pròxuna setmana. quan Flan- dopti mesures apropiactes per a la lav1actò mil.itar proouissm aldarulls Durant unes mamobres aèries-navals americanes, sobra les costes da 1
leu ar.
El «Butlletl OfiCial» run est1gu1 millor de salut.
reoryamt.zac 1ò de les unances publi- en el dt:senvoJupa.nent de la ctvil.
Callfornla, 1 objaotru ha pogut rmpross1onar aquesta mteressant vista
!Je ies manifestacions fetes per
En la seva eaic1o d'ahu publica enques,. res~bl!ment de l'activtta
. t in-.
Parla c.esf>rt;s de.:.s set·velS de Ja d'un vol en grup, a•una esquadreta americana de reconeixement volant dits delegats al senyor Aguilar, t2!
d t
bll
ImperJal At..·ways, Que es proposava
dçspren que en les conversacions de
tre altres. les següents disposiCIOns:
TOTS ELS !\IINISTRES ES- us na1• de 1ensa d e¡ eredt
I
pu e I r.mpliar a quatre o cmc vegaaes
per
sobre San Dlogo
l'Entesa balcamca es tracta unlcacDecret e11 vtrtut del qual cess
TAN D'ACORD : : NO SE manteniment de Ja dlvl.;a m~netana. se.mana el seu serve¡ amo l'•na¡a·,
<ExpressFoto.)
d'
a
•
El decret publicat pel Gabmet per
ment un conveni de no agress o,
en J exerc1c1 lnlen de la ConseUena
SAP QUÈ VOL FER EL GO- a aquest objecte haurà d'ésser sot.- a una sortida cada dos dies I m1g el
sense que la questJó del Pacte de 1a
1
d 'AsslStencta Soc1a1 e1 doctor Pertl
VERN
més a. la Cambra, per a. la seva ra- o'Alnca Oriental, alxl coal els de Ja
Medlterrama en general, que mteliuguet 1 1:-utgderrajoJs.
Parls, 28. - Segons les darreres tificació, abans del 31 de juliol del Ciutat del <.;ap 1 Austru.lla. D1u que
Decrt:L delimitant. les funcions pr!- no,icies, s'ba arnbat a una COllCIIla-,1935.»
el gran projcctts
au.,u.t:nt que Slgmuquen
v·ratg~
ressa tractada.
directament a Espanya, ha.g:t
El
aquests
amo
~
estat
,
vat1ves de les Conselleries de Samtat ció entre els mlrustres que s'oposammlst re Martm, b a dit, en de~ el
creL-:erue.ilt queesta
na justutcat
experuneutat
I d 'Asst ·tencta. Soctal
ven a una dictadura fmancera del tensa del projecte, que la sltuacto 1 err.pleu ue les rutes aèries per al
L ACCIDEr'T CAUSA EM-o- •
. qual és tras- mini
tan greu ja
queque
calels
adoptar
mesure.> t ranspoi't de passa.tgers l mercade•
Decret~ en virtut del
. stre d e FI nances 1 e ls que Ia I es
immediates,
esdeveniments
CIO A r.tEXIC
passada al Departament d Obres Pu- des~tgen.
.
de les passades setmanes han reduït ries.
bllques l'Ohcma de TuriSme de Cas ba decldtt demanar poders ex- · les reserves d 'or del Banc de Fran- Acaba dient que té la ferma con- Mèxic, 28. - I'ota la capital s'ha Amlens (França), 28. - DUl•ant
talunya. que uns ara na depès del cepclonals -no poders plens, com va ça a 3.000 miltons. Ha afegit e¡ue viccló que l'ideal que e.; persegueuc, emociOnat dallò mt:s per l'accident Ja passada mt ca1guè damunt dad Economt.a 1 Agrtcultura.
dir-se--. Aquells, concedides les lle1s amb t.ot i que aql!cstes reserves te- ~c~~rati:~lt una rcah~~t mes avtat de Pombo, per be que lli lla gran I questa CIUtat una. mànega d algua
DOS FRARES FRANCIS•
Ordre en virtut de 18 qual és re- oportunes, seran objecte d'uuctat1va ruen una gran fo;.nlesa 1 seguretat,
sat1sfacctó perque n 'ha sortit tllès.l que orlgma la tormactò en els carCANS, DETINGUTS
integrat al
.
dA
¡ 1 aprovació de tots ~ls mmlstres 1 la continuació del present estat de
ELS QUAKERS VOLEN QUE De tots els centres demanen noti- rers ae veritables rJade:; que lnunBerlin 211. - La policia ha deseu carrec
ux111ar
se- no del
·
coses podna
unadel
amena"a
cies i detalls del succcs
gon de la pJ.antllla
espect.al
del !:>ermtmstr~ de Finances solaml'~t. seriosa
per a constitUir
la seguretat
fraC:c.
S 'ESC OLTl HITLER
daren els barrlS batxos de la ciutat tln g ut els re11giosos t rancJScans pavet de t<.ecapta<:lò de ContribUcions Sobre el contmgut o t.E'ndenc1a daLondres, 28. - La sec~a dels quaA causa de la vaga telefònica es quan llurs habtte.nts estaven dor- re Eptlanl 1 germà Pancràcio, del
el senyor Ramon Montero 1 Oanyet: questa política fiscal i econórmca,
LA SITUA CIO ES DEGUDA kcrs cst-a. celebrant actualment el seu . molt di11cU de saber detalls concrets mlnt. L atgua 855011 en dits punts monestl.l' de Frauenberg, a Fulda.
o~ustlcla 1 Dret
sembla que ru els seus mate.txos 1111A L'ESPECULACIO
Congres anual. En la sesslo d'avui del fet.
una alçàna de dos metres
envai 1Se'ls acusa. d'haver exportat algun
de ctadors estan decidits. ¿Supressió de
Paris, 28. - Avui s ha reunit a s ha ac~rua.t tra.Bmetre una lletra .al I Tant els espanyols com els mexl- les parts baixes de les cases 1
Decret nomenant J\•aglstrat
diner a altres convents d'Holanda..
·•
l'El
t
.
d.
senyor
Staniey
aldwtn,
com
a
prmd
t
te
"
.
·
Se
. .
l'Audtencla de Girona el senyor Joan drspeses 1 reforç de certs tnbuts~
lSeu. so a 1a prest enc1a de1 se- Clpal orador del Govern en la qües- cans, e o s 1es e1asses soctalS, es
Les aJgües s escamparen alS camps
goos 1a referencla oflctal els esAngel Góme:.:. 1 Ala.rcun.
Mètode alemany de desgravament nyor Lebrun., el Consell de mirus- tió del desarmament, en els recem11 mostren frllncament de~ttjosos que proper 3 a. Alruens, que quedaren Holanda la suma de 16.000 marcs.
Governació
d Impostos I posta en marxa de la tr~ el curs del Consell hom ba debats de la Cambra dels Comuns. Pombo contUlUl el seu VIatge hns a mundats amb la consegüent desDecret dest~nant Jes persones que conjuntura? ¿Reorganització finance- declarat que el Govern ha estudiat Els quakers diuen en la seva COUlU· Mexic..
trucctó de les collites.
ARA ELS TOCARA EL TORN
de conlormttat amb el Decret de ~~ l'a: J dictadura antibu~?CCàtica? Nin- detingudament la Sttuació finance- mcacJo que una polltlca de pau vtoALS FRANCMAÇONS
Tècrucs 1 profans segueixen eloLes trvpes, els bombers 1 altres
Prestcienc¡a de la Generalitat del .,6 gu no sap de segur. L unte dectdlt es ra i s'ha confirmat l'opinió dels têc- lenta i injusta hè!.. prestdlt ~ Europa glant calorosament la proesa de traBerhn. 28. - El Serve¡ Oficial
~ 1
tl ó d pod
,...
nies que Ja situació no mostra cap des de la conclusió de 1 arbltran vessar i'Atlànttc :::>ud amb av¡oneta eqwps de · salvament han treballat Prussia de Premsa anuncta que el
d abrU proppassat. nauran de cons- a pe CI e
ers exoepc1ona..,,•
rao per a amenaçar el curs del tranc. Tractat de Versalles, i .11ue i'esmen- «Santander»: consideren el1 salt de hero¡csment per a. sa..var les perso- Dllnlstre
de nntenor del Reich i de
tttul.l' elS AJUntaments d 'El Bruc.
DESORIENTACIO EN LES Finalment s'afegeix que les dlficul- tada politica ha condwt Europa a Bathurst a Natal com a Ja part mes I nes en penll que estaven reiugiades Pnlssla ba aprovat la resoiució de
Collba\,.0, . p
la sttuacto
actuà.L AtegelXen
S(>. unportant
.
te ra, H ostaJets de Pterola,
ESQUERRES
tats actuals han estat provocades lament
es reprendrà
l'amustatque
entre
del vol 1 perque, en ge-: , en 1es te u 1a d es de 1es casas.
c!ausurar nombroses logtes francmaSanta Marta de Miralles. Sant Just
Parls 28 _ L'expectació polit!
per un alo8c violent d'especulació in- els pobles s1 una atmostera de con- neral, es un vol extraordinari.
Les peraues són enormes, puix que çòniques.
De.;,.ern, l::>ant Qul.l'Ze de Besora i d
'
.
ca
ternacional
1
que
el
Govern
ha
adopfiança,
que
s'ha
de
crear,
porta
a
la
hauran
de
parautzar
e!s
seus
tecDe la pròp'a font es declara que
1
Santa Mana de Harbera.
avant les 1mminenta interessants tat mesures per a anullar-lo.
conclusio d'uns Pactes sincers.
POMBO PENSA CONTINUAR bal~s algunes fabnques. Una sola. moltes lò~les ja s'han dissolt esponDecret .designant les persones que.
tàniament
des de la. publicació del
Demanen de!lprés la desaparició de
EL VIATGE
d'aquestes donava ocupaCió a
mlI
t
les armes de combat, 1 es prengui
1
.
un
decret de 8 de gener del 1934.
pe s mo lus que s esn:enten, passaen compte Ja propostctó alemanya de
Belem, 28. - Pombo ha declarat ier d 'obrers teiXidors.
ran a formar part. dels Ajuntaments
HEROIS OBSCURS
prohibtció lnt.ernac10na..L de bombar- que ha decidit reprendre el seu raid
H
•
1
de les Clrcumscnpctons de Barcelodetgs aeris.
a Mexic en vista de l'ajuda que li
LES PERDUES SON ENOR·
ongrfa VO armar-Se
na, Girona I Tarragona que es reiaRecomanen & Baldwln que estudiï ha promès el Govern espanyol el
MES
Budapest. 28. - Parlant a lacamctonen.»
ràpidament les proposlctons de Htth
t
•·
bra el cap del Govern general Goemler que està disposat a. prestar la qua 1 11 a assegura que, sl ca1· seParís, 28. - Al Ministeri de l'In- boe
'h
t I
1
1
se\'a coHaboració.
rà oberta una subscripció pública.
.
.
s, s a re er t al prob ema de s
l .
L'aviador ha dit tambe que l'ba tenor declaren que les 11lundaCions armaments dtent que Hongria exiCLIN ICA MENJAL
ELS CA':lOLICS, A 1\IEXIC
anLmat molt per a continuar el raid d'Amlens han ocas10nat un verna gla pet a parttclpar a les conferén(Torre da CampderaJ
• un telegrama que ha rebut de la 1 ble desastre.
etes internacionals, qne se li conecA LLUHè.l U!!. t.J.A.t<.
u U{().
Linxen un mestre de dinou senyoreta Elena Rlvero.
Les ultimes noticies donen comp-¡ deixi el dret a organitzar Ja. seva.
NA
TELEF'ON 10
te d'naver-se reglStrat algunes VIc- defensa.
al,ys .I cremen la SeVa casa
Per a 1asststencta deiS malalts
EL MINISTRE DE LA GUER· times.
nerv1nsos ment:::.ls 1 toxicòmans
Aguas cauentes <Mèxic>. 28. RA DE coLoMUIA oFEkEix
Una multitud ha linxat al mestre
Quant a les pèrdues. aquestes són Hoover no presentarà la se •
d ambdós sexes
rural, Davidv Moreno Herrero, de
L'AERODROM DE BARRAN· d'enorme CODSideractó. A m,es les Va candidatura per a leS
Met~~ U1rector H.esJdent
dmou anys, per ensenyar una eduBo Q~IL ~A
El
inundaciOns agreujaran l'atur forÇòs
l.Jó<'tor Bernat Carreras
2
cació soc a.li'ta als seus alumnes.
Guer~~ de C~lòmbia ~i:ret ~\~~ en dita ciutat.
nOVCS eleCCiOnS
Herrera
adormit
a la v1a dor p om b0 to t e1 que necess.tl de
Sembla q ue 1es a1gües In un daren
salem (Oregon>. 28.- L'ex-diputat
seva
cas:t., iESentrobava.
sentir que
disparaven
trets per una finestra, els quals no l'aeròdrom de Ba.rranquilla per tal de el camp de tir de la guarnictó i oca- Will.s C. Hawley, que ha visitat a
el tocaren. intentà fugir dels a&Sal- contmuar el seu vol a Mèxic.
slonaren algunes vtctlmes.
l'ex-president Herbert. Hoover, ba
tants. Però, aquests el p~seguiren 1
pronosticat despres de l'entrevista,
capturaren, 1 el mart~ritzaren, 1 des- LES RELACIONS AMB LA U.R.s.s.
que Hoover no presentarà la seva
prés el penJaren.
Dimiteix el Govern txec
candtaatura en les properes etecctons
ANIT AL GRAN PRICE
L:t. caseta on vivia, el! mobles 1 Benes anirà a Mos'cou el 'd¡'a
presidencials que tindran lloc duels llibres del mestre foren Cl'emats
rant l'any 1936.
per la. multitud.
8
de
juny
L'equip català obtingué una
La policia ha practicat dues detenLa Conferència
cions.
Praga, 28. - S'ba fixat la data
magnifica victòria damunt el
del 11 de juny pròxun per a la Vl·
Panamericana
del Migdia francès
stta.
que
el
rmuistre
de
l'Ex~erior
EL REGIM DE CUBA
txec, doctor Benes, fara. al Govern
Buenos
Aires, 28. - La Conferèn·
Anit, al Gran Pr ce. corresponent
'd'
1sovittic, a Moscou.
Praga, 28. - D'acord amb el cos- cia CQmercial Panamericana ha
al testlal que actualment vén:;u ce·
S em bl a que es dCCI wan per
Als
cercles
pollttcs
asseguren
que
tum
establert,
el
cap
del
Govern,
lebram-.:.~ amb n1odu de la I ~t
l'autoritarisme
el doctor Benes VISitarà tambe var- despres de liquidades les elecctons, aprovat per unanrm!tat la proposiroana ~e l'à;¡or., t:ngué lloc l'asóv1a,
per be que la premsa ho dub- ha presentat la dimissió coliecttva ció de i'Argentma d'mvltar un denuaciada \'etilada cnt.re una sel~c- . fiaramnnt u parla, a les aotuallbts mundials, dels braus equipa espe·
La Habana. 28. -El Govern dub- ta, degut al te& que Ics relacions enlegat dEspanya J)erquè tingui un
1p
d t d la Re
c!ó catalana i una altra del migdia oíalluats en salvaments mar1t1ms. Aquests homes, que no temen ni el 1 ta. abans de, de~ldlr qumn. ha d'és tre Polònia. 1 Txecoslovàquia no són a r&;l e_n e
publica.
lloc com a observador. La Confetrnncês; la v!Ju:-.a c;¡rr~ponguè a per:U ni la mort, 1;eneralment sols treballen quan els elemants es des· ser la. Const:tuctó de Cuba.
1tan cordials com abans a causa de
El P:estdent Masarylt ha acceptat rència ha. aprovat també una pr(>.
l'equ p català, que ol>tl11gué set vic- encaderyan 1 mat n:~ vactHen a socórrer els vaixells en perill exposant
Persones ben intormades creuen la prohibició del Govern txecoslovac la dluussió. 1 ha encarregat al matòries per un empat.
llurs Vtdt:S. Un vaixell oa salva.nant an¡;lès es llanoit a l'aigua pre- saber que ~ nova. Comtitucló do- que volessin avions cómercials pol(>. teix cap dimiSSionari, l\1alypetre, la posició semblant del Bras!l perquè
Portugal s1gUl. invitat a trametre un
Resultat.> dels comoats disputats:
clpltadanle,Jt per a s.:~correr un paquebot e.1 perill
narà. al Govern poders excepcionals. nesos sobre el seu terrttorL
formació de nou Govern.
delegat.
Mosques: Césped,;s tcatalunya),
<Express-Foto)
vencé Alca.rt.s (França) per punts.
Sobre la detenció d'un anglès
Galls: Lorente <Catalunya), vencé
als punta Pons (França¡,
a Espanya
Plomes: Fourqute tFrança), perdé Festes a la memòria de Kock Nova elevació del tipus de
Londres,
28. - El ministre d'Aals PUDÍ-' davant Uovera <CataluBerlin, 28. - Alemanya sencera
•
t
ters Estrangers ha manifestat a la
nya>.
ha celebrat amb nombrosos actes
aescomp
2
a
França
Cambra.
dels
Comuns, contestant a
Lleugers: Monlé <França), fou ven·
•
ls
j
b
preguntes que se 11 han adreçat, que
çut per K. O. a la tercera represa 1a memÒna.
d un de ma ors eneParís, 28. - El .Banc de França, l'ambaixador d'Anglate.."'''a a Madl·td
per POJ'tillo <Catalunyal.
!actors de la Humarutat: Robert amb data d'avui, ha augmentat la ¡ s'havia ndreçat al Govern espanyol:
Welterl: Parts! lCatalunya), venç Koch, que mori fa 25 anys despres se1.-'!l tasa de descompte, novamem, al el dia 15 de l'actual, sollic.tant deOibé <França> per K. o. a la ter- d'haver lliurat durant una. vida ple- 6 per 100; el dels avanços sobre !Jen- 11 talls referent a la detenció del súbcera represa.
1
Migs: Augé (Catalunya) 1 Barnal na de treball, al món de terribles gots, al 7; avanços sobre títols. al dit anglès J. C. Ling, estudiant el
malalties contagioses 1 haver llan- , SIS 1 mig, 1 avanços a 30 dies al qual fo~ detin¡;ut acusat de r eallt(Frl!nça>, terPn matx nul.
zar esptouatge a Espa.nya,
Mig-forts: Vallès <Catalunya) ven- çat els fonaments per a les llUites , 6 per 100.
cé :Boyer (F'ran~;a>, per K. o. a Ja futures contra. altres.
tercera represa.
Amb aquest motiu, el aovern ha
....dos ml'l mo
La premsa de dreta francesa
1tanfw.
Forts: Peñate <Catalunya> vencé re,-tablet l'Institut Koch, víctima de
r
a
t
I p t
b
I
Grongetti <França>, als punts.
Ja mriació, MMJgUl'ant 1& continuacausa de la malúrla
a aca e
ac e
arn
a ,
ció de la. seva obra.
U R S S
A 1& Universitat 4e Berlin s'ha
~~dres, 28. - Segons una in!orParis, 28. ....:_ un' sec.tor de la Premcelebrat una festa commemorativa, macto rebuda de Colc.mbo per l'A· sa expressa el temor de les repercusa la qual assistiren moltes personaU- g~ncia a;ut~, durant el p:lSSat mrs sloru que pot tenir a Frnn a
te
1
frtssures, fístules, ¡;arantalxo el aeu tats, a1x1 com la vidua 1 la. filla del ~abril 1 ~~;c:em1a de ma!àr13 oca- franco-rus. Aqaestes dlar~ ~~~es.ona a lt..a de Ceilan la mort. de ren que els com • t
tJtal guariment usant MORENOL. savi.
16.000 persones, xtíra que junt a les cara t:e ha
un;s es 1rancesos, enFlascó: 5';~0 ptos. Guariment pran·
1
POLIT!
CA
ANGLESA
antetiors
vlctimes de l'ep' dèmia s·e·
• q
. gin fet protesta del contlt, per cronrques que siguin: 35 pesI
\'
to
•
•
trari, contmuen 1 prosseguiJ'!ln la
setaa. De venda: aOasa AlsinaD 1 El rei Jordi es torna a entre- .e a a 1 .a 1 d aqueues n 62 oco.
¡' propaganda anu:nilitartsta..
•
altres centres d'espoc:lflcs. Per a In·
•
«La f'rcsse• parla obertament del
formes curatlua adreceu-vos a
VIStar amb MacD.o nald
' neclutes francesos que en- cperm roigJ.
I
PICALQU.ES, 12, botiga, Barcelona
Londres, 28. - El cap del Govern tren a la caserna ca·ltant la
«Le.
Journal
les
Debats»
es
retereix
•
1
<Solllcitem representants d'aquest senyor MacDonald ha estat· rebut
també a les crides a. la violèncm que
es~'Cit1c miraculó:; a cada provinaque&t matJ al Palau de .Buc!úne·
InternaciO nal
dirigeixen contlnuament els comu-•
eta d'Espanya>
ham pe1 rei Jordl.
Perpln'L"à .,8
S 'han
..
ntstes francesos, 1 diu que es compa- l
, ... · produ1t al- gmen molt malament amb les tor- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - guru; rusturo s amb moUu de la con- mals prometences de RÜSSia.
centració de reclutes que han de
«La Liberte» qualifica de sospit.(>o
so!rl.l' raccneixement medlc.
sa ,Ja. CClllCJdènct.a de l'avenç comu- ¡
Un gru¡> d'ells d.e fil!seió comu- nls.a a l<rança amb I& conclus1o delS
Dista anar..n a la caserna cantant acords tranc(>osovtetics, i a.tegelX que
El doctor Felip Tomas. cèlebre ex pert americà en ràd1o, acaba de da mostrar el seu nou Instrument muMANUFACTURA DE SEDES
a França ja s'han començat a colll.l' llc&l al Museu de Clenclea Na tur als de Nova•York. Aquest lnstrum ent funciona per mitJà da tUbS dl
TELEfON
suu
La
Internacional
i fent alglllle! ma· els fruits d'aquesta amistat, qae creu
llum sense neces:;ttat de tocar-lo. Cada nota de l'Instrument. que .. molt semblant a la marimba, porta
CASP, NUM. 11
n;.te.staclons ant1m1llta.r1ste&
perniciosa.
una làmpara que dóna un to de ub en e- tocada per un rai¡ de llum
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DI .. ECAES, 29 DE MAIG DEL 1935

LA CAUSA CONTRA EL DARRER GCVERN DE LA GENERALITAT

Ala sessió del matí, Pérez Fonàs fou ata rat~~ cop•tà Kuhnel i al comandant Ferncíndez t:nzúe
D
1
b
I
ou~a.~
e eta ra re n ta tn é' e nt re a 1re s
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:Madrid. 28. - Igual que a hir, el&
eX..u>nsellers de la Generahtat torer.
trasll"o.ats dea de la Presó Model a
un quart. d'onze del mau. en un magnlflc autocar, fins al Palau del Suprem. Feren l'entrada pel JutJat de
guàraUL. travessant un rengle de pas~~. 1 penetrareq al sa;O on n1
navUL els lletrats. Despr~ passaren
rJ saló de plens, on estigueren una
DOIIA estona, nns que fou donada
l'ordre de constltull'-se el Tr1ouna1.
Tal com ea teu ab U', perSUitl 1ordre de no de1xar que conversessin
amb Dllliú de llur tamilla. m del

Comença la vista !

10'63 ea constitUeiX el rnt:, Tr10urULl diu: «AudlencJ& pú-

I

bltcal»

¿,oo~~b:m:;'·..~~~':~lm.:

els Srs. Rafael ~- ónchez Guerra,·
~~~nc~m~~~~ou;s lc~c:::o~! Ql~: -,·a u Ie r .I "'<-..~ a' n e he z e o r do v e' s
Interrogatori de testimonis
1!;1t

RESID.t." J.

:

QlUUl acabi 1 exa-

men dels restants testunoniS que 11-

parts podran,

st

ho creuen conve-

ment, soHtclt.ar les declaracions cor-

responents.

públlc.

El FISCAL: ¿Recordeu sl en aquetambé amb
el senyor Companya de 1& qüestió de
l'Ordre publlc?
El senyor SANCHEZ GUERRA: No.
E:l aenyor Companys es limita a dirrne que. davant el temor que poguesa!n governar certes persones, ell em
feta avment, perquè bo fes saber a.
S. E., que el movtment de revolució
de Catalunya podia desbordar-se,
àc1buc contra el que ell mateix desit.-

U.. conversa vàreu parlar

Java..

El !'ISCAL: ¿Recordeu a1 es rebé
còpia de l'allocuc16 que el senyor
~panys havia lle¡lt dea del balcó
- l& Occeralltat?

l'adam
Plllel2 de GrteJ.a. 68
TelMon 803l1

C ....\fiSES - CORBATES VESTITS BANY BARZ..."USSOS BATES SEDA - DARRERES NoVETATS DT.STW

COMERCIANTS!:
IHumlneu oorrectament 111 YOttrtl a.-radora. Demaneu que us acon·

AVIAT, VESTITS DONA

CAMP I PLATU

L'lntwro¡at u ara al .-nyor Ventura G&IIOI

•

(Foto Sànche'Z Catal.al

eelll, ..,.. oompromla, un t•cnlo de la «Compa"fa Barcelonesa de Eleotrlolct&Ab, Vlaueu &a Sala de Demostraolol\l del carrer de Girona,
(Te1
.. fon 18M~ • Interior 111),

•

8

Dl ME.CñE3. 29 DE t.• Al G DEL

teas

I

correguda, Sl no de mttJa relxa, per
El VOCAL: ~RP el te.st1:no111 5! ha\·ieu de donar aLs~na re:spoota?
s: TESTDlUNl:
Uns cloS·(ems Ll \,Hg àt!' (S.!'.l hav1cr. rlnsu• fora!U ens delXem anar Hns el carrer.» per part d'Allança Obrera hi hague
'El 'l'~.;:iiJ.MI.J¡ •!: .!:.1 ¡;eue1a1 t....,;t clllqu~nt o O.QS·Cents set<nta qu~: ces ae. r.:..~rcl•. ~l·t~ Iu lla. na u nguL
FISMAL: ¿Intentàreu posar-vos en al¡;una
intimidació, requenment. el ~:ontingut de l'enve;op 1 q,¡eda un no esta\ en a ta. Ge;~eralitat, sinó uu tlrotE" g 1 r"S més.
comumcac1ó amb els vostres caps?
o presstó, per a. aconsegwr de 1a. moment en .,'.lspen.s, 1 jo, que \'Ol:a c¡:¡e t<'men terns cte serve¡ do:: vua
FISCAL: Qc;e d:¡;ue aleshores·~
'IESTIMONl: Va1g tractar de ter- Generalitat que es declarés l'Estat cor Jlll' amo i'enc:tnec rcbu:. 11 vaq nores.
TES !.'111!0~'1: Q"' >-egll's óEfl'tlt<Ult
no dues o tres \'egade:,, la qual C0$3. Co. alà:•
dir. <tEncara. que ~I Sê'Uj"Or Pres¡.
Fl r iSG".r~: Em referc::>.o a :a n:t. h ticnernhtat <.O!"\tra qtll fo<>
fou bastant d1íicil degut a l'anorma.
El TESTIMONI; Tant com aLXò, dent no m'l1o ha !ndJcat, u pre· del 6 d'ot:tu'Jre.
;;•¡.::CAL. l vos. compnnt. a<,Helil v
litat. que hi hnvla en les comunica· no ho be.
go<~nto &1 teniu alg,ma. c.ontestacló»
Et 'J E::. ... u\!ONl: t:t 6 aoc~uon: ora.·~··· &o!.J:lgu;:>l'!!'u aquest Urot.elg
clons tclelòniques.
El llv<.·AL: ·re el testlmoru mo- 1 m'mdica, de<'prés de ref.c;;!onar ;,tl· ~n tenla Ja ~r.eltat 1 1 :lltr.. meJt:lt ouraut tot::~ l:t nit?
FISCAL: ¿Que passava amb les co- t1us par:Jr:t!ar& pe~ a afirmar q11e guns minut~: «DO! moment, r:u cap; e ... La;eu pa~snt la mt tora de hl.
'1'~TtM~l'll.: ::,¡, detcnznnl: però
mLl.lliCa~·ton:, teletòruques?
el sei1)'0r Del:cas erl'. C'l cap dl'l mo- mes tard. contestare.l>
Uencrn!nat, en Uile., ronde~ que hi n::>~ : 1? \'::lli: a:-at..'lr.,....,
, ~
I ESTIMONI: Unes mtcrn.pcwns •nmcnt?
El FISCA I": Alx .. Jou p~.oc mes o na darrera àe .a \'i:!. Lat t'tana. en
·~~~L. qt.:.n. r! ·'·,1 1:1 ,.<1'-ll:l~.a 1
que no eren normals. Per ulttm e!n
El TES!TMONI: No, no tinc cap menys el. c1ue us dígué? F.::; lll'rquc un carre: o /!.le all i e~:Jstc;,.,
J.l!.;:,.l:VlúNt. <-.u a .. el l:'rc..Jd~en.
mig peller posar en collluntca<::o motiu.
varia. c;,ue.com Gd q •e <.l.{Jue:;e.l en
El FISCAL· Vó3 tw•J <1ec.a:11t úa· c:olmr ordre Qt•e ¡')<lSfESlm uMndera
omb et captta ajudant, al qual vat¡;
declarar dnvan:. el ~·ucat pJnent. l'a!'lt el vozal qtk eu atencJo .t. tes bl!\ 11 ~,, !\r •• u ¡;
•
.
dir que ta n:~.>tra s1tuació a la Con·
Joaquim Sànchez Cor- Vix; 1.1 lnd.Jc:u~u s1 te01a q:.~e!com orctres ae uencas et rua 6 coacentra.· .r 1 1... ......1 G tpt,re'!, que Ja no erA
sellerla de Governació era msosten!·
a m~.nar 1 c~ntesta que. de moment. reu les tor~e;'li a. la uencralltat. 1 505~~~~ie ~NSitU~~10 · diM
1:' ~·
ble 1 que digues qué na ria de ter.
d b.
.
d'
no.t. CJ.l tot cas, despres.
organ:tzareu la s~ra de!ens:t contra è.e;t qr¡: :a· ~;tu·~~ er; ~~~~te~~
Em contestà: «Scn1\J i cor.,ulteu-bo
0 e~, engmyer lreC•
.E;l TESTIMONI: Em &embla .ue QUI tos 1 eSp'!ressl\l els eooeven:- 'l'ela que com.p'·nat l"'•.·dre de ae.letl.... tgaal.
amb el conseller». Aixl ho va1g ter.
=
ments 1 que sota et 1·o.~tre coman- e
:
~ u
." ,
,
vatg suar al aespatx del scnyc.:r De!l·
tor cie Ràdio Barcelona El t·.~.SCAL· Es qt·· nt~ f'ra ta ,r.J- an. nt te "'
. 11 dia. 600 mos sar la uenrr.. Jttat t.a"a rt~ q ... eu"r
""t~n··.•
de
c.
ont~··a"r.
l<En
tot
e~·
"·'!'d·
'_
n.,-u
aq¡.e
·
:lllt
1
\
a1g
dir·Jos
que
~XKUen
sor
ur.
nl• - , •
cas 1 alh li d:guc: «La no.:otra SitUa·
~•
.....,, sos
J!.5qU!l.l,ra.
Jp cls u~raniJa 011 c •1n la P''r'a ac
clò act es msos~.emble :;enyor conCón1par~1x el te.'ltlmom JOAQUIM de::.pre~». uespres lornar.u a. la GeEl r~¡,J..,~O<~l: No m na11a mes . _
.,~
,
·.. ~
•
seller. Re r.:but ordre d'ab,entar-me 8ANCrt~Z CORDOVES, de trenta- neralJtat l. all! e.st1guere•1 durant el q·te ao:¡ Mo~sos d'Esquadra a. tot d~:era no l!.l 118 .1al •.ap pcndl1 1 qJuc
1 e 5 vatg .tr: • 0
~ll'"S
ca•at
eJlgtn,·e··
No
ba
t
oto1
d e.• !oca1 am b 1es t orees. J o 11 pre- qu~tr'
B
o
ll
t
t
•
•
po
....
en
mar:'t'tr.
•• e " • • • ,
, •·
t.r ' g.
.
arce.ona 1 a la. ,~nera a cenv- em quPd.are aCJ sol per d·g¡utllt ctcl
vmc que el cap de Lle1da amo totes estat procr>¡;sat.
El TESTIMONI: H1 valg tornar pel vlllt o cent·cmquanta.
comandament 1 per la m:va pt·optu
les forces estan amb no~altres 1 ehs
!1 FISCAL: Vós exercieu el ci\r- mat•lX moitU. perque com que havl&
, ·
·
carraumers tambe. 1 un secrctan rec cïengu1>;er director de Ràd1o anat a compiu un ~:u· :e.:. 1•a1g
Em re~pongueren que ae cap maner..
1 comumcaren a.mb t:l general !>ntLt
c..llguc aleshor~s: «SJ, ac fl1aur~::;.. Barcelona?
t<>rn3r a donar compte del meu ~:oque: em lllurava,
wmoe comumquen ara que la guar.
El TESTIMONI: E xac te.
mes.
d 1 llom manà que
caa ctVll estil amb nosaltres. pero que
Et fo'lSCAL: Recordeu Sl el S d 'OC·
~:oi FISCAL: J..>e que w. ocupàveu
fos, ~ad~ ~an era b!ant:a.
ac! captta ht ha qut! lcu1r hlUlta. cura tut>re, a les set ctel mau, un empleat com e. d~legat del Treball?
. l'!oUAL . 6Posa banderll blanca W:l
-\'lliS a d1r Ja ¡;araula te:,tuat- per. cte cognom Doménech us donà oomp.
El '.rEST!MONI: De !e-5 qüe.otions
xoter vostrE!'f
,
·
d'
havia
reb
t
de
ls
Ull M.NSO
al qual
que es un «carca>>. ::.era ab¡o cert, te
un o 1tCl que
·
u
sec 1a , que eren 1es d'aque11.s dles,
per'l..s3.t
cert,.....,.v,'Q1:
tenreuS1,d'una
descàrrega.
però malgrat tot alxò no puc r~star Con~ellerta de Governació per a in- espE'C!alment de la vaga que bavia
Alesnores el PreS1dcnt en dona comp.
ac1, he de marxar, soc mcompa- te~vemr o mcautar-se dels serveis esclatat.
te al general 1 a ta poca eston~t es
llblc amb aque¡;t estat cte coses.>> 11 tle RadiO Barce:ona?
El· !'ISCAL: Vós sabeu quma or·
dona l'orare de cessar el toc perque
Bc, tie, leu el que \'Uigueu. mar1!:1 TEi::iT.lMONI: S1, senyor. •
gsnttzacló obrera ana. a. aquesta vaEl FISCAL: Veiéreu. Ja tarda del navJa ambat un capita d'Estat Maxeu. f:,¡ aquells momems passava
El FISCAL: Podríeu donar-nos ga?
dia 6 , el general Batet que esugue JOr.
per alll un ptquet sola el comanda· co:npto d'alf:lUlS detalls d'això?
.1!:1 TESTIMONI: Aixt. era cosa ae¡a Generalltat parlant amb el Prel'll:iCAL: ¿Surti a llOS3r bandera
m~nt d'un E.ergent, que. supustctò
c.l 'lES'lu'.iuf> l. A les set del ma,. d.Jrecta. de la Consellena.
sident?
blanca per md.Jcacto del general?
meva, anava a orgumtzar la compa- t1 e~ pre3enta un delegat de la. ConEl FISCAL: Vó.s conelloeu quina
El TESTIMONI: El valg veure en
TE~TIMONI: No; per ordre del
n}¡a per a declarar l'esLat dc guer- l:r!lcrta dc <Jo'' rnac1ó amb una oo- orgarutzac1ó obrera, no de les que passar.
Prestdent.
ra. Es 1orma un movunent Cie nu- munlcactó P'='r ta qual ordenava que prengueren part en la vaga eren les
1::1 l''l;:>CAL: us cndii. en ter-se
FISCAL: f!:! President, àeCldl la
nos1tat ¡;ran en l'edifici. Els Soldats aque~t senyor, de cognom Domé- que temen afillats a. Bnrcelona.
tosc. el coman::lant Herrero. aJudant rend.Jctó 1 parlà per tele!on amb el
anuren en <to:, rengles als dos ex- uech. s·mcautes de les erwssores de
El TESTIMONI.: 1::1 càrrec de Dl· del general Batet perque us poses- general perque ·105 posada bandera
trems del c11rrer, amb el tusell en tièdJo Barcelona, pUlx que venia reüor de Treb¡,¡J,l no era precJSt:l- ."iU ., les •eves ·'ra·res·.'
blanca 1
~
v
~ent1t preventiu, coHocat entre l'a· ~um o. Cie legat d.e Ja Conselleria de me11t. aquest, smo el que ta referèn- .. Elu TESTIMONI:
De dos quarts
TESI'IMüNI: No ho se.
rant·braç esquerra, 1 el sergent pelJ Uo\crnacló per· 11. mterven1r el que cia. a. l'aspecte Jundlc dins de la de nou a nou de la. ni~.
FISCAL: ¿Aleshores va ordenar-vos
mig del carrer. Anarem al dormitOri. es rad1c~. 1 aquest senyor dona les eonsellena de Treball.
FISCAL: Es que a In primc1·a. deM que poséss1u bandera blanca? ¿1 us
perque nlU va córrer el rumor que ordres. AlXÒ s'llavta fet sempre que
El 1-'ISCAL: l,ero poditu estar claració Ct<IC 1Jrestàreu dtwant tlel la va. donar?
hav1en volat alguns avions 1 que c.s prodlllell alteracions de l'ordre assabentat èe les cose;, que us pre- vocal ll d~Smél'CU cap el tard de la.
TESTIMONI: va ter-se perquè a1x1
!>'havien de tancar Ics portes 1 apa-I 0 quan !ll navta alguna \'aga. A la gw¡t.o. Vos d.Jeu que l> ho esteu.
tat·dll. I e¡ue li Yàreu dir?
m'ho digué el President.
sar els llums. Jo, Ja. veritat, no va1g tarda vo.1g ordenar que hom env1és
El TEl::iTii\iONl: No, sen}or.
TESTIMONI: Que anés a Cap!FISCAL. ¿Es a dlr que després de
sentir el soroll dels avions. Em tro- nucrò:,m a GovernaClo 1 a la. GeneInterroga el defensor Sr. GIME- ~;~i:m_g~~~;~~~a q~~r~l ~;~%a~i:; la comersa amb el general el Prebava amb un confus10rusme molt ralitat, 1 no es radia res més ~s · NEZ ASUA.
. que s'havia decla;at l'estat de guer- s1deut us digué que es posés bandera
gran, perquè segurament es cregue de Ràdto Barcelona, sm6 des da.El DEFENSOR: Quina bora sena ra. LI vàre.g contestar que estava a blanca. El xofer sortl al balcó, fou
qu~ l'exèrcit anava a prendre l'e· que!ls d<:s centres. 1 es radiaren al- quan vós vareu ll1ura1· ni general les ord:es del President de la Ge· ient 1 desprès cessà el foc?
u;flCl, 1 tothom es posà a la defen- gunes notes referents a la vaga, en Setet el plec que us havia confiat neralitat i que això ho demanés al
TESTIMONI: SL
SIVa amb les armes que tenien, armes 1e3 qual nom aconsellava serenitat, el senyor Prestdent?
President i que jo hi aniria.. Tot
llargues i armes curtes.
nn.s que a Ja rut es radià el mantEl TESTIMONI: Sobre èos quarts això ho vàre'g comWlicar al PrestCon''n l' 'nter gato ·
Nosaltres ens dingírem al dornu- 1 trst de Ja. Generalitat, a. les vuit de nou.
dent en el seu mateix despatx 1 aLI Ua I
rO
r1
tm1 1,. r~unlnt els meus ~uàrd1es. els del \'e:;pre.
El FISCAL: Ha respost que a. dos ' quest em digué que se li demanés
valg dlr. Vesttu~vos de paiSans lmmeEl FISCAL' Vós d1riglreu un in- quarts de nou.
pel conducte reglamentari.
del senyor Pérez Fard1atament. Tre1eu les tampes dels
· t
d "" .. di B
....FISCAL: Feu-nos la mercè d'ex•
fusells». Els vàrem amagar sobre forme al dlree or e ~ o arceEl .L.:.STIMONI: Sobre dos quarts plicar-nos el que passà després quan
un armari 1 vàrem dirigir-nos imme- lona fent-11 constar tot alXò?
de nou.
arribaren les forces de l'Exèrcit.
ràs
diatament a la caserna de la RamEl TESTIMONI: Exacte.
El FISCAL: Recordeu sl en entrar
TESTIMONI: Jo tenia. ordres de
bla, í vàrem trobar-nos a la porta
(A peticio del senyor físe&l es lle- estava fixat a la. façana de l'edifici defensar la. Generalitat contra. qui
L'interroga el vocal del Tribunal
l'I senyor Badia, amb cinc o s!s paí- gelx Ja declaració prestada per de la. caserna. general el ban que !os. Em vàreig tancar a )a. Genera· de Garanties senyor PRADERA.
sans armats, per la qual causn vàrem aquest testtmoni anteriorment, que declarava l'estat de guerra?
litat i vàrcig dir al President: "Estic
VOCAL: En la primera. escaramusesperar que 1 esmentat senyor se n'a- e:; als folis 91 al 97, i a preguntes
El TESTIMONI: No va.ig veure a les vostres ordres". Em digué 1 or- sa a la. qual heu fet referència, ¿de
nes.
. r·H'Q
. 1 e1 t es tlmon1 es ra- cap paper a. l'ent rada -.e
·' l a. divi
denà que
amb els meus
de-• quin c06tat !oren e Is f erits?
lo.:! FISCAL: ¿Com anava vestit el d~l senyor
. SI'ó ' fensés
la Generalitat
ontrhomes
qui v1
senyor Badia?
tiftca en el que dtgUé llavors.)
1 crec que com que la situació en gués
e
a
n
TESTIMONl: No entenc.
TESTIMONI: El senror Badia porEls lletrats defensors renWlcien a. aquells moments era. d'e.tur general
FIÏSCAL: Reiterant l'ordre que us
VOCAL: He parlat amb molta elatava. correatge de l'e~ercit, una: car- l'lnterrog9.torl d'aquest. testimoni i i no b1 havia cap vianant, ho bau- donà. el senyor Dencàs?
redat. ¿En la. collisi.ó a què féreu
tutxcra.
de. cu~r 1 n~ se st Wla p1stola. ho fa el vocal del TribWla.l senyor ria vist.
TESTIMONI: No reiterà cap or· referència quan l'encontre amb les
0
d'e~epovòrtlver,
tot lUXO sobre Wl vestit Pradera.
El FISCAL: De manera que el que dr.e.
forces de l'Exèrcit, de quina. part
~
.F'lSCAL· . Recordeu 1 1
El VOCAL: Totes les emissions pOdeu asse¡ura.r é:s que no el veiéFISCAL: Voleu d1r que la. mateixa foren els ferits?
11
de Govern~ló anava ;es~it c~r:emi~ foren amb Intervenció del repre- reu...
ordre havieu rebut ja del senyor
TESTIMONI: Jo vaig saber que hi
nera gue a vós us semblà. de caw- sentant de la Generalitat?
El TESTIMONI: Sl, senyor.
DeTESncàs.JIMoNI· Sf
j
J
hagueren ferits després, en llegir-ho,
panya~
El ~.rESTIMONI: Exacte.
· • pe1 uny. o com però no en valg veure cap, ·
El VOCAL· Tenia relaCIÓ la. cenEl
senyor
Enr¡'c
Pérez
és natural vàrelg organitzar les me~
VOCAL: Entre els Mossos. ¿hl ha·
.
ves. forces i vaig estar al meu des· · gué algUil ferit?
tral de la. Generalitat en el sentit
patx fins a les 10 ó dos quarts d'onque les emtsslons que es donessin
F à
ze. Tenia. qn mossO d 'Esquadra al
TESTIMONl: Si.
en la. central fossin esc<>ltades O senarr S
carrer Jaume I, a 5 ó 600 metres
VOCAL: Qu1 fou ferit?
ttdes en la Generalitat?
de la. Generalitat per tal que m'aviliTESTIMONI: A la Generalltat.
El TESTIMONI: Les emissions
Compareix el te3Umonl ENRIC sés de qui vingués. Arribà 1 em digué
VOCAL: No em refereixo a això,
que es Cionaren podien escoltar-se a PEREZ FARRAS, que entra a la que , venien forces de l'Exèrcit: V~¡g Vós heu relatat ja l'encontre amb
1 Genernlitat amb nomes que poo- Sala aoo:npa.nyat d 'una parella de sort.r jo sol, en absolut. Ningu m &• ll\ cguerrilla» de les forces de l'Exéra
to
la Guàrdia civil 1 d'un sergent. Ha companyava. Valg trobar les tropes a cit 1 la conversa que tinguéreu amb
11
estat cu;;todiat 1ins &.1 Palau de Jus- la meitat del carrer Jaun1e I. Vàrelg
·
TESTIMONI: Quan va parlar amb sessln un &pare , recep r.
El
VOCAL:
·
Sap
el
testimoni
si
trobar Wla guerrilla de quatre sol- el senyor Fernandez Unzue. Després
mí anava vestit igual que el senyor
exi:itien
aquests
aparells
receptors?
ticia.
per
diven;es
forces
que
anadats
armats.
Em
aren
donar
l'alto.
heu
dit.
que
no
sabeu com n1 de quiBncU.a.
El TESTIMONI: Ho ignoro.
ven en un a.utomòbil 1 ha. entrat Qui comanda. la. força? vàreig pre- na manera hi hagué una. collsló. Jo
FISCAL: ¿Quan vàreu tornar, al
per Ja. porta. del Jutjat de guàrcl.ia. guntar, 1 em diguere~ que el coman- pregunto que s'bi ha coHissió hl ha
dia seglient a. la Consellerm vàreu
1 ·p 1
Diu que té quaranta·nou anys, ~a- dant Unzue. Doncs 1~u la mercè de dos bàndols i de quin costat foren
veure els mitjans de defensa que alli
T
J
Oan aU er I a omera sat, de professió militar, i té amis- dir-li que s'apropi. Vingué on jo es- els ferits. ¿En quin bandol? ¿En
s'havien acumttlat?
TESTIMONl: SJ, senyor, 1, per reCompareu:
el testimoni JOAN tat absoluta amb els encartats, pe- tava. On aneu?-11 vàreig preguntar. el vostre 0 en el contrari? ;,En tmrefenc1es, sé que s'empraren dues hocap parente!c, I ha. estat proces- -A prendre la Genel'alltat 1 l'Ajun- guéreu algun?
TAULER
PALOMERA,
que diu que rò
res per tal d'acumular mitjans de
.sat, pero oobresegut del processa- tament - em contestà-. Sabeu, TESTIMONI: Jo vaig temr-ne tres
te
clnquanta·cmc
anys,
de
profesdefensa, 1 com que el Palau de Goment, amb motiu d'Wl conflicte de U và.reig dir-. que tlng ordre de de- i a les dues de la matinada un.
vernació estava. en obres i hi havia SIO advocat, solter, natural de Fifensar-les contra qui vingui. Hauràs
sacs de sorra, amb ells feren Wla gueres. amic de tot.> els consellers, pisto1ers 1 comurustes 1 que en l'ac- de fer-ho a la força. - em replicà.
VOCAL: No em refereLxo a les dues
tua.lltat
està.
sofrmt
mena. de parapet.
condemna.
pels
-Doncs,
a la força. ho faré. En a- GI! la. matmada. Em refereixo a dos
pcro afinna que aquesta ciroumssuccessos
del
6
d'octubre.
Promet
dir
quells
mcments
sonaren
uns
trets
quarts
d'onze de la nit.
FISCAL: ¿Vàreu sentlr, la rut dels t&.ncia. r1o el fara. mancar a la. vend'un i altre costat 1 no vàre 1g veure
TESTIMONI: No hi hagué cap fesucccsso~. que s'havia establert comu- tat. Amb anteriorm.¡; al 6 d'octubre la veritat 1 l'interroga el fiscal.
El FISCAL: Vós éreu comandant rC$ més. un oficial donà. un visca rit.
nicació amb el País Basc?
·
TESTIMONI: Alli corrien molts no estigué processa.t. En l'actualitat dels mossos d'E..~uadra. Recordeu Si. a la República. espanyola. I no hl
VOCAL : ¿Vós creteu, puix que vàho
esta.
per
la
JUnsdicc1ó
militar
en pel mes de juny passat rebéreu una hagué més
rumors. i després, als cmc o sis dies,
que això.
reu oposar-vos a les forces de l'Exèren anar alli els empleats de la Te- ~11.usa relacionada amb la present.. ordre escrita del senyor Dencàs en
FISCAL: Con~stàreu a. aquest cit, que les ordres que havia. donat
Contestant a.l !\seal sobre s1 ha- la. qual · us ruana
lefòmca a treure els aparells que
va. que no consen- v!sca. amb un visca. a la. República el President de la Generalitat era de
s'haviel'l lnstaHat, pel fet de trobar- via acudit el 6 d'octubre a. la Genefederal?
tlssiu sota cap concepte que ningú
TESTIMONI: No senyor. Quan es resistir àdhuc l'Exèrcit espanyol?
se alguns d'ells que no tenien comu- ralitat, diu:
nicació amb la central, es sospttà
TESTIMONI: Jo no sabta que en
El dia. 6 d'octubre 1 tots e¡.. dies no entrés a. la. Generalitat sense or- ci!gué visca la RepúbUca. espad'això.
dre expre85a d'aquell conseller?
nyola, jo ,.à.reig dir -Quina, la. íe- aquell moment era la representació
Els lletrats defensors renuncien a generalment, pel meu càrrec de dl·
El TESTIMONI: Si, .senyor.
deral?. Però no vàreig donar cap de l'Exèrcit espanyol.
rector general de treball, acudi dC6fer pregw¡tes al testunoru.
El FISCAL: Sabeu sl aquesta. or- vlsca perquè no eren moments de
VOCAL: ¿Ereu vós qw haVla de
Amb el permís de la Presidència, prés de les vuit de la. nit.
dre e& donà. amb motiu de la. sen- donar-ne. <A la. Sala es produeixen jutja.r respecte d'aquest particular'!
El FISCAL: J;,t ;;'havien pronun- tèncla del
ho !a el senyor Minguijon.
Tnbunal de Garanties molts rumors>.
¿No portaven l'uniforme de l'Exèr:0.1UINGUIJON: Bl testimoni te- ciat els discursos?
FISCAL N és
espanyol? ·
: o
cert que al dar- citTESTIMONI:
Si, senyor.
nia potser la Impressió que el seEl TESTIMONI: Me'n va~ as:sa- que declarava inconstitucional la llel
de
Cultiq¡>,
segons
declaràreu
davant
rera
vost¡·e
hi
havien
25
ó
30
mossos
L'interroga
el vocal senyor Gon·
nyor Dencàs fou el principal orga- beutar de:;prés.
el vocal ponent?
d'esquadra?
zà.lez Taltabull.
nitzador del moviment?
El FISCAL; On us vàreu a.ssa.El TESTIMONI: E.ncte.
TESTIMONI: En absolut, no hi
VOCAL: ¿Per les conàlclons que
El TESTIMONl: Els rumors que bentar que s'havien pronunciat els
. El FISCAL: Us donà alguna. or- !;~~~ ningú. El que digui el contrart foren atacats era fè.ctl apreciar qt.e
all& corrien aix1 ho afirmaven.
discursos?
dre el senyor Dencàs el dia CI d'ocFISCAL Q 1
eren forces de l'Exèrcit o. pel cc.nEl VOCAL: Creieu que el senyor
El T.t:STIMONI: Allà. m'ho di- tubre?,
t!n é
: u na conversació sos- trari, el sentit equivoc que hi havia
Dencàs obrava per compte prop¡ o gueren.
gu
reu
amb
el
comandant
Ferrespecte de la situac¡'ó de l'Exe"rc;t.
El TESTIMONI: No.
nàndez Unzue?
•
obeint instruccions d'una altra perEl FISCAL: Anàr1!U al despatx
El FISCAL: Recordeu si aquest
TESTIMONI: No hi hagué més ha Barcelfona feia. sospita. qute no hil
sona?
del President 1 Conseller de Treball?
aVIen orces que rcpresen aYen a
Que aquestes Paraules.
1ft""'"
R p · ...11·cft spa • la"
El TESTIMONI: La. meva refeEl TESTIMONI: Em vaig quectàr oenyor us cridà aquut dla entre
FISCAL: No 11 vàreu d1r que no "6'...;ma e uu u e n}o ·
rència, que era molt gen.;ralitzada al ¡,alò que hi ba abans del des- onze i dotze del migdla 1 us d1gué prendria la Generalitat perquè no
TESTIMONI: Jo valg entrar a CI\·
allà, fou que ell n'era. l'organitza- patx del Presidel}t.
Faixes per a 11tómao C)jl,lgut
havta estat declarat l'estat de guer·
dor.
.,.
El FISCAL: Adreçant-vos, ventat?
ra. i ell us va contestar que 5Í que
11
11
El VOCAL: Creu el testimoni que al despatx del Presidept i del con·
estava declarat?
el senyor Dencàs preng-..1é part més seller de Governació.
TESTIMONI: No hi hagué més
CASA SUBIROS
HOSPITAL,
17
1
133
activa. 1 més decidida que els altres
El TESTL'\IONI: Aquest era el
paraules que les esmentades.
FISCAL: Oleu que es sentiren
H 0 S p ·r a 1, 4 2
conseller:>?
meu intent. Anava. a. parla.r amb el que hl haVia en preparació Wl mo- trets.
No sabeu d'on sortí la veu de
El TESTIMONI: Si, senyor. Jo conseller. però no vaig entrar al ~es· v!ment de la l'. A. I. 1 ~e s'haVia. disparar les peces?
tenia aque¡¡ta. suposiCió.
patx m valg veure el conseller.
d'ocupar Barcelona pels Sometents
TESTIMONl: No ho sé, certament.
El VOCAL: Sap el testimoni oom
El FISCAL: S'obri la porta del 1 tot això perquè veié pels carrers Vaig srntir trets d'un i altre costnt pitania General el 14 d'abril 1 Vll.lg
el senyor Dencàs entrà a la Conse- despatx 1 rorti el senyor Companys, una. munió de nois ar::nats, tet que ~e la plaça. de lo. Republica. D;ntre proclamar la Repuhhca, que pen:,.
es comprovà.?
lleria. de Governació?
l esmentada plaça només hi h&Yia el nyia a l'Exèrcit espanyoL Dc m!\rlf.'rh
i què us dlgul!?
El TESTIMONI:
El TESTIMONI: H1 degué entrar
No em crJdb.. capità Escofet. Vàreig pujar al des- c¡ue no tenia cap garantia que !e:;
E! TESTIMONI: «Escolta, Joanet
x
forces que estiguessin alli fossin la
de manera. violents. perquè s'apode- -ens tractem alxi puix que h1 ha Vaig anar a. veure'l jo. En sortir de PatFrfiCAL·
El ca "tà Es f t
~enuïna representació drl QQvern
rà de la secretaria. particular del se- connançn-, vés de seguida a. lliu- casa valg notar aquests grups armats. amb forces?
Pl
co e • 801 0 Podia é'"~er uno. altra.
nyor Serra, prescindint del secreta- rar atxò al general Ba.tet» 1 em do- L1 vaig. preguntar què era. tot apò
TI:STIMONI: Sol. Les forces esL'interroga el lletrat senyor Jimcri part!cula.r. Encara més, va. treu- nà un envelop. Val¡ !er un mo\1ment 1 em diguc QUI!! estava. d'acord amb • taven dintre de la Generalitat.
nez dc ~a. . •
re tots els mobl~ que hi haVia i els de suspensió com per a voler indicar- el general Be.t~t 1 que ell no treuFISCAL: Và.l'eu comu:1icar amb el
DEFENSO~. 6Heu declarat que. n
li de què \!S tractava. o què conte- ria fo~ al carrer.
posà al carrer.
President o amb el Go\'ern de la Ge- dos quarts dome dc la nit. anà\·eu
501
El VOCAL: Es pot dir, doncs, que nia, però ell em dlgué: «Vés-te'n d e
El FISCAL: Que hauria sortit neralitat?
quru; us vàreu trobar amb In.
se~ulda. \'èS·te'n. R~ més.»
es nomenà ell mateix.
al carrer el Sometent ¡ no el3 50¡.
TESTIMONI: Tot seguit vàretg gu~~I~fONI· En bsol t
El PISCo · ""En c!c~... vóos hi anà- dats
El TESTIMONI: Sl, perquè la seanar a \·eure el President per tal
•
·
a
u ·
·
.
• . _ .
de donar-li compte.
DEFE~SOR: Pe; tant. no \'1\ poder
''a ~nyora donà ordre que rungü reu?
El ~T~ONl. Sl, ~lllOr.
FlSCAL: Estava sol, el Prc.sldent, haver-hi r;rlls. ja que anàveu sol.
El TESTIMONI: Ja ho crec, a
no entrés al pavelló.
El FI;:,CAL. Per Ol'dre del senyor 0 amo l'ls aitt·l's consellers?
TESTH••ONI: Es clar.
El VOCAL: Segons aLxò, creu el complir l'o'rdre. V11!g arribar a la Dencè.s concentràreu els MOS$Os de
TESTiMONI: Tot 'el Go\·~rn rsta·
El senyor Ossorlo I'lntf'rrogn.
testimoni que el caràcter del se- D1vlció, nig demsnar permís, valg les E&Quadres a la. Generalitat?
va a la cua.
. El senyor OS~ORIO: El d1a 14
nyor Denc:è.s era. el d 'un home que dir que era Taull'r, diputat al ParEl TESTIMONI: No, fenyo:-. Els
FISCAL: .se. amb el President.
d abrtl dc! 1931, quan el S'-"nyor COmfa le:s coses pen¡uè sf 1 sense mirar lament català, 1. en efecte. vaig en- valg dir q"e es prenguessin pre
.
TESTIMONI· No puc precl~ar- panys ana a ocupar el Go\ern chil,
d !
cau ho
'
'
¿el \'àreu acompanyar?
en res 1 :sense tenir cura de respec- trar al seu despatx dient que de part .
e ensar1 lala Generalita~
FISCAL·
Què 11 d.1gué reu a I Pre- lo.TESTIMO:-."I: Estava all1 esperantdel sen;;m· Pr1!sident de !a Genera- Clons
tar altrea atencions?
contra.per
q•.ua. vingués,
concentra?
•
El TESTIMONI: El$ rumors que litat li lliurava Wl envelop.
ctó dels Mossos de les ~uadres fou sldTe~St.TIMONI· -o.- ld
t
t"'
DEFE. ~soR: ;, ..\nè.\·eu d'uniforme
~
· ......,¡:¡11 amen
El FISCAL: LI prc~·untàreu s1 1·w·Ciatl. n meva perque no ~nia més seguia
circulaven eren precisament aquests.
el tlrotl!ig
Yàrc:.; ~rq¡
don11r" o d e PAl'sà?·
•
que Ymt-1-clnc homes
te .
· ·
...
TESTI.MONI: O uniforme.
1
E! Fl"'CAL· En . ·
comp
t tot segutt ya;-e¡g rort:r.
FISCAL: Hl ha una contradicció
,.
... . .. •
urtut ~el nl0\1d'importànt>la. rntr" l'afirmació del
S'hHl
n
\osaltres?
testimoni
declarar
E, TESTIMONI:
No, aper
la. fra.·
ta
que féuqT:e
a laacaba
tardadcd'ahir
el ro-l
mandant Unzue. Seria convenient
Els a~radors són un dels vostres mes grans mitjans de propaganda, se meva ha\1em de defe.."lsar la Geun acarament entre Plls. (Rumors
Ela teniu ben 1Humlnats'1 Demaneu gratultament el cor.ull da la «Com· neralltat 1 prendre precaucions con·
1 U?ectació entre el publlc.)
palli& Baroelon. . de Etectrioldad r. Us vi.S1tarà ,,.,mediatament, I no us tra qui fos.
El FISCAL. QJa:'!t• mossos re- '
~~~0:: ~":"
El PRESIDENT: ~pf'n qu! ~
costarà r11, un tèenlo en 1Humlnac1o. Telèfon 1 6~45 ( Interior 514)
unireu?
fO' e:~& a-.u c<lftl'lt;1la
trcb1 o no el te5tlmon1.
1
"" El FISCAL: Jo va1g demar.ar ahir
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COMERCIANTS!:

•

·~unclat

•

ol comnnctant que nl'l se n'at!tS. Tal e.1 ld ~.un oi o~ a.. -.J ltJtl•u _
l tnl qu,ln Ja C(Jll! r:ça el toc.
·•1
1 f'jSCAL; u~ mam·ra qt e en
la Pr!'s,cteno.·ts.
.
,.
1
PRE.3lDEI'o"T: No el valg selhlr.
prunera •• ~·- lCI;a n lu n~;•;c me ld
enc&ra qu..: no lel.!orelcu el nom~¡:
Són acaïats els sc- J l!.o..... fuldCN1: N~tolruu,ll·nt,
r'iSÇAI,: r~n la reler::nc1a. 1 àecr
I1''0rS Pére¿ FalTàS
ra~·ló.. del sc:1ynr Pcrez Farras ~~~
'1
SIScCI,, que 11na1a sol 1 que ho
1~1) 11 co.numc,l •<'S à<> l'estat de gue~
F ,
U
enandez rlZlJe
ra,:_, , •
. ,
·~ 11-.l::i'l!M~Nl. ir..slstet¡¡o que et
Comparet:.;: el S'-"nyor Fcn1andez 1'~_lt.at el q,¡e cuc;
,
.
Ul~~uf-RESWENT: Exhorti\ el senyor
1::1 sen~ or PE.tt~¿; h\ttHAS: E:i.ta.
Fe.mnn<.lrz Un.:ue a dlr tota ta vil· 'la ~ 1; ~nlpletament sol, abso!u~.
ntat.
me11 so •
.t''.1.~CAL: oan~CJr rcruauàez unzue,
en Ja declaració que vareu prestar LLEGIU CADA OIA
ahil', a la tarda, ac!, recordareu les
paraules ..
'•ue vareu dir que es diguereu entre el senyor Perez Farràs i
\'ós. Vareu dir que aquest senyor
ana\'a t~mb uns vmt o vmt-1-cmc
Mosses ú'~uadra. ~~ va ~van~r
~~ l''ll:iCAL: Estl..mo que na u
1 us d1gue: «On aneu!~ I h repll- dat uast:mt aclant l'extrem sei "'
'"'•'ell'· •A ocupar l'AJuntament 1 Ja preSld ent.
•
Yor
"':'
~J~e~;lrs~~ctt~~~r!~s~~ ~~ ~~~:
El senyor OSSO.H.lO 1 <..iALLAR,.
ra», i vàreu contestar-li: «Sl, sl.)> DO: Una pregunta. al testJmoru seus replica: «Doncs, no la prendreu». nyor Kunhct. ¡,Danera del coman.
«Ja ho veurem)>. Ales- uam J:>erez Farras tu ha.Vla ..... a.
1 h caauereu:
""'1
llores .,el ..:apttà Unzue dona un visca. n1ent Mossos d'Esquadra 1 Palsa.ns
a la. H.~publica. espanyola 1 el senyor també'!
Pérez r·arràs donà un visca. a la
El :,e:u¡ur l"-UNHEL: 'l'ambe
R.ep11bllca Federat. El senyor Perez
El senyor o~ORlU 1 GAr.; ...
ncaba recerca
dc declarar
que anava
• L'"co de
el
·~·
aFarràs
la. vo;;tra.
senyor
Fer.
1 us pregWltà: 00 . ·~... r u q~e
«On aneu», i que li vàreu contestar: nand.ez Unzue lll~oJL! que sols hi ha.
«A p:endre la Generahtat.» I ell \'la Moosos d Esquadra.
us cugue que sl no portaveu una
El senyor Fll::iCAL: Senyor pres¡.
ordre de Governac¡ó no la prendrieu, dent, en la prt!gWlta no h~rurava
a la q\1!11 cosa vareu contestar: «Ja aquest extrem 1 no tema perque con.
ho veuremll. I que no 11 vàreu parlar te&tar a ella. Hem parlat de MOSSos
per a res que s'haVia. declarat l'estat d'Esquadra.
de¿u~~racontradlcctons respecte que El &enyor KUNREL:.Recorcto per.
Sl anava sol o amb els Mossos d'Es- fectament que ht h&Vla una mena
quadra. 1 respecte a l'extrem de Sl de porter o «sereno». Indubtable·
es parlà. o no de l'est.at de guerra. ment h1 havia. paisans.
FISCAL: ¿lnSl!>tJU en les mamfesEl senyor PEREZ l.<'ARRAS· A la
tacions que vàreu 1er ahir?
me1tat del carrer 1 sols.
'
El recordo
senyor FERNA.NDEZ UNZUE:
Les
perfectament.
~'l::>CAL: ¿Voleu recordar-nos algun Llegiu LA
A
epiSOdi. algun mcident? ...
Et ~enyor F,t;,'q,NANDEZ UNZUE:
1!:1 senyor Perez l''arras es condu 1 ~
Que hi havia els Mossos d'Esquadra per les forces que e1 custodien pe:
no l1i ha cap dubte, perquè de les
descàrregues que feren vren ca-are la. Guàrdia c1vil 1 abans d'abando.
nar la sala. es dirigeix a.l senyor
~:.~c~~~~~':5ê1 /M~~~ g~:~:dr'!: v~ "Onzue 1 li diu «Canalla!» Aq~te.¡
ren entrar a l'AjWltament i no a paraules produeixen un gran aldala Generalitat 1 al mati, en prendre rull.
l'ed1flci els vàrem trobar aill.
El senyor PEREZ FARRAS: No és
Més testimonis
cert que haguéssiu VISt Mossos d'Esquadra.
No compareixen els testimonis,
El senyor FERNANDEZ ONZUE:
Pau Garcia Farrando 1 Gabriel V&l·
AlEf~~~!ar~~EZ P'ARRAS: No can
ela.
hl havia ningú.
Compareix Joaquim Vergés Esco.
El senyor FERNANDEZ UNZUE: fet de 27 anys, que decla.ra. que no
Aleshores, amb un sol tret, vilreu ma- ha estat processat.
tar sls artillers.
FISCAL: ¿Vós beréu agent de PoEl senyor PEREZ FARRAS: Jo no
licia de la Gt>neralltat el dia 6 d'ocvaig fer nl un sol dispar.
tubre?
JoElvàsre:¡~o~e~!RNq!N~~paZJ.;!~U~~
TESTIMONI: Sl, senyor.
pistoles i ho va veure Varela, que
FISCAL: ¿Vàreu entrar a. Gover·
estava al nostre costat.
nació per mitjà. del professor de
El senyor PEREZ FARRAS: Mt.il· l'Escola de Gimnàstica, 1 prestàveu
tiu en el que heu dit, i, a. més, sabeu servei a la Conselleria?
que vaig anar sol a parlar-vos.
TESTIMONI: M'ocupava. en In·
~~~f~~quNe~~~~ !:t~eUEh : balls de secretaria.
FISCAL: ¿Vàreu veure entrar arhavia uns trenta Mossos d'Esqua.dra.
mes recollides al dissolt Sometent!
El senyor PEREZ FARRAS: ¿Però
TESTIMONI: Si, senyor.
qui ha dit això? Al carrer de JauFISCAL· ¿Quin nombre aproxima.
me I no hl havia Wl sol Mosso d'Es- dament?
quadra.
'I'~:STJ,.'\10NI: Uns 700
El s~nyor FERNANDEZ UNZUE:
Si no érem aill, si érem a la.
Plaça de la República.
El senyor PEREZ FARRAS: Erem
enmig del carrer de Jaume 1.
El senyor FERNANDEZ UNZUE:
La conversa la. vàrem tenir al centre
. . trlpl• cob
Jltl UM tUfa com tta
del carrer que desemboca a la plaça.
Els Mossos d'Esquadra estaven a.l
vostre darem, al centre de la plaça..
Jo no sé sl n'hi hauria 25 o 30.
ters i uns 2.50il .ttenu;;tons la majoEl senyor PEREZ FARRAS: Això ria en mal estat 1 un camió a baix
és una mentida. Almenys manca- al pati.
ven 25 metres per a arnbar a. la
F'ilil:AL: ¿No recordeu quan arri·
plaça.
bl> aquest catn1ó. No recordeu sl
El senyor FERNANDEZ ONZUE: aquest camió, bllndat segons vàreu
Hi ha els capitans que ho han d.Jt. declarar davant el jutge mstructor,
El senyor PEREZ F'ARRAS: Aques- arnba do¿¡ dies abans d'esclatar el
ta conversa la vàrem tenir enmig movunent'!
del carrer de Jaume l.
TES'l'IMONI: No em recordo del
El senyor FERNANDEZ ONZUE:
La conversa la vàrem tenlr al centre d1a que era.
del carrer que dóna a la plaça. Els
F'ISCAL: ¿Recordeu si el dia 6 IU
Mossos d'Esquadra estaven al vos- havia Wl gran moviment a Gover·
tre darrera. al centre de la plaça.. nactó?
No sé sl n 'hi .bauria 2S o 30
TESTIMONI: S1, senyor.
El PRESIDENT: Pot comparèlFISCAL: ¿A les habitacions de!
xer també el testimoni senyor Kun- conseller hl nav1a molta gent, entre
hel.
elles el senyor Menendez 1 Pérez
Salas?
Es interrogat novament TBSTIMONI: Sl, senyor.
El testnnom contesta a diversos
extrems mes relaCionats amb l'e·
el capità Kunhel
xistencta d aparells i em1ssores a la
Compa.relX el senyor Kuhnel
es Generalitat.
exhortat a dir la veritat.
Es sttspen lll sessió a la una 1 deu
El FISCAL:: Vós heu declarat quc de la tarda.
quan vàreu arnbar a la plaça de la
Generalitat o en anar a. desembocar
Es reprèn la vista
a. la plaça de la Oenerahtat sort!
al vostre encontre el comandant seA un q¡¡art de ducs es repren Ja
nyor Pérez Farràs, el qual va mantenír una conversació amb el coman- sessió.
El PRESIDENT anunc!a que IU
dant senyor Fernàndez Unzue i en
ella. li preguntà on anaven 1 el ~e ha. li.~uns diputats que son testunv·
nyor Fernàndez Unzue li contesta n!s 1 han pregat que se'l5 prengu:
que a. prendre la Generalitat 1 l'A cec:arnc.o nq•:e;,t mat! pcrque aque..·
·
juntament i el senyor Perez Farràs ta tarda han d'assistir a les Corts.
replicà que no s·havia declarat S'acorda q,¡e atxi es !ac!.
Es crida el a1putat basc senror
l'Estat de guerra l vós li diguéreu
que .si. Assegurà. aleshores el senyor Tele~fol' de Monzon. que no CODlPS·
Pérez Farras que no prendrien la rE'lX.
Generalitat i el senyor Fernàndez
Unzue replicà; «Això ja bo veurem•.
Més testimonis: el di·
Aleshores vàreu donar un visca Ja
República espanyola. 1 el senyor Pé_putat basc Josep Antom
rez Farras a la República federal.
s·a.vançà una mica el senyor Pérez
Farràs. 1 els Mos..<;os d'Esquadra que
de Aguirre
estaven darrera. en nombre de 20
Compareu;
el dlplltat nacionall.stol.
o 25 es posaren cap a la dreta I
ba~c senyor Jo::ep Anton. de Agwr·
alrshorcs s'entaulà un tiroteig. El
senyor Perez FRrràs que acaba de re, el qual fa les contestes de rt·
drclarar que va. ésser sol 1 que no tual.
F'ISCAL: ¿tinguéreu oonea:ement
tenla darrera cap força 1 que tampoc
hom li parlà per a res de l'Estat de de l'existencta d'una estsc1ó emJS·
&lJ!'rra. A pesar d'aqur.stes manifes- sora. de rildto al palS basc, a san
taclons, ¿Insistiu que és la veritat Scbast1àn, en relació amb la Gene·
ra!ltat?
el que heu declarat?
TESTIMONI: Vrug tentr·:"le noti·
El capità KUNHEL: Si. Va sorttr
ctes pel que dlguc la Prem.;a 1 pe~·
rl S"n:ror Pérez Farrns amb la p1s· que a mes
soor1 un samsn sobre
tolil a Ja mà ~ es dlrlgt al nostre
comandant 1 sostlnguc aquest d!à- l'afer ti:.~man que ttnc ente;> qae
lel{. Es \'a retirar cap a la dreta, fou sobrese¡;ut.
FISCAL: ¿Vós sabel! s: aquett3
cap el Palau de la. Generalitat ¡ Indubtablf'ment potser va. donar l'or- estacló estava en contac~e amb IJ
dre àe foc perquè els Mossos d'Es- Generalitat amb mot1u de rauome·
quadra, Qtle es troba\·en allà !eren nat moviment mun1cipal!sta?
TESTIMONI: No ho sé.
e
d1vcrses èe:>càrresrues contra nosalFISCAL: ¿Estlgué:eu el dia 2~ d
tres i vàrem te:1.lr un mort 1 10 o
12 ! crits. Els 17 a qüè m'he referit setembre a Barcelona? ¿Podeu dw
a=¡;:a:a;_~_,_ _ _ _:a::~~~~a-=lfl!:tl--lllllllm--i!S:!&:;;~o.:Jo:C.;¡w;r;z;~.:..-=---1!--.ce:::'e
axrz
\'tgaan el prec no. arnb.i. a ~enttr·lo
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quin era l'objecte del vo.::tre prodmrta en 1:!-S ¡llimers V.!lt rues xo puc parlar amo una autorttat que declara r diA!anament la posictO
yiat.ge?
de les tasqut's par:amentant>3: que qut! pouer no te run¡¡u mes, 1 perdo- dels muructpts davant el conflicte.
'l'E3Tl:MONI: L'ooject.e de la me- e.s SO<:lallste<; no arrtoarten a Ja re· neu la jacta.ncta. He de dtr que el A aquesta s 'mvita tota mena de
·a. \1s!ta al Govern de Cata.uoya voluc10, que no e t.ave.n preparats. plet dels ajuntaments basCos ha es- diputats, sense dlstmc1o de mansos.
~ou que. navem-se reurat tots e:S que no 1-E:nti!n conllança en el mo- tat comple\.a.Dlent autònom 1 de res- Foren mvitat.s tots els diputats del
diputats bascos que conslt.t.llen la v1mem, a!egmt que aixo era qlies- posLa a dtver:sos atacs que el Govert1 pals basc, des de l'esquerra tms 1a
tJliOOrla panament.ana a les Corts t.tó d'olfacte. Recordo que ho d1gue 1 satnpez dlngta contra l'autono!llla dreta, alxt com els catalans segumt
en justa sol1C1arttàt amo la retU'acta. assenyalant·se el oas. No cre1a en del Pals Basc, atacs que se¡;utren fms una tradlc1ó que al pals basc té fonparle.mcntarta dels catalans, com a una aventura. Etepet1 que era ques· despres 1 tot d 'haver promè;> serio- da. a rrel com esdeveoi amb motiu dc!
pfl)t.esta pel resu~tat ~e 1 a.nom~na.-~ tJo d'oUacte 1 que no tema te en sa.ment el Govern 11. les dtputactons la L11ga Foral l'any 9, data en •K
da L•el ae Conrtus catalana, s ha- movunents a.!.J.er.s 1, per tant. ,a par· basques que re.•!:lee~llR abbolutament qual toren cr1dats tambe els catalan~;
~1a reuruL el ConSt'll suprem del tJ.ctpa.c10 amo e!s soc1at:s.e:o.
tot.> e.Js pac;.es econòmtco-admmlStra- adhuc els mtegrlStes.
parut nhciona!t.Sta oas.~, ente~ent
r'lSCAL: ¿Vós declarareu que. 805. t:u<> que compreruen el concert ecoEn aquesta ocasio, com dic. foque ¡es causes q:.1e na\,en mo.uat p1tant que n 1 nagu¡;s concon, 1tar.c 1e 3 nèmlc.
ren cnda.ts tots els dlP<Hats -.ense
1& retnatta. d'amooues mmor:es na- entre e 1s catalans 1 els soc.ah5tes
H e. de du-ho perque es veg1 que dlStincto de matiSos, tots els que
v1eo acsapare¡;ut; peto com que la revoluc1onBllS panareu amo e1 &!· no 111 ba cap rt>lacw en aquest r.ler. volgueren acudtr. t.'lll nague qlli'
ret.traa.l voe~a a una justa so.:ttar:- nyor Dentàs per a demanar-li ..... cosa que IIJU aproutada per Ja prem- acud1reo 1 altres que no. L'oojectt:
tat prt:!ciSJ.\"8. 01r l'opuuo cte la rru- , aclariment, 1 e1 senyor Bsdla, que sa en aquells moments que publ!Cll· era demanar pels AJuntaments at:;
nona panameutana cata11U•a 1 ael tamOé mtRrvema en Ja conVt'rsa, va va a !!:t'ans titulat;, les concom1ta.n- d1putats el seu ajut per a la det.,nsa
Govern cata!a. tiOOre aque.:.t aspec. dir que els st.ciallst.es e.ren enerru.::.> I c1es que segons. ells ex1Gt1en l:!ntre . 1 de els demandes autonormqut:S que
te. nnc entes, segons nottCltS reou- dels pobles pel l;CU mternac 10na.- plet acls mUi:llclplS oa.scos, el de Ca· ll&Vleo estat inlrmgldes pel GlJvi.'rn
deo, que la Llei de O.mreus enLra.va 'l lisme?
talunya I, la revoluc¡.o que de.;pres deb~~~~~perProhibl el Govern
rESrL.\!lONI: Exactament.
esclata. Ei a1a 2J a at>ost ~:ns eu0 v1es de tmnca resolucto 1 en VIS:. d'aiXò no ru tlaVla. per que 1a reFISCAL: ¿De,;pte.> ~o¡, mllteiX 1;a- tre~·...,~..ucm. CI senyor Hom 1 JO. dm o aquella assemblea per con.;1derar-1a
""'
rrada dures mes teillp.>. V11.1g mar- b1eu que s'anava a prvclamar lês, e 1 se ..... üf ::>amper, a Mad rt d . El Ua.- sediciosa?
. .
1
:ar a Barce:m.a per a entreviStar- Lat Ga!.alà. aoans, dos 0 tres dies a.- vors cap del Gvvern ens critta per d
TEbTu\!lONI: No tlo sê perque •a
e amD el Govern d . la General!- bans a'escla.ta¡· el moVLment? ¿t're- cercar .ma tormula que solUCIOnes prolllbl. PreciSament a M~td vat¡;
1
III t 1 amo la nunona par.cuuc:u~.arla guntareu Sl era cert per conduc::.e el confucte delS mumc•plS oas.::os.•a · !er al senyor ~amper 1 aavertuneut
t3. talaua En etect.e e1s ca ta 8l.!b del seuyot Marial a; uoveru de la qual tou trobada 1 que no descrtL que la forma a arnoar a la soluc10
ca
·
'
·
e consta eu tit:trcs m~vt:s p
al palS oasc era deixar que es clo
tarobé entenien que nav1en cte.sapa.- Generalitat 1 recomanareu
que no '¡ ..."-'rq
- , u
.
u- gués
l'a&emblea cte :t.umarr~ a el
regut els mot1us de la retlraaa, w- 1 secunaessm el movuuem 1 qut! t1u- bllcades e~ uu lll?le que. ta. POC .ne tal de ttong,r compte en aque~ta Poe
·"t en oompt.e ta p1·on1t::ttmça del guessm cura de l'ordre perque no c.onat a la puollcltat. caru.:s escn·
fO
d ,.,
a...
.
tt:s pel ~or &i.mper I en les quals 1a
rmu 1a acor a,.a.
senyor Samper, 1 prt:Cl.Sam<!nt recor- 1I es comprometes l'ex1t?
.
!:>E.r""~t<l:iOH. : t.Bn proDibU'-se ht.
co que el senyor Maru E~te\'e, cou- ' TESTIMONi: No se sl la pregurt· p.oposava la tormula. que eo ;mn- dita assemblea pel Govern hl hague
sel.ier de F:.nances de la Generall-' ~ a la qu~l es releretx el ~nyor c~;tstou acceptada per totes dues algun procedrmeut crunmaL'/
tat, navla arn bat en e.quelJS rno- I F lscal es re.aclona amo tma con9er- P • .
.
, .
t'!\.i;;SIDE.NT: Permeti el senyor
ta senyor i:>d.!llper volta que 1a.;. OSSOiUO amb tota •·re"'unta que
ments Cle MJ.C1nC1 t conhrma que 1 sa que v:ug sootenU' al sr.lo C1e C<.lll·
·
·
,
C1
¡
•'
·
e
"'l~ct
·a
t
sernolta
cte
L.umartana
no
es
ce1e" b
navla. entrat la que.;;t16 en vte.:; cte tere.JlCil'.:. e vou.,r s. "' " 1 ~ men ·
.
"'
_
tmgut relaclO amb Catalunya,
la
'
dos o tres dies aO!!dll!. no no reco: do bres -asemb.lea que ur¡arut.za, en t.l.l>
6
franca so.luCl . c:om es natural, reoascno 1 a la qual convocaren el . qua1 sera pertment.
. mot1va 1a re u - exactament,
amo. motiU
"" a Corts, IX'l' · aprulltar .,¡"'
DEFENSOR.
solt e l conn1cte que
•
• • de la ·• tra· diputats
~ . L ooJec te d e ta pre
8
¡unta és Sl en prolllotr-se aques·a
da de ,e, mmona catalana nosa'. llll::.acto Cle 18 CllSI et <A: tu ore, c,rcura
• 1
rumors d'un m 0 ·une t SOè 1.~ seu suport en Ics demandes a.utono•
tres entemem que po<iiem remte1 aren
.
~
n
UI...,.
•
a&emolea pel Govern nav1a d011a~
o, al Parlament
ta I que els amics de cauuunya vv- rnlqUéS que persegu.emó-. El sc:nyur lloc a algun procedunent crlmmal
n
ar
gr • ~
.
l'E.>" t C tal
E
Samper sc~:epta. la t ronula
qus.l
,
FlciCAL: ¿H1 nav1a ja at.::snares uen pr0::~maa~, d' ~Bts ~ t a. m hauria estaL la lmmedl8~ la.soJUno
amb processament o no. Aquesta e¡¡
umors d"l mov-.ment r~voluC!onan? valg a.a_r-..,....r lS lpu.... c:a al.atlS, 1 I d
la
pregunta.
1 1
rp r'areu vós d'això amb el Pres!- entre tlls a.J s~nyor Marial, t 11 valg e.,.lpet.
P
.1
•
EL LH.l!:d.i!>ENT: Pot contestar u
G a ·
1 " ' - aquestes o semblants paraules
= Sr. R.EbllsLOE.N'I · St el moVl-. te~tuno"'
· t de la Generailtat
uu
·
•
"
~.
ae~ES'II:\lONL Férem coments.ns I ttPel que més vulgueu. que a CatJ.· nlaclenlot mamunbtc!pal'atxecam~noenttenclaatacalp
TESTL"10NI: En absolut,
cap
,
.
.
lunya. no es mogwn 1 que no secuo1
a, ll.S procedrment crunmal
sobre la ':s.;tb,e rev?.uctó 1 .~els din un movunem d'ac,"Uesta reena. pre~o que 00, se~uiu 8:"P~tcant-vos.
Amb el per011s cte. la presldénclà
trastorns
ar.àrem daixò el J my Que a Catalunya es conserv1 l'or.:írt
El. &en)' or ~UlZ FUNI;;.,: De mane- interroga el senyor PRaDERA.
del Xl!"telX a11y en ~ué, el partlt na- 1 per damunt de tot, perque a.qu¡,sta ra que com a conclusió a aquestes
VOCAL: Malgrat tot el que acaba
ClOna.lsta tl~sc fou cnGat al Govern sera !a millor manera de conservar r~aDi1estactons que .acabeu de ier de dU' el testimoni ¿no és cert que
Civil de Bi.scaJa per t~l de veure un estatut aconseguit després de e ..ta. en un error qw afirmi que el el vostre company senyor Moru.ou
qmna. era. la seva poslC.ó davant ell tants sacritlclS.>> Aquest COI!Sèli res- movunent dels aj.untaments bascos publlcament en un miting dlgue .que
moVJment que es deia qiJe. prepara- ponta a la convicció que teniem els era una peça de 1ordre revoluciona.- a l'hora d'efectuar-se el moviment
ven els ~tallstes. Per alxo la no:r diputatò nnciona.listes oascos l!:m na._
.
c1e Catalunya les provincies bascontra minona cone!lúa aque.sts propo- respongué que el nostre pensament
T.I!.STlMONI. En absolut, profun- gades s'aiXecarien en armes?
Slts fins per referència o!i~lal. Més era just 1 que l'expcsarta a Catalu- dament.
.
. .
TESTIMONI: AIXò és incert, i el
tard el senyor Hem. COmiSSionat pel nya. Dt>Spr.!s 11 ho valg tornar a dir
DE~ ENSOR · Era mmtstre de la senyor Monzón que és test imom en
partit nac1onalista basc, fou , cndat ¡ em contestà que la Generalitat no Goven_:acio el senyor Salazar Alon- aquesta <:alt•!l
narà. sobre això els
pel senyor Samper per tal d arran- intervenia per a res en el moviment. so qu..nt al moViment dels AJun- .1. .:u!s suficients.
jar el plet de:s Aj~ntaments oasoos
Interroga el testunoni el senyor ta~~~IM~~~? Si
Amb el llb- •. ~ del President el
1 <>'arnoà. a una formula en prmct- Ruu: Funes.
·
senyor.
senyor BASTEP..RECHEA Interroga:
pi. També en:; par:à el senyor SamDEFENSOR: El plet dels AjuntaSr. BASTERRECHEA: A aquest
per d 'aquell moviment revolucwna.- ment.s oascos s'esdevingué l'estiu
vocal li mt.eressa molt que es punTi i cone!x1a el renyor Samper per- pa;;sat. ¿Aquest plet tenia una tl ·
tualitz1 la. contradicció que. apareix
rectament quina era la pos¡ció del nalitat estnctament econòmica?
manifesta entre l'afirmació aqw
nostre pals per la seva 1deolog1a i
TESTIMONI: Aquest plet terua
.. _ • ..._
sentada per un testunoni, el senyor
pPr la dels grups donunants.
una finalitat econòmica, pero estava
,...':.!"!.~.":=Salazar Alonso, que no gens menys
Continua el testimoni rt'latant inclòs en una protesta general del
que en els successos, era mmistre de
fets relacionats amb aquells succes- prus contra àiversos atemptats a Iu
la Governació i l'afirmació que acaba
sos.
seva autonomia econòmica i a.dmlContinua l'interrogatori de fer el tetimoni senyor Aguu-re.
FISCAL: ¿En les conversacions nistratlva.
Per a puntualitzar aquesta comradtcamb el President de la Generalitat
DEl'' ENSOR: ¿Creu el testimoni
1 d' f f b
J
cló jo em permeto preguntar al tesparlareu d'aquest possible movl- que el moviment dels municipis llasa IPU a asc osep timom: ¿No es cert que en reprement?
cos tenia algun contacte amb l'obra
sentació oficial del partit naclonalls1'ESTIMONI: El President de la revolucionària d'octubre?
Antoni de Aguirre
ta basc acudl a una. reunió que tinGeneralltat creia. que la cnsi no es
TESTIMONI: En aosolut. 1 per algué lloc a Sant Sebastiàn el mes
El senyor JIMENEZ ASUA renun- de setembre, crec inVltat per la cocla. a interrogar el testimoni.
missió que estava. al fro11t del mcEl senyor OS:SORIO: El senyor vunent municipalista a.utonom1c del
Agutrre a.ca.ba de fer una. aliusló a pafs basc? I sL això és cert i hl acul'Assemblea de Zwnàrraga.. Aquesta. di, òQUe observà en aquella reunió
assemblea ¿per a que, quan fou con- o què s'acordà en aquella reunió?
TESTIMONI: La reunió a que sem
MANUFACTURA DE BOT01JS
TOTA MENA D'ARTICLES DE vocada, quin objecte teoia. i quins foren inYitats a aquesta?
bla referir-se el vocal és la de IO
CEL·LULOIDE I GALALITH
TESTIMONI:
L'Assemblea de Zu- de setembre celebrada a San Seba.sNoguera Pallaresa, 36. - BARCELONA. - Telèfon 35918
màrraga no tingué altre objecte tlà.n, però pel comitè lntermunlct1105
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LA ESCOCESA

A q u est ma t'I no h•I. ha u ra' sess•Io'

El meu viatge fou, de moment, I
valg creure que per la. situació dels
Madrid, 28.- A dos quarts de cinc diputats bascos ens interessava comp.
Passaren al saló d'antesala.
tar amb l'ajut moral en qualsevol
moment. dels dtputats catalans senconduits d-::s de la Presó al Suprem. se excepció. Es cert que pod.len1 coP~en al saló d'avant-sala.
municar per telèfon i per telegra.f,
A les cinc, aproximadament ha pel'Ò jo che que po<iien esser tallades •
a:riba.t
Guerra àel Rlo el les comuruCttclOns I uo terur nutjans
qual haeldesenyor
declarar
en aquest pro- sutiCJents de relacionar-nos amb els
céa.
d.lputa.ts esmentats. Per a.ixo va1g
muntar la ràdio sota la. meva exelusiva responsabilitat 1 un1cament
1 exclUSivament per a parlar amb els
diputats del plet dels Murucip1S b;lscos perque jo pogues dir en què podia. consistir el plet 1 que vollem d'elis.
En conseqilèncla, la radio ja no va
Servll'·nos des ctel moment que ja
no ens interessava parlar an1tl aquests
senyors, 1 crec que fou a Olltjans d'a- del plet dels Ajuntaments, la congost que ja no fuD.C1onà. En el mes tradlcc1o existiria, però he fet més
d'octubre ja no eXIStia per tr€:8 mo- d un viatge.
tíus: S'obri sumari, es va vettre que
FISCAL: ¿Alcshore.s en vàreu ter
Es reprèn la V'¡sfa 1' hav1a
ocorregut amb aquesta. rà:O:!o, dos?
---~-------- 1 e's ~"teixos tcle"r'tll
' stes de S•n
TESTIMONI·. El yrlmer viatge
• ,.....
" •
...,
A dos quarts de IS'!s, el president Sebastiil.n, en un mforme, doraren 11per motiu de la. Lle de Conreus,
obre la se:;,sl.ó i diu:
compte de les causes. .RepeteiX? qur! quan ens varem absentar del ParReferent a. la. qüestió plantejada no recordo la dll.l.a Sl era el 10 o el lament. Aleshores vaig anar a Caaquest mati amb referència a un 15 d'agost. De totes manert>s, abans talunya. 1 vrug tenir algunes con vercaretg entre el tcsUmoru senyor Sa- ael d.la 2·1 dClxU de funcwnar.
sacions amb a.quests 5enyora 1 amb
lazar Aloru;o 1 el senyor Aguirr~, a
FISCAL: Vós assegureu, sota la 1 alguns d.lputats. Després d'aquest
petic~ó ael senyor Bastcrrechea, vo- vostra exclus1va re;;ponsahilltat, que \ïatge un altre, però entre l'ultim
cal d'aquest Tribunal, el Tribunal ha no servi mes que per a. aquests mo- en va¡g fer un altre en nom del
decidit que no hi ha. lloe 11. la prova. tius? Expliqueu c!aramenc en qué .Pais Basc.
El secretari es sen·lrà. citar els tes- corwstl el .seu funcionament 1 st el
FISCAL: AW són tres.
tlmonls que t :r.guin la cond:c1o de vareu dlngtr vós.
TESTIMONI: 51, tres.
diputats.
'l'ESTIMONI: No, en cap moFISCAL: ¿Quan s'acordà I& tnsn:tent no m'•nteressà dm~r el. !wt- taHac1ó de l'emlSSOTa?
~ra
el
d'lpUtaf
b"SC
ClOnament;
es mes, SL m hn¡ue::. .n.
TESTIMONI: No puc precisar-ho,
Decl "
;:1,
teressa.t, no ho ha una pogut fer, el que s1 puc d.l!' que a 1 wt1m natperqué no sab1a clir1gLr-la.
ge JS. no Iu na·.'l:l ràdio.
senyor Monzon
F.LSCAL : Vull d.lr, no que la ma.ruFISCAL: ¿Vareu dir que en apulesstu, smó a veure si s'utilitzava. questes entrevistes es tractA alil:lper a fmal1tats solament, Ja que vós nes vegades, en detall, o en hip¡r
Compareix el sen:;or Ttodar de t.emeu Ja responsabilitat
test de l'act.ilud que nav1a de prenMo:•zoN, diputat nacionallsta basc,
TESTIMONI: Si, senyor.
dre el PalS Basc cas que es proclael qual jura cllr la veritat. Declara
FISCAL: ¿Podeu asse¡;ur~U" que no me.; l'Estat Catala. 1 d'una possible
que te 30 anys, casat, p;op:etar!, que s'utilitzava per a res mes que per 11 Confederació amb cat:1lunya.?
no l'une.x cap amistat amb els pro- aquests fins?
1 TE.S1'lMONI: He de dtr a aquesta
Cl;ssats 1 que 110 te enemistat amb
TESTIMONI: Puc a~gu.rar-ho, a pregunta. primerament, el que seells. Decla:a al"l mateix quo no ba no esser. naturalment, 1 a1xò no puc guetx: Que JO ara, fent memòria, no
es.nt llUU processai.
assc¡urar-ho, que algu lla.gues uLtlit- recordo que a Catalul.l ya s'ha.guc~
El FISCAL· Voleu dir s1 vós féreu zat aquest aparell per a les seves p.vlat. per cap dels membres del Goun vi
·
.
tmahtats paniculars.
vern, de la prcclamacJó de l'E.>tat
P05a.r-~~e ea. ca:~un~a ~rls t~ de FISCAL: ¿~'uoc1onava la ràdio Català, per tant, sobre aquest
part!tato tala n re c.o am, e. pu- amb clau?
cular no puc àir re<>. No es va parcl<>ls ijun~' a~b mot.~ Qael plet
TESTIMONI: No se els detalls. lar de la px·oclamació cie l'Estat Carèantzàreu ~: t J:~1
ua.n el L'Un.ic que puc dir és que es comuru- talà m Ulmpoc d'aquesta possible le¡¡
..,.e
cava amb els dlputats cat&lans
deracló de Catalunya 1 Ba.scòma. .
~ESTIMONI: No . pu~ precisar la FISCAL: rio es aquesta la meva I'ISCAL: ¿Es va parlar de constílll'ta, però a final:. d agost, SL no preguntz.. No conet.u~u Ja clau?
t1.1U' un ~t.at tederal que: comprenequi.oco.
'TEST.LMONI: !Ilo, scn:,or.
. ¡;...es ~1~~ P?Isos?
•
FISCAL: A1eahores convinguéreu
FISCAL: Trobo W13 contradll:c:o
T~.._.l!..-._O . .t.• l:'e~ ¡a • •J.H~ncla?
& lnstaBar una. emissora que comu- en nqucsta declarac10 arnb la que
l'l~:>C~AL . C<Jr:" fos.
!liQUés C~talunya amb Bls;caia?
vàreu prestar da\·ant el vocal, Ales'l'ESJ.IM.OISJ. ~ No, seny~r. .
l'ESTllr.10NI: No, perque preclsa- hores us vàreu refenr que fèreu un
.fiSCAL. ¿N1 per la uolencia ni
t:nent en aquells moments ja no hi viatge a Barcelona.
sensa ella.?
•
havta motius n1 explicacions posstTI::STIMONI: S1 no hagués tet
TESTL\iONI: Amb vtol~ncla. tinc
blea a l'exlstèncla d'aquesta ràdio. mes que un viatge a Barcelona per la seguretat.. que no .. I quant al fet
Aquesta ràdio. sl em permet el fis- a parlar amb els dlputal:; catalans que les nos.res com:erses poguessin
cal 1 la pres!dèncla, puc dir ài.r ell!
t;not!Us perquè !ou l.nstallada 1 que
untcament se'm pot fer responsaole
Per a questa inst.•a Hac16. L'Objecte per
IU
la
I~
tJ. Qual s'instnHà, fou el seguenL:
tne ~{s basc; tenia en aquells mo·
Artcclea par a lea Arts gralle¡~ • Pa;Mr'S de uda
P'
un p:et important.. Aqu~t
I p;;rgamms, blanet 1 de colors - Tintes par a la
;e es resolia, i voliem comunicar
aznb Catalunya, perquè ea ts\llaven
lmpr$111t&, li tografi a ~OF FSET» I ¡ravat al bUit
~~?JunlcacioOB
telefòniques 1 te._.'IWques.
DIPUTACIO, 77
T ELEF ON 30612
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de la tarda acabà la desfilad a

Arriben els processats

r

pal. No ht nat;ue com·ocatóna.
Govern tot 81X6. El que no sablem er1 el cas que es proclames l'Estat
Aquesta reumo es la ceJebra.d.a per era quan e.s faria. la. revolució. Breu: l,;atalà'(
les torces d'esquerra a la qual acu- cbl 018.) de san Sebastlan, no del&. TEbnMONl : No: en aosolut. Jo.
c11 mv1tat el naciQnal!sme base. El sinó que el partit nactonallst.a b~ almenys, no conec cap reuruó poe;..
per on anaven 1M maniobres tenor a la ae Compostela., que fou,
President del Con3eU suprem del sabia
¡ que es tenia tot previst.
partit naciOnalista rebe una t.nviVOOAL: Voleu dir-me sl quan se a més, una cosa cte turisme més que
tac16 per tal que acudls a San Se- celebrà aquesta assemblea estava ja re.s.
Torna a interrogar el vocal del TriMsttàn a l'esmentada reun16, pu1x rebutjada pel Govern la. fór mula de
que les torces tt'esquerra vollen co- tratl3acció?
bunal senyor MINGUIJON.
ue1x!'C l'acutud del parttt nactona..
T.ES'.I.ll>I!.ONI: Indubt:lblement, pe·
VOOAL: ¿l!.s cert que el senyor
llSL&.
rò, el problema ~guia en peu per AgliU'rl:!, com aJgullS dels seus com1:::1 t.t:st:mom va aSSIStir a aquesta quant d~ dies abans de l'~blea panys de d.lputació, en retU'ar-se !a
r~umo per manac<t concre~ del Conel Govern !.nfrtgl novament el con- mmona d.lgue que estava molt agrait
s~ll s:.pr.:n1 úel par.lt el quaJ li ctocert economlc ac..J-ruswat.u per
nà. lc:; uir.. c.nus de com nav.a de m!tjà del decret. sobre timbre en els al Govern?
TE::;Tl.MONl: Al sen,yor Lerroux.
~A>r.ar·:.e en aquella
reun~o.
E$
pesaaport.s, que era. una cosa rumosa,
planttJa aquest problema: El plet economicamant. per a les D1puta· perque aqu&t s'ha comportat sempre
dels Ajuntaments bascos Ja no po- clons ba.sca.s. a pe...<ar de les promeses amb n~Rltres IUI'lh tot.l'l llP1Altllt
d1a esser d riglt p.:!!s seus muruclplS re1terades que el concert no es toca·
to~a \'egada que aquesl.s havien d1ria. I aixi podria citar fins a 14 mmltit. Per la qual cosa era pree!& fracctons del conce~ en els darrers
que a l'acció munlc¡pa1 seguts l'ac· temps.
c10 de!s part1ts pohttc.> per la qual l VOOAL: La. Intervenció del se·
co.>a es pr~gà a taLs eis part.ts pO· nyor Prieto en aquella ess.mblea
• ._.,. tleacdft.t
lltícs que aJud~ssín el moviment r no tenia mé& mot1us que la d'ésser
•• rrl,l• ubudo
.., na cwre Cfltnpl...ta
mu,"l!civa&ta que formaven els co- ! diputat per BUbo.o?
mitks. El t.c.'sthnoni q¡¡e tou apode· I l'ESTlMONl: LXl:lcte. <.;om !ou lll·
lat _
I vitat el senyor Azana 1 tambe el se.IW ::.tlljOr .un.::H .l:!;k..t1.1!.\..l1..:..1\, vo?B.J:.dill.i!;.¡Yl': Alxo tè a!~una rela- ~·or Onol I els diputats de L.hga eaJ, U'lterroga la Presidèncm sobre
CJó amb el movunem (ie Cat.aluuya/ Catalana. 1 els altres que tu pod.len
'l'J:,;;:,.d.i:•~UNI: Amb el mov!m..nt at.:¡lstlr, & ho naguessm volgut. A m~ el que ht ha resolt soore ta ccleora,·ev¡¡,.,¡c.unarl, tnLllll. tou aquella re- el senyor l'r.eto no fou i:!leglt pvr cio de l'acarament d'aquest. teSL!Ol()unló el partit nacionalista basc es t.al dc dirlg.r el Ca.JH, perque eJ cant, m amb el senyor t:lahu.a1 Alonso, el
mauíít!sLa d'aque~:;i.a manera. 1!;1 mo és quelcom que n~alttes estimo:ul qual no es troba al saló. I mtervc;
vimcnt mun ;:¡paliSta. .:s un mov1- iiiOloJ.SSUn. Si el cantà el senyor Prle- el senyor Fl.bt,AL. el qual diu: El
ment auwnom, es un moviment que to .èls perquè tot oon oa.;c el canta r'lscal no te mwnveDlent qu~ es ce·
no te res a veure amb altres. Pt:r sempre. A més el ~nyor Pneto tou !ebri aquest acarament 1 totes les
la Qtla1 cosa el pa1 ttt naCJonaJJsLa pr~Sldent d'aquella reuntó perque CU11genc1es de proves que propoSl qua.Jtla..sc enten¿ue que no es pud.la wns- l'havia de pre&dir el &!nyor Plvacea, sevol de les ru.rts o qualsevol senyor
utu1r de co.p ntena a.menys anlb el qual es posà malalt 1 pregà esser
..I ap.vv<l~Jo del.> conui.es poUtJCil, per- sub~>Lltwt, i s·~leg¡ al de major catc- voca.J. Peró em permeto ~tmetre al
que e .s 1numc1p:s 1 nomes aquests gorla d~ls USISteots que era el se- Trtounal que co~ que 1 acarament
eren els que na~,en cte portar enda- nyor Pl!eto per h"'t:r es.at mlrustre. es una mesura excepc10na1 que sola~ant un mov1ment per a l'autonoA continuació loterroga. el fiscal. 1 ment en puntS essenc1als d'extraor!llla.
FISCAL: Quines notlciel! temeu ' dman mteres h.a de celebrar-se. creu
vOCAL: AIXl r.;sulta que de les d'una assemblea. o reunio que se ce· el FIScal. potser eqwvoca.ctament, que
efl.rm3c.om que féu ahir, el senyor lebrà. a Santiago de Com~tela e.n , es tracta d'un punt epts6d.lc i que
Salaz.ar A'onso J les qu~ ta ara. el el m~s de ~te~~e?
no val la pena efectuar l'acaramtont.
cenyor Aguirre, aLlb r~.acto a 1 aTEdTlMONI. cap. Jo estava en Es mes: creu que la. seva celeora.cló
ftrmac•o que teu dQUell 1.esumoru vtr.r.ge de noces. Solament se el que
taris. en contradlcclO smó amo la
q11e es perseguia amb el moviment digueren els pertódlcs. La referencta e¡,
.
·
rcvoluc,¡onar1 ba..'<:, 1 que el nacions.- I que tinc es extraoficial.
, lletra. amo I espertt , de la Llet. Es
l.sme. basc estava d'acord ~b els
FISCAL: ¿No sabeu 51 en aquella tracta, urucam.mt, duna ooservac¡ó;
soc1alis es _Per tal d anar a .a revan.ló tou signat un pacte subscnt e~ Fiscal antlctpa que no té inconveluc.o, rcs..:•ta una contrad1cc.o 1 jo reu
ment que se celebn.
rm permeto der.tanar a la presidén-~ pet gallecs, catalans 1 oascos 1 que
PRESIDENT: Em semolen ntolt
1
cia q 1e s'èfectm· un acarament en- despres de rattficat ~n el pals oasc pertments les paraules del senyor Fls·
1
tre els e~mentats dos testlmoms.
a Catalunya amb aqwescencta de cal. La Pres1déncla considera. que
Rc>quent el testimoni, per no tro· 1 les orga.n1tzacions culturals l polltl- la major part de les ma.rutestaCJons
bar-se ea el Pal3u de Justic:a. s 'a- ques dels tres pa.1sos, que va redae- f te
testimoru senvor Aguirre
jorna aquest carelg.
J tar~e en gallec, I a consequenc1a. e s pe1
·
Int.crroga el vocal senyor Min· d'aquest Pacte es pel que els bascos 1 no tenen cap relació amb el procés.
~~~AL Al h
van considerar-se obUgats a segu¡r
COTILLES cor,..rcTORES
~
:
es ores ~ negà a ,to- la sort dcl5 catalans amb motiu de
ta lnt.cH!gência amb els partits des- 1 Llei d Conreus?
11
11
qucrra?
a
e
'TES'.riMONI: Sl, senyor.
TESTIMONi: Són dues coses dlHOSPITAL, 171183
VOCAL: Es verlt&t que en el dia· ferents: El Pacte de Compostela, que
rl cEl Dia», de San 5ebastlàn, es no fou toJ. pacte, fou una reun16 de però davant la inslstencta del sedigué que ja sz.b1a el nacionalls- '¡ bascos. catalans I gallecs de sentit nyor vocal que fa. la proposta, jo
me bnsc que el mo\1ment es deb!a a autanomtsta. puix que és lògic que proposo la solució que es celebri a
una s tu~ció d'csquarra. 1 que ?S-S , t¡ls que coincideixen en punts tona· la tarda. De totes maneres em sotde prodUtr-se ja estava tot previSt. tnFnl.als tingum el seu contacte 1 la meto a la declSiò del Tnbu.nal.
1 se\·a relació. Però això és una cosa
totalment diferent de la que motJvà
El senyor B~STERRECHEA. Com
la. nostra retirada al mateiX temps que ahir preCI.ament. el senyor SalaI que els catalans del Parlament. Fou zar Alonso parlà d a~uest afer de
exclusivament per la Llei de conreus. cvncorrutànc1es amb I actttud de la
Per aquesta causa ne advertit abans Gencralltat de Catalunya, lo ten!.a
que, desaparegut el problema de la mterès que atxò fos aclarit.
Llei de Conreus, desapareixia la cauTot seg\út s'aixeca la. seSSió per
he de d.r e1 ;;;,gü~~~~-~-,àq~~s(~~ sa de la retirada.
tal de reprendre-la a les cinc de la
ticle no es deia que el moviment
FISCAL: ¿En cap d'aquestes re- tarda a fi que el Tnbunal deliben
mun1c¡palista !os per això. Deia., unions no es parlà d'una poss¡ble sobre la conventénclo o no de celeun camez,t que el nacionalisme basc rela.cló entre Bascònia 1 catalunya brar l'indicat acarament.
conelxt.a i>ertectament qums eren els
mòbils o.els paruts extrelOS espanyols per tal de portar al pals a
lnstaHaolons generals d'Aigu~. Oaa 1 Electricitat
una revolucio, que conelltla, com ho
Gran estoo de Làmpares I Ob}eotes elèctrics per a PNsents
he dlt abans, en dlT que el senyor
Belarde, governador de Bi6ca:a l'ha·
I
M UN E
PUIG
LLU I S
via. anunciat pel juliol, lllXl oom el
Reprerentatot oficial oe pr1.<.~uctcs ¡>HILIPS RADIO
senyor Samper, el propi agost i tres
conferències 1 en diverses cartes, etAparells a. tenninl.s I al comptat
cètera. Sabíem nosaltres, per tant,
TELEFON 51033
MALLORCA,
512
(S
M.)
per la veu autoritzada del cap del
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tiu de la Llel de Conreus, 1 els bascos en veure que Catalunya dem11.11a
l'ajut. dels pobles que com nosaltres
tenen una orientació a.utanòmlca.,
vàrem acudir gustosos al seu ajut 1 vàrem !er alio que el senyer
Fiscal h.a tingut la gentilesa de preguntar.
Fil:)CAL: Allò que volia és que
pcntualitzésslu
i concretéssiu el q-ae
es va fer en virtut d'aquesta reiaciO.

ment separats de tot fi estatal, dlrecte o indirecte.
FISCAL. Us consideràreu, en vtrtut d'aquest. sentunent d'untversalltat 1 autonomia, en l'obligació de soHdaritzar-voo amb Catalunya quan
sorgt l'actuacto relativa a la Llei de
Conreus, 1 en virtut d 'a1xò us ret.tràreu també del Parlament espanyol
quan ho
feren els catalans?
TESTIMONI: Certament.
FISCAL; ¿Vàreu parlar o convenir
Done!, abandonar aleshores, amb aquest motiu posta..

l'ESTIMONI:
0
el Parlament.
l''lSCAL: Aquesta és una. de les rlorment, de Ja mstallaClÓ d'una
causes. ¿No es va celebrar tambe emissOra clandestina que permetés
una. reunió a ~tiago de Compos- comurucar Catalunya amb Bascònia?
tela el dia de Sant Santiago prec1TESTIMONI: No, senyor. AlXP de
sament pel qual porta. aque.st nom? 1'em1ssora. fou mes tard, però no t:n
TESTIMONI: Allò no te res a veu- aquell moment.
deslligar quelcom que slgnlftqués que telX moment em rebello contra re amb el plet català de la Llei de
FISCAL: Jo he dit que en aquell
demà, pel oamf de la Llei, pogués d'elles.
Conreus.
m01nent o posteriorment a la Llel
a.nar-se a la constttucló d'una Repu- j El senl·or PRADERA: Més conFISCAL: ¿Nt amb la Llei de Con- de conreus.
blica. federal, no me'n recordo. Del eret. ¿Es cert que l'Estatut que reus ni de cap altre fi politlc?
TESTIMONl: Per' això ho distinprimer estic segur que no.
s'adopta pel partit naCionalista basc
TESTIMONi: Ni de cap altre fi
lx Es
AL
t Es lar A. d poU ge O.
va par1a r d' emissora J ES
FISC : En tot cas, no hl hagué com a propi !ou redactat per les poUtic concre .
• = e
• va collocar, però va. functona.r malacomplet acord, puix que sl l'hagués Gestores·~
I tica. e.n el sentlt mése ampu
del mot, ment poc temps: no amb motiu ne
1 de Conreus, sinó que amb
hagut, ho recordarleu?
El PRESIDENT: Permeti'm el se- el desi¡ immediat d'autonomia, de la Lle¡
TESTIMONI N
n•·or Pradera. Estem en una causa : llibertat q,ue sentien Oallcla, ~1 Pals
t. d
· d ls M
· o..~-A
1 P1et Que!
Interroga. el: v~ sen•·or PRA- c~ntra la. GeneralíLa.t. Poden t.erur 1 Basc 1 catalunya. Tam be és clar que moFISIU ALe
uin 1ctpts ~os.
DERA:
...,.
eJg¡m mteres, 51 be secundan, les • aq'lest desi¡ ~e lll~rtat, reduït a
C : ¿
d r1gia aquesta
El
PRADERA. . N
relac.lons que !a Genera.!! tat pogués 1onentaclotl3 d actl\'ltats, supo5aven emissora?
da el s:r~ru que a les 'p~vr:f:~ tenir amb a.Jtres reg1ons; però alxo un prloclpltade poriUttalcad, però no poUTESTIHONl. Aquesta emissora
ba.sques s'hagi votat un projecte no. pot esser un proces contra el l tlca concre o en a per cap a 1• era un aparell. em sanbla, construit,
palS oasc
tra.
o almenys proporcic.uat, per un sed~~tut bascto redac? tat per les
El setl~or PRADERA: No és un
FISOAL: De ma.nera que em slm- nyor Capdevila. q~;e t.ema autontzanu_,ons ges res .
procés. .e- 3 tracta d'una pregunta re- 1plement un sentiment politlc, no u- cio le¡a.l per a. mstauar aquests apaEl vocal del Tribunal de Garan- lac!ooada. amb una a.Jtra del senyor na concrectó, u.na ordenació de plans reUs. Aquesta emissora feu coHOCJ.Ua
ties senyor B.ASTER.Ri;CHEA mter- fiscal. :::,1 el Presldent creu que el per a l'esdevenidor?
perque hom ens mterceptava les con·
rom, die~t: ¿Es tracta. d'un test.l- , testnnont no ha doe contestar, ha de
TESTIMONI: Potser és una deh· verses que tenlem amb l'c.bjecte d'nmonl o d un processat?
dir-ho, pero no imputar-me COE>es nlcló bastant exacta La de csentl· consegwr Q1.4e els dlputats de Ca.taTESTIMONI: Jo tinc el major que jo no ne ret.
ment. politic», 1 potser es la mes lun:~-a a.ssls~ISSin a una As;;emolea de
gust a oonte5tar a lea a.mables 1 f¡.
El .t'R~üJt.o•••:: Doncs jo d.lc que encertada.
panamenl.llrlS que vollem ce!comr al
nes p-gun•-· del senyor Prad"ra. 1no con•B~•· a aq e.:;ta P
t p0 •
Pais Basc, per tal de prot.e::.tar coutra
...
~
...
1 urar-;'~ 1 test~oru. regun a.
•
l''ISCAL: De manera. que llavors l'actuaclO del Govern, q;xe cre1em
El senyor PRADERA: Jo n~ fatg re
no es tmctà. per a. rea de la pos- contrana a la ConstitUCIO ¡ als uosmés que preguntar. t el te5ttmon11
sible cotl3t.itucló, en l'esdevenidor, tres drets.
1
que contestl a. les meves preguntes
Declara el diputat basc 1 d'una H.epilbhca fede.ra.l en la quall Per tal de pocter-nos comunicar
si o no com es la seva llllS3ló. Les
----e~tr~ln els t~es pa~sos?
directament, pensarem mo;tallar ameves preguntes són amb absoluta
¡~ ·
rESrlMONL En at>Solut. De po- 1 questa. emtssora. uemana autolitzaindependència l . estan relac:onades I
Sen~Of I lljJ
lit~.ca estatal. de pollt.lc& constitulda CIO el qw .18. mstnl.ia, que es el. seamb una que feu el Mliusterl fts- 1
•
ni con~muent, ni de relactó en un nyor Llsazo, de .::>an ~or.stlan, al
cal
60bre
el
moviment munlC!pallsCompareix el u., 1mom senyor ca:. concret, absolutament res. De qual posaren bastants aihcuttats.
1
l ta ba.sc. Jo pregunto ara Sl es cert !-.!a~ue. Irujo, dl;:lU!at a Corts, e. mc:. a. m~s. all! sempre es paru de quan el . senyor Capuevtla, en la se-1
o no que l'E.statut basc fou reàac- qua, mterr~~ dt:.....Iara tentr (:2 moure s <Uns de l'Eitat i amb abso- gona qu1nzena d'BiOS~ marxa. a San
, tat per les Gt:5tores 1 fou acceptat ~uys, 'ld~;, de pro:essu> aavocat. luta lndependencia, perque no eren l::>ebastian,
en vlrtut ête les d.lhculpel partit naCJooallsta. basc.
té amwtat ~..b e.s_ proctlï.!:ats, pero !in¡, estatal3, eren mea avtat fms per tats que es presentaven. com que
El \'OCal del Tribunal semor B.\8- a1xò 110 h lDlpedl.-a dir la ventat & la. cor.secuc1o del respecte a la llen- I rungu o sa.vt.a ter-la a.nar no ha
TERRECHEA mterromp, diem què t>òo tl& estat ma. processat.
gua, a La cultura, a l'onentacio. Alxò tomat 11
a tunc.onar n1 na eStat utlaquesta pregunta es lmpert.inent.
Fl~ AL . ¿\oleu~ t~mr la g;:mu~a t._a estat.. recollit per l'ASSOCI~acio de litza.da mea. Llavors s'utilitza, com
El TESTIMONI aclara dleut q1,e a exp.!l;:u·me les •;'ac1o~ _~"~ I es-¡!SaClonahl.a.ts Eur ;pees, de ~meo¡a, ' dic. poc malament: nu se
pe.r1
51 no
sl la Pres~dencla no ~rmct contes- l.u pa ,·•· vàr.l!,. t~mr ent.c .casc.J co.ltrolada per la Lliga de NaCJons. que aparell
no era bo perque
1
0
tara. al seoror Pradcr.n. Pero com- 111a 1 ua.a.':ln)a runo rr.ottu del pl.:t la qual destaca perfectament el qu~ el sabia
ter tunc·onar nmftu. llevat
prendrà la Prcsídenc¡a que perqut' de m LlCl ae Ccmeu~ I de •"SnO!J'lt'·! e& dret. a la. naClOD&lltat. del . que es del damunt dit sènyor cnpàevlla. Es
la me\B contestació pugw tenir ua nat ~'6 ~~m,ctpls oa=? ~ .
dret a. la llengua, a la religió._ 8 la téu tunc1onar 1 potsH 5env111.ren 1
ventab:e senLit, jo no puc limitar·
'I~ru..uzu. Al t'BIS Basc exlS· SC'. À e.spmt.uaUtat, dels drets de reberen despatxos.. però d'aixo no
me a d:ir 51 0 no. Contestare al se- tt'lx una l.cn<;enc1a ~'unt\'l!r.:.ahtat l'Estat que són el~ que lltguen els I puc parlar-ne amb certesa ~rquè
nyor Pradera. ¿Que va.Jg votar l'Es- c:¡ue ell! porta a noo.:.:;ar toU: :es CIUtadans Nosaltres no ens preocu- no s.6c l.écnlc.
tatut" Cert. · ·.nue aqu~t Estatut causes Ju:.te.s, I &ab:eLot les cau:.es pern d'esser CIUtadans. smó d'esser
!ou ~provat n:::"'les Gestores'/ Cert. auwnOmtques. A Cat.&lunya es pro- gent de diverses modal!tata nactoFISCAL: tEs trameteren ela ~¿Que jo oon.Sid'erava que les Gesto- dw lUlll t:lll!a a.11~m.:>uuca, amb mv- nals 1 lingü!stiques, però absoluta- pat:tos amb clau?
res no representaven el pau onsc?
TESTL.'\10Ni; No ho te. Jo reSidel~rt. Perè jo he cte [er una ol.l~erxo a Sa.n Sebasuan. Se qce. elec ...
vació. Jo m'oposo sempre a Ja cons·
"ament. e't.tHia la rild!O que faclll t!l
&qUeSt.
que d'3l.o
':¡ : L.,
-·
t.ltUCIO de les Gestor<!!!: fl(r6 quan
O
w• " ..... , ,
el
!en.¡ sen)ur,
M<JiUOn
r!lp;.t.a n·
. ~e;
aquesks Gestorc.¡, tr.:oalten 1 obte\I ~ ~dl
püscoa. Gt:c ~tlnua cte dcc.h:t,u ¡;.
neo quelcom a la\'or de. meu pa1s,j
rò no sc t'I cet.llu ae Sl 01 r.;¡,¡a "
00 valg, naturalment. contra le~>
CO NSTRUCC IONS EN MARBR ES I PEDKES
no dau. '*- mc.,, nu conec tan sol~
GcsLores. En el mateix moment que
el seny01 Gapdenla.
le3 Gestores no simbolitzen l'opm:ó
ESPEC IALITAT EN TREBAU.S FUNEBR ES
dei
meu
palS. la. del meu pob!e, la
· L A HUMA1.1r~ J TA T
de 1.& meva p&tri&, en aquest ma- Carrttera «'el Port, 13 (Clavant Cem.nt lrl I 0 ,) • Tel. 212JI) • BARCELONA LI egiU
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Declara el senyor Guerra del Río
Compa:-~lx el senyor Rafael Guerra. d~l Rio, de 50 anys, casat, advocat, pro~ess.~t cllverses vegades per
delictes politics. Encara que té relaCIÓ amb els processats, això no l'impedirà dir la veritat.
L'mterro¡a. el lletrat senyor Ruiz
FWleS.
DEl-'ENSOR: ¿Vàreu tenir oc:lSló,
com o. mmistre dels Goven1S presidits
pels senyors Lerroux i Samper, de
tenir relació amb el conseller d'HIsenda de la Generalitat, Martf Esteve, sobre assumptes relatius al traspàs de serveis? ¿Recordeu si el senvo:- Es,evc intervingué també en
r:egoc1acioos portades a. cap amb él
Govern Sam}l"..r, concretament, sobre
la llei de CUltius?
TESTL'IIJONI; Sí, els senyors Esteve
í Nicolau d'Olwer. El senyor Esteve
er?. ccnsellcr d'Hlscnda de la Generalitat.
DEFENSOR: En aquestes relacions
amb els Governs dels quals formava.
pnrt el testimoni, i es¡:¡ccialment en
el pun~ concret dels mc1dents que
donà lloc la llei dc Cultius, ¿és cert
que In. mtcrnmció del senyor Esteve
en tot moment ~·inspirà en el propòsit de la major concòrdia. ~tmb
qbj~cte de resoldre aquell plet?
TESTlMOl\1: Sí. Els s<:nyors MarU Esteve i Nicolau, encr,mmarea tota i& seva gest1ó a. obtenil· una !órmula legal davr.nt Catalunya, que
representé.;; el compliment estricte
de Ja sentència. cl1ctada per ~quest
Tribunal. A això hi collaborà. alllb
tot entusiasme el senyor Martl Esteve. E<; exacte.
DEr'ENSOl ~: I referent al traspàs de '!;er•Cls referf:nt a .~inances?
TEi:lLLI'-10Nl: Sé qne hi mtc:::v:n&tlc, p!rò d'J.i.xò no vàreig tenl.r-ne
c:onei:•ement cllrecte com de l'anterior.
L'Interroga el lletrat defensor selFOr Ossorlo.
· D~""l''ENóOR; R~corda. el senyor
Guerra del Rio sl estigué a Barcelona en una ctnta relativament prò}dmn a Iii dels successos d'octubre?
'LbS'C..-AOl 1: Sl, en aquell estiu
vaig anar t>sse,¡t nunistre, dues o tres
rcgade¡¡ a Cntalunyo..
DEl'·I:.. , o,~; En a:gun, o alguns
d'aquests vlt>.t,ges mantinguéreu relació 1 conversacions amb el senyor
Companys?
TESTl.MONI: Em sembla que en
tuts. El ~nyor Companys i jo, som
?.mi~s molt. antics, companys ja de
re~coln republicana. fa més de 30
all!<S . .riem estat regidors junts. Hem
1lt:1ta:; junts per la Repúbllca a Catalunya 1 hem mantingut una bona
amistat.
DE<''l!.NEOR: Recordeu si en alguna d·aquf'stes conversacions el senyor Companys us exposà els seus
temors que e.rribesstn al Govern de la
Repüblitn persones que no l'haguessin reconeguda d'una manera explícita, i qums eren els seus punts
d~ vista rc.spect~ del particular?
TESTIMONI: En diverses ocasion:o;, en ?.quells viatges, sense que
pugll i prccisnr quan fou cada una
d'aquestes converses, el sanyor Companys i jo parlàrem de preocupa·
cions mútues per l'esaevenidor de
la. Repúbllc:l. A mi em preocupava
una rnica una. certa exaltació que
Yela en determinats elements polítics dc Cat:J.luny3. i li cridava l'atenció, I ell aleshores, allegava amb
raonaments ~ue jo felo. anys que estava absent de Catalunya. i que desconeixia la política catalana, em
!cia ~·eure el greu perill que ell preYela per a la lranquilUtat de Catalunya el d1a que hi !l!!.¡;ués un canvi
polític en el Govern central, que representés una major influència de
les dretes en ell. No estàvem
rt•acord en les nostres diferents opinions sobre Ja solució, parò la preocupació em mútua. En aquest sentit
és writat la pregunta del senyor
lletrat.
DEr'ENSOR: Creieu que el senyor
companys volia l'accés r;l.'aquests
republicans nl Govern perquè això
donés ocastó al moViment subversiu,
o pel comrari ell hauria desitjat que
el suc<'és polític no ocorregués perque tot el desenvolupan1ent de laulOnomla catr.!ana continués en trà·
mil.s de pau 1 compenetració?
'i'ESl'lr.t::ONI: En el terreny dels
desigs, tinc l'absoluta seguretat que
el St'nyor Companys, igualment que
JO, no desitjava que les dretes arribessin al Poder a Espanya.
FISCAL: Un!!. sola pregunta. En
el terreny dels desigs dieu, la diferéncia. està que vós sí que crèieu
que un Govern podia. tenir la con·
fmnça. del Parlament fent entrar en
ell elements de dreta i calia. acceptar
aquesta voluntat.
TES'fll·.OJ~I: Naturalment, com
ho l!c ret, senyor f;scal.
El lletrat defensor senyor Ossorio
l Gallsrdo renuncia. a l'examen del
testimoni senyor Guerra del R1o.

correligionaris que es varen quedar
a Madrid que enviessin avis als
companys de Saragossa perquè ens
informessin en passar per alll de l'ocorregut. Evidentment els rumors
eren d'un cop d'Estat.
FISCAL: Em sembla haver sentit
que amb ocasió de marxar cap a
Bru:celona a l'enterrament del senyor Carner, a l'estació us comUD1caren el rumor que es temia un cop
de :força. Per part de qllim elements?
TESTIMONI: Les noticies eren
diverses. Unes deien que era un cop
de força militar, altres simplement
de forc;a.
FISCAL: No es parlava d'un moviment SOC:al!sta?
'!'ESTIMONI, No, senyor. No.
FISCAL: Qui us va transmetre
aquests rumors?
TESTIMONI: Quan vàrelg arribar.
a l'estació me'ls transmeteren els
companys i ignoro qui els digué a
ell>.
En reti.J:ar-se el senyor Ca.sares, el
Pres:dent de la Generalitat de Ca·
talunya, senyor Companys, manté
unes breus paraules amb el seu defensor, senyor Ossorio, el qual les
r~transmet nl .senyor Bnrcla.
Els testimoms senyors Arboleda. i
Mercè Ruiz, s'excusen per malaltia.

Altres declaracions
Compareix el testimoni Llu1s Solsona 1 Martín, de 32 anys, casat, na·
tural àe Barcelona, radiotelegrafista,
no té cap relació amb els proceSS3.ts,
i esti:;ué processat per un delicte polit!c del qual fou absolt.
FISCAL: Recorda el testimoni. si
en el mes d~ juny de l'any passat
,~mgué al vostre domicili un individu
dient-vos qw.: esto.va. lliure i podia. acomp!:nyar-vos a un departament
de Governncló, 1 que us portà a. un
despatx on hi havia montada. una.
estació de ràdio de 20 watts, tipus
policia americana, de radlotelegrafln, que aquest senyor us encarregà.
del seu funcionament, 1 aixi ho féreu i que després us assabentàreu e ue
me'n vaig assabentar de la clandestinitat.
TES'l'IMONI: No, senyo1·, jo no
em vàrcig enterar de la clandestinitat.
.l"ISCAL: Aquesta ràdio servia per
a comunicar amb San Sebastià?
TESTIMONI: Crec que st
FISCAL: A veure si recordeu el
que declaràl·eu da\'ant el senyor po·
nent?
Es llegeix la declaració d'aquest
testímom que !!gura en el sumari.
FISCAL: Vós no sabieu el caràcter clandestí de l'estació, però si, que
comunicaven amb San Sebastià?
TESTIMONI: Ho vàreig saber
dan·erament.
FISCAL: Les transmissions es
feien en clau?
TESTIMONI: No ho podia provar,
certament.
El vccal senyor Basterrechea interromp dient: M'he ha semblat oir
que el testimoni deia que rebia en
la ràdio dc la Generalitat unes notes que ell creia. portaven clau. Sabeu la. procedè~lcla d'aquestes notes
radiades?
TESTIMONI: L'estació que comun icava crec que era San Seba.stià..
VOCAL: Ho podeu afirmar?
TESTIMONI: No puc jurar-ho,
però en tinc el convenctment.
voc.\.L: Algun fonament tècnic
o racional?
TESTThiONI; Per haver-ho sentit.
No hi ha mitjà. de saber-ho con ..
cretament.
'
Compm-c;x el senyor Eduard Quintela, de 43 anys, solter, agent de Vi·
gilància, natura.l d'Osera. No coneix
els processats ni ha estat processat
mai.
FISCAL: ¿Fóreu vós, en qualitat
d'agent de vigilància, que acompan yàreu el comandant Blbiano, el 8
d'oCtubre, a fer un reconeixement a
l'edifici de Governació, del qual reconeixement va aixecar-se una acta?
TESTIMONI: Si; bastants dies
després, perquè el reconeixement va
durar uns 6 dies.
FISCAL: ¿En l'esmentada. acta va
consignar-se el que hom va trobar a
la Conselleria?
TESTIMONI: Em sembla que tot
no. L·acta mts aviat es referia a.
l'estat com es va trobar l'edifici, per.
què dels documents hom en donà.
compte al jutge per si calla unir-los
al sumari.
El FISCAL: ¿La matinada de la
rendició, és cert que, per curiositat.
vàreu anar a la. Conselleria.?
TESTIMONI: Sí, senyor.
FISCAL; ¿Per a entrar-hi, ningú
no 'US va. demanar cap justificant?
Què vàreu observar?
TESTIMONI: Hi ha via una enorme quantitat d'armes abandonades.
Valg veur& alguns impactes de les
canonades, molt armament, caixes
que contenien am~olles amb líquid
inflamable, dos ca1XOllS, ct'Un metre
cúbic, aproximadament, cadascun,
que estaven plens d'aquestes ampolles, caixes de dinamita, una. enorme
quantitat de municions, els balcons
estaven protegits per sacs 1 suro.
El senyor Coll l Llach s'excusa. per
trobar-se malalt.
Compareix el senyor Francesc Rodrigucz i Rol:l.rfguez. de 24 anys, agent
d'iMest!gació.
FISCAL: ¿El dia 8 d'octubre vàreu
acompanyar el comandant senyor Enric B1biano a un reconeixement que
es féu a la Consergeria de la Governació? ¿Vàreu estendre acta de l'estat en què trobàreu allò?
TESTIMONI; Sl, senyor.
FISCAL: ¿Observàreu que abans
unes altres autoritats haVlen visitat
allò 1 havien recollit algun document?
TESTIMONI: El President, en in·
terrogar 81 s·ha.via notat alli la presènc!a. d'un altre senyor, li Vlllg dir
que, efectivament, l'estat en què es
trobava, donava a entendrt! que ha'ien estat a.lli uru; altres .senyors.
FISCAL: ¿Què vareu obs~rvar al
local?
'I'ESTL\!ONI: Senzillament. que els
que hi havien estat ha\·ien fugit
precipitadament.
FISCAL: ¿Vàreu veure l!i havia
protecció als buits l armaments 1
.municions?
TESTIMONI: Si, senyor.
El 11SCal rcnunc1a. al testimoni senyor Josep .Mlllàs-Raurcll.
ComilareU: la senyoreta Concepció
Piqun· 1 Romeu, dc a.a anys, funclonà:ia dc la Genernllt.at. Mannesta
que no té altra relac.1o amb els processats que ramista& de subordinada
a un cap. Jura. dir la 'entat.
A prcgWltes del 11scal, manifesta
que prestava els seus serve1s al Departament de Governac:.ló, a rant.e-
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prestades pel senyor Pere CoU!. t .·ft. L
i del senyor Francesc Roda. 1~

. tral de Madrid, ·la qual s'encar~ega
ri& de transmetre-la. a la Pres1dència. de la República.
Aleshores el senyor Companys em
va dir que no necessitava Intermediaris. Que sí podien posar-li comunicació directa amb la Generalitat,
bé 1 que si no, no.
Íns!.sti novament 1 em digueren
que no podien posar-me comUD1c3.Ció
1 que potser podrien fer-ho amb l'aparell Morse en lloc de l'Hugues. Al
senyor Companys no li interessava
transmetre-la per aquest aparell. I
reaDEFENSOR:
més.
Us poguéreu f er
clt.rrtr de si el Presid~nt de la Generalitat tenia viu desig a celebrar aquella. comunicació amb S. E.?
TESTIMONI: Crec que si perquè
durant el temps que tardaren en posar-me en Unia amb Madnd em cridà. tres o quatre vegades dient que
era urgent!sslm.
DEFENSOR: Sospitàreu que h1
hauria algun propòsit d'interrompre o dificultar aquesta. comWllcacló des de Madrid?
TESTIMONI: Jo personalment no
puc opinar sobre això perquè hi podia. ha.ver l'avaria que deien, però
la. reacctó que produí al Consell de
la. Generalitat. que estava reunit,
era que no volien ~ar-11 en comunicació amb Madnd i alxi ho manitestaren els comentaris que feien.
FISCAL: ¿De manera. que vós com
& tècnic no vàreu formar cpmló
prop de si es tractava en realitat
d'Una. di!icultat. que s'oposava artificiosament a la. comWllcació?
VISiïES A LA PRESO
TESTIMONI: Podia. ésser que
existf.s aquesta a.yaria. 1 no es poEls senyors Giralt I casares Qulroga, amb diversos amics, s'esperen, al locutori, per a saludar l'ex·Govern
gués
comUDicar.
de Catalunya
FISCAL: ¿Es a dir que no vàreu
C.Expr_ess-Foto)
formar opinió com a tècnic respecte
d'això?
TESTIMONI: Com a tècnic, no,
despatx del senyor Dencàs 1 que esFISCAL: ¿S'utilitzà després el mi- crò!on a. la. Conselleria de Governa- però
particularment em semblà. que
tava, la. nit del 6 d'octubre, treba- cròfon?
ció? A quina hora?
no
vol1en donar facilitats per a la
llant a la. Consergeria.
TESTIMONI: Parlà també el seTESTIMONI: Pogué ésser a la comunicació.
FISCAL; Era molt el treball? ¿En nyor GassoL
mateixa. hora que l'altre; no puc
FISCAL: ¿'lenieu algun motiu de
què consistia.?
FISCAL: ¿Després s'utilitzà alguns. precisar-ho perquè no estava. encar- caràcter tècnic per a opinar això?
TESTll\10NI: Hi havia moltíssim altra vegada?
regat d'això.
TESTIMONI; No.
treball i consistia a expedir permiTESTIMONI; Jo cm valg reti.J:ar
El Fiscal renuncia a l'examen dels PRESIDENT; Acabat l'examen de
sos de lliure circulació en blanc 1 d'on estava el micròfon 1 !eren ús testimonis
senyors
Naya
1 Urós t.setinlon!s, el fiscal dirà el que deamb nom, però grurebé tots anaven de la paraula diversos senyors etue Aguirre.
sitja respecte als que no s'hau preen blanc i després els posaven el no conec.
Compareix el testimoni senyor sentat.
nom.
FISCAL: ¿Des de Governació tam- Llu!s Sagués.
FISCAL: Sollicito que sigui la, llista
s'havia. proclamat l'Estat Català?
bé es parlà?
FISCAL: Compteu la vostra. in- dels testimonis que han faltat a deFISCAL: Estiguéreu quan comenTESTIMONI: Es digué que, pocs tervenció en el maneig d'una emis- posar, amb la. proposta., amb obçà el tiroteig?
moments després de parlar per rà- sora. que funcionava des de Gover- jecte de donar lectura a aquelles
LA TESTIMONI: Si, senyor.
dio els senyors Companys i Gassol, nació i que es comunicava. amb l'es- declaracions que estimés lnter~ants.
El l''ISCAL: Us feren retlmr a es tallaren les transmissions perquè tació A. T. 2.
El senyor SECRETARI: Dón:~ lecuna habitació?
parlaven des de Governació, . :gons
TESTIMONI: Em cridaren per tura a les declaracions del senyor
La TESTTh'!ONI: Sí, senyor.
vaig sentir dir als Mossos n'Esqua- ofici pel senyor Dencàs, corn a. fun- Eloy Vaquera, que figuren al rmllo;
El FISCAL: En els dies anteriors dra I als ordenances de la Genera- ctonari de la. Generalitat, perquè a. les de Pau Garcia, que s'excusà
notareu algun moviment desacostu- litat.
anés a Governació a prestar un &er- per malaltia, 1 a les de Gabriel l'almat en el despatx del conseller, de
FISCAL: ¿No hi havia cap receptor vet, a la. qual cosa, naturalment, em ta.nera. També ho fa de les de<-laa la Generalitat?
gent que entrava. i sortia?
valg sotmetre. Aquest servei consis- raclons prestades pel sen,vor Joan
TESTIMONI; Que jo sàpiga, no.
La 'l'ESTIMO!-n: Si, senyor.
tia. a fer unes proves de les esta- Sè.nchez Arboleda.
FISCAL: ¿No recordeu haver de- cions de Policia., les quals proves es
Compareix la. senyoreta Ooncepcló
Es renuncia. a. la lectura dc les
Mateu 1 Ricart, mecanògrafa. Diu clarat que el micròfon fou l4tilltzat verificaren. Era aproximadament el
que no té amb els processats altre a continuació fins a dos quarts de dia 17 de juliol i el dia 27 o 28 del
relació que l'amistat de subordinada deu de la nit i que estaven parlant mateix mes, per ordre del sen,vor
a un cap. Tambl! jura dir la veri- per ràdio des de Governació, 1 que us Dencàs es desmuntà l'emissora. Des
vàreu assabentar pel receptor que d'aquella data no sé res més.
tat.
A preguntes del fiscal diu que alli hi havia?
FISCAL: ¿Quan temps prestàreu
El TESTIMONI: Es que quan anem servei aleshores a. le. Generalitat
prestava. els seus serveis a la Secreamb
els
equips
de
retransm1ss1ó
portaria tècnica dc la. Guàrdia. civil en
amb l'emissora?
el departament de Governació, on tem un aparell per a escolte.r el que
TESTIMONI: Aproximadament un
es
dóna.
per
ràdio.
Quan
s'installa
un
estigué treballant el dia. 6 d'octubre.
mes.
El FISCAL: Fins a. quina hora? equip de retransmissió l'operari tècFISCAL: ¿Es després de desmunTEST!MONI: Sé que valg entrar nic es posa. els auriculars.
El FISCAL: Però això no és el que
s'anomena un receptor.
J

tura. També són llegides les c:ec.u:!"
cians del senyor Joan 1.gnast L1zaií"
Eduard Riera, Mart! Capdevila 1 C!a'
ramunt 1 vídua de Notarto.
•
Les de!e;.lses renuncien la. 'ectura
de les declaraciona.
·

l

Es dóna per acabada
la prova testifical El PRESIDENT: Acabada la Prov
testiflcal 1 les pràctiques reglalll!n&
tàries per trutJà. de la seva lectura·
com ja estan en acta, les Parts pe.
dran referir-:se a elles sempre <!
creguin per convenient, I el l't:b~e
nal les tindrà per a la. vista d é 1~
sentència. Jo Invito a. les parts
cUguin si desitgen la. lectura d'ali:
document.
El senyor FISCAL: Jo soJUclto ¡
lectura d'alguns elements, tots ~
de la prova, i que figuren als folls
dos 1 tres.
El senyor PRESIDENT: Per descomptat, es tindran totes en oompte
1 per llegides des d'arn.
El FISCAL; SoHlclta. la. lectura del
foli•4, i diu que, com que totes fi6ureu al rotllo i poden reh:rlr-se a elle:;
1 examinar-les, el fiscal no te ca,
lntercs que siguin totes, cosa que é~
excusada, i pot fer-ho el Tribunal í
fer-se càrrec directament a. aqueste:;
proves.
El senyor OSSORIO I GALLARDO: Les defenses renuncien a tota
la lectura, sense perjudiCi de referir-se per al seu Informe als documents que estirnl necessari el Pres!- ·
dent.
La. prova documental es dóna per
reproduïda.

El fiscal i les defenses
eleven les conclusions
a definitives
La PRESIDENCIA pregunta si les
parts modifiqueu les seves conclusions o bé les eleven a definitives.
FISCAL: El fiscal les eleva a de·
finitlves.
El senyor OSSORIO I GALLAR.DO: Les defenses també.
El.PRESIDENT: Es suspèn aquest
judici. Com que les parts m!ormaran demà. i han rruuútesta.t la necessitat de preparar el seu treball, es
reprendrà la sessió demà, a les cin•
de la tarda.
Seguidament s'aixeca. la sessió. Són
les '1'40 de la tarda.

DESPRES DE LES SESSIONS

tots els dies, els familiars s'acomiadaren del President i ex-consellers
de la. Generalitat, foren traslladats
en el mateix autocar i a..'1lb les mateixes precaucions d'ahir a la. presó.
Els processats no han donat mostres de fadiga, malgrat haver estat
tot el dia dedicat a. la monòtona
desfilada de testimonis, que s'altera
únicament
la. declaració del se1, nyor Pérez amb
Farràs, que fou un dels
El TESTIMONI:
que el mateL't
equip
serveix per aEsescoltar
el que ~--~=:!~~=~~~==~~
· moments en què tingué interès el
s'està donant per mitjà. del receptor ,
judici.
que porta l'operari.
•
Els Vocals del Tribunal eren els
El FISCAL: ¿Aleshores no n'hi haque donaven mostres de cansanci per
via un altre?
la pesadesa de la prova. testifical 1.
El TESTL\rONI: Ho ignoro.
a darrera. hora, fou portada amb gran
allí el rua. 6, però no puc precisar
El FISCAL: ¿Estàveu present quan
rapidesa. a fi d'acabar-la, com a1xi
l'emissora quan us auabentàreu
l'nora que vaig sortir-ne, sl bé fou començà. el tiroteig? ¿A quina. bora. tar
succef.
pel senyor Capdevila. que l'est.ac16
.
començà.?
despres del ~ tiroteig, aproximada- El TESTIMONI: Més 0 menys a amb la qual es comunlca.v& era San
El sumari arribà al Tribunal sument a les set del mati del dia se- dos quarts d·onze 0 a les onze de la Seba.stiàn?
prem aquest mati, custodiat per tres
güent, si bé, com dic, no ho puc nit; no puc assegurar-ho.
TESTIMONI: 81, m'ho deixà en-'
agents. Acabada la sessió, s'inclui l'acprecisar.
El FISCAL: ¿Vàreu sortir al balcó treveure, però sense assegurar-ho.
Els processats tornen ta 1 fou trasUad3.t al Tribunal de GaFISCAL: ¿Quin era. el motiu d'es- per a. veure què succeia. a. fora.? ¿EsFISCAL: Vós diguéreu que això
ranties amb la mateixa vigilànCia, tal
tar vós alli u. aquelles hores quan Uguéreu alli fins la rendició?
no us estranyava perquè tenfeu orcomençà el tiroteig, que serla. des- El TESTIM:om: Si, ·senyor.
dre del conseller de Governació de
com es féu al matf, 1 quedaren els
a
la
presó
prés de les vuit de la nit?
Interroga ara. el Vocal senyor FRA- no conèixer-se entre si els operaagents per tal de custodiar-lo nl TriTESTIMONI: P~rqu~ hi havia un DERA, el qual diu:
excessm treball d escnptura a mà- -¿Hi hagueren diverses emissions doiisTIMoNI: Veritablement.
Madrid, 28. - En acabar la. sessió bunal Suprem en el temps intermedi
El testimoni. Eduard Riera. s'ex- de la tarda, una vegada que, com entre la. sessió del mati i de la tarda.
quma.
,
.
per Ja central aquella nit?
FISCAL; Que escr1vfeu?
El TESTIMONI: Ho suposo, però
percompareix.
malalt 1 el senyor Ca.pdeTESTIMONI: Passis de lliu;e cir- i com que jo estava a la. Generalitat cusa.
vila. no
culac16 en blan~ per a la ciutat.
no pOOia saber qué passava a. la cenFISCAL:
Com que no han com·
FISCAL: ¿VCJéreu algunes armes t,.al
•
paregut alguns testimonis, el Fiscal
a la Secretaria? .
·Ei VOCAL: ¿No sabeu si hl havia es reserva. sollicttar, per a. després
TESTIMONI: St, senyor.
comunicació entre la Generalitat i que s'acabi la prova. testi!ical, el que
FISCAL: ¿Que eren portades i en- l'emissora. per a donar ordres?
ha de fer-se respecte d'ells.
dutes?
El TESTIMONI: Ho ignoro.
PRESIDENT: Es tindrà en comp.
TESTIMONI: Sl, senyor, 1 n'ht
Compareix el testimoni Joan Her- te la. petició.
ba.vla. allí també.
\"era. Alonso, electricista, natural de
El senyor OSSORIO 1 GALLA.RFISCAL: Vós us assabentàreu que Lleida. No coneix els processats.
DO: Jo ja he dit abans que tots els
TESTIMONI: Ja veurà, com que
El FISCAL: ¿Vós éreu cap de sec- testtmonis, fins 1 tot els proposats
Quiosc, Glorieta 14 Abril (davant núm. 4)
hi havia molt treball, potser sí; però ció de Ràdio Darcelon:~. quan s'in- per la defensa, no són mea:;, puix que
com un rumor que m'assabent~s con- cautà 13. Generalitat de Ràdio Bar- de meu solament n'hi ha un. Els al·
)}
Glorieta Bilbao, cantonada Sagasta
cretament, no.
celona?
tres responen a. requertments dels
FISCAL: ¿Qnan el tiroteig, \'ÓS 1 El TESTIMONI: Sobre 13. incauta- meus companys, i d 'entre tots ells he
)}
Puerta del Sol (davant «Bar Flor»)
l'altra. senyoreta vàreu entrar a ció no puc. dir res perquè sóc d'una renunciat el senyor Ferran de los
altres habitacions interiors?
secció a part de Ràdio Barcelona, en Ríos i el senyor Santiago Casares
TESTIMONI: Sf, senyor.
una. tenda e¡_ue hi ha. a bai:<.
Carrer Alcalà, número 22 (davant
>>
Quiroga. En aquest moment renuncio
~SCAL: ¿I vàreu estar fins al
El FISCAL; ¿Sabeu si es \'811 treu- el senyor Marian Joven, el senyor
Teatre Alcàzar)
mat!?
re còpies eu discos dc tots els dis- Joan Pons 1 el senyor Joaquim CaTESTIMONI: Sf, senyor. •
cursos i allocucions que es feren per bré, i, per tant, la nostra. prova resAra interroga el senyor GIMENEZ ràdio aquell dia.?
t& reduïda al general Santiago, proDE ASUA, i pregunta:
El TESTIMONI: Crec que sf.
posat per
del senyor Jimé¿Aquestes armes que vàreu nurc El FISCAL: ¿Assistireu a la. tra- nez Asua, iIndicació
al senyor Víctor Galla.no
entrar 1 portar, eren armes curte;; ducció de la Impressió?
Uriarte,
proposat
per
la. meva l.nlcia..
o llargues; eren escopetes o ïistoVídua de Vicenç Pastor, Nau, 15
El TESTIMONI: Sf.
tlva..
les. fusells o revòlvers?
El PRESIDENT suspòn per cinc
I
TESTIMONI: Eren revòlvers.
minuts la. sesSió a tres quarts 1 cinc
«Quiosc Modern», Plaça de Castelar
FISCAL: AL.·d, ¿armes llargues no de set de la tarda.
Declara
el
general
SanDeclara el senyo~ Ca·
n'hi havia?
Hom reprèn la sessió a tres quarts
TESTIMONI: Eren armes ~..wtcs. i deu minuts.
tiago
Pe1· la Comissió ee li contesta que
El fiscal rE-nuncia. al tcstin10nl ::.e- Comparetx el, test1~1oni Jull Musares Quiroga
pot. continuar la disc<~ss!ó malgrat
nyor Josep Badosn, que es retira.
ñt?Z,. !}atur~ d Al mena, operari de
Coml)3reL't el senyor Frederic Sanque no hagin estat votades algune.>
Compareix el senyor Jaume Tor- Radio Barce_onn.
tla
I 1
b
CompareL..; el senyor Santi~:go cae&:nenes.
rents 1 Gut!~rrez de Pando, :erioEl FISCAL: ¿Vós éreu operari de la. ~~àr~i¡:~iv\1~neral de rigada de
Jares Quiroga, de 50 anys, casat, adIntcn'é el :scn~·or Royo Villano>a I
dist3., natural de B:u-cclona. Diu tenir Róldlo B~rcelona?
El sensor Jiméncz Asua pregunta;
vocat suspés d'exercici nns que hag1
recorda la feva actuac1ó com a cil·
ielacló
d'amistat
:unb
els
processats
El
~TIMONI:
Sf,
senyor.
¿En
l:l.
darrera.
quinzena
del
mes
de
Madrid,
28.
Amb
escassa
conacabat e1 t{!rrnini que fixa la Llt:t
putst de les con.nttue.g~s i d1u que
pels seus deures prorc::sionals, t:e.."Ò
El ~C~; ¿~cordeu 51 prestàreu setcmbro pas~at rebereu ordre de fer currènc¡a. als escons i a. les tnbunes, l'oposfclo
d'Iru:ompe.tibililaU;. No tê amistat
esqUI"rrall!l. r.•J te ;;t~c¡:1.
sense c¡uc s:gui intima.
serve1 el dia 6 d ~tu~re al d cparta- _,
s·obre
la
S'.'$Sió
sota
la
presidencia
ni eneml!itat amb els processats. Es·
com
la te!lia ~>~
FISCAL: G·En qw11 concepte p ...cs. ment de Go·:ernactó 1. sl pari¡uen el -...gun escorcoll a la Generalitat?
del
senyor
Alba.
tlgue processat amb motiu de l'aixeEls
sen)vrs
i\lartmez Harno 1 Altl;
> pe1 rrucròt
No, senyor.
tàvcu ser.·ct ci c!IA 6 d'octubre a la sen~·or nencas
on 1 a 1gu- TESTn.IONI:
DEFENSOR: ¿S'hi
va fer alg-.m ess·opro,·en diversos projectes de mantt'ucn !).S seus punt:. de vtsta
cament de la revolució de l'any 1930.
Generalitat?
ne.. altres pcnonP.S?
corcoll?
llet.
quant a. Ja. mterpretaclO del. rE6la.El sen,vor ossoruo: .Encara que
TESTIMONI; Sl, senyor. El <lla 6 càEl 1T:Sd!~lMiOalNI: ElS senl·ors Deg·
TESTIMONI: No, senyor.
Es dóna compte d'una proposició mcnt. en el que es reiere1..x a voel senyor Casares apareix inclós en
d'octubre
sc
m'ordenà,
Signada
a
la
en
tnrda,
pruner
s
terme
a
pel
a
senyor
;;unes
pc..""SOnes
mc.o
Els
altres
lletrats
defensors
renuntaclOllS, ol"nse que t;S posm d'acord.
la lllbta dels meus testl.mon1s, ho
quc no ccnec.
~ue, jWlt amb un operari tccnf:: de El FISCAL: ¿Sabeu si foren im- cien a preguntar al t.esamonl; el f!s- Pelllcena. per Ja. qual es demana. que
Fmalmn:• e:> vota !article pruner
'"àrei.g fer per mdicació del senyor
que
hom
ielicltl
l'llipmes
per
naver
H.àdio
Barcelona,
de
la.
qual
sóc
tanpressionats
discos
amb
del
aquestes
aJctamcn que es aprovat per
aHocal,
també.
Jiménez Asua, 1 és aquest realment
aprovat
amb
pleblscit
nac10n~l la 86 \'ots a favor 1 7 en contra.
bé
funcionari,
anés
a
la
Gcneralicucions?
Compareix
el
testimoni
senyor
Vicel qui te Interès a. preguntar.
Constttuctó d ·aqueil poLs. Intervenen
El senyor Marnnez Barno dlll quu
tat.
Ei TES'I'IMONI: S'impressionaren tor Gallano Urlarte, ad\·ocat i ofi- diversos
Ei senyor JlMEr-tE:t.. ASUA: Po·
oradors, en:.re ells el m:rus- amb ac¡t:est procedir es crea. Wl nnI<'ISCAL: ¿S 'incauta.ren dels :.er- des dc l'cml::sora.
cial de Telò~afs.
deu d1r-nos, s~nyor cnsares, si és
tre
d'Estat.
t>e.;prcs
d
'una
oreu rec- tccedem penllós 1 nmament hl ~a
veís aquell dia o el dia anter!OI'?
Ell<'ISCAL; ¿Dispararen contra les
Amb la venia de la. Presidència,
cert que la nit en que sortireu cap
'rESTil\-!ONl: Recordo que el dia forces de mxl:rcit des de l'edilici?
el senyo;· 03SORIO I GALLARDO tltica.clo d el senyor Pellicena, la. pro- du¡C.:ISSiò entre el tenyor Alba l loa Barcelona en company1a dels seposlcio
queda
aprovada
per
aclama- rudor.
:wtE!rlor t>'lla\·la l"t'but un ofici en
El TE.:>TIMONl: Jo csta·:a en un presur~ta: Vós, com a. ofic:ial dl'! Tenyo¡·¡¡ Azaila, Prieto, De los Rios i
aque~t sentit.
La scss!ó resta susp.:?.:;a a tres
dep~:tarnmt des d'on seut 1e el~ trets, lè~fta!t.; prestà\'e<I servei a la. Gene- ció.
MarceHl Do:umgo, per tll d'ass~
Es reprèn Ja dlscu.ssló de la Lle1 quarts
1 ctne minuts de deu de la
F'ISCAL: ¿I vàreu rebre ordre <.'n- pero no e;: ~~ p:1.rticn dc l'ecillicl o laTESnT.,. ro•TI· s·
.
tir a. !"enterrament ael senyor Card·lmptemta.
Una
esmena
ael
:.enyor
nar
a
la
Generalitat
amb
W1
fundc
fora.
.
....
••
.
1,
sen;!'or.
nit.
ner, corrien greus rumors sobre un
Recasens
per
a
l'article
pru11e:
es
cionari
tècnic
Pt'l'
tal
d'mstaHnr
:u
El
FISCAL:
v&:
\à.rcu
dedarar dnDEFENSOR:, Ereu ~ la Oenerali1
poosible cop d'Estat o dictadura, i
cquip de retran.sml.ss¡ó t un ampllfi- vant c1 Vocal ponent que des. de l'cru- !tat el ~la 4 d octubre. Us assaben- refusada. per H vots en contra. l 14
si d&vant aquesta amenaça fóreu
El programa parlamentari
cador?
fici
de
Governació
es
dispa.ra
contra
1
tàr~u
d alguna manera. de cer~ con- a ta.vor.
advertits 1 fUlS i tot que de SaragoaEl senyo: Labnndera. reclamn que
TESTL\10NI: Si, senyor. En l'coulp les torces Q'.le hi havia nl carrer. ¿J::s !crcncla. telegràfica quo el. Pre¡¡ldent
s:a. aorti.J:en uns quants amics pollpor a avui
de ràdio de tronsmis.'ïtó està lnélòs \erltat el que di~llèreu aleshores?
de la Generalita~ volgue celebr~r sigui portat a la. Cambra el frantíc.; per tel de veure :;1 anàveu en
l"ampl!hca.dor. com és cootum en
El 'l'ES'l'IMONI: Jo crec que es amb ?s. E . el President de la. Repu- queig concertat d'un di:lri de la rut
Madr1d, :;6. _ Després de la &trs·
el tren 1 era completa la vostra seI
d'
dls:;;:rà de:; d'aU!.
bllca.
de publtcac!ol r~ent. li1 inttné el slo el senyor Alba fr.cllltà als ¡;e·
guretat?
aql<cs... cmssc msw.....at!ons, no> soCo::u-:l!"cix r-l Lesttnol1i ANTONI
TESTJ?-tONl: o:;f. scny.or.
n1lmnre de 1:1. Uovernnt'!.ó en terme:; ziodi"te.s el st:güent programa per a
TESTIMONI: A la nit a què es
lament es tromct Wl ope:nri ~"l!c, J..LBoS MATEU, tècll.lc dc
ràdio.
DEFEN:SO~:
~'
oi,eu drr a,l Trlou- concilir. tor1s 1 11 continuae: o els se- demà :
re!erelx el senyor Jimtnez de AsUa,
einó que, Junt
nnb
l'equip
hi
va
un
El
FISCAL:
¿Sab~u
quan
fou
!ns-¡nal,cl
que
p.e.,er.e.areu
amo
aquest
nyors Ca:-eaga 1 Laro cont nuen comE:1 prin:cr noc es donarà compte
0
prengu~ el tren els fiml·ors Azaperio:iistu
un locutor per a es~ tnll:>t !?lmierOfcn n. la Ocnernlitat?
mo;.u?
·
,
la llet
dl\I\3 pre¡;unt.a de la. sensoreta. .9.>tía, Pneto, De los Rios, Domingo J
a dlSp(Y...c:ió dc les nutoritats, ~>egeus
El TESTL\!ONl: 'Et dio. 5 d'octubre.
'l~TL\10NI: El d1a 4 d octubre, batent
EI
nun:.strc
de la Go' l'rnnc!ó, en higns que esw.. acceptada pel m!lllS·
es costum a. tot:1 r.qucsta. clas;;c i~
jo.. Ens enviaren alguns avisos; per
n FISC.\!.; A 18 t:trda. 0 al mati? aproXlll?-s1am~nt de les w.ze a les recu!icar, acu:.a.
les minonts d"o¡xr tre d'lnstrucct~ Pli.bllca; com es ae
divcrsC~> conductes es temia. un altransmissions.
Vàreu declarn: t!a\"nnt el y~al po- dotze ael maU, valg ésser requent sicló de !er obstrucció.
suposat·, per e;,le acceptada la pre:reca.znent o cop mll1tar per a restaFISCAL: ¿Però a Ics set. '10 el nent que a 1n. t:trda.
•
p~l Pres!d('nt de la General.ita~ perA coa:;ec¡üència d·t;na. interrupc!ó gunta s ent&ularà. un petJr; debat.
blir una. dictadura a Espanya, 1 crec
demanarien?
TESTTh!O!H: fio puc prcc'.sar-ho. què el pos~s ,en c:omumcacio ~recta del senyor ~úrtinez Barno es pro- amb aquest mot1u. Despr~. llJ~
recordar que s'encarregà. a. alguns
TESTIMONI: S!, perquè U~s da- Sé q-:.:~ feu el d!a ctne: a les a."lze am!l el Pres.dent de la Rcpubi.J.ca. duelx
una tort.a. discussió entre a- girà. el dictamen de la. Co
d!?ubli··ant el -•ftro~on llOtlc.lcs rc!erftnt· .. .. 1..., .._,_~
'
h0
.' per tal com -,.·olla. trametre una. no•
.._
•
" " .. .. ·•., \4"J-c, o. a 1a. una, no
re ta. Jo valr; sol!ic!t:l.r llnia direct-3 queat diputat 1 el senyor GU H.ob!es. f'in~ccs sc~~. pArmesbsuocapos'~ d 'aques
la \:aga, i a dos quarts de vwt, \'f',ig cor'!o CX!lT c.t~.~nt. ,,
• ·
h1 . .
gac,o.TlS SCllCcou;,. •
•• •
nft-e]nn ... i, quan
e ont mua 1.a. d1SCUSZJO
1
n.crYe- t3. lectura. e! senyor Chapnprh.•~
.•
lleg1r unes paraules en les quals es
F.1.SC~
s nsta !i un altre ml a Ja Central de .........
~de pous dc;.a
qu~ a le.s \'uit parlaria. nl Doble
Captació i conducció d'aigües • ConstrUCCIO
• . (, •• '.
- e;n posaren comu.lúcació amb Ma- nen t:ls seu~ ors Tt!r,on de. Lara, la- pronunc\:u-ll. el uisturs corresponent..
el Premdtnt. dc la üenerahtnl.. .!:!:n
drid, vaig trucar creie."lt-me que era bandera, Gll Robles, Martu.cz Moya, Ai:;o dona:a lloc R nombrOSes ma~t:
efecte, a aquesta hcr.a arr:bà l'1 F:ela Presldè."lcia. de la. Repúplica. Ales- Recese:1s, Ferret i Rod.riguez Pere... i<'Sta'"lo."lS pe: parr. d'Uns i altres ~
1
Sldent, el qual pa=là. per ràdio.
hores em contesta la Central de MaAquest C:a.rrer diu que no és pos- putat$, en mattrm Econb:n!js ~=
cir!d dient que no podien posar-me ólble votar la tot.atitat de l'art:cle uancera. J.>e moment. tenen ~a.sas
FISCAL: ¿Llegint una allocucló
comunicació arnb la Presidèncl& de
votar les esrne::1es 1 demana da la 1)3rnula els s!'nyors , ts.'
Maptzem:
Do¡patx:
Tallers:
en la qual proclam::.va l'Estat. Cato!à,
la RepubliC3 perque al gabinet ule- sense
que slgu¡ SU3pesa la cUscuss!ó de la Mangmne i alguns nitres dfputa dia
Rubió I Ors, 146
Passeig do Gràcia, u
p
IV 112 és verJta.t?
c.;~~=...s
gràfic hi havl.a una. avaria, i .m'lnvi- totalltat de !"article, tota vegada que
incorporat ~_I~¡;i;;~ ~!1 Maera
•
TESTIMO~"l: L·auocucló que des,., -. ... ...,p.¡er~a
taren q¡¡e la nota que rolla. comunl- no han estat votades :Ugun~ esme- el S'ha
Cornell~
T. 80030
dictamt-n de la. ~· vals.
Tet. 50.54 pres be vis~ impre~ ala periòdiC&~
car la dom directament a la Oen- nes.
rma cre;¡nt. ConundàncleS :11
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Es ven a Madrid

A València:
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oUIEORES, 29 DE MAfG DEL 1~35

-El discurs d'Azaña

com el comenten els senyors
Martínez Barrio i Gordon
Ordax
!4Jidrld. 28. - Parlant del discurs

del senYOr Azaña, el senyor Martinez
B&J'rlo ha dit:
cEn llegir la referència del ü'ull
otic!lll». en el primer moment vatg
~ la convtcció que es tractava
d'Ull error involuntari o d 'una mamftSta falsedat. Sembla que tu ha bat de tot, i fins es comencen a co~txer certes mtromiss10ns que palela negligèncLa dels personatges
leS fan. Ue les qualltats oratones
d'J>Z&ll& no dubtava nmgu, però
olts dubtaven que ent{)rn d'Aza.òa.
~es aplegar-s'hl un mov~..ment d 'op.uiló de tanta importància, però ja
s•t~auran donat compre del seu error.
x.,·opiDlÓ republicana, agrupant-se al
voltant d'AZana, ha d1ctat un verecUcte mapel.lable, que ha de ter meditar els partits pol1tics adversariS, ara
ue tenen entre mans la famosa ...cu~16 del contraban d'armes. Desprès
de Uegir el discurs d'AZaña, mai millor que ara. puc i dec recordar la frase «Qul tingui el deure de veure que
vesi i qui tmgw el deure de sentir
que sentu
El senyor Gordon Ordax, sobre
aquesta. qúestló, ha dit que el discurs
de l'AZaña li ha sembJ.a.t digne de
l'orador que el pronuncia, de l'auditori que l'escoltava i de l'hora en la
qual v1u la nostra República.

:S

UNA OPINIO

El senyor Lerroux diu que no
ha lle{)it el discurs de se·
nyor Azaña, però que el troba molt llarg
Madrid, 28. - En arribar al Conel senyor Lerroux, un periodista
u digué Sl com que el President de
la República estava fora de Madrid
a.vul no hi hauria signatura., 1 el cap
del Govern respongué:
-Penso parlar-U per telèfon per tal
de donar-li compte dels acords del
ConSell d'aquest matl, i sl m 'autoritza us donarà l'index.
Un altre periodlsta ll digué que a.seegurava que havien fet nomenaments
d'alts càrrecs, i respongué:
-Aleshores, ¿per què em pregunteu sí sabeu que no puc contestar?
Els nomenaments que hi hagin, si
n'hi ha algun, els coneixereu quan
jo en doni compte d'ells a S. E.
L1 preguntaren qui.n a impressió li
havia merescut el discurs del senyor
Azafla. i digue:
-Encara no l'he llegit, però per
ara puc dir el mateix que digué el
senyor Samper després de conèixerlo: Que és, almenys, molt llarg.

~

Notícies diverses d'Oviedo

Reunió de la ponència

OVledo, 28 - Sota la Presidència
d'Obres Públiques
del Governador, b ha reunit la Junta
de Socors d'Astúries. S'ha parlat de
Madrid,
28. - A una de les sec·
l'anunciada interpel:lació que han
presentat els diputats per Asturles so cions del Congrés s'han reunit, abre la situació de la Janta i s'han questa tarda, a. darrera hora, la
ponència d'Obres Públiques adscnpres els oeguents acords.
Primer. Suspendre tots els ta. a. aquesta Comissió. El diputat
acords anteriors sobre construcció de de la. Ll:ga senyor Vidal 1 Guardiola, plantejà. una qüestió referent a
nous edificis.
Segon. - Que per a. tornar a ac- la forma que vénen fent-se les contuar s'ha de recabar una autorit- signacions d'Obres póbllques en els
zació expressa del Gove.~.. que ser- serveis trasp~ts. Despt·és d'1m
velXl de garantia. per a la concess1ó llarg debat i en vista que la pode crèdits destinats a la construcció nència no disposa\·a de còpies · per
a discut_r en coneiXement de causa.
d'edificis.
Tercer. - La Junta, pel fet d'e- s'acordà. a proposta d'aquest dipuxistir una acusació davant les Corts tat començar la discus.s1ó d'Obres
per transgressió de les Lleis, es con- públiques fins que no · slgum reparsidera dimitida i dcsquallfica.d.a, i, tides les còpies.
per tant, ha. de suspendre tota deliberació fins que es post en clar, per
El raid de Pombo
qUi correspongui, qae la ¡,eva act~ció mereuc la confiança., com a mltJà EL l\1INISTRE DE LA GUERRA
per a restablir la seva autontat.
S'OCUPA DE L'AVIADOR
- El Grup mòbil de Sama ha
SANTANDER!
detingut Eladi Vilarchosa. Durant
Madrid, 2~. - Als passadissos del
la revolució fer! greument dos guàr· Congrés conversareu el ministre de
dies d'assalt. O~près en rematà 1m la Guerra. i el cap del Gabinet de
d'ells, anomenat Victonà Sànchez, Premsa de la PreJJ.dència de la. Real qual despossel del rellotge 1 un pública., senyor Emili Herrera. Aquest
anell Després marxa. amb un grup manifestà. al senyor GU Rebles que
a l'estactó del Nord de Sama 1 alll la casa. constructora de l'aparell en
matà una parella de la Guàrdia. el- el qual realitza.va el vol el senyor
vil. Més tard prengué part en l'as- Pombo està disposada a trametre
salt a la caserna de la Benemèrlto. a Belén un contramestre amb les
1 fou un dels que més es distingiren peces de recanvi necessàries per a
en l'aesassmat del capità senyor reparar l'avió, ja que el motor semAlonso Nart.
bla que no ha sofert dany i per al
El governador ha m.anlfesta.t VIatge podria apro!ltar-se la marxa
als periodistes que demà es reuni.rà del vaixell «<lle de France», que
la Junta de Socors per a conti- surt 1 4 d J
de L1
l
nuar deliberant sobre els expedients
Ele ~r~~e la G~a resd'ind.emnitzacló per danys ocorre- pongué que es propOsa. parlar amb
guts amb motiu de la revolució, , el senyor Rocha per a donar les
puix que els diputats a Corts aci ordres oportunes 1 per a facilitar tot
residents l'mformaren de l'abast de el necessari a fi que el vol pugui ésl'anunciada interpeHacló al mmlstre ser reprès el més aviat poss¡ble.
d'Hi&enda, que no és altre que el
Exposà el senyor Herrera que tots
de procurar anuHar el decret de els obrers amencans donen facilitats
març, que estableix llmits a lea in- perquè Pombo continuï el vol, pera
demnlt.za.clons, però queda, natural- que és interessant que el realitzi amb
ment, e. bon lloc la rectitud 1 el bon motor espanyol per tal d'evitar que
procedir de la Junta en les seves re- la glòria espanyola s'aconsegueixi
soluc10ns.
amb l'ajut d'altres parsos.
A!egi l'esmentada. autoritat que
Els periodistes inSinuaren que s'han
les columnes mòbils s'han incautat de dorLar facilltats perquè la casa
de set armes i que a les golfes d'una. constructora trameti, en lloc de peces
casa del carrer del general Portier, de recanvi, 1m nou aparell igual al
que està en reparació, hi trobaren que portava Pombo, que podria deuns obrers dues bombes.
sembarcar al Brasil el 17 o 8 de
juny. D 'aquesta manera podr1a. reComentaris a la retirada prendre el vol el dia 19.

d'un dictamen

Madrid, 28. - En els passadissos
es comentà la rapidesa amb que la
Comissió de pressupostos ha. retirat
el dictamen coücedint crèdit per a
l'adornament del saló d'Espanya. en
el Palau de Ginebra, davant la sola
petició del tradicionalista senyor Toledo, el qual pel vist no
pensava de1
manar votació.
Sembla que es feren gestlons a
prop de l'ex-president de la Comissió senyor Villanueva perquè defenUn gran acte en preparació sés el dictamen, a. la qual cosa es
negà dient que corresponia fer-ho al
president de la Comissió senyor Calderon.
Aquest dictamen és el mateix que
el Govern tenia tant interès que
s'aproves en la Comissió permanent
Madrid. 28. - Aquesta tarda. s'as- de les Corts.
segurava en alguns sectors republica.n.s que es projecta lp. celebraaó
El senyor Unamuno
d'un gran acte republicà a. Madnd
Madrid, 28. - Aquesta tarda el ~
eu el qna\ parlar1en Azaña, Ma.rt.inez
Ba.rrto 1 Sanchez. RomAn. 1 que s·~a. nyor Unamw1o conferencià amb el
~t celebrar aquest acte a l'Aero- senyor Lerroux en el despatx de mi·
drom de Barajas.

No responem de la PU·
blicació immediata de les
notes pregades que no
estiguin en el nostre PO·
der abans de les nou del
vespre

ESTRANGER

PARLARAN AZAHA, MARTINEZ
BARRIO I SANCHEZ ROMAN

Una nova reunió de la Co·
missió que revisa els traspassos
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NOVA ACCIO INTERIOR CONTRA, ELS NAZIS

~~~it~~=X:~eld~~l ~!t~i~~ Seran perseguits els deixe·
I

•

CANVIS DE MONEDES
LUures

36'45

48·a:,
7"J6
• 60'4.)
2'945

38'55
'8"4b
7'38

COMERÇ I FINANCES

LA BORSA
I
lmpreSSI
I
--Totes les organitzacions ar·
hiUICS

Oólara

Lires
Marcs

bUISS08

Belgues
FlorinS

Escu ta
Cor Praga.

cor. sueques
Cor noruegues
cor daneses

60'65
2'965 .'

~J7'7b

~s·oo

125'25
4'96
30'00
:!0'70
1'87
1'82
1'62

125'75
4'97

33'40

J0'9U
1 '89
1'84
1 '64

mades austríaques es fondran amb l'exèrcit

tingudes però sense grans variants.,llat; Rlf, 84'25, 65'00, 64'85; Algüea,
El rotllo d'Accions industrials es 185"75, 186; Filipines, 371, 373; Chade,
I mostrà força. sostingut, particular- 434, 433'50, 437'50, 437.
ment els Ri!, Explosius 1 Asland. Hem
'ó de fer constar que a darrera hora
es notava un retrocés en les Rif 1
Borsa de la tarda
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Berlin, 28. - Aquest matf, a 1'&&ropor:t de Berlin, han emprès el vol
154 aeroplans, que inicien la. Volta
a Alemanya del 1935, que forma part
de la Setmana. d'Aviació, que fou
inaugurada 60lemnement el diumen-
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Desavinences pel calendari
DOS MORTS I VUIT FERITS

Bucarest, 28. - S'ha. sabut que en
una Villa de Moldav1a s'han reglstrat
greus successos, en els quals han r&sultat dos morts i vult ferit$, entre
aquests darrers dos gendarmes.
Els fets han estat originats per
dissensions prop de l'antic calendari
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Els lM pUats hauran de cobrtr en
sis dies una distància global de UOO
quilòmetres, 1 es pot dir que vlslta-ran tot el territol'i alemany.
El vol acabarà el pròxim diumenge a Berlin, i l'a.rribada dels aparells
r;'efectuarà davant una gegantina
concentració de la qual es calcula
que es reunira.n més de 600.000 espectadors.
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d'Honor de la República.
bles de Hitler en l'antlse·
Oen.ralltat
Segons manifestà despréa el sen.. OeneraUtat 8 •;•. 1 1út ~,; 1 lút 26
nyor Lerroux. la data depèn de les
mitisme
gregorià.
conferències telefòniques que tingués
Munich, 28. - S'ha publicat un
Els membres d'un& secta partldà.aquesta tarda amb el senyor Ale&o
AJuntament$
comumcat
oficial Signat pel Oúnl5tre ria de l'antic calendari gregOrià ban
Madrid, ~. - Des de les sis de la là Zamora per tal que assenyali la
de
l'lntenor
de
Baviera,
senyor
WagtArda fiDs a les nou de la. rut est.lBada.!ona 8 .emeetre
detingut diversos contraris, i en acu- Barcelona,
'I• ............
. ... \ 688
o u o()
ner, que diu el segJent:
gue reuruda. a la Presidencia. la Co- data de dita solemn1tat.
t
11*06 A ......
ov «Sota la direcció d'elements crirni- dir els gendarmes a alliberar-los s'ha
miSSió que revisa els serveis traspas•
~s......
o~ c~.o
produït un tiroteig, a conseqüència
sats a Catalunya.
Un guàrdia mata la seva pro- na1s s'havien format en aquesta ciu- del
t
1Y06C ......
o401.
qua.l h1 han hag-ut les viCtlme!
tat grups de terroristes amb obEl secretan senyor Gonzàlez Part
UI07 O ._...
&6 mesa i es suïcida
•
11110 o ......
jecte d'Intensificar el moviment an- exposades.
b4! bV
rada, en donar la. referència als pet
Ull~ H &mpl.
Des de l'acabament de la guerra
tisem1ta. Al.legant fets inexactes, els
~ riodistes, digué:
•
Ull~
.B
......
tll
t l.
Jaén,
28.
Es
tenen
noticies
que
esmentats
grups
àdhuc
aconseguien
-A vu1 han pres possessió els nous
mundial que ea registren aquestes
t
1JH2 P ...... 61> , 11
membres nomenats pel Govern, ofi- al poble d'Escangela. un guàrdia el- j recaptar diner per a les seves !mali- lluites, des que les autoritats instau•
18lii
S
&ml)l.
e/
o.
cialment. A la. reun1ó s'ha redactat vil, amb desti en aquest poble, sortf tats entre els cercles comercials.
I
11110 H ...... bl lv
raren el nou calenda.n, que una gran
la proposta que s'elevarà al Govern acompanyat de la seva promesa a Aquests elements, són responsables
6/ 25
t
11117 H ...... ell /~
despres d'haver estudiat amb tota donar un passeig. De sobte, el guàr. de diversos incidents ocorreguts de part de la poblac16 de Besa.rabi& i
t
UllS S ...... oll / lloo
Moldvia
es
nega
a
observar,
1
que
a&eura l'assumpte. Al.s periodistes els di::-.. disparà un tret de plstol& a : quinze dies a aquesta part, 60bretot
t
UIUI H ,._.. •¡ bl.
•
111:.10 8 ......
c.l 1J
61 :15
serà. lliurada, però com que encara lA seva promesa, que, a pesar d 'et;tar pertorbacions provocades els dissab- gueix celebrant lea festes d'acord amb
bl Ib
•
111~1 15 'I• ...
~~ Jj
no est&. 51gnada, demà. a la. reunió fenda va poder fug¡r. La mare de la tes dies 18 i 25 de ma.lg, les quals el calendari antic.
tld•
llj:.ll 15 ' I • cSc: oli que tindrem a la tarda espero que nola en veure l'actitud del guàrdia., consistiren a apedregar els apara11/2.:.
t
UI~ 15 'I• ...
.7
es signi a l'objecte que dem.a pas- s'interpo~ per tal d'evitar que con- dors de les t.fondes jueves a les quals
•
111:.16 s·;....
o 8> 111111
sat dijous pugU1 esser elevada al Go- tmues disparant. però el guàrdia, entraren violentament fins el punt
•
18:-AI 15 •¡ , ... ,6 vern. Com comprendreu JO no puc sense fer cas als precs de la mare, que els seus propietaris es varen
t
UI~ EJ:pea
~ Una
de
les
armes
que
1
UI~ H&lmes
~6 ~ /6
avançar-vos res fins que no s'hagi segul la no:a i ll féu tres dispars veure obligats a tancar-les.
1
lll:ul BaJ.mes bo compllt aquest reqWSlt. Aleshores Ja mes i la matà. Seguidament es donà
amb preferència utilit·
Segons sembla, els esmentats ele•
Ul:ul i'. Fre
7' 7~
17 tG
procuraré fer-ho, però us adverteixo a. 1a fu¡:ida 1 amenaç!'l amb la plst'Jla. ments 66n responsables, a més, d'ac.
•
UI~ 6 •t. ...
4 /J
111 zen les dretes contra la
que no sera abans que el senyor Ler- que encara tenia a les m.ans al con- tes provocadors comesos amb ocasió
t
1934 15 '/• ... 11 I 11/roux doni la. seva autorització, i com ductor d'urLa camioneta que passava de la recapta pública orgarutzada
1
&ua.mpta
Ul07
o.,
11>
premsa d'esquerra, és la
que finS el dijous no es lliurara, per la carretera de Jaen.Detingué el recentment per l'Obra Catòlica de
• &uampla 111lòi 6,¡ ¡.(¡
•
Eiumpla 111:.&7 ~ Calculo que el divendres us podré vehicle i pujà. al cotxe 1 obligà el Caritat.
coacció a l'anunciant.
•
Sema &etorma
eQ 2.
facilitar 1ma referènc1a. en sortir de conductor que el conduis a la capiEn intervenir la pollcla per tal de
6 11:¡ 'I• 19211 ... 1o la reunló a la qual espero que co- tal; però, a l'entrada del poble de restablir l'ordre fou insultada en alPer a contrarestar-la, a.d1a
Ma.Laaa
15
'I•
111~
......
"
....
mencl la revisió i estudi d'altres ar- Torre de Don G.imeno, donà mostres guns casos 1 en un àdhuc fou obA4&1aaa 8 'I• 111~ ...... 6o eacal que els lectors de Sevllia
bitris.
de gran excitació, va treure la plsto- jecte d'agressions per part deli esE~Clo e •¡,
w. ~~ e->60
Els informadors ll donaren comp- la 1 es disparà un tret al cap, ma.- mentats elements.
I/Ib
Va1'-nc1a
6
•¡.
•••••-•••••
7.J
LA HUMANITAT donin
te de la reunió celebrada al Con- tant-se.
Arran de les investigacions practigrés pels ponents d'Obres Públiques,
preferència, en fer les
cades immediatament per la pollcill
Antla~ Oloutaolone
els quals han quedat en reumr..se
ha pogut detenir als culpables i
noV&ment. per manca. de còpies so- El senyor Lerroux anuncia un identüica.r
seves
compres,
als
esta.Barc:e1oDa
11 a:uuone ..
a.: .6
que fins la data no
bti! la consignació d'Obres Públi- important decret d'Hisenda han pogut els
1
6 m1Uona ... /o /J
encara
~r detinguts.
oliments
i
productes
que
•
.Uie B ...... 14 o..
ques en els serveis traspassats.
SerlSe mirament de cap mena per
•
Ml"1e O...... ¡4 o..
El senyor Gonzàlez Pauado en reMadrid, ~ . - Després de les nou a la seva persona ni la seva permas'anuncien
en
aquest
•
8 .,, 1926... "" fertr~ a aquest assumpte digUé:
de la nit, els penodistes parlaren nència al partit D&Clonal-soclalista,
•
8 .,, 111ao... eo -Nosaltres no tenim cap relació per telèfon amb el President del s'instruirà procediment criminal condiari
•
i'roY1nClala. wJ 2.>
amb això. Segurament us voleu re- Consell per tal de demanar-li que 51 tra ellsJ
14ancomunttat. 11114 ... .,. ferir al pressupost presentat pel se- havla consultat amb S. E. tele!ònlMancomWlltat 111~ ... o• CaJ.u Or*iJT. Com .... ..
11 ny' r Chapapn eta, però com es na- cament sobre diversos decrets aproturaJ està basat en l'antenor, ja que vats al Consell d'avUi 1 S1 tenia l'a·
no pot estar en ell defle."<ada la nos- mabilitat de facilitar-los.
.. untat d 'OOrM PubiiQUM
tra proposta aprovada aVUi. i falta
El senyor Lerroux contestà que no
que el Govern la Iact seva, en a- havLa pogut encara conferenCiar amb
Port. Barcelona 11108 ...
wSENYOR ADMINISTRADOR DE
quest cas .s'aplicaria per al nou pres- el President de la Republica.. Pensava
• B&reeloll&. CU•~ 112• c1a Càdir. ............ ~6 t)
supost que prepara o preparà el se- fer-ho mes tard i tenia el propòsit
t
c1a UIJOil MU$81. .. W/ nYQr Chapapneta, però no aquest de demanar-U autorltza.ció per a un
a c1a eenua a. o . ... 113 '~
que es tracta d'aprovar ara: o be
j te
t t d'h
d
èe.Perquè els components d'aquesta po- pro ec unpor an
lsen a que
•
•
a. s"..
4mà. és possible. Sl li sembla bé a
•
•
a. F".. •1nència vulguin saber .P~er com ha s. E., es llegeixi a. la Cambra pel
• da Tureaona .....
•
•quedat la cons1gnac16 d Obres Pu- mmi.stre d'HISenda.
bliques en la nostra proposta, 1 per , Respecte els decrets d'alguns càrValon amb . . rantJt «M l'lttat
a això hauran_ d'esperar qce el Go- recs aprovats en Consell, no són d'urvern la faci publica.
gencia tal que no pu¡um ésser tra.11' 16
Calia d't:.mla. 8 •¡,
118 mesos a la signatura. de s. E. o esWclro¡r~Uca Ebr. e .,.
lò4 ""
servtu-voa
anotar
la
meva
aut.
LA «COPA D'ESPANYAII
perar que el President retornés a
crlpoló a I. A C I U T A T
l\iadrid.
Valon caut .. eotiUtn oom tfeot..
Se ll preg1mtà. sobre el projecte aloublloa
El desempat Athlètic de Ma· ludit i cl.i¡ue que es tractava d'una
autoritzacw que ea concedia al GoI
BaDe Wp CI l!apJI t •¡, 112 1S
drid·Ràcing es decideix a vern per a poder restnn¡;ir en el
•
•
•
11 .,. 111 Nom ....... __......................................................................................_
moment que cregui oportu les des•
•
•
6 .,. 1118 .....
QQ ~
favor dels madrilenys
peses de l'Estat.
• ..
•
e ·t. 11..0•
•
•
b
l/~.,. 10'< 64.
Madrid, 28. - Al camp de futbol
t
ONK11t l.ocal 8 ·¡. .o l
a oomptar es. de .................................. .........._..........- ..........................
~ .f.l
de Chlunnrtin es jugà el part1t de Avui s'inaugura el servei
•
• b 1/'J .,. " ' Cle6empat per a la copa d Espanya.
t
t
Ulloei"P" 6 •¡. • • b <entre el aat:;.ng de santander 1 l'A~
Dom1o111
aeri París-Madrid
._
._
'
•
Ul""r¡;¡" b •¡, 1. 1 • •
h·l 7.
!ètic madnleny.
t;.reC~Jt Loc:&t e '" 1113:l ,. • •
Guanyaren els madrilem·s per tres
SOna E;xpea Ulterna.c... 100 • • ICO ~
Madrid, 28. - Dem! a les .set de
Local e.,. amt. oer 1ou 112 :K.
PO bla oiO - ...... " .......................... ._. ....,,_• ....._......_...M............__............. . . .
!,~,~-un. Per COOSe&\ient ha. quedar. la tarda sortirà de l'aeroport de Ba......UD&t el Racing.
rajas el trimotor que ln1cla el serEn el primer temps l'Atlètic obtin- vei Pa.rls-Madrid. .L'avió pon.a.ra a
O.ut• 1 Otlllaotona
6 dos gols marcats per La!uente bord al pres.dent de les lirues aén&. ,
(BI¡natura o sereu del sublcrlptA:r)
Obacbo., 1 el Racmg acon.segw el Vicenç Ros, el COIDADdant engmyer,
vaow• A.r¡¡enun• ·-·
&morMt Ar~reot.l6 •¡, A l~ll
seu gal per mitja d 'Arteche.
Antoni Gud!n; delegat de l'Estat a
IS llA>En el segon temps els madrilens.s la Companyia, lsmael PllZI'eta; dl
¡¡ , ,,
("
~uiren el tercer gol per mit- rector general d 'aeronaut1ca, al cat.U.J)I
Aw.W'I8l b •¡. A
ra de La.tuente.
poral de ~·1drid, &en)or Mau, de la
t:mpr AUIItriJOA. 11 •¡. b
Als santanderins els fou anullat cambra de Comerç. senyor Ramo.
c;rupr AUSUlao.; 6 'I• 0
ir•)9 lm!) Marruc. 6 .,
Ull gol que ha.VLa marcat lba.rra en pel Mlnlsten de Colllunicaclons; 5eclar «Ofhde» que assenyalà oponun.a- nyors Teis i Mr. Aruould de l'Am·
litmt>nlo waueo 11 v. A
1.7, I• I t f.l
•
•
l:$c
Glent l'àrbitre Escartln.
baixada de França, i Pue Ch!ootè.
•
•
e: 104Durant tot el partit ha estat m.a- que s'OC\lpcu't de aervir el coct.el du·
t,)aQ. 1 .,. CoRa .uca. ••
51 f-0
lútest. el dcminl de l'Athlètlc.
ra- t. el viat¡o.
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o
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ea LOU aw.t.••

!dem curta ............ ..
Pr~u!l •n rttea eu-: 4l
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LA POLITICA DE ROOSEVELT

El Tribunal Suprem posa en pe~ill els fonaments de la N. R. A.
preocupa al President i als alts Com serveixen el
El cas dels catalans El fet funcionaris
de la N. R. A.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

--

o

PER ALS AMICS EMPRESONATS

la nostra subscripció

Dins EspanJta, cel cas del.s catalans, ~egons l'expressió hfstór,ica- és d'una ac~ualilat pe~manent. Ho és, sobretot, d'ençà que
l avanç de la renaz.xença nacwnal va plantejar el nostre problema
po.ttic. CatatunJta, despréi. dels segles d'abséneú1 espiritual, torna
a ésser present.
La presència de Catalunya, d'una CatalunJia vtva t desperta t
activa, es el Jet mes transcendental de la história pentnsular cont emporan
. ta. uense
<
e at al unva, o be amb una Cata~unya morta letargu:a o quieta, aquesta h.t&tória sena molt dtterent. Els primers
•ibera.l!, els pnmers repulJLicans, ets primers federals, els primers esquerrt&tes t els primers obreristes de ta Península van aparèixer a
C:atalunya. I ets nous corrents uleológics, ctentttics i artfsttcs del
mór~ ha" entrat a ta Pemn~;uta peL camí europeu d'aquesta terra
de mar i muntanya que ht ha al nord-est penmsUlar.
C:atatunJta es present, torna a esser present. La seva presència
és una contranetat per ats uns i una oportumtat per alS altres.
Catalunva te una mJtuènc1a i un pes• .Susclta odis t amors, b.asmes
i elogis. Ningú no sent ma&terencta davant el cas deLs catalans. Els
amics t els enemics li reten l'homenatge de considerar-la com t'act ua l 1t at m e3 consLan
· t ' m.,s
" t
àa
rep¡ nL de la vula ibértca •
EL cas elets cata.ans omple sovint et Parlam~¡¡¿ e~;panvol, etb
Mtnt&tens, les trtoune3 deLS 1/ULings, les coLumnes de la Prernsa, tes
converses de /.es tertulies, t'aire ae la plaça pubUca, Les sales aets
.tribunats ... Es una rea.ztat revelada per una consciència i vtgorit,.
t t
b'
E
za...a per una voLzm a co .ecttva. s, per tant, un problema que
demana una solució i que, mentre no ta troba, es converteix en
neguit, en planJt, en protesta i en contltcte.

Relació de donatius rebuts a les nostres oficmes
administratives (Ronda Umversitat, 25, pral.)

EL TRIBUNAL SUPREI\1
Donald Richberg, coautor de l'acta
DECLARA ANUCONSTITU- de la N. R. A. 1 actual cap dels orgaCIONAL LA BASE Cll'IIQUE- msmes encarregats d'aplicar-la, sort!
NA DE LA N. R. A.
de la Sala del Tribuna.t Suprem

Washington, 28. - El Tribunal Suprem ha declarat inconstltuClonal
l'article tercer de la N. R. A. lNatlonal Recovery Act>, que concedia facultats al President pe¡ a dlctar codis
a les lndústnes, 1 la lle1 Frazer·
Lemke, que concedctX una moratòria de cinc anys a les llipoteques
agricoles.
Les dues decisions han estat preses
en casos part1cu1ars que, natural·
ment, assenLen Jurl,pruaencla. llJ pnmer, que es reterelX a la N. A. R.,
es retereut a quatre germans anomenats l:ichechter. de .Hrooclr;yn, els
quals posseeucen una granJ~ avlcola
1 que foren acusats à'naver v1olat
el codi àe La. seva mdúsma en dlvwt
punts. Acudlren als trlbunals, 1 ara
el ~uprem na declarat que el Govern uo tema dret a l.mposar les
obllgaclOns que estaoleuc el codi, perque una delegac;ó ne poaers d aquesta classe det podt!r legiSlatiU al poC1er execut1u uo esta permesa a !a
Çons~LUt;10 a.eJ.s bs~oa.ts Uruts.
El .t'resldent àel 'l nbuoaJ Suprem,
Bu¡aes, en liegli' ei vered.lcte, àecla·
ra que, en la seva OPIDló, el Tribunal,
en d.lctar la seva SeJlt.eUCIB., anulla.va
vmualmem; tot el que nuvla fet !a
N. R. A. en eJ.s dos darrera anys.
Aetegt que st ei uovern es autor1tzat a determmar eis jornals 1 hores
de treball dels obrers, nauna d'exerCli'-se un control semblant sobre el
nombre de patrons que anuncien
els seus proceruments de ter negoets, etc. Sense mtrodulr defai!Jment
pel que es retereut al metode de
l'Admuustració, ategl: «Es sutlclent
dir que els esforços reconstructius
del Govern tedera.t han de fer-se de
manera consiStent arnb l'autoritat
ator¡ada per la ConstltuCló.l

nodant mostres de profund abati·
ment pel fet que el veredicte representa el cop més dur que ha rebut
l'Aclmln1Strac1ó fms ara, I es considera, en general, pels advocau, com
un cop de mort per al New Dea!.
El Comitè de Procediments de la
Cambra cons1derarà Immediatament
la legislació nova necessària per ta1
de fer front a les objece1ons del rnbuoal, encara que l'èx1t d'aquestes
mesures es cons1dera dubtós.
Els conservadors es mostren summament complaguts 1 estan tntensilicaut la seva llwta contra ta perlloll·
¡ac16 de la N. L R. A., sollic1tad::.
per Roosevelt.
El veredicte del Tr1buna! ha plantejat un ¡ran nombre de qüest1ons
importants, entre elles la de sl les
persones penyorades per v1olacions
de la N. L R. A. recobraran el seu
diner.
També es planteja la qtlestló de Si
els grans ma¡atzems I fàbnques que
han reduït les seves hores de treball,
d'acord amb els codis de la N. r.
R. A. 1 han augmentat els salaris,
a.u¡mentaran les bores de treball que
foren limitades per l'esmentada
acta.

poble els senyors
de [a Lliga

Ahir el president de l'Assembl
Suma anterior ........•
Municipal gestora, senyor Catdei'
Maria Torres, junt amb un
A la memorla de l'avl ...... 19.076'20
a.don.~. una nota a la preillSa en 6,
grup d'esquerrnnes de la
t.asa s. (;asacuoerta <2.•
Ent1tat t-noral «La Violeta
qual dlu el que seauea:
la
de Clave», recaptac1o àe
ve¡¡adaJ ........................
11.«El
president
de
l'Assemblea,
la nu. de Pasqua ........ .
411'95 N1tneroy ...........................
2.nyc;o:- À~Vler Calderó, entenent d~
El nen Joanet Carbó ....... ..
o.- Els de la Poca Roba 02
cord amb el cnLeri manuesta't aManuel Venareli .............. .
10
3
·- • vegada¡ ·· .. ···· ................
·Consell de Go~·ern, que les seves tpe¡
M. l' (;., acururadora de
clons no deuen limitar-se a pres1':{f;
Companys 1 voLlseuers...•
~.- ~òa~· i~iU'.s··:::::::·.:::::::::::::::
~:els debats de la dita Assemblea Sinó
Joan L.o1e¡; ....................... .
1.- 'lant se vaJ ........................
2.que és missió d'ell tambe el v~tuar
'l eresa vrp1 .................... .
.L.Una
oasco-catalana
.•......•..•
1.pel pre.stigl de la CorporaCJu Que
t.1art.l t-oac~ .................... .
~·n!,;luuv l-ra.s \18 setma2.
pres1ae1X, amparant 1 defensant en
Joaquuna ~,.;omas .............. .
Maru L.olet .................... .
llurs drets a tots els sellyors cons
• ~:~ Pe 1 ~ óa·b~;ê!'(Wia··~~~~
v1ceoç <;o1e¡; .................... .
llers que la comJ?Osen, ha esboss~
mes> .•• .......•..•.•....• ••...•
2.Trt::. am1cs d'Eal c.;ompanys
2 .:>0
un pr<..,.am1. mtilllll d'mteiatves
Per les llll:lertats ........ ·-···
2.25
J. v. ,K • •••••••••••••••••••••••••••
5
encanunades a aquelle.s final!tats'
.Un
grup
d
obrers
del
~aller
.Ratae1 Ualceran Carne .....•
1~:.> qua: en moment oportu anu'
2.de ~JompLadc.rs, de la CaAndreu ttosseuo tdeure setsotmetent a la cons1deració del Con~
o.talana de uas 1 ElectriC1·
seU de Govern.
manal) .......................... .
l.tat <1.• ve~ada>:
Aomu·aaor ae <Jompanys.. .
La. primera d'elles que ja ha 11¡
2.- J. Hiancatort ..................
J~p Muntalt ................. .
2.ra~ per a la seva aprovac1ò a1
l''Bm1lla ~UI.lll'alla. lJIQWZl
:.1.- A Català .........................
1.Consell, per nutja del conseller a
:.c.- .1!!. Mass1p ........................
0.50
Un aam1raaor ae <;omp<~.nys
CL•\<-1UaClo senyor Jaumar de &;!
o.oo
Els de se1npre ................. .
1.- P. Colomé ........................
íarull, el qual no solament hi lla
1.- J. Netto ...........................
O.bO
Joan SaJao ....................... .
prestat w1a conformitat absoluta
Caraes lJ1ego, a la memóna
B. 8e¡ura ........................
1.sinó ....e juntament amb la Col!Us
2.- F. Fatguell .....................
2.de Macl& ....................... .
st? que pres1deix hl ha coHabor•t
V1cen~,: .ttoca, a la memona
S. l'uruu .........................
2.aportant-hi interessant!Ssimes su¡
1.- Un de la Joventut «Els Nets
àe Mac1a ....................... .
Carme .::.oJ.B.nes, a la memod 'Almogàvers» ...............
2.L'Espanya dels nostres dtes ha estat, en molta part, vttazttzada
ELS OULTIVADORS DE ~~è1~~:s h:e:s~a\~i~:bJ!m:~cn·u:
ria C1e Macià .............. .
1.- V. Bolos ..... ......................
1.BLAT A FAVOR DEL CON· el mes r~ !)ldament possible, el :;:
econòmtcament, ideotògtcament i poltticament pels catalans. Però
Una caLòllca, a la memona
J. Serra . . .. •.. .... .•. .. ...........
1.TROL
vt:l d'automòbils per a ús dels S&o
de Mac~a ....................... .
1.- J. Morejón .................. "...
1.- fta estat, també, entrebancada 1 pertorbada pe.s catalans. CatalunJta,
ansas C!ty, :¡a, - Un vuttanta per nyor
. consellers regidors, del quat
Francesc Altonso, a la meJ. Grossa ........................
1.- en et balanç hfstóric espanJtol. es un guanJI t és una pérdua. En ta
cent
dels
agricultors
de
blat
han
servei moltes vegades s'ha ocupat 1a
moria de Macià ........... ,
1.salut
d'Espanya,
ès
un
remei
t
és
una
malaltia.
I
ès,
de
vegades.
votat
el
referèndum
nacional
a
fa·
prems~
1 que na motivat també en
Francesc .Ula, a 1a memorJ.a
UN GRUP D'ESQUERvor del sistema de control de les l'opin!ó p:.lllica comentariS 1 JUCliC!S,
malaltia t pèrdua perquè un mal règim polttic ha comprimit la
de Macla. ................... ..
:l.RANS:
collltes,
del
programa
de
l'Adminis- no pas el més a propósit per a r&vitalitat catalana.
Ennc Sola .........••..•..•..••..•
:..M . F . ••.•••••••••.•••••••••••••••••
2
tració de Reajustament A¡ricola, per colzar el prestigi d'uns càrrecs qua
Una manresana .............. .
g:~g
tAquesta és la veritat. Cal dir-la. I cal plantejar el problema en
ti;¡¡o
IM.
s
...............................
.
la
qual
cosa
les
autoritats
oficials els qui més gelosament han de deA la memor~a de s. &!gu.t
0.50 els ermes clars i crus d'una sinceritat coratjosa.
ò
B ............................... .
han començat la labor per als con· fensar són els homes que els ostenS.-28 C1e TERRASSA ........ .
. - J T ..••.... .•.•........••..•••.•.•.••
tractes per quatre anys amb els pro- ten.
0.50
El dia que Castella t Catalunya comprenguin bé el cas respectiu,
Un grup de rentadores. per
11'50 A t.1. ............................. ..
ductors, que han de substltulr als
als presos .................... .
0.50
l'una
comprendrà
tot
seguit
el
cas
de
L'altra.
Aquell
dia
s'adonaran
Les bases presentades pel senyor
2- I F. T .................................
de dos anys que acaben de finir.
J . C. per un 1deal ........... .
LA SENTENCIA ES CONSI·
g:~g totes duet> dels errors en què han catgut t de Les mtnve, que han
.
J B ................................ ..
Les autoritats es mostren suma. Calderó. cas d'ésser aprovades IX·Ill
Un alumne de !es Escoles
DERADA·
COll
UN
COP
DE
cal
esperar, suposen de primer an0.50
sotert
2.per
M.
culpa
S
................................
d'una
concepció
.
unitarista d'origen monàrquic,
ment satisfetes del resultat del refe«LlUIS V1ves» {7.• vegada)
MORT CONTRA LA N. R. A. rèndum.
tuvi un estalvi en la partlda espeA. M. ...•••.••.••...•••••..•••.•••••
Ona admli'adora de Llws
0.50 que sovint ha oposat els sentiments t els interessos de dos pobles
Washington. 28. - El Pres1dent
El secretari d'Agricultura., senyor cial con!rlgnada en el pressupost
Companys .................... .
a.- M. P ...............................
0.50 amb altres qualitats f amb tristos detectes, peró tots dos de prou Franklin Roosevelt ha donat mostres
Wallace, ha dit a Washington: «Els dels darrers Ajuntaments de coneUn granolleri .................. ..
' b.- J. M ............. " ..................
g~
envergadura
moral
per a mereixer una sort millor que ta del record de ¡ran preocupació pel veredicte resultats de la votacló demostren guda majoria, de 72.000 pessetes aRafael Ferre t.fiquel ....... ..
2.- J. c.................................
enyoradis de grandeses passades i la del de,ig insattstet de gran- del Tnbuna.t Suprem. pel que es re- que els agricultors de blat volen que nuals, o sia que en lloc de disposar
Joaquun Ballarda Xapé.... ..
1.!erelx als cod1s de !a N. R. A.
Mana Vives ..................... .
deses presents.
continuï el sistema de control de la per aquest conct>pte de 129.600 pes.
3.- UN ORP DE CATALANS
setes anuals, <de.spesa rninima que
Imrned1atament ha convocat una collita~.
D'ESQUERRA:
J . P ..................................
1. reunió de les altes autor1tats del GoRamon Mateu, de VlLASEl senyor Davis, administrador de ern obhgatort satisfer per part de
J. s ..................................
1.vern, entre elles el secretari de Jus- l'Oflclna. de Reajustament Agricola, l'Ajuntament). sols es disposarà de
SAR DE MAR i !amil!&,
0.50
El problema de Catalunya t el problema de Castella estaran ticla.
M. F .............................. ..
senyor Pomery Cumrrungs, 1 el ha dit: «El resultat del referèndum 57.600 pessetes.»
a la memòria de l'Avi <2.•
D. V................................
0.50
resoLts
ensems
el
dia
que
els
dos
pobles
comprenguin
que
llur
tnterés
procurador general Stanley Reed.
vegada> ....................... .
sobre el blat tlndrà un efecte de
El bo del cas és que el senyor Cal~;So I B. D ................................
El President del Comité de Proced1· gran lmportànc1a pel que es retere!X deró
0.50 màxim consisteix a Jer-se mutuament tot el bé que pugutn t a no
Ramon Subirana .............. .
&ap que el que diu no s'ajusta
l
E.
B
................................
.
ments
de
la
Cambra
de
RepresenUn esquerrà d'ALCAMPELL
als
esforços
futurs
dels
g:~g
agricultors
terd-se
cap
mal
en
el
cos
m
en
l'ànima.
Aleshores
la
a
fórmula
la. realitat. Com a lltgaíre. llança
poltttca
1.
o.
v
..............................
.
tants,
Robert
Doughton,
na
reconeUna enem1ga. dels ganduls
· - A H ................................ .
0.50 , es evindrta tacti de trobar en un régtm generós d'autonomia molt gut que es presentarien grans diflcul- perquè l'Admlnlstració de Reajusta- la pedra 1 rebi qui rebi. El senyor
Francesc Llacer .............. .
2· - M. M ...............................
ment Agrfcola obtin¡ul resultats Calderó sap que els autors del con·
0.25 ¡' àmplia, que tes de la Pemnsula una constel·lació Jederattva suscep- tats a la qüestió de fer tront a !es pràctics, no aolament
J. Font Colomer 1 esposa
6·- F P ............................ .....
pel que es tracte d'exclu5lva d'automòbils que
J Portell 1 esposa ........... .
0.25 tible d'enllaçar-se amb els vastos sistemes europeus i universals objeccions plantejades pel Tribunal re!erelX al blat, sinó també a altres acabava el mes d'agost de l'any pas5· - M. C................................ .
0 50
M . M .............................. .
Suprem. en emetre el seu veredicte. productes del camp:..
1.- P. P ............................... ..
· j dels temps que han de ventr.
sat era obra de l'Ajuntament de la
Mana Campà a la memò0.50
D
rt
Dictadura algun dels homes del qual,
o.so
1.- J. F ................................. .
emana em massa 31 demanéssim que les relacions entre els
ria de MaclA ................. .
el senyor Torra. col:labora amb ell
pobles siguin sempre un tdi!lt. Peró é8 1ust t raonable demanar que
Apolónl& Tomàs ............. ..
1.- Un grup d'obrers del taller
a l'Ajuntament-gestor actual. El seA. S. C ........................... .
2.no stguin sovint un drama. Bé prou que en tentm tots, els catalans
nyor Torra podrà. dir que no en
«Fill de M. Mata:.:
Armmyo <quota quinzenal)
4.regidor, però era si diputat Provin·
f els castel.ans. de pàgines dramàtiques er¡ la pròpia hfstórta. El ca"
Ramon Passolas
»
4.- Josep M.• Vallverdu ........ .
clal -com hu havia estat abans de
1 - del; catalans ha de resoldre's fent possible que el geni dtsttnttu de
Joan Morral
»
1.- Jaume Ramlsa ...............
1.la Unió Monàrquica- 1, com a tal,
Enriqueta Jove
:t
cada
poble
peninsular
esmerct
espont4ntament
les
seves
torces
en
1.- Francesc Carrasco .......... ..
1.era. coresponsnble del que feien t!ls
Germans Llonot .............. .
4.- Jaume Masegú ................. .
seus corupanys de Consistori.
1.- una obra de col-laboració humana, sense entre:tocs pertorbadora t
Joaqu!Dl Raull <9.• veg.)
1.- Salvador Bona.font .........~ •
1.- sense plets llargutssirns que irriten t afebleixen.
En realitat el senyor Calderó, amb
Adelina. Serinyà. (9.• ve¡.).
1.1.x. x. Cel
·······························
aquesta nota, el que vol és desviar
Catalunya va per aquest camt. I voldria trobar-hi el$ altre!
Un grup d'esquerrans de
Enric
ma ................... ..
1.l'atenció de l'opinió vers de l'orienal bodega eLa Parra.»:
Andreu Oarcla. ............... ..
1.- pobles peninsulars.
tació que Lliga, radicals, CEDA, A·
Josep Vidal ................... ..
1.- Un català francès ........... .
La
vista,
a
Madrid,
de
la
causa
contra
Lluts
Companva
t
els
1.graris Econòmics 1 Reformistes voA. ROVIRA I VIRGILI
Angel Ismert ................ ..
1.- x. x ...............................
1.consellers que ocupaven amb ell, ttns el 8 d'octubre, el govern de len donar a l'Ajuntament. El con·
Pasqual Arnau ............. ..
1.- Josep Vidal ......................
1.l
l
Generalitat
de
Catalunva,
dóna
a
aquest
lltbre
de
Gómez
Htdaltracte
dels automòbils era obligatori
Manuel Cuarten ............. ..
1.- Antoni Soriano ............... ..
1.fins a l'a¡rost passat 1, en acabar-se,
g, , palpitant actuautat.
Ramon Argente ................ ..
1.- Amadeu Estrany ...............
1.EL CONSELL DE MINISTRES D'AHIR
popular el va prorroJosep Regas .....................
6.- Pere Pradas ................... ..
Ho l]alesa, a bastament, la celeritat amb qué han estat exhau- l'Ajuntament
1.gar. reduint.lo extraordinàriament,
l-1ollnet. .......................... .
1.- Humbert Giner .................
O.l!O
ridrs le... primeres trameses d'exemplars. Hom n'upera de noves. fins a l'aprovació del nou pressu·
Lola Pinell. •................... .
1.- Gregori Fernàndez ·········1.post en el qual s hauria. anat a la
Cat, verò, no deixar-ne l'adqutstctó fins el darrer moment.
J. Serañana .................... .
1.- A la memòria del meu pare
2.Comande:;, a LLIBRERIA CATALONIA: Rda. Sant Pere, 3 - formació d'un glU'Btgt> municipal que
Antoni Farré ................ ..
1.- Tomàs Déu .................... .
1.hasrué!l
estalviat a l'Ajuntament el
Antoni Tures ................ ..
Barcelona rconcesswndria per a Catalunva).
1.- Marius Vera .................... .
MO
dependre a·unn empresa particular.
Ramon Argent ...........•.•..••
1.Suma I seruelx..... . 89.4%9'-10
I això és el que vol evitar la Lliga
F. Sensano ................... ..
0.50
Madrid, 28. - El Consell de Mi- mesos que falten perquè entri en
1 volen evita r els .!'e\:s coHaboradors;
Pasqual Arnau ................. .
1.Del sorteig del primer de luny ens nlstres s'lla. reunit a dos quarts d'll vigor el pressupost de l'últim semesalgunes d'aquestes acciona tinguin que es treguin serveis públics de
Francesc Avión ...............
1.- han lliurat un dècim del núm. 4.189. del mati 1 ha durat !ins prop de dos tre.
una importància tan gran que afe~> mans d'empreses particulars. Ei la
Joan Valls .....................
1.quarts de dues de la tarda.
Malgrat aquests assumptes tmpormateixa pollt!ca. que ha fet suspen·
Lluls Albert .................... .
t1 aenosament l'estab1iltat del con- dre el concurs
1.El minil!ltre de Comurucacions ha tants se n'he. tractat un altre que
per les nou Unies
Salvador Planas ............. ..
1.junt,
l'equilibri
aviat es rest.able!x 1 d'autobosus i ha fet donació a la
donat la referència verbal del Con· ha estat a carrec del ministre d'Hl·
GUANYEN
Jaume Miró ................... ..
1.sell següent:
senda, el qual ha ma.nifestat amtot queda redwt a lea pèrdues d'ho- Comoanvla de Tramvies una Unia
ELS DOS CONTENDENTS
Antoni Tones ................ ..
2.Per la presidència del Consell s'ha pliament quin ~s el seu criteri sobre
mes 1 material expenment&dm per que havia revertit a la ciutat, per
Recasens 1 Bersabè ........•
2.donat compte de l'extraordinari en- la poUtica que ha doe se¡uir el 0oBuenos Aires, 28. - Són molt con- cada adversan 1 el retrocés o avanç un any més.
J . F. R., de Ca.tdes de Monttusi.asdle que a les re¡ions vitivini- vern en matèria pressupostAria 1 tradictòries les noticles que es reAra l'Ajuntament gestor concer·
bui ............................... .
5.coles ha produït la Llei d'Alcohols econòmica. Tots els miniStres s 'he.n ben del teatre d'operacions bo11Vla· d'alguns quilòmetres de terreny.
tarà un contracte d'automòbils amb
Baptista Solé ....•.•....•.•..••
1.aprovada el divendres passat en el mostrat absolutament identificats no-para.gu8là. Ambdós contendents
una empresa particular I quan vio·
Joan Claramunt ............ ..
10. Sl no anem errats, que tot podria Parlament. Aquest amb1ent s 'ha vlsL amb el d'Hisenda. El Consell ha s'atribueixen importants triomts 1
gui un Aluntamrnt popular es troEn nc Lacoma ................. .
3.- ~sser en aquesta època de canvis, la reflecL,t per nombrosos telegrames aprovat toq¡ e:S &eus plans, els qua.ts llurs comurucats oflclals a!e¡etxen,
barà amb un contracte per anys
Pere Dalmau 1 !&milla <17
Constitució de la República espa- que de totes les regions, afectades, quedaran Í'e!lectlts en un projecte en semblants termes, que l'enemic,
que serà obll~aton per tots els A·
vegada> ....................... .
s'estan rebent per tots els núnistl·es de llei de coordinació de servela 1
nyola
juntaments.
preveu
que
Es molt lògic, doncs,
nl
l'Estat
ni
cap
Josep Segura ................. .
1 grups de la majoria de la Cambra. ¡sobre la restricc1ó que es jutja com després d'una sèrie de derrotes, es
oue una Pmpresa particular que vela
Un company de Macià ...
1.- organisme oficial no podran tenir a El Govern es preocupa de tots els ·e. base inexcusable en els pressupos- retira perseguit aferrissadament pel
com 11 marxava un negociet de !es
Lluis Julià ...................... .
0.50 sou ministres de cap mena. de reti- problemes d'ordre econòmic 1 soclal tos del 1936. Ja que com sabeu el vencedor.
mans s'avingui a condicions men}'ll
Joan Alarcón .................. .
i
no
vol
amagar
la
lmensa
satis!ac·
pressupost
semestra.t
que
ara
es
preAquestes
contradiccions
són,
en
~·~
gló.
L'Ajuntament
de
Barcelona,
que
oneroses pt>r la ciutat que les con·
Cristòfol P1p6 ..........••..•..•
Ha ingressat a la presó de Ma- dlclons pactades amb l'Ajuntame.'lt
c1ó que li ha produït el haver acon- senta no pot ésser un pressupo.>t certa manera, explicables, perquè
I ho havia entès alx1, suspengu~ l'e- segUit
Francesc V!llegas •..•••....••
amb
encert,
amb
una
!órmuia
d'aquesta.
naturalesa.
Puc
antlcJpar
quan
els
fronts
de
combat
són
molt
taró a dispostc1ó de l'autontat ml· de la Dlcudura. Pensarà que m~s
Manuel Gascón ............. ..
0.50 xtstèncla dl' capellans en lea seves
que ~nse perJudicar els interessos que demà mate1x parlad &l Con·¡ extensos la batalla degenera ¡atre~
Yal ttnlr alguna cosa que no pas
Rafael Andreu ...•.............•
llt&r que el tenia reclamat pels fets perdre-ho tot. Aques•a és la
1.- institucions de Beneficència, però de rungu, repr\lsenta el primer pas 11 gres el .senyor .Cbapapneta..
sempre
en
accions
verl·
parcials
de
maUn company ............•...••
g:~ han ha¡ut de vet~ els eterns ¡uar decidit que durant molts anys ha Per últim digué el mlmstre que
d'octubre, el nostre amic P. Orau tat que el senvor Ca1der6 hauria poAndalet Cot .................... .
0
donat
el
Poder
publlc
a
favor
de
la
el
decret
àe Governació referent a jor
menor IDlportàncta..
gut explicar al pchle de Bs:-celona
0.50 dadors de les lleiS -quan les lleiS
Josep Sànchez ................. .
Indústria esmentada que és l'eix de la distribució de l'1mport de les mul- I Pot ocórrer que es tnoml1 en un t Ros, prou cone¡ut dels lectors dels 1 no ho ha volgut fer·ho També ha~;~·
Isidre Mainé ............... " ...
1.- els afavoreixen- per a conculcar la l'econom.a de millÓn¡¡ d'espanyolS. U:S va encanunat que no participm
d1arl3
catalanas
en
els
quals
ha
col·
ria po¡r.1t explicar com \'a redu:t
lloc 1 es sofreixi al matelX temps
Jaume Moral ................. .
1.- Constitució a cada moment.
Però, aw com el Govern estima el d elles els qu1 les imposm.
le~ desp~"S d'automòbil el darrer
una derrota en un altre. Salvant que laborat amb assiduitat.
Josep Flor.;s ....•...............•
Ajuntament 1 ha. pl'('ferf t callar·bi
_ _ _____ _
La conculcació de•què parlem ba. seu èxit no vol tampoc aJWlgar les
Ramon Vallespf .............. .
De totts maneres no acons~u-..
0.50 estat feta pel senyor conseller re¡l- contrarietats que troba en el seu caUna bona esquerrana, E. P.
ensranvar nlntrt'! ,.,..~f' n è tothom ~ap
Guadalupe Gatell ........... .
1.- dor ¡estor de Governació Jaumar. mi. Es el resultat del segon concurs
EL TEMPORAL DE MESTALLA
ouina · mena ñ'ln~r!"SS<lll defensa la
de blat, que com Ja sabeu quedà de·
Rosa, a la memòria de MaAquest senyor, sense revisió de la sert el dissabte passat. El Govern,
Lliga en els llocs de Govern.
cià ............................... .
1·Constitució, 1 .ttns sense prevt acord amb tot, però, decidit a resoldre aMontserrat Vives ............. .
1.1.- del Consell de Govern Municipal, ni quest problema l1 ha dedicat ¡ran
Un nacionalista de Tremp.
Per la llibertat •.•....•.......
6.- molt menys del Consistori en ple, ha part del Consell 1 ha estudiat el projecte pre&entat pel m.nistre d'Agrl·
M. P. Ochoa ................. .
1.- pres. per voluntat pròpia, l'acord de cultura. Aquesta tarda es reuniran
J . Vallès ....................... .
retornar
els
capellans
a
les
1nst1tuels senrors Velayos 1 Chapapr1eta 1
Rosa Vallès ................... ..
CONTINUA CAP A IU·
1.- clons de beneflcèncl& a bon sou, com quedara ultimat tot el relatiu a aRossend Tatxes .............. .
GOESLAYIA.
Jaume Riera ................... .
2.- b natural, puix que no és cap te- quest projecte que serà presentat
demà a. la Cambra.
Sofia, 28. - El min!stre alemanY
Marla. Rosa Riera ........... .
2.- eret per a ningú que els ministres
Com podeu veure no han passat
de l'Aire, general Go: ring, acc:npaAgustl Camón, de Sitges ...
1.- de Cr1st no tenen el mal costum de quaranta-~ult. hore~; de:; que acaba el
Francesc Camón de Centenyat del seu ~guie!, ha s~t. ~
concurs 1 la presentació del projeclles ........................ - ..... .
1.- treballar sense cobrar.
que~t migdia de Sofia, en aerop~s
te, la qual oo:;a demosLra que el Gocnp a Mostard IH;;rzegonvne) d u
vern no tenia tot previst. ol el Pard'on cont1nunrà en automòbil el &e
lament vol en aquesta mateu.-.a se;.
viatge a Ragusa.
mana quedara resolt el problema
Fins a lA frontfia amb Iug06$!Aper,transce."ldental.
via, Ooering, ha estat. escolta!
Gran
part
del
Consell
es
dedica
Existència en caJ.Xa el dia 21 de maig
624'4.0
una esquadreta d'avions bt\lgars.
1 tambe a estudiar el problema de
Ingressat àurant eiS àie:. 21 15 al 25 /a
2.2U'• l'atur Pel nwustre àel rreb:Ul s ba
CA US A CiQUIETUD A
160'- 3.025'40
•
per retorn de subsidis ••• .. • •••
1 donat compte de la marxa <1e1 pro- I
FRANÇA
jecLe contra l'atur torçó.,¡ de ~a Comls3io parlamentarJa 1 ae la c.JnfeParia 28. - Ala oerclcs poUtlCS
SORTIDES DE CAIXA:
rêncla celeorade per e!l amb els re- 1
ofíeials' es segue!Jot arnb \·erltab~ in·
325'Subsui1s a diversos ............
pre.;entants ae tots e!.s grups maJo- j
terès 1 alguna preocupació el nnt·
ritans de la Cambra. Aq..lest m!or394'50
•
a exílla ts . •. .. . •.. •.• ... . •• .. • ... •••
~e que està reaUtznnt a través de
me
semb:a
que
e.;
redactara
&qu<!s- 1
diversos paisos d'Europa, el minl5tl'e
1
per nutja Comlte Pro-Presos •.. •.. 1 705'ta mate1xa :;etmana 1 el dictamen
de l'Ali'e d'Alemanya, general G~·
•
•
» Comissió Sant Vlcenç dels
es !hurarà aviat 1 començaran e;s
ring. A Parts es t.é la con\i~cló q~.:e
75'Rons ........ .
deoat.s ai Par:ament.
1
aquests viatges \"aD eucanunat_:;..,~
Pel Jllll1JSU'e <1 Ubres Puouques
•
150'1t
•
J
VU:mova 1 Geltrú
unir més l'amistat d'Aler.1allY3 _.
I
s'na
piauLeJat
el
proo.~m~
de
les
Hongria, Bul¡;aria i Iugoes!àvla.
1t
2:1'1
»
» St. Pere de Ribes
o!:ires de>a nous r.t.moWI13, que no
Es tem particula."tnent, que al
•
1
:t
:t
Hospitalet ...
HO'poàen oonunuar per naver-se t!S¡;oviatge .::e 'Goe; ring a IugoeslàvU&~~;
•
282'a empresonats CàdlZ ...
tat la conSlgnaciO. ::)'lla resvlt 1Wt1
gul alguna repercussió des!lgr& •u·
iórmU.:. entre els sen)ur~~t Marraco
• a empresonats Pamplona ••• •..
23'- 2.121'50
per a l'intima am!stat .tn.nc:o-•
1 Cnapapneta per a bUS(1!.1' una sogOt'alava.
lució que d'antuvt aprovara el ConTambé Jn..~!ra preocupacló la v1U()3'90
Existència en cal.u. el dia 28 de maig .........
I seU per tal de trobe.r els credits 1
Azaña ha parlat
5ita de G«rJ.nc a la capital de ori·
Jacordarà aquest treball duran~ ola
da.
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EL LLIBRE DEL DIA

No tingué caràcter polític

La guerra del Chaco

ESPANYA ES UNA
REPUBLICA LAICA

I

F. Grau i Ros, a la
presó de Mataró
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El viatge de Goering
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Liquidació fjns el 26 de maig del 1935
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