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EL TEMPS. - A catalunya llevat a l pla da Lleida on esU el cel
oobert per la bOin , per la ruta Nta 11rt o amb poot núvols. Els venta
no tenen Importància , pu ix qua -.. ll""'eral son en calma o fluixos.
Predominen als da component 1\ 1 ar Jt•l In ultimes 24 horll ~han
nglatnt algunN praolpltaclon& ,.,.41 anlii\NI. Lli temperatures ml·
nlmes re&latndes han estat de J,o a Eacaldu, I 0.0 a l Port dt la Bonalgua. Gruix dt La neua 61 om. a Envallra.
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'LA VISTA CONTRA EL DARRER GOVERN DE LA GENERALITAT

vui- cinquè dia de la vista -informarà el Sr. Ossorio Gallardo, defensor del Sr. Companys
La victòria que s'acosta L'informe de l'advocat d~fe~- ¡
Llegiu demà a
sor senyor August Barcta II

Les esquerres, a Espanya, estan en /ranca PU1a. Ja no es trac'
a'un moviment inicial que podrta no tentr una conttnuacfó. El
moviment ha adqutrit 1a una gran torça. es troba en un pertode
.
de plenitud l s'acosta a la vLctória. AILO que mes costa d'aconseMadrtd, 30 - Com en dtes &n~ politic, essencialment polltic, lnde·
gutr en eliJ estorçus ae recobrament, 0 Sia l'embranzida és ja acon- rwrs h>reu traslladats els presos pendent de t.ota manifestació de
.
,
.
.
.
•
des de ta preso Mude! al · rnbunal llUita legal, amb denvaclons naEL TEXT TAQUIGRAFIC de l'informe que pro·
seguit. I L acceteractó natural L1 donara ben aVtat un tmpetu trre- Su¡n·em A 1a v~;;t.a h1 asslStet.Xen turals de la uu 1t.a, mantingudes da·
St&tlble.
.
.
.
els germans del senyor <.;ompanys ~ vant aquest Tribunal.
· ,
nunc1arà avui I'1Hustre jurista Sr. O$SORIO
¿vuan arnbarà la vtetórta? Arribartl tan bon punt el poble i totes tes sen3<ores dels Consellers I Importa a tots. Importa a Espasigut cridat a Citr ta seva paraula. L,a Vonstttucto ae ta Repuo11- l bastants advocats mvest1ts de la I nya, lmr. ,rta als encartats, importa
I GALLARDO, defensor del senyor LLUIS
ca po~a per Ciamunt de tot - com h.a dit ManueL Azc.u1a en eL .seu toga. Tamb n1 concorren molts pe- at SI''Tiarl. I !n'porta a aquesta dectr.Scur/J ae Vutencia - el sutrag1 u.uver.sw . .Plunte}ueia en aquest riodtstes de Barcelona 1 ets diputats tensa tot el tons polltlc de 1a qUes·
COMPANYS, President del darrer Govern de
terreny. ta questtó, eL gran corren& esquerrtsta guan11ara. ta bata- dt: l't..squerra senyors Santaló, Mas· t10 aqu1 plantejada; 1 per tractar-se
Lla, , la gua~Lyarà d'una manera mes completa que el dia 12 a·a- cort, Manat, Palet, Cornes, Seilal, d'un delicte de caràcter polltlc, lo
la Generalitat.
briL del l931.
RublO Tudurl 1 d altres, alxl com ne de procurar per tots els mitjans,
,
,
.
l'ex-mm1stre senyor !'l tcolau d 'Olwer fins on em sigui donat desposseirA CuwLUnl/a, on I otenswa dretr.Sta deL 19 de novembre deL i !ex-alcalde dt~ Barcelona senyor me de la passió, perquè a més sa.1933 va es:Jer en gran part deturada, Les esquerres van prendre, p¡ 1 sunyer
bem, que, per damunt. de les cirabans de dos mesos, ta magnttica revenJa et~:ctoral deL 14 de gem1es regwnals, troba el
legat patents de republlcanisrne. No crec
El senyor Rubló 1 Tuduri diu que c:umstàncies legals deJ procés qui
per a reemprendre la Historia d '~ que no pugut ter nmgu mes que el
1¿er. I act la voLuntat pupular, a despit del parénte/J& obert pets anava espec1atmem a la VISt.a com parlarà en definitiva serà el pafs 1
panya, torçada 1 trencada per l'obra ,>rus. sl es que algu pot ter-no- Per
¡ets dramatics, segueiX essent ta mateiXa. Acl el poble vot ctecidi- I advoca~
sera la biStòna.
dels Austnes t dels Boroons, I s'ar· suposat.. jo no SOc qui expedeW
dament ¡a R~púbtíca liberal 1 democràtica, que es l'única que me~empre per tractar-.,e d'un sumari
riba a la concess16 de l'Estatut de ¡.nnems de repubhcamsme a ~
reix el nom de Ropublica.
Comença la sessió d'aquest tipus. jo no pUC menys que
t;at.aluny&.
En eL conjunt d'Espanya, peró, ht va haver un tort retrocés.
<l~l-:ar de. record~ a.que:Ia •.agaclsslTot just IniCiada aquesta tasca, tot.
Catalunya, baluard de
1 les esquerres h.an tngat a reaccionar vigorosament. Per sort, et
Comença la ses:;1o a les 10"45 I 1::1 ma. creació de 1 engmy de Sanz, el
just començada a portar a terme, ve
nou avanç ia és un jet. La puja de les esquerres és tan gros/Ja 1 salo e~t.a. comple~ament pte.
qual en una. de les se~es reflexions
el
problema
del
camp.
les
onenta·
•
L ~
a·ona ta veu d auatcttc•• pu deia: «Despres de p~se)ar per t.ot el
la Constitució
.JIMENEZ ASUA
c1ons del qual estan ja. escntes a
tan notóna. que eLs aretu;te¡; mateiXos la contessen. La conftan- bll';;: 1 el Prtl:>Ident dm:
""
• món civilitzat 1 veure en les seves
les pà¡mes Lmmortals del Utbre del
ça el& fuig del cor, í L'esdevenu:tor ets fuig de tea mana.
.Ms senyors ue.rats. per 1 ordre que grans urbs lnstaHats monuments a
S'advertl despres que un dels ¡rans
seva tesi arrencava del procés poll· segle XVll 1 de tot el segle XIX
• • •
entregaren !<!S quallhcacwns, o Pt!l I& memòria de mllers de personat¡es tic espanyol en un moment deter- Aquesta era una vis1ò de conjunt.
.,¡aluards de la nova ConstitUCió ~
Mentre les esquerres s'acosten a la victórta que tancarà. el que ells mateixu~> nagm convl!lguL històncs. penso en la. ta.l:làcia de la rrunat. Jo crec que é'l necessan ju·
Arriben els problemes a msurucc1o. t.a va en tots els prtnciPIS const1tu·
trt.~t parèntest obert Ja ur~ a"y t m ig, han de preparar eL p la de puo.tm 1e1 us de la paraula.
just!cia legal de ca.da cUa I de cada dícar t.otalment 1 amb mes amplitud 1 agran, l'autonomtc, 1 es comença a CIOllalS d aU~IJUOmla 1 5a.b1em perL'acctó futura. han de COtll>titutr Les torces capaces cte realitzar-to
Passa a mtormar el S!;!nyor Bar· moment. La majorta d'aquells homes t.oU! els antecedents d'aquest procés. ln1c1ar uo pla de resistencta de t~; ,ectament que un <tels baluards de
ela.
perpetuats e'n bronzes 1 marbres ll&- Espanya., dintre de la. commootó Uni· tes les torces, pla que comença
.a t;onstltUCIO era Catalunya. A Ca.ll
i han de prendre Les precaucions nec.lssàries per a evitar que una
l!;l senyor BARClA: Amb la venl& v1en estat víctimes de botxins 1 vic.alunya, pet tota la. seva hiStOna,
versal,
dintre
de
la
cnsl
que
solrelx
les
Constituents,
on
es
nega
acatamaniobra tortuosa dels adversar!3 desviï el curs natural ' legal del p¡·esldent per a deleru;ar els times d 'una sentènc1a legal, 1 el Tri·
el món, que sembla que es precip1· ment a la Constitució. Hom la com- per tota la seva representac10, pel
dels fets.
honorables consellers de la venera- buna! Suprem de la Història els con· ten totes les Institucions històriques bat I àdhuc hi ha. qui declara les 1ervor que representa., per l'esforç
Els quatre anys de !a segona República contenen moltes lli- Jitat de catalunya, senyors Mart! vertia a. la fi en homes de primer a. destruir principis que semblaven •
..1portat a la lluita. pel temperament
dels seus nomes, pel sentiment de
90ns dures í amargues per als repubhcans autèntics. El primer Barrera 1 Pere Mestres.
producte a traves de les generacions assentades com a fites de!irut.lves en
1es seves coHectlVItat.s, nmgu no pot
deure que aquests republlccms tenen ara és el d'aprofitar tes lltque enaltien llur memòria, llur re- la marxa 1 rumb de la Humanitat,
negar que exiSteiXi, amb una. ga1r•
çons i corre11 tr. tins allí on és humanament possible, les taues t
Ens trobem davant un presentació...
sofria també les conseqUències d'a·
o>c.: unanLmltat, un tervor republl.c&,
els excessos dels primers temps. L'actual puja esquerrista no ha
Penso també en aquella altra sug- quest nou dinamisme espiritual que
:¡ue pot assegurar-se que no assoleiX
d'ésser un simple moviment cte pèndol enmig de les osctuactons
procés
de
caràcter
pol
gestió, tampoc roneguda, de la hls· slgnlflcava la ca1guda de la monar·
tals limits a la resta d'Espanya. 1
.
d'
ólid
t t6 d r t
tòna anònima de la .fC,evolucló, .. ue
4Jersistents. ll'J. d'esser La reconqu~.&ta
una li
a pos e
em Clar ens anà revelant, 1 ~ la d'aquell quia hi.stòrica 1 la. naJ.Xença de la
.auo ar;centuava el per1U de rautoRepública, esdevingut tot això per
nomia re¡1ona1, perque aquells hot tva.En el gros contratemps del 19 de novembre ht van tenir moL·
lític
bon comerciant del Fauborg Saint procediments lega!s.
mes volien mval!dar l'essenc1a consGenn&ln que en un TriiJun&l poputa més part els e1rors t els pecats de les esquerres que no pas ela
i.ltuclanat dels prmclPIS autonOIIUCS.
Deia I deia molt bé, en el profund lar que qualificava precisament els
La República era alguc:>er que? Perque amb l'autonomia h1
eucerts i els merits de "les dretes. I si L'experiéncia de l'anll 1873, 1 serè informe pronunciat davant magistraU! del Tribunal correccional
van poders 1 amb els poders m1tjans
;a llunyana per a molts republicans, no va tentr gaire eftctlcia du- aquest Tribunal ahir a la tarda, el deia als ciutadans: cCiutad&rul: avuJ
d'or¡anltzar forces de reslStenCill.
rant el bienlli, cat que ara L'experiència recent í dolorosa tingut representant de la part querellant sou jutges i jutgeu els qui ho foren
na cosa més que un
contra qualsevol atac dlssrmulat o
una eficàcia piena. Les esquerres necessiten avui, en primer lloc, La que estàvem enfront a un proces ahir; perueu que també podeu ésser
descarat dels enem1cs del règim. I
capacitat d'esmenar-se.
que tenia caràcter totalment polltlc jutjats vosaltres».
•
canvi de postura
comença ta campanya contra tot el
• • •
1 per tant era en ell el marc 1 aegulcl
I ho recordo per a tu&r el que
que te tendenc1a a.utonom1ca. ¿No
¿Quines coses cal e.smenar? Cretem que són principalment obligat la passió partldlsta. Tot un en el meu esperit hi ha com a preI la Repúl>llca, na;cuda d'aquesta
nem VISt nosaltree de quma manera,
aquestes: la mdLsctp.tna, d personalisme, l'arribisme, la tmprovt- procés amb manl!estaclona de tipus caució fonamental a desxifrar ~~ forma legal, no bavia de represen·
per mamlestar-se també a les pr~
sactó ( l'excés de confiança.
efectivament sobre els caros que ana· tar solament un canvi de postura.
vmc1es bascon¡ades una tendència
l t
zt t el ~
litza.rem hi ba o no fets que poden sinó que havia de tenir un contingut.
pertectament assenyalacla, definida,
Els partits democràtics han ae basar-se en a gua a
e
ésser interpretats circumsertts als es- un contingut que havia de respondN'
rotunda d asp~rac1ons estatutarles, es
drets de llurs components i en la jerarquia de lea funcions. Sense
t~U! motllos de la legalitat consti- als afanys del poble espanyol. I tin·
començà a combatre no ja el sentijerarquia, la igualtat és un desordre moral que esterilitza el& mttu~da o si, al contrari, b1 ba ad. gué la. seva exteriorització a través
me!H. ü.Utonannc, stnó aquell prop¡
llors estorço/J.
¡
per damunt de tothom, el reflex l del Govern provisional. a les Consti·
estat de dret? Aquella situació legal
El problema de les esquerres, méa que , de principis - en ela
l le, irradJacions d ..un enorme proble- tuents 1 ara es caracteritzeu aquests
¡ l JUrldlca creada en la pròpia m~
quals és fàcil de posar-se d'acord - és de conducta. Sobretot, de
ma b.iatòric que e,tem palpant en els 1
, afanys en Ja Constitució. I aquell
narqu1a per anar inquietant 1 difi·
conducta en les etapes de govern, que són més compromeses que
actes tangibles en tota la vida na- Govern, amb afany 1 energia. 00
cultam la vida. mun1c1pa1 1 perque
les d'oposteió. La vinent etapa esquerrtsta de govern ha d'ésser,
clonal. Per aquesta causa. per ml, mençà la tasca. que cadascú jutjarà
la coHect1vttat senti l'esperonada del
no una repetició, ans una obra nova. El millor ~emps de la Repú- 1
poder centrat. S'arriba a l·anomena.hem d'entrar per aquests viaranys sota el punt de vista que vulgui. però
blica encara ha de venir.
per a d.1r la veritat, la meva veri- que acabava amb el que era una exda Assemblea aelS MuniCIPIS bascos.
A. .ROVIRA I VIRGILI
tat. el que jo tinc per veritat. I des- cepcló en el món, i s'aconreguia en
AqUI quedà. ben demostrat. En detlprés que el Tribunal jutgi l que 1& la Constitució la plenitud de la lli·
mt.l va, no era stno posar-se en estat
RUIZ fU NES
Hlstòrta ens jutgi a tots.
bertat de consciència, 1 nom separa·
de defensa, no Ja sols contra les
Vinc com a esp&nyol. com a espa· va l'Església de l'Estat. I en l'ordre Corts faccioses. En les constituents t:~come.se:; 1 els vents adversos que
nyol net 1 pur, sense màcula, sense mllltar hom suprimia tot el que era es troben totes les tendències 1 es butaven per al movlment autonòmic,
reserva. a defensar aquest ¡m~.n sen- favorab1e a les (ttlerres Civils. 1 l'E- posen en joc tots eis m1tjans. 1 at.xl SUló per a les provmctes baacontiment de la Unitat del meu pal&, I xèrc:lt era transformat perquè com- veiem com es combat per complet gades.
Per cert que, t.ot 1 que éa episòd.lc,
crec que &ixi ll prest.> un gran ser· pl!s la seva alta. missió. desvtrtuada roora revoluCionaria. Tot segUit sorvttl. S1 no fos per raons profes3lonals per les seves Intervencions constants geix t.ota aquesta campanya que es
<Pana a la pà¡lna 7)
que ens obliguen a mantenir la de- a través de tots els episodis més 0 a la men1òr1a de tothom, despres
D'acord amb la llei recentment aprovada pel
tensa davant d 'aquest '.L'rtbunal, jo menys Interessants a trav~s de t.otes de ta tlls.>OJUCIO de les Corts, 1 ve1em
Parlament de Ja República, a partir de demà, dia
ho farta per un deure politic, per les lluites del segle passat 1 aEplra· agrupats en maridatge monst.ruos
un deu~ com a espanyol. Crec que va el Govern de la República a apar· forces aut.a.gòruque& entre Sl, pero
El nostre propòsit, re.
primer de juny, tots els diaris hauran d'ésser venuts
a través de l'in!onne almenys aixl ho tar-lo totalment de les lluites entre sols umdes per un 1dea1, un 1dea1
pet1uament
anunciat, de
de
negaCIO,
un
Ideal
de
destruccto
crec, hauré posat això de manifest. els partits 1 les tendènctes po!ltigues
al públic al preu de quinze cèntims.
No sé si l'encert correspondrà al de· puix que l'Exèrcit en tot moment h~ contra la tasca dé::.ellrOtllaaa per les
publicar
diàriament
cosig, però consti que 1& primera aspi- d'estar per damunt de tots. com a Corts Constituents.
Des de demà, doncs, LA HUMANITAT valdrà
mentaris i reportatges de
ració d'aquesta veritat, meva és la braç 11nnat de la Pàtria per a Ja
Una minoria adversa at Ja vista històrica que
que crec que presta un servei a la defensa de la seva Integritat 1 del
cèntims
causa netament esp&nyola, t&l l com seu bonor. Es trobava el Govern amb
AU G UITO BAR CI A
la &ent aquesta defensa.
el més paorós prob1ema de la lnculrègim c:mtra la volun- lloc a Madrid, ha hagut
El senyor fiscal, no vat¡ & cridar-lo tura. amb el problema de la xacra
de quedar, fins ara, en
fiscal, ~ perdoni'm, senyor Fiscal de de l'analfabetisme 1 realitzava l'e!'·
tat
republ::;n.la
del
país
propòsit.
Esperem que
la Republica, perquè crec que la vos- 11 !orç enorme d'una gran transfonnaels nostres lectors no
tre representació és tlplca 1 natural cló de les Institucions pedagògiques t
Es produeix el fet que per error 1
d'un querellant. Veniu com a dele~t a la forma. de desenvolupament de desencerts dels paruts repuullcans
ens
faran cap càrrec
del Govern a .mantenir una querel,a lla prrmera t se![ona ensenyança, es- fraccionats davant un front com u
perquè la culpa no és
de tiPUf! poliuc, 1, per tant. Jo par· torç reconegut umversalment com un d'ndversans, quatre nuliotlò:i trt:S·
laré mes ai que.rellan~ que al fiscal. del~ fets d 'encert Indiscutible del Go- cents mll sJfraglS pugurn co115tltutr
nostra.
I això m•tnvit.a àdhuc a deixar de , vern ProviSional I dels Governs del el nuCli més pod.er6s de 1a. Cambra.
banda les manifestacions que en el bienni. Però hi ba que:com més fons davant set mtllons de sufragiS que, 1 ~-o.----~~~--;...
. ---~!.1
cura del seu mforme féu davant la t essencJal. J és que aquell acte que per esta1 dlVldíts, a penes s1 teneu
S&la perquè com a tal querel:Mt no m'obl!lla a. fer un petit recorct
repre::.emacto proporCIOnal dtntre la
he d'oposar res, però, nat.uralment, ric 1 crec que el Tribunal convindrà Caml:>ta. 1 consti~uctonalment )o no
com a !isca!, potser haL.!a de fer co- amb m1 que no és aliè al moment. he de dir que aquest. es et regrm,
mentaris que en aquesta moments e:; Espanya, durant quatre seg!es, go- aquesta Ja polli.lca: aw tnom1en lt:S
un motiu de sat1.sfaccl6 no baver vemada. per una monarqUia patri· coses al mon I al:<o bo mana la llei.
Bolívia també accepta la
d'exterioritzar.
monial representada pels Austries 1 Correspon ~overnar a la majona
El delegat del Govern mantenidor els Borbons 1 el primer dels Austrles una mluona adv_e rsa al rtg;.m, que
tfeva de trenta dies
de la ~uerella. ena deia que es trac- torça\'3. el natural carni del geni na-I ~ls ~rors polltlcs . 0 pel que !os I BuenD~> Aires, :so. _ ::; amu.c.a u
ta va d un delicu politlc 1 per a la. cional, I ·venta e. fer una tasc:a conn~ . ncd per que cxwnmar-bo-, es el Govern de Bolivl& ha accel)tat ~ue
- - -- - --••- - _
tradíctòria amb tot l'esperit neta- I ~ m~~or:m~na~L ~~ la. voluntat, s1gum swpeses durant. trenta c:Ue~
ment e.spanyol.
·
cana d'Esp3n;a a ~o untat. repu.>h· le~> bostllit.ats al Cllaco, per tal de
Els Austries, pels actes Iniciat<~ a
El sostemdor · d
.
donar temps a I elaborac10 a 'Una c6rV!llalar í les Corts de Valladolid 1 natta pel Prestà ;t. 1a q~erella Slg- mula p~:r a ta resolucu) pacu1ca <l.eJ
de la COn:nya, comencen per tren- I or Lcrrou
el. ae vousell. ~con.fhcLe.
"
car allò que es a:Tel profundament n)
x. partava amb una t'X&Carrelad:l a l'espertt a la consc:lència tltud, 'lunb una !ust.esa per a m1 l.r~....;....;:......
j ni~CIOnal
'
¡cprotuble, de quin era el tunc1ona.
L'espou. del n06lre e.tilnat com·
ment legat é1lltre la Const1l.uc10 1
p&DY Al&rd Prats, N'dactor de LA
recordava tots els prefectes atenents
HUMANU'AT a Madrid, ba desilluAmb I Estatut de Cata· de 1 Estatut tonamental d'Espanya
1 at un nen seme v1da. Sabem amb
¡;er a demos;rar que dmtre Ja. Cmlll:
ill~O que es~rava ~~ Pratb
lunya
es
rep
re'
n
Ja
h'
t jtllCIO nostra, no era ja tnadllllSSI·
""u~s~ pru..ter tul 1 ens .em cat'
IS• ulc m t.olt:raole ranomE:nat. aret de
Mus3olini s'entrevista amb
rec del dolor que aquuta. dcsgraua
e.wHtO amo que c:re1a
.
u llil d ttr.\er caus:~.t. Es per ail.:o
tòria
d'Espanya
tren
r
.
que amb I am.
l"ambaixador d' Alemanya
que ,·olem !er-li a\·.nent el no;;..¡ 11
• plltUd ae moaallLatb 1 ae tes pu.s:;1.
condol mes &incer , tot a~.. jan' la
Ullu.O.t4 estaulertes en 1 e~>t1.lut 10llli·
f<.oma. ;)0. - ta sen3<or Mussv:uru
REIXES ENDINS
leSognaCio n~ei.Sàr.a per a superarcada pels Austríes
wcntal deJ nostre p¡US, COnstltueua na ce ~orat aques;.a tarda una con16 MnYot Companp I els •x~nsallen de La Generalitat senyora Gaaaol, Comonl'll, MNtr.., aarr.ra, lo a ell 1 a la aeva dl.it.in¡lda espoUJl \'erlt.able c:run el separar-se de tetènCJa amb t'&mbalXAC1ur d'Aiema.
LIUhl I ~.." en una de 111 plariN de La pruó de la MonolO&
aa. l'estat de la. qual, afortunadaI el Govern. mitjançant el rest&- lif. vta consutucton.al 1 Jegat
n)& a f<.orua. A l'ent.revlllta se 4 coo( !:xpreas.Foto)
ment, DO inaplra 1nquittuc1.
bllm•nt del si.Stem& d e l~ auton~
No parlem de donar 1 a estendre cedeut ventable unport&ncta.
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El preu dels diaris
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EI f'Inal de Ia guerra
del ChaCO?
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Una entrevista que
crida l'atenció

DIVENDRES, S1 DE MAIG DeL 1tU

•

COMERÇ I FINANCES

[A. BOR SA

des per un agent de Canvi i Barsa
coHeglat.»
Ja era nora qJe es normalitzés el
rotllo de deutes de l'Estat, puix que
no tu ba dret que per una lluita d 'mteressos. tan respectables com es vul·
En la. darrera sessió privada d'a.- gw, n'hagi de sortir perjudicat un
V<ll, els deutes de l'Estat, amb molt tercer. o s 1a l'esta.!Vl nacional.
poc negoc1, s'ban mostrat quelcom
Amb l'agravant que s'lla passat. dumes ferms.
En començar la present. nota tem rant uns set me:sos, per damunt de
constar la paraula cdarrera» perquè, tots els reglaments de Borsa.
&egOn5 un advertiment, des del dia
En general, com que er" dl& semtd 'avu1 tornara a !unc1onar el rotllo festiu, als rotllos d 'obligacions Mo.mi·
de deutes de l'Estat.
c1pals, D1putac1ons, et.c., com als d 'oL 'esmentat advertunent., traduit, bhgac10ns fcrrov1àr1es 1 Industrials,
diu: «Aquesta Smdicatura posa en s'ba notat manca d 'mteres. 1 sola.conetxement dels sen)'ors concurrents ment s'han repetit canviS.
a Borsa que des del dm de dema.
!gual es pot <1lr dels rotllos de fi
31 del corrent mes, quedara resta· de mes. ja que tes tanques no ban
blert el rotllo de valors de l'Estat, variat ¡atre de les Jel dia anterior,
1, per tant, totes les operacions que ru en accions terrovtanes, Industrial,
s 'bl !acin hauran d 'ésser mtervtngu- ni del grup mtemactonal.
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Borsa de la tarda
Nord, 52 60. 52 '35, 52'70, 5:1'4~; Alacant. 40'40. 40'35. 40'70. 40'45 , Rif,
64 50. 64'45, 64'25 ; ExplOSIUS, 129"Q,
130. 129'50. Asland. 14'50, 75'00. '74''75;
Ford, 248. 249'50, 249; Transversal.
21'25. 21 '65, 2125: Felgueres. 43'75,
43'85; Petrolets. S'lO; Ftllpmes, 370 .
Cb.ade, 440.

Borsa oficial
~

Nord,

~.

45, Cbade,

pantat; Ghad.e U,

ss·~.

darrera

darrera pa-

L•llures
l'Tancs
Dolan
Lires

36'35

Belgues
Florma
Eecuta
Cor Praga
Cor sueques
Cor norueguea
Cor. daneses

TEATRE unvETATS
Cran Companyia del Teatre de
la Sarsuela, de Madnd
Tarda. 4'30. Butaques a 3 ptes.:
LOS CLAVELES • KATIUSKA. Debutara la tiple M. C. Fernàndu
de Toro t el bariton PERE TEROL .• Nit. 10'15. ButaQues a 8'50
ptca. El ¡ran êut:

ao·oo

30'70
1'87
1'82
1 '6~

MERCATS
DE CATALUNYA

NO ME OLVIDES
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GRAN

C I N E
TEATB~ ~~rANYOl

FRONTO NOVETATS

TEATRE
T IVOL I
CIRCUITOS CARCELLE

COLISEUM

Tarda, 5. Nit, 10'15.
EXITI
del amos carlcat de les Can1111es

11!6 I.J:

R A M p E R

t'LORA PERiiiRA. ta I.>UI)UI.:U ex·
tiple de la canço còmica t\1AttlA AN l'Uil!.A. la oetlu.slma
eJ>uetlu
coreogràttca
• Tl:iE
JOAN~'tS, l'o.tracc1o electro llu·
mino.>a d'ombres · t\~ACAONA.
la dull88.rlna exòtica. • DJ.EZ CA.
BREJA::>, b><Us lo!DtaSlStC.. · RiA
de CA::;TRO, notable veaette mo.
aerna • ::;1MONE et CA.ROONA.
cumDioru; de la aansa · l'H.E Blt..Ll o~AG.!!..tiO.N UUU.S. el gran
conJ uu t coreogriú!c
• El...b ¡¡;
Vl.t<.l'UOl:>O;:, IJ.o:. f.t<.Uil>Ch.o:.lt en
tes &eves totalment. noves exlllbleions - d PTES. BUTACA. 3

ROMEA
Tel*fon 221126
---A les 5'30. 92 representació

de:

MORENA CLARA

CULPABLE

ae Valenti Moragas - Demà. tar.
da. 1 mt. MO!l¡;NA CLARA • Diumenge, a les 3 30: LAS OOCE EN
PUNTO - A les 6 1 10'lo. MO·
RliNA CLARA.

Frontó Principal Palace

Avul, dlvendrea, tarda: LIZ.\.
RRAGA li · MAOUREGUI I contra URIONA l • VICENTE I. Nit·
GERMANS CELAYA contra As.:
GARt\TE • OUTIERREZ.

-

Palau Música Catalana

AVUI, tarda, a Iee f'10, Dlt, a

AVOl, DIVENDRES, nit. a let~ lO
AUDICIO EXTRAORDINAAIA 1
ULTIMA
de ta CANTATA num. 161 I del
Gloria, Sanotut, Benedlotu• I ~.
nut de la

REVISTA PARAMOUNT

LA LEY DEL OESTE
per Evelyn Brent 1 Randolph
Scott
ANN liA.RDUiO en

GRAN MISSA en si menor

O IV IN A

de .J. 8. BACH

amb Rebert Youn&, H11a Asther 1
Sar1 MariUa
<PrOduCClO RADIO)

Orteo Català. Orquestra.
orgues. Sollates voca.la 1

LJurla, 1U

-

BRAUS - ARENES

hleton 112:12

t\vw. tarda. a les 4 (Nlt, &es·
slo especial¡ TEMPORADA DE
ORANl:> EthPRESE;S.

-------------·-----Dlumence. 2 de Juny,
tarda. a
les 4't6:

EL DANUBIO AZUL

COMIC

Tarda, a 1es 5'15. Butaques, 3
¡;¡tes.: LAS VAMPIRESAS.
per
Laura Pinillos, Alady I Leoe. Nit, 10'15. El gran éxlt:

AL CANTAR EL GALLO
trlolll1 de Laura Pinillo&, Alady,
Lepe i t.ota la Companyia. • Gran
presentació - Demà, tarda I nit:
AL CANTAR EL CALLO

TEATRE

BARCELONA

Companyia de Comèdies IM
LOLA MEMBRIVES

--------

--

Avui, divendres, tarda. a un
quan. de sis 1 nit, a un quart
d'onze. el gran êxl&:

LA CASA
DEL O LVI DO
de Fernàndu da Sevilla

TEATRE

POLIORAMA

ComnanYía de Comèdies de Maria
Fernanda Ladrón de Guevara
Avui. tarda I nit. el

gran èxit:

D I NE RO
comellla de LóPeJ de Haro
Demà, dissabte. reposició

a

CALLES DE LA CIUDAD

SIMAO DA VEIGA

oer Cant Cooper;

6

CINEMANIA
per Harold Lloyd

TEATRE OLYMPIA
Homenat¡e a. TOMAS BRETON
Demà dissabte. ler. de juny.
nit, a leJ> 10. La. gran òpera, en
qua&re actes 1 un prole¡, cantada
per prunera vegada en espanyol,
musica de Tom as Bretón:

Los amantes de Teruel
pel divo tenor JO~P l'ALE'l.
Conx1ta Callao, .Josef1na Blanch,
Fulr.encl Gutíerru, l&nasl Corna
do, Sanohez Parra i Custau COf! ·
zal > - O !recelo: me,.,u e Uk.~ J
MULE Decorat nou de Pou
1 Suller Diumenge, tar<1a, a
les 4: LOS AMANTES OE TE•
RUEL.
I~
Es despatxa. a Comptadurla t
Centres de Loca.lltat.a

011 de remolta
Vert tipus Reus Basc 10. 115 ptes.

Id. fd. fd. per a saboneria, 96 ptes.
Groc. 96 ptes.
Fermentats. 70 ptes.
011 de coco blanc. 104'50 ptes.
Tot els 100 quilos.
Sabons
D'ol1va de remo1ta blanc, 106 ptea.
Id. ld. verd 1.•. 90 ptes.
Id. id ld. 3.•. 85 ptes.
Coco ext.ra. 114 ptes.
Pmtaxetra. 92'50 ptes.
Tot els 100 quUos magatzem Reus.
Olis d 'oliva
R eus supenor 1.• de decimeso, 180.
Id. {d. 2.• de 1 a 2°, 170..175 ptes.
Id. fluixos de 50. 160 ptes.
Urgell supenar de declmes0 , 180·190
Tortosa corrent de 5•. 16.) ptes.
td. fi de 3°. 160 ptes.
Id supenor de 2·>. 170 ptes.
Id . extra de 1 1 1 2~. 180 ptes.
Arago f1 de dècrmes•. 175 pt.es.
Tot el~ 100 quilos

braus ANDALUSOS de O. 4
.IUAN
BTA.
CONRADI V
per als valents matadors

Fuentes Bejarano • Pedrucho • Carnicerito de
México
Entrada, 3 pessetes.

bESSlO CONTlNUA
De lea • 1ó a les 12'30:

Dissabte al «Gran Price»

EL HOMBRE INVISIBLE

Dema, diSSabte, a la nit, al Gra~1
Pr1ce 1 a petició d 'una bona. pa.rt
de pubhc barcelom, tindra lloc la
«repnse» del gran ball de gala de·
dicat als dependents de Comerç,
Banca 1 Oficina., 1 als viatjants 1
representants del Comerç i la. Inau> a, ball que, organitzacions
«Cuptdó», batejà. amb el suggesttu
nom de «La nit del Cock.ta.illl, 1 é3
a honor de les formoses cpubilla de
Barcelona 1 Catalunya 1935»; c.Se·
nyoreta Mecanògrafa 1935» t le~~
gentils «Publlleu dels deu districte:.
de Barcelona, que presidiran la
festa.
Uitra les noves vanetats que s 'han
lnclòs en aquesta «reprisea, Ja qual
promet. rcve~tir una gran solemru
tat, es do.!)ara una fastuosa exlub1
c1o de models de vestits de bany
per una Important casa com~rct<t
barcelonina, exhib1Cló que al).lra
a. càrrec de gentils senyoretes
model~. el concurs de les quals ha
estat molt ben rebut.
T.s d 'esperar que Ja «reprisse» de
«La nit del Cocktaib> superara en
gran manera la precedent.

EmociOnant prOducció;

per Dou&lu Falrbanka

(fill)

EL ALTAR DE LA MODA

I

per Wllham Powell

':-------

CINEMA
PARIS
Avda. Pta. Ancel, tt I t3
lat•ton 1•144

Sempre el programa
més atractiu
Tarda, 4'30. Not, 9'46: REVIS·
TA PATHE 1 FEMENINA - Vu:•
tor Mac Lulen en

BASTA DE MUJERES
amb Edmund

XOS -

Lowe OIBUIRichard Arlen en

ESPIGAS DE ORO
amo Chester Morris - Diumen·
¡e. matinal. 111'30. Preu úmc, 1
pta. Tarda, sesaló continua, 3'30.
Preterencla, 2 ptes. Especial. 1
pta - Dilluns v10ent: RAIMU en
FANNY 1 Cary Crant en EL CA·
SINO DEL MAR.

....

L'ORDRE

FANTASIO
Avul, tarda, a lea

41 nlt, a

11)8 10:

PUBLIC

MEVIUA FEMINA - ISHAM .JO.
NE& Y SU ORQUESTA (mu1ical)
PATHE .JOURNAL - Luist Ull·
rich 1 Adolf Wolbruck en t'lnte.
ressent tllm:

*

REGINA

de:

LA MARIPOSA QUE
VOLO SOBRE EL MAR

Qrandlo.a oorre&uda de braus
magrullca braus. Dos de la 6ól
VIDUA DE SOLER
a
per al cavaller en Ptaoa

to.r.

per Brl&tte Helm 1 l'OrQuestra
Rodi;

CATALINA DE RUSIA

TEATRE

orana

l.nstru.

mentals. Olreccló: mestre LLurs
M.lLL:I!.:T. Localltate 1 entradea a
taqullla.

IMETROPOL

de Qumtero i Guillin . 300 ria.llades assegurades. Emocio. Comicitat. Art. Trlomt apoteòstc
u Antònia Herrero, Rafael Bar•
dem 1 t.ots els seus Ultèrpret.. A les 10'15, tunc1ó organ!~zada
per la Delegaclo del Congrés de
Joventu&s Trad1cionallstes;

LA

--

3LORIA QUE MATA
IIC RANERO!!
Ha deixeu de veure aQUOf;ta Ptl·
Heuia. Dolluns, estrena Jenlloio·
nat
LOS QUE HACEN
<Solament per a maJora de 18
anys)

D~reccto:

Avul , divendres, tarda. a lett •·
NARRU l i · VILLARO co tea
PASTOR • QUINTANA W. ~lt
a lea 10'15. OALLARTA W • AaÀ
SOLO contra CHIQUITO BILBAO.
URZAY. -Detalls per carteUa.

AVUI, CONTINUA. dee de IM
t de la tarda
¡DARRERS DIESI!
de \·emocionant peHicula

Prot agonlllta: 11,.1ARC REDONDO.
35 professors d'orquestra • Gran
pre&entacló - Demà. tarda: LOS
CLAVELES • KATIUSKA. -Nit.
NO ME OLVIDES. per Marc Re·
don do.

I TEATRE

!

-

7"&6

60'45
2'946
:&a7'711
12600
4'96

ritat; Chade E. 85 '40. darrera Part·
Cotltzac1ó mitja dels preus de la
tat; Fillpmes. 3 •70 . paper; ExplosiUS setmana. del d1a 25 de l'actuat:
Ohs d 'oliva
129'35, 129'50; Ford. lf9.
Del pals, 1 grau ac1desa. 26 pes.
.!...:::.:..:..!....:.~-.:._----~----~-----::-"-'-"'--"------=:....:---,------------ · setes: 2 gr.• 25'26: 3 gr., 25: • gr.,
dl l'htal rAttCA
f'errooarrlla
Tramvlet
24'75. 5 gr., 24'50; 6 gr., 24'25; d'A·
Ant.
Ant. AVUI rago. menys d'1 gr, 27, I idem. d'1
Ant. Avui
a 2 graus, 26 Tot, et cantlr de 15
l.Dteri.Or t 'I• A _....~
'"'\,.LI
, , 2. ~oro Elil.lllnY~< 1.• • o ·¡.
~ •~
Oral !'TamVI.., " ·¡. ••
~~ •
14 8.
••
a
........
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•
•
~.· 1 li ·¡.
.4 t>1 tll <.ira! I'riiUllvleB b •¡, ...
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o ......... 14 d.., '" 2"
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u ......... 14 8.
Ió s..
•
•
,,. a ll · ¡ . o1 .L'nt.mv t::lt Aullreu -···
Arròs zero. 58 pesseLes; num. 1, 60:
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lla .......... .
/4 w\1
•
•
o.• a. a ·¡. ol l'l'llUll v i:iarcelona lll:lb
63
•
¡¡ ....... .. /4 b.>
¡:, 8"
t:l!p l:'awptuu•
a •¡, ... o.. 8 . oio 05 Tramv
~celona ll:lau
, '" supenor
; per1a, 67 : Rercules se•
u 1 a ......... ·~ ~~ 12
~,~o Prior Balcetunt.òJ ·1....
Tramvies tstivllla ts •¡... .
lecclonat. 90: mat¡;;at. 59'50; mati·
Perp Ut • ·¡.A ....... .. "2
\,.\..
~1 81. oe¡¡ov1a • Meuma ...... •~ IJ
Tramvies Granada 6 .,
sat superior. 62: extra, 65; sublun, 1
~ ...
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I:S ........
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lt
•
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~ oi 60
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•
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::M:l¡¡ova ......
.~ • · ®02 -60 J:r~I&Dr.l<:& • .,. •
r et, 40. 1 arròs clofolla que es paga
1
•
011:1. ....... .. ·1 o.
. .....
"" 1.
' ~ort.l~ ~ ·¡~ A , ••••••••
d~ !>11
IUlUlUl6a a ll8.1euc1a aa
""
·•
""
~ rra.u.sawa.u~ 6 ·¡, 11:120 14 39'10.
menys unpostos 6'60, total 1.1·
0
•
UIOO~ ........ .
-~ ~~
~~
:uwea bii.D' JO&D li '· '"
,, .L'tll.ll.bl<W&Il&. 6 •¡, Ul:t~ ,. quid. 32'50. Tot a base dels cent
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o ....... .. ~
.Ut:Hi6u& 1 l:l&.ll~ Ju.w ...
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J.'rll.!lb 11 u:. ¡. eap lll:.t.J
. 4..,..
t.moru\ u 'h A ....... ..
li:> O\.
O&Cll a l'l-au~;~o ............ . 1 "'
l'r&nli. b 11~ ·¡.ena 111~
•• ~ - quilos.
t t
LIIOOI:S ........ .
~~~ 0:.
t-~oro espeCla.lll 6 •¡, ... ~~~ 2
l'rlwbaw&n~ ó 'I• ll:l:tb Vt b4..
Garrofes
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1<1
llaleuci!Wee
b
11~
•¡,
o~-····
~"
'"
rra.w.a&IAWt.
6
•¡, 111:1~<
>N 1111 ,,
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t\la.r
a
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l'ta.namecut.
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•· I "
,
llb t.1o
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,¡, 50 u. Na.vaJ wevant 6 ,
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eu 2:1 setes els quaranta. quilos.
,;o lo
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•
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a
&mortlt
o •¡. Af' ......... W• Coot
• ila.. 0 '/• •........ ~ :
oe
Malaga.
superiors, a 75 pesse•
un'l a ......... ~4 b•
•
Obliii&CIOnt
lnOuttrtalt
•
o U,.H._Ue••
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~ • .1/:1 'I• ... o1 b\o
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•
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Llonguets per a pollets
•
13 .......... .
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20 a 22 pessetes els cent quilos.
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Fom. oObres Qe<l t1 ,
"' òl
(
artera)
<.iran Met.ro 11:1:.!;,& e '/•... ~• :,;.
J!J ·
~J _
qu
·
•
Ul28 s ....... .. ..... So
Oran Metro 111~ 6 'I•... d1 14 Magat:GeiDS
e
tsJiiO»
•• _
Farines de blat
•
o ........ . W.J :¿.,
lio&el
ltl~ 7 ·¡, ••••••••.
~
&mort.u•• o .,. A ........ . 1·2 ...
:::~~J't>àt>~c¡f:¡: ~ ~~ ~~ 5U l:iUilelG .t.<>panyota U/:.&4 .rt :...
Corrrent, mitja força, 68 pessetes;
•
11129~ ........ . 1u2 4~
orell8e 4 I:S o u 15 g ... oó ~~j~ :~~~~ i~~~ =~
torça magna, 74 ; Aragó. mitja 1or"
o ......... 1~b0
OrellM G t a prtor. ... ~~o~
Ma.dnll·Pa.rla 6 •1 , ...... 0 ~•
I) ....... .. 102 1111
ça, 66 ; fdem, primera força, 68; fdem,
IU~ .,,
•
Ilo . ....... .
P. o. Santa 6 'I• ...... V5 Manutacturea
oe
Suro
o:1
•~
blanca. 63, 1 fdem Cabezuela pri1114
•
1.> ........ .
1"2 2J
l'àn¡er • Fez 6 •¡, ...... l~ii 64.
ec. M.aQu. l'erres. Mar. b · • v i ~"
mera, 32. Tot els cent quilos.
lkl~:w or .1:r-.u-er1a A•••
.4o:..
Alle t.ropoU t.alla Ce (.;OWI
• I IAI
.;, 1
SODa or l'r11110rer1a 8 ... .4o .....
Mm, POf,8.bo,& tiurl& 7
1-J Al&ua • Oana11
u.ute rerrov~ 6 '/• A hol lv
PI·Oduct.ee PlreW UI~.
•J Oeute ferronarl 6 '/• b 1'-1 CI.
Ou 1 Eleotrlcltat
'
8erL, 1:>. A 6 ·¡, ....... .
Deute f·errovtart 6 '/• 1.. lvi 7•
l 'eletowca o 1/:1 ·¡• .. . ............
Preus a l'eniròs del dia 2'7 dè maig I
__
Oeut.e tern. t l/~ •¡, A ,¡ Ib
.,
......
reuena
Moderua
7
•;
•.
~\liU~ 118 tiUel9a O •¡,
del 1935. facilitats pel CoHeg1 Ofl·
Deut-e rerrv. t 1/~ •¡, !l 8 / ""
,¡ Uwo COt.onera 6 •¡, ..
-\1¡uea ll&lencl& 6 ·¡ ....
'""
bl
Deut-e Ferrv. t l/~ '/• C oid""
lJ1
UDIO l:>aUDerll d 'Ee. 6 I·
c1al d'Agents Comercials de Reus:
•'"'IOD&A iol~. 1110'7 wOblia. l'raor 6 l/'4 'I• A
V&lèn. MlUorea Urban~ .I ··•vue..a .l!aect. 111011 '4.a ;.¡\.
Fruits
~Obll¡r. l're&ar 6 1/~ •¡, B
1vn8$l Elect.. Ull:. IlO / v
Avellana gra 1.•, 115 ptes., els
c:1oneaa &ect. uua 116 b~
116 ll!i
41'600 qUilos.
V·•. ~IODes& Elect 1820 11.~ADOlORI lnduatrl&ll
Uenwalltat
..,..u &I 11 uraeu ........... .
61 ~
Avellana gra petit, 107 ptes., fd.
vd.L&lana
Gas
U
.....
_
..
•J lo
TrM. GeDera.lltat. 6 ·¡. 1 1Ci1 ~
Id. crosta negreta, '10 ptes., 58'40 q ,
P. o. <.ir&WI l'enaeut:..
...,.. IHUlo.ll& Oaa & ........ .
Wl l
Id. crosta comu, 68 ptes., ld.
f'un1cular o.loOtJUIC ... l•"'"""'ana
Ou 11 ........ . w1 ..;w
..., ..~,.lana Gas U e •;.,,, ll~ /v
rrwnv. tia.rc. 1)1'81 7 ·¡
AJuntament.a
Ametlla molla, 57 ptes. els 50'40 q.
l-«t><I&Da <.iaa &na "' . h . l - H1- Tramv l)a.ro pret. 6 ·¡.
Id. gra llarg gs .• 335 ptes., els 100 q.
I'Sit>l.l. Amer ll'Eiec. 6 •¡. 1\J'Il ..;...
l'riWl v. J!Jec. or~olll!.lla.
01,lile4&1uoa 1> •¡,
A!guea Y&JenCla. pret .. l<fl ld. íd. td propietari, 310 ptes., fd.
nt"l.l .-uuer. o·.~~aeo. bOlla 11•vO .,t,
~ce!OD&. ~emeetre .. .
OJKt::~~a.nta Ebre, Bons ...
•
lll06 4 .... .. o" car.auwa oaa •· u ..... . 1\ I J Id fd esperanca 1.•. 280 ptes.. fd.
12v
.,..,
1.;00p.
Flwc
Eleo.
6
·¡
••
6~
~~
..dO<.
Catalana oas • · E ..... .
•
U106B ..... .
ld. 1d. esperança 2.•. 270 ptes., fd.
Voop. l48.lllebw:la .Ener
w4cawana oaa a. 1" 6 ·¡. 1•1 •
1110& o ...... O< bl.
blera. Elec. Catal. 6 ·;. .~ b\.
IDsp Amer &ec. A&l 44~ bV
t
UI07 O .... .. .tiId fd. comú pats. 260 ptes., ld.
Ener¡¡. ltllec. Ca&t.a.l. 6 •¡, 1u..I:Usp. Amer. !!;tec. 1 . u
""
I
11110 0 ..... . tub\.
Id. td. comú Aragó, 260 ptes.. fd.
116.,¡¡
Enera. Elec. Oat. 6 ·;. w IWWJ;~. Amer. Elec. a. E
IU•
ua~I:S ampl.
Id. id. marcona grossa. 325 ptes .. td.
.Energ. Elec. c. 6 •¡. 19~ hl ~~~
Aigüe& del Llobre¡at. .. 1t.o0 1
Ull:. J: .... ..
o8bl.
,_ t:nera. Eleo. o. 6 'I• 19a:.l 1111$ :.o
Elec. <.ias Lebon a. B" ..
Id. td. fd. propietari. 275 ptes.. ld.
1
191:. F .... .. o•¡,.._
Ener.
Elec.
o.
Bo~:w
11118
lll;l
/0
o.•
L'tansmewt.erra.wa.
67 5w
1
11Hll8 ampl
VIns
Ener. Elec. o. Bo~:w 18:.4 1wBanc d'~pan)'a ....... .. ~•
11110 l'S ..... . o/ /o
Vi blanc camp, a 8 rals.
8<1.1lc Ex,. e1 · ~panya ...
Eléctr1ca OJ.noa 6 •¡, ... '"oli~
.•
1111'7 s ...... o/~
•
11118 8 ...... bl :;:.,
61- Electrlca renerue e •¡. a~Vi negre camp, 8'50 rals.
Ciment. «Aal&Dil» orc••. I~
Elec. 1 Ua.a LebOn 6 ·¡. 1w "'"'
Ctmen' c.AsJIUld» pretM lw•
Ullll ~ .... .. Ol bl.
Vi
blanc Conca I Urgell, 8 raJa
A!guee
Barcelona
a
•¡.
16Ctment c:::>ansoru ord ..
J.<>1
111:¿0 s .... .. ~I :n
Vi rosat. 8'50 rals.
Alaú& Barcelona t •¡. 44c. «I::>IW800». prel. '7 ·¡. 4.>Jl a..
•
111~1 e·¡ ... .
Al¡¡uee
I:Sd.rceloua
6
·¡.
Croll, 1:>. A. ...............
Vi negre. 8'50 rals.
•
u121 e '/• dc ...ll~Uea Barce!ona 6 •¡, C
1114Const. FerrovJ.Arla .... .. 10'.1•
111:16 6 '/• ... y] !t~
VI negre Priorat sec. 10 raia.
Aiauea I:Sarcelona 6 •¡, IJ '"'¿ CIV
Cobertes 1 Tewa<1ea ... w~
•
111:.e e·;... . • 1 ;¡()
Oenera¡ H.eiaG!ut 6 ·¡. /OVI negre Priorat amistelat, 11 rals.
Eapa.nya lDdWit.rl&l - .. •lli•
19211
.eLlum 1 f ·orc- Llevant.... 114 IJ
Carbura Adetall.lca .... .. 1114I
11141:1 Ezpoa
ll'tVI blanc Ribera Ebre. 9 raJa.
a.tanrea&n&
Elec.
6
·¡
....
odFoment.
<1'0brea ........ . 16~
•
111:¿() ~:Salmes ... lO
Vi negre Ribera Ebre, 9 rals.
81PrOCI . .Forcea Motr. 6 •¡.
1
UI~ I:S&imeB
Taoa.ca FUlpwea ........ . .;o4 116wJVi blanc Mancba. 9 rals.
t
I.IIJ~ P . Fre
o/ W
Rll;pano bw.a:.a ........ . 1111llU. Prd. For. Ad. Bona '7 ·¡.
•
~:¡a 6 .,•.. .
IloJoRote! Rita 11 ·¡, ....... .. 811IS- Pro. For. M . e ·;. 111~
Mistela blanca, 13 rals.
•
Ul34o 6 •¡• ... IlO&
lnduat.r1es Airlcolee .. •W 87- Can. 1 Re¡ante ilbre ... ~
M1stela negra, 14 rals.
Bons Re¡ada. LleYII.Ilt.. h4,(i.)M.aQulnà.rla rerreo.'tnl••.
•
CllWllPI& 1907 o6 /0
Reiac111J8 Llevant 6 •¡. I~ 
Most blanc ensofrat. 8'50 rals.
Monopoli Pet.rolla "' ..... 140 •
EiXampla una 68w
..OSlo
SevtUIUla
d'Eiec.
1
eér
II<JSa.unera Cat.&lana Pt.ee
•
E1umpla 111~ ~
Most negre ensofrat. 9 rals.
SevlU&na
d'Eiec.
11
eer
tiJ
1
Teletònice
'7
•¡,
prer
...
112
I
t
SODa Retorma
&<>!~~>
118Preus per grau I càrrega 121'8 lisevUJana d'Eiec. 11 Mr 1-1 retetònlca ordlnar1ea • 113 /0O&ci1Z 6 1;:. .,. 111211 .. .
Unió J!U6ct. C&t&IUnl'& o~l Ib
ODió S&llnera EaD&Dl'l MA4àl&aa e ·;. 111:.a ..... . b " tres franc Reus.
Uà1aaa 6 .,. 111:16 ~.... . SdAlcohol Industrial 96-97•. 250 ptes.
W• 6(1
SevUI& kpolicló e '/•
Alcohol refinat vinl.c 96-9'7•. 248.
Valèda 6 •;............. ,araAlcohol destilat 95-96•. 244 ptes.
Cereals • Farines • Doapullea
Antlauea DIDutaolont
Blats de força. 55 ptes.
11< t6
~oca. 11 auuona .. .
Blats comarca. 52 ptes.
ld /J
•
6 a:l111ona .. .
Farines de força, 69 ptes.
•
Ml'le B ..... . 14 b..
PREUS
/4 bl.
Farines corrents. 64 ptes.
•~o
1
e .,. 1.11211. .. 11\ot'4RINQ
Farineta, 42 ptes.
OUPUL1.E.a
•
6 .,. 111ao••• 116TercerUio. 36 ptea.
ArqO ....................... .
.~<>.:.(;
•
ProY1nc1&la.
Se¡oo.....'"~..................
OUt.e.Ua (oorre.nt.) , ... .
Trits, 35'50 ptes.
WUoomUJlltat liiH . .. 5 rerc:erea
-·-·-··-········
.:.1
ü.
1.4.
tut.ra)
....
.
5~~uartea ......._. ...._........
W.Ocomtmltat 111~ ••.
~ ....
'4J
Segó 36 ptes.
rorça ......................... .
ee.aa Cr'<Ut Com ...... 11Num. li .....................
8
Ordi, 35 ptes.
Local. corrent ._._... ...... .
Num. 6 , ............·-···· ·
~
Civada. 4.1 ptes.
.. . euo ~D PtM ela t)(J Uulh.
lde..m ea:tra ··-·-·-··· .
4untM à 'OtlrN PubllauN
Faves. 51 ptes.
Be¡i6
·-~
Preua en Dtea ela IUI
Mc:nute pr1ma ...........
Favons, 48 ptes.
fien JU.rcelona 11108 ... 111:;e¡on.t
...
~ ............. ..
~:
• B&rceiOll&. cu ver~a 82Mo=esc <blat de moro>, ~ pta.
lt
111
aLAU
.::ieaO
-····-·-··--·-······
• de owa. ............ 84 ib
•. ...
Ou1xes, 42 ptes.
r-a
eua
en
raa
J.a
QU&a
._¿u
•ll
l.ttr•
t
C1e WJòD Uutel.. . wlArqC) -.................,..._... ....... .
Vesses. 44 ptes.
Cut.ell& ....................
1 C1e Sevllla a. U. •.. liS U
.. ,O,.ESC I CIVAOEio
Erp. 4.1 Ptes.
btremadura (corrent¡
1
•
a. s" .. 111 1.c1em
(crw1er1
C1VaG.a bt.remaG.ura ..
I
I
a.""" gJTot ets 100 quilos.
• es. TUracon&
......
lclem Manell& ...........
a.~..&nctla •....._~·-··•••••... •• ••
Gat'f'ofq
Na,arra .................... .
Uoreac Plata. dlspon ..
Garrotes. 6'25 ptes., el quintar de
111em IJIIola ................ .
.Penec:tél
········-··········
Valon amb arantla da l'&atat
uraeu
...........
_..........
40 quilos.
Ordl. Uliell ............ ..
l!:&ca.lola. Andal Wlla •
Dtea "I~ '' "
0&1U Cl'Emla. a .,. . .. ll2 ,¡¡,
Arrossos
~ Ebn e •;.
114 ;)<.
Benlloc zero. 48'50 ptes.
ARRO~Ub
Id. zero superior. 49 pte$.
II...Vetil ADOIUuloJ" .... ..
4~
&IClcJl.Ca •••••••••••••••....._.. ..
11·
Id mig lloret, 54 ptes.
ldem &lt.remao ura ... .
VaiO,. •~ • eotiUen eom eteotaa
14em O&lupe.r _ ...... ..
l;o..
111em Mallorca ... ....... .
Id. flor. 54 ptes.
oOblloa
Beil·UOC O ............... .
Favom ADil&luala .. ..
Id. ideal 56 ptes.
Floret ........... ._........... .
laem
l!::lt.remadure
-·
12
15
JlaGo B1p. 4 .,.,.. • ·¡.
Vecea ADdt.IU&la .... ..
Id. matisat corrent. so·so ptes.
Orll.llJa -·-·-·-......... ..
•
J
•
6 .,•
Selecta .............. ·-···· ·
loem est.ran.se• ~~ .. ..
I
I
I
6 '/• 11111>0
Id. mat1sat superior . 53'50 ptes.
rrenca' .................. ..
!:ra
P8lAI
........
.
• •
• e .,. 1\oiId. extra 57'60 ptes.
Farinl d 'arròe .......... .
~<1em et~trma~ r ~
..
•
•
• 11 l/~.,. IOl~
GW&ea _ ............... ..
Bom~ta. 63 ptes.
lll7~
• Or*Ut. Loc:aJ e .,.
PesoLa estrtulstt't• •
MONCEl~Bomba pur 85 ptes.
•
•
• ()li~·¡. ~ .
!dem~
........
..
•
• lDLerprY. 6 •¡. ~.. 13
Q415 CUt.ell& tourretl~l .... .
Id extra. 110 ptes.
WeDr.lllea ADClaiU~IO
1~1 / .
•
• l.DterprV. 6 ·¡. 1.1 .s
ldem tNiect.al - ..... ..
ldem S&Jam;t,nca ..
Arròs en brut. 32 ptes.
f!:stra.n¡~ ............ ..
Oriellt. Loc:aJ 5 •I. 183~ 11 4 43
Tot els 1.00 Quilos , v Orisren.
8ona bpoa. l.Dternac... 100 •l>
Mallorca _, .............. .
PALL.a • AL,.Al.b
IU
:>U
t.ooa1 e •;. am~ per lots
Prat _ ....... - . .......... ..
A.Uaa 1.• ................ .
vaJancla _,............. ..
Attaa ~.• .... ........... ..
Pt.!Ja O'llrceu ......... ..
OIQRONt
t<1em curta ............ ..
PrPUtf. ,."
r.·-~ ~ ¡,. •
4lldaJU&a

.,

•

I

i8"dll

Marca

l:>UI:.SOS

ESPECTACLES PUBL ICS

•

CANVIS DE MO fOES

a

MARYLAND

Placa UrQutnaona, 6--Tel. l1866

.

-

-

Tarda continua. 3'30, ll'30

7'JO, Nit., a les lO:

1

..,,.,...,, .. v .. - I1ALIA ANTIGUA
Y MOIJI:.KNA
(Documental) .• ,,u,.ETAS 1

VIAJERO SOLITARIO
Llonel Barrlmore
Butaca. 2'20. A LES 7'30, 1 PTA

URQUINAONA
Avui tarda. a !ea t . Nit, a lea 10;

EL DIFUNTO TUPINEL
p ft' C~ : e

te 1J•1 :c uit I Etoheoare

LA NIJVIA ALEGRE
per Carolt Lombard
Mor na

PUB LI

I

Cheater

CINEMA

~1816

::.I> lA

oont.lDU& !:lelent UNA i'Eb
NOTICIARIS · DOCUMEN
TALS
VIATGES oto

·--------------------

EL CAP DE POL:CtA ESTA
CONTENT
AJur, aJ mt¡dla. el .,enyor Alvarez
Santullano di¡ue als penodlstes que
estanL content deia molts serveis que
porta a cap la pollcla a les seves
ordres.
Millor.
SUPOSAT SABOTEJADOR
DETINGUT
Ha estat det.lngut el tramviaue Ja.cint Prades t Mac1p. Hom suposa
que és un sabotejador de tramvies.
Ha declarat amb un seg-..tit de con·
tradicc1ons 1 s'endevina. doncs, que
es un professional.
«GANGSTER» AGAFAT
Rafnel López Payes, conegut per
cEl Andalu.z». ha. estat detmgut. For·
mava. part de la banda u1fantü de
cgangsters», coneguda per cEls ln·
VlSlbleS».
ESTAFADOR DETINGU1
Artur .fiuntmio Perez, de 34 anys
tou cletmgut. en el moment que lll·
tenta.a ~tatar, pel procedllnent de
l'enterrament, a:woo trancs a1 co.
merClllnt trances .1:- rançolS De<Ueu.
DETINGUTS PI::.R .JUGAl'<
A LES XAPI::.&
La pollc~a OoOiyl.m.;ue a Ja muu·
tan~a de MontJUIC WlS .;etz.e md1
vtdus que ju¡;a~e11 a ies xapes. Por
tats a Prelactura sl:'m~la ql>e se ls
imposa una penyora. Algue s el e1~
tenen antecedeu.s en aquell centh
ottc1al 1 d altres estan tecla mats pel
diversos JULJats.

EMPRESA CAPITOL

SON P~RTAfS A T~RRAS

bA ELb trliJIVIDUl:i QUt
PRENGU Rln PAtiT EN UN

CAPITOL. - Tard&, a le& 4
ATRACAMEtn
lmt. a 1et> 10: LA l:iLA DEL MIS·
Ahir toren tr&:;¡.laclat.> a Ierra.>.Sa
TERIO per Ntgel oruce 1 lieat.per ¡uardtes el assalt 1 en canuon"
ne1 A.;gcl: MUJERt.-, Pt.:LlGRO·
SAS per warncr llólxter 1 HOM·
t.t . de Preh~ctura, per tal Gt poc;ar
man Ames I DIBUIXOS.
: !us a atspo¡;lc1o d a4uell JUtge. el·
EXCtLSIOR. - ~o conti·
tmc àet.n¡;uts complicats rn J atra
DUi< Ge .¡ a 1.! ..O. EL lòUAf'O, en
r~meul a ¡,. l:ï. A. de Penunat¡;es I
t.:'>Palli O•. I.ICT J.une& C.a¡,ucy, t.L ·
t:::S ELLA. per Mc¡¡¡ t.t-moruer. EL
ralatures de Llana La -dona q:;e es
Af4GtL DI.:L ARHOYO, per '-'"
ta complicada en aquest afer J;i. es
role Lomoard 1 &JIBI.IIXOb
a 1 "s.ffientacla localitat..
COM f AL. _ Continus dc 4 a
12ll0 ' BU~CO UN MILLONARIO.
D'UNS SUPOSATS MALS
en ~pan)ol, per Jean Harlo;v 1
TRACTES
Franr ·1ot. Tone; I!L.... ES ELI.A,
~r 1.1.1ee;
lA'mOlil•r. .JU.&'h~ IA
•e.rc:è Trcvlño denuncià a:Ut a l
PARo\ INDIOS. per Ttm e C.O:.;
JUtJat de ~uard111, ¡-er t~rrera vega
EL AMIGU Ot: rANAf;1A, còmtca.
da uns st.posat.s m~Js tractt's feto
I oJ11>ül);.05,
YIALKUUA - C.or an•1a Ot'l 4
a
se\'a ¡;ermana EulaliB e l lnst:
al" " LIW VII~C ..Nt:.S Ut WiM·
tut. -r nopatlc. on es troba recw"a
POI..t Sltilot:T. u wP.illYOl. per
La demmc1ant es quell>a que a ls
rlornn o.i.le •rl'r 1 t redrnc .March
E;L TRI:.U Olt LAS ó'·H, en c~:>a·
altr.,.s aos ju;.Jats nan paN&t ¡¿ dl"·
n yo1. per Aladr. Lepe 1 S:-.nt;;>ere •
nuncla al Jutjat mUDIC!psl, com el
NO ~ PECADO. pm Ma.,. We~ I
~s t.rac~es o 'l.nb fa1:.a, quan. segons
D16UIX06.
..u" creu. a1xò és un delkte.
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No té esn1ena

Lm preau

T A L L E R S

N U M.

Te l •fon 1(448

CI

R.oberto Castrovido publica un
interessant article a El Diluvio, clel
qua.Z 3Ó1l eb següents fragments:

Tretze sessions.. ~
¡i res!

Com fan les lleis
En& ho diu. El Liberal:

Im-1

cEl dictamen sobre la. ley de
Heraldo de Madrid Ja a.i.rí l'e- prenta t.e es•a. dis..:utiendo en la
cLos llberales de antai'lo Portela.
forma
anormal que tan reiteradalogi
de
les
activitats
del
Gcn;ern:
Valladares, Royo Vilanova. Chapamente han denunciada las oposlcioBarc•lona. un m"
2'50 otea. prieta y Velayos se han sacudido
«El ministro de Haclenda. babrà
for a. un trlmeatn
7'50 • el bljo pegadlzo que concibió a es- de leer esta tarde a la Càmara el nes y hemos comentada nosotros.
Amerloa Llatina I rortuaal
cote doña. Qulrlndanga, la daifa, o proyecto de presupuestos generales Ahor& se lleva con menos regulariun t rimestre
r- • la deidad, porque no digan que didad que al principio. Se discuten
del Estada para el segundo semestre
Altres oalsos. un tlmeatre
11 •
famamos, representada en el esta- de 1935. A conttnuación el señor las enmiendas. No se votan por falta
dlo de lo. Prensa por «El Debate». Chapaprieta pronunciarà su ~curso do diputados; pero se pesa de unos
Ora.clas al señor Portela y a la de- de presentaclón. Est~ ha de consti- artfculos a otros sin haber votado
claraclón insinuada por el señor Gue- tuir, por ahora, la nota pol1tlca de nlnguno.
El sefl.or Alba &segura bajo su parra del Rfo y manifestada solemne, màs interés. De ahi nuestro prop6pontlfícalmente, por d .m Emlhano sito dc ofrccer a los lectores unas labra de honor -y dlcho està. que ya
Iglesias, el proyecto de ley de Pren- manifestaciones del núnlstro de no hay forma de ponerlo en duda-,
que as! se hace en todos los parlasa ha. sldo retlrado, no a1 corral, Hacienda.
mentos de Europa.
como dlria un periódico callflcado
Visitamos a prl.niera hora de la
En el de Espafla no se babia hecbo
de llbelo en su tlempo («El Pals», «El
Progreso», «El Radical», cEl Motin», tarde en su despa.cho oficial a don basta. ahora. y se hace con quebranto de la fonnalidad y de la seriedad
«La. Publiclda.d» y «El Progreso», de Joaquiu Chapaprieta.
-Hablaré de:;pués de mi int~r- que debe presidir en la confección de
Barcelona; «El Pueblo», de Valenela.), slno al gabinete de reparaclo· vención de esta tarde en las Cortes las leyes.
A LOS DOS At~OS DEL TRIUNFO
a «Heraldo de Madrid». Hoy no lo
Claro que esa. falta. de respeto a
nes.
DE LAS D ERECHAS
La. minoria radical dljo por boca considero oportuna. En realldad, ml la función parlamentaria se hizo an-Lo que han conse¡uldo hacer
su adalid que no votaria el pro- discurso ha de recoger cuanto de 1tes de abora notoria.
los patrtótlcts derechlstas espaf\olll, de
Votada y promulgada Ja Jey que
yecto, según acordó hace un trimes- màs interés pueden o!recer los pro(de cHeraldo»> tre. Nos sonó a campanillas nuevas blemas económicOs pendientes; pero NOS OBLIGA a. vender los periódila fa.usta declamaclón. El hecho de estoy a su disposición sl mañana cos a màs precio del que nosotro:;
que el señor don Eleoy Vaquera, di- desea alguna. a.clarac1ón o amplia- con&ideramos remunerador, se ha
modificada uno de sus arUculos pera
un nou invent per a distreure les persones que s'avorreixen viatjant, I sobretot els Infants, per als quals
puta.do radical, con un subsecreta- ción.
Y nada mà.s nos dijo el sei1or Cha- que la ley anticonstitucional empiece viatjar és un suplici, perquè no volen estar-se mal quiets. Aquest In-vent consisteix en la lnstaBacló als
rio radlcallslmo a Ja. vera, como dlcen en Córdoba, presentara el pro- paprieta. Sin embargo, el informa- a reglr un mes an~. en 1 de juruo trens d'un aparell projector de peHloules &onores. Les primeres proves han tingut lloo en el trajecte Klng's
Cross 1 Paterborough i el públic n'ha quedat molt satisfet. Segurament aviat en veurem d'instaHats als
yecto, da novedad a la declaraclón dor lnda¡a que el diScurso del ml- en vez del. 1 de lulio. Para ello !ue
nostres trens. Ara el que cal 6s qua mirant els films '\o ens passin de llarg els punti de destinació. Acl
de Guerra. e Iglesias. ¿Es que como nistro de Hacleuda entre otros ex- preciSo olv1d~ de lo pactada con
tenim un tren en plena «SeSSió»m.lnJstro de la. Gobernación se pue- tremos, habrà. de ~erlrse a 1&~~ re- Jlas oposiciones, que depusleron su
<Express-Poto).
de hacer todo lo contrario que como formas tributanas y a slmpll!lcar actitud obstruccionista a condlciOn
los gastos admmistrativos que por de que la ley no ngiera hasta el 1
diputado radical?
Raro es que un radical de toda concepto de tuucLOnarLOs agravan de jullo.
<Censura.>. Per a. examinar eis !ets que leg1timament les ostenten.
¡Esto n;o es !onnal y ser1ol
la vida entregue a las Cortes un el presupues'to, ESta cuestlón de los
L'argument de més intenció poUsumariats, el fiscal lla recolzat la.
Pero aun lo es menos lo que ha
proyecto que dlgnamente no pueden tuncíonarios es tan espinosa. que sólo
votar sus correligionarlos, segw1 han poniendo en ella la mà.xlDla buena ocurtdo en Ja promulgaclón de la
Segons el correspo1z sat dc La. seva critica i les seves acusacions en Uca el fa el fiscal a propòsit del
COMENTANDO
Publíc1tat a Madrid, el tíscal de els testimonis acusatoris amb menys- caràcrer del moviment: no hi podia
-Tottll, qua unoa se oall&J'on Iu declarada, en nombre de la minoria. fe puede evitarse el ministro de Ha- ley ~odl!icando el articulo de refehaver República federal sense una
la República ha acusat sense du· preu per a les proves contràries.
pantuflas y otroa 11 putleron laa radical, los señores G\terra. ael Rio clenda un ser10 revés. El esplritu de renc1a.. Aparecia_ en la. «Oaceta», con
ciudadanía del señor Cbapapr1eta la. finna. del senor Marraco, cuando
La història del procés arrenca del intelllgèncla. prèvia. amb les altres
resa ni violència, d' una manera
e Igleslas.
bo tas.
plet de le. llei de Contractes de Con- regions que havien de tederar-se amb
Pero no so han acabada las rare- reclama en este caso la colaboración esto señor ya. no era mlnlstro del
trcda 1 grisa:
(de «El Llbera.b)
cuantos se slent
ta blé 1 1 ramo, por haber cesado en la carreu i culmina en la resolució de la
za.s: de la Comisión dlctamtnadora de
mente anlmados. an m n gua - tera. de Industria. Y Comercio qutnce
«Una.
mica
menys
de
tres
hores
ha crist d 'octubre. Considera el fiscal ca.ta.lunya.; doncs l'apel:lació federal
es el señor Moya, que no puede voo veinte dias antes de aprobarse la durat I mfonne del fiscal de la Re- que amb motiu d'aquell plet s'inicia era una tramoia. per a no · alarmar:
tar el proyecto que dlctamma ru
Y con haber pasado a. primer pla- ley que nos ocupa.
pública. senyor Llorenç Oallardo, da- racc16 subversiva de la Generalitat, el que importava. és l'Estat Català.
como radical que es, ni como libe- no el problema presupuestano los
D'aquesta fonna indirecta sosté el
Nuestro fraternal colega «Heraldo vant el Tribunal de Garanties. El o més concreta.ment
les seves arro- senyor Oallardo la tesi de la intenral romanonista que fué antes del esfuerzos de aquellos que pretende11 da Madrid:t se burl& donosamente de senyor Gallarda és un orador foa.dvenlmlento de la. Repúbllca.
amordazar legalmente a la Prensa la. equivocación. y esto es segura- I rense, fred, opac. monòton. Posseeix. gàncies. Llegeix amb aquest motiu ció separatista, però sobre aquest
El proyecto, calificado de engendro Ubre quedarAn de hecho arrincona- mente lo que procederia sl no fuera. indubtablement, la. tècmca professlo- paragrafs del:; discursos pronunciats extrem no insisteix.
en aquella ocasió en el Parlament
1 por algunos periódicos blasfemes, ha
dos. Sabidos son los deseos que la. un &intoma. màs de cómo se contec-1 na!, desproveïda de passio i iHustraSobre un altre extrem si que insldo examinado en el Gobicrno que, representación del Estado tlene en clonan y promul¡an las leves en las da amb algunes condicions d'agude- de Catalunya pels senyor Llulú i
sisteix: el de la. declaració de l'estat
Companys. (Censure.).
tras ligeras cnmiendas, lo volverà a. que, .sm nueva.s prórro¡as, lss Cortes Cortes que han deperado'
R
sa
1
d'esperit
sarcàstic.
La
seva
pa1
presentar, no como obra de la Co- aprueben la ley económlca. Estos es- públlca.
La relaciO deis
té en llavis del de guerra. Llegeix la reveladora con106 elementos que a a li e- raula grisa descobreiX la 10rmac!ó tiscal la. fredor fets
mislón dlctaminadora, sino como fucrzos que vlenen reallzàndose para preponderau.
d'un inventari. El versa telefònica del general Batet
en e as estricta del funcionari Al senyor Gaamb el cap del Govern per a declaprop1o y directo proyecto de ley. • sacM adelante el proyecto de ley de
Ni en la impreuta de la. cOa t
llardo n1 correspondre una altra ac- gran drama polític precursor del 6 rar l'estat de d'excepció. El ban, tot
Esperemos a. ver qué es lo modifi- Imprenta han resultada, de otr& par- los toman ya. en eerio.Jt
d'octubre
adquireix
amb
les
seves
ce a» tuacló sostenint davant el mateL"
I la. forma. com fou publicat, tenia,
cada y recordemos que el señor Va- te, casi ineficaces basta abora.
Tribunal el recurs del govern de Ma- para.ules el sentit d'un fet normal. a judlcl del senyor Gallardo, força
quero lo enmendó ya. una vez, de- Con la de hoy son trece laa 1&drld sobre la inconstitucionalitat de Evoca la. solució de la crisi d'octubre
jàndolo peor de lo que estaba.
siones de Cortes que ee han cele1!1. Generalitat a propòsit de la llei i parla dc l'entrada del senyor An- d'obligar. Del diàleg entre ~~ coman- ·
No nos sorprenderà que courra brado desde que se fonnó el actual
dc Contractes de Conreu. Escoltant- gucra de Sojo en el Govern en ter- c;lant Unzué l Pérez Farràs, accepta.
HOMENA.JES
ahora lo mlsmo, porque el proyecto Goblerno y en todo este tlempo no
Faixes
per
a
Htómac
oalaut
lo avui, recordàvem aquell altre dis- mes que l'ex-fiscal de la República la versió del primer. I sl no justifica, - ·
-Ya nan empezado los banquetu
de tal condiclón que no t1ene en- se ha logrado ni aprobar definitiva11
li
curs seu pronunciat amb la mateixa. no haurà d'?gralr gaire al seu com- e,lmenys explica. que els Consellers,
en honor del Sr. Gil Robtes, El prl· es
j:l presos, foren insultats. Amb aques- -~·
mlenda..»
mente la. ley de Bases municlpales.
fredor, amb idèntica monotonia 1 pany.
ntero, con un suculento menú.
Y no ya el «quorum», slno que ayer
HOS P IT A L, 1 'l l 1 3 3
inspirat, podríem dir, en el mateix
El sentiment politic deis homes de ta apologia. de l'insult, acaba el fisSl; pero ha faltado au plato preo
no logró el bloque ministerial reunlr
sentiment. Potser el discurs d 'avui la Generalitat estava unit a. la pro- cal la seva primera. part del discurs.
d1leoto•
en el salón de sesiones los cien dJpul'haurà tet lamentant el que va pro- testa. popular de Catalunya, En
Amb excepció d'alguns períodes en
-¿Pollos a la .Jap'7
ta.dos_ que son necesanos para una
nunciat fa prop d'un any en aquesta aquest sentiment hi ha, a judici del què l'argumentació ha estat tivant
(de eLa. VOP)
\'OtacLón nominal: la del articulo prlmateixa sala del Palau de JusUcia. senyor Gallardo, el gèrmen d'un de- I penetrant. l'informe ha tingut un ··:·
El senyor Gallardo no ha ama~at licte. LlegeL" el clP.ÇH_ment del 6 d'oc-¡ to general d'inconsistència; tam\)é ..
La Llbertad propugn4 per una mero de la ley de Imprenta.»
opoafctó en tota la lfnta a la llet
la. relació que en política s 'estableLx tubre paràgraf per paràgraf. En el amb l'excepció de · les •fases desgrà-:. ,:
entre fets que desbotden- el marc ju- prur.c r no lli troba el fet delictiu; ciades que hem asenyltlat, el to· ge-~~
de Premsa:
•
cA los confuslonlstu les parece
l!!l Sol atac~ tambi, com és 16- rídic en què hom pretèn tancar-los. en el segon, si. En assumir el · Go- neral del discurs na estat correcte: ·
mal, rematadamente mal, que, ante
Diguem abans que tot que l'acu- vern de Catalunya totes les facultats Les defenses no trobaran gran di!i- •
gfc, la llei de Premsa que tant
Ja, lneficacla. de las razones para.
sació ha. estat mancada de violència del POder hom despulla d'aqueixes cuitats a rebatre els arguments dèl
fntere6a a les drete6:
hundlr el monstruosa Estatuto de
i de duresa.
mateixes facultats les institucions senyor Gallardo.»
cNo podrà tildarsenos de lmpa.clcncEl Debate», nosotros preconicemos
La. 'nerra publica l~ not4 &etel ni d e obstinados sl volvemos una.
el màxlmo de energia en la oposigü.ent:
vez ml\$ en nuestro comenta.rlo al
clón parlamentaria. Es lOglco. Pero,
«Dos discursos merecen atenclón tema. de la ley de Premsa. Hemos
en trueque, a. los republlcanos les
parece bien, admlrablemente bien, especialfslma estos dias: el del señor aguardado, no sin contianza, en esque se agoten los recursos conce- Azaña, que ha revestida caracteres pera de que un prudente olvldo re• •l
dldOI! por el reglamento de la Cà.- glgantescos de espontàneo y !ervo- legara el proyecto a la oscurldad
mara, no ya. contra. el engendro ~ roso plebisclto republicana, y el del de que nunca. debiera haber salido:
dista, eino contra. unos Presupues- señor Gordón Ordàs en BUbao, que Y es preclsa.mente la obstinaclón aje.
tos que, arrumbados por pésimos en ha. susc1tado no mcnos !ervor y en- na. la que nos obliga. a tomnrlo de
octubre, vuelven a las Cortes ahora. tusiasmo entre las masa.s lzquierdis- nuevo en considcración e Insistir en
nuestras ya. reiteradas posiciones. La
tas del norte de Espaiia.
para su aprobaclón.
ILUSIONES PERO ID AS
que abri¡aba.mos respecto
En amhas alocl.clones, proplcladas esperanu.
El je!e Invisible de la Ceda es muy
lL DE LA CAVERNA.- Y yo que
a la relegación del dictamen celebre
!undamentalmente
duefto
de
lmponer
por
un
que
ld~nuco
siga
en
las
creia que la Rtpllblloa habla d..no era gratulta nlin!undada; no resCortes el engendro rechazado por sentimiento popular de llberaclón, de pondía
apareoldo ...
un optlmismo, que sc enla Dictadura. Pucde conccder que urgente necesidad de acordonar los cuentra ablen
leJos dc nuestra dispoaqul, allà y acullà se quite al ade- postula.dos democrà.tlcos de la. Repú- slclón de inlmo. Tema como ~undR
feslo absolutista lo necesarlo para blica contra el virus mona.rqulu.nte mento sóltdo el becho parlamenta.rio
que el resto pase. Pero los republi- y fascista.. advertimO& al miamo pro- indlscut!ble de la derrota sufrida. por
canos creen, y se hallan en lo firme, póslto, el mismo sentldo de la rea.U- los defensores vergonzantes en el hcque contra la voluntad del jefe In- dad nacional. Esto es: el afàn de es- mici~o. Nadie ha querido respaldarvisible de la Ceda. y contra. el apoyo tltiitilar la artlculaclón, la cordina.- lo publlcamente; nadie se ha. atreque den a la Ceda sus auxUiares- ción -¿por qué no la fuslón?-, de \1do a asumir dtsde eu comlenzo la
¿qué seria de la. Ceda sin sUs auxi- los republlcanos, &in deBdeftar la patemidad del lamentable engendro.
liares?-, las oposlclones poseen ar- ayuda. mà.s o menos directa, en la El PfOPlO ministro de la Gobcmaclón
mas de suma eficacla, cuyo empleo oposiciOn o en el Gobierno, en tales se ha mostrada disconforme con èl·
es licito y aun imprescindible cuan- o cuales pulltos concretoa, de las el proplo Ooblerno, tn su declara:
do con elias puede evitarse que se fuerzas del proleta.riado.
ción ministerial, ha cnw1ciado su
desfigure la. Constltuclón màs de lo
A que estos propóaitos ,.,.que estt.n propósito de retlrarlo. Y, sin embarque ya. lo està..
en el alma de la. op1nlón, que la go, ni se retira nl se reforma. Sigue
'·
Sin duda que los confusionistas opinión impulsa. con su lnstinto cer· lmper~rrito su canuno; afronta la
prefleren los torneos académlcos, tero--, lleguen a reallzarse hay que Oposlción mé.s dUr&, 1& ObstruCCLÓn
TRANSFORMAC I ON
cuando se ha. \'isto cómo se desa- ir con ln màxima. rapldez. ¿Cómo? incluao, y trata de uJir adclant.e co-La I convertida en unoa zorro1. tlenden las ra.zones. 1Qué le vr..mos
mo empujado por fuerza.s ocultas y
(de cL~_~be~) a bacer! Frcnto a eso, cuya eficacia La fórmula es lo màs secun.dario y mtatertosas. L& oplnlón publica, bien
ndjetivo sl el de.seo es profundamen- informada como esta
de est.e asunestà. vista dcsde octubre, nosotros te 5lncero, .ai todoe sentimos en la
segulmos y segulrcmos preconlzan- plel y en los buesos el pell¡ro co- to, ha de presenciar con asombro 1
do responder a la. guerra. con la mún. Ba.sta con esta percepción del esta anoma.Ua, que parece imposiblc
guerra.. Las ma.yoria.s podràn tener contorno politico y social y con la de explicar.
Y ein embargo, quiZ& llU cxphca·
la. fuerza. del número para lmponerse lealtad en los compromiSos que ••
verdadera resulte, no ya. (acli, •
contra \·iento y marea. Mas cuando adquieran para llegar a. un feliz éxl- ctón
slno demas1ado fí.cil: la política. esta
eso acaeoe, se està. en dictadura par- to en las tarea.s lnmedlatas. La. cues- hech& por hombres,
y en ella &e rclamentaria. Y contra tal dictadura tión de. principio sobre tooo. Pactos fleJan. no sólo las làeologias y proes imprescindible agotar basta lo clectorales. Pa.ctos de consolldactón, gramll8. no sólo tamblén los intereúltlmo los recursos que conce<l.e el respeto e mcrementación de las li· ses mas o menos le¡itlmos, slno tnreglamento.
bertades democràtlca.s por de pronto, cluso las paslones. No bace mucho
Sobre todo citando se ve cómo el y a cumplirlos. De lo demu, da 1aa tiempo, con ocas¡ón de una pesada
Estatuto se dlscute contra todas las tàcticas, de los matices especlfleo& crisls, hemos visto cómo un rapto de
prescripclones que rigen la obra. le- de cada agntpactón, el curso de 101 soberbla dió Jugar a actitudes, nogislativa; es decir, en ré¡lmen de- acontecimientos dispondrà. Sobre una. ta.s, càbalas y... hechos politlcos, cuclarada de dictadura parlamenta- basc indispensable dc democracia yos efectos e:;tamos vl\'lendo. ¿No
ria..»
garantida todo serà pos¡ble: la salva- seré. esa mtsma. .sooerl:iia la que ahoLA «PERRA GORDA»
ción dP. la Unea revolucionaria que ra. sostlene en ple el fantoche de la
-1No somos nadlel Dentro dt
el pueblo imprlmió al ré¡lmen, las ley de Prensa, y manticne el protres dlas ya no valdrt una ni pua
reivindicaciones de justlcla social yecto contra viento Y marea, y obllg& a. dlscutirlo en la Có.mara.? 81 e:;
comprar un periódico...
inexcusables.
el caso resultaria de tOdo punto
Es la opuuón ~ntléndanlo blen asf,
mtolerable. Y no ya por la baja calos que asumen 1a responsabuidad lldad del factor pslcológlco decLSivo,
de encama.r estos anhelas populares smo porque con ello se orendt! a Ja
que fa ..
-la que orienta la linea de conducta di&nidad del Parlamento, cuya razón
a segulr. Son los mllla.res y mWares de ser como ir1Stltuc1ón estrlba en Ja
de espalÍoles que acuden entuslastas pOIIibilidad de que, medl&nte la dLSa los comlcios dc izQulerdas qulenea cualón pública, sea.n C\ifadas postdan la pautn precisa. Los republlca.- bles atrocidades dema.siado notorms,
nos, los trabajadores, la pequeila bur- y de que los grupos de oposlclón ha·
guesia. y el proletartado con!unden gan valer sus argumentos con alguy funden sus aplausos en un único na. e!lcacla. Cuando estos ar¡umcnclamor.
tos ban sida tan poderosos como paea r r r
r o n a , n. o
Un únlco esruerzo -haz da todOI m sumar la opinlón ca.sl unànime
CAM I NO DEL CIELO
molos
esfuerzos
populares-,
sa.lvarà
a
de la. camara, y amqullar, materlalDe Prcnsa:
cEl scflor Lerroux \'isitó al Espafla de la invasión de las dere- mentt e.n1quilar, un proyecto de Jey,
oblspo dc C6rdoba. diciéndo- cha.s. Concrétese, rcalicese de una sefÚJ'l ha ocurrido con el que nos
le que lo hacia como Jefo del vez. Y cumplase el desi¡uio del ma- ocupa, no cabe desentend~rse del he·
Goblemo, como cordobés y mento. Sacriflquese lo meno.> a lo cho parlamentano producldo y se·
como amigo.:t
L EY DE PRENSA
màs. El mat!Z a. las idea.s sustantl- culr adela.nt.e con el pro1ecto, extra·
- No tango razon.., pero la ~
- Un punto de contrlolón da a una vas. El continente al contenido. El yendo eu texto a la aprobación del
barM"~os por esto,
alma la alvaclón ...
lnterés personal a la4 necesldades de e<mgreao poco menos que a la
(de cEl DilUvlOJ) la mayoria..»
(de ciA Tterru>
tuerz&.»
PREUS DE Sl88CRIPCIO

..

L'acusació

I

*

LA ESCOCESA

Una enèrgica
oposició

La tossuderia
de les dretes

Reconquistar
la República

I El bon. enllumenat és una de les bases·. més>
sòlides de l'èxit de qualsevol ~stablime.nt

(!Je~9JH2 ...

dóna la sensació
de modernitat i
netedat

atreu l'atenció del
transeünt i l'incita
a comorar

I

Visiti la nostra Sala de
Demostracions d'll·luminació,
e Gi
1
(Telèfoh 16545. int. 514}

Si vostè no està sa- fisfet del rendiment
del seu enllumenat,
demani el consell
d'un expert de la
nostra Secció d'llluminació,
li
cilitarà, sense com·
promis de cap
mena, valuoses indicacions i proiectes
per a la seva
dernització,.
......

COMPAr\jiA BÀRCEL O N ESA DE EL EC TRI CID AD ..

4

•

T EA T

ELS E.SPO RTS

DIUMENGE,
2 deMATI:
JUNY, a les
10'30 del
Sessió de cinema al Teatn del ..
Bosc, organitzada, amb oaire
benèfio, per la Secció de Cinema
de l' Ateneu Popular de Gràota
del 1918
2 Documental de l'esport soviètic Soviets Espor tius
3 L'Intens drama de Pabst
CAR BON
Per a localitats, al preu ú.nic
de o•so pessetes, abans del dia
de la sessió, al local de l'Ateneu
CSalmeron, 177) 1 a l'Ateneu
Enciclopèdic Popular <C&rme;
nú.mero 30)

El Barcelona guanya
l'Espanyol per 5 a 3

RE I CI hQ

1935

A

,.

1 Documental de la Rússia

El partit de comiat Enric Mas

DIVENDRES, 31 DE MAIG DEt;

FIGURES DE HOLLYWOO~

FESTIVALS DE GERMANOR
CATALANA
Demà, dissabte, 4 lu deu
de l4 ntt, al

Ateneu de Sant Gervasi
Bèlgica, 127

La companyia de l'Ateneu Re·

publicà de Gràcia, qu..: d.irlgeix
Josep Serra., representarà la. comèdia en tres actes de Llu1s
Elles

LAI SETMANADE l'ESPORT

EL FILL DEL SENYOR
GOLD
Extraordinari concert a càrrec
d el novell

ORFEO :.id1VASIENC
que. dirigit pel mestre Ernest
Cervera, interpretarà un escollit
programa. d'obres de Millet, Pecanins, Pérez Moya, Sanxo Marraco 1 Morera
Per a inv1taC1ons: Avipguda
Prat de la Riba., 2. Olis 1 Sabons. Telèfon 78393. Ba.r Bonanova., Sent Gervasi, 98. Carrer
Saragossa, 90. Plats 1 Olles.
Dem~.

a dos quarts de nou
de l4 nit

Teatre Fontova
(Santa Colcma de Cervelló
Colònia GtJ.eU)

L'o p eret a cinematogràfica
Ronn11. per Kate de Nagy 1

Wllly Fritsch.
Representació per la companyia. Estudi d'Art Dr4màtica,
de Molins de Rei, de la comèdia de J. Navarro Costabella,
el qua.! assistirà a. la representació

VICTOR

DAURA

El tenor

DOROTHY DEARING

JOAQUIM SABAT
done.rà. un concert d'escollides

TEATRE NOVETATS

cançons.

La meritlsslma formació In·
fantll que dirigeix el mestre
Enric EstivUl i Vaquè

LES GAVINES
DE LA BARCELONETA
i•

Dia. 8 de jun11, 4 les
deu. de la nit, al

Coltseu Pompeia
TTilve8813f''li, 8

Sota la direcció de Joan Musté,
es posarà en escena. el vigorós
drama. en tres actes d'Angel
Gul.tnerà

L'ANIMA ES MEVA
Ba.llets per l'Esbart de Dansatres cGermanont, de la. J. d'E. del

L'uESPANYOLll, A L'ARGENTINA

Ja ha estat acceptat
el contracte

Camp de l'Arpa, acompanyats
per la. Cobla Montsen11
Gran acte de concert pels eminents cantants del Gran Teatre
del Liceu; Josefina Blanc, .;o.
pran; Antoni Marquès, tenor;
Ricard Fuster, bariton; Patrici
Bertran, baix. Mestre acompanyant, Josep Rodon
Sardanes per la

Campionat Individual de
Catalunya

Buen05 Aires, 30. - L'Associaclo
Argentina de Futbol ha decidit acceptar, en principi, la propos.cio per
tal de portar el Club Deportiu Espanyol de Barcelona, per a jugar
contra una selecció de Buenos Alres.
EL CAMPIONAT D'ESPANYA

NO ME OLVIDES, obra lírica de Romero,
Fernàndez Shaw i el mestre Sorozàbal
PROLEG
Una cambra fosca al sotabanc d'U·
na casa de Viena. Un catre, dues
cadires l un plano sense cua. Entra
en escena un home -hom assegura
que és cambrer de cafè-, camina
a les palpentes. ensopega, es despulla. l es f1ca al llit. Surt Marco Redondo, que figura ésser un mW;ic
bohemi, desperta el dormilega, diu
uns quants acudits, badalla i contessa que té gana. Després parla de
l'art i de la guerra.
Es presenta Concba Bañuls i l'home del catre fuig embolicat amb una flassada. Un cop sols la tiple i
el bariton s'acaronen I es diuen que
s'estimen. Redondo es posa a tocar
el plano per tal de fer cantar la Bañuls. Els d05 a duo canten una
cançó. Cal escoltar-la amb tota atenció perquè és el «leit-motiv» de l'o·
bra. Una cançó que després esdevindrà un himne d'una gran força belUca.

ra. s'ha acabat. Redondo toca el, vi<r
11 l la B:Wuls canta en un cor de
mssos lal.siticats.
Entrades 1 sortides de diferents
personatges. Quan l'escena queda sola. Redondo pren sewnt prop d'WJa
taula 1 es po:sa la ma al cap. L'electricista. des de dal,t del segon pis,
11 acara el focus. Banyat pêr I at·
gentada llum, el sèU rostre sèlbbla
mes palHd. Canta una romança un
xtc carrmclona 1, en arribar a r¡¡¡
fa natural; el resol amb un fal6et
impropi d'un bon cantant.
Ve la Bañuls 1 tots dos es juren
amor etern. Ella d1u:
-Però tu ets un home amb:ciós i
jo una dona vulgar.
-No t'ho creguis. Algú t'ha en·
ganya&. I tots dos se'n van vers la
felicitat.
r arl'ibem al tmal <1e l'obr~. Una
velleta 1 un nmet entaulen conversa.
La vell~;:ta. ha perdut, a la guerra,
el seu till. El noiet', hi va perdre el
seu pare. rots dos es planyen de la
mútua diSSOrt.
·
-Ah la g11erra! -damen, Irats.
l, en dfr a1xò, apareix al toill> cte
l'escena. un gran rétol on hl h!l escnt una «Pallo> com una cas.l. No
es pod1a cercar un mes sun:X>lic i
etect1sta !mat de la comèdia.
Ht ha que veure l'engmyosa or:gioahtaL de certS autors!

ACTE PRIMER
Un restaurant al «Praterll de Vie·
na. L'orquestra ataca un vals. Hi ha
Diumenge es disputaran dos
Uns interessants encontres
un seguit d'escenes tot candor 1 bopartits a Les Corts
·' · d
t't d
na fe. Els personatges fan gatzara,
en nataCJO
I OS par I S e
s'arruixen amb els sifons i s'enfiLa jornada futbolistica del pròxim diumenge a Les Corts és de
Water Polo internacionals
Ien dalt de les taules i cadires. El
pú.bllc riu aquests prehistòrics intents
gran Interès. Es jugaran no menys
Espanya-Suïssa
,
de comicitat.
que dos partits. tant l'un com l'altre.
Com d'Inauguració de la. temporada
'
corresponents a.l Campionat d'Es1 La tiple de la cançó ara va amb
de la natació catalana poden constdepanya.
companyies. Va vestida com
UN BOEU COfnSNTARI A
rar~ els encontres intemac10na.ls
ftft males
una «Manon» de preu. Tots els prclA MANERA UE COtOFO
En primer terme i en partit ú.nlc
que
es
celebraran
demà
disSabte,
a.
I
191
sents
es
posen
d'acord
i
fan
mutis
ATLETISME
Un comentari a la part1tura i a la
la nit, i diumenge, a la tarda, a la
~...
¡
d
piscina del C. N. Barcelona. amb
~~-wvv
pe basti or. Surt Redondo i d1u mterpret.aciò. El lhbre no el necesl'equip representatiu de Suïssa.
que no ha menjat calent. El públic Sita un cop explicat 1 t~.rgument.
DOS GRANS EXITS
' no ho creu, perquè sap que cobra
El repartiment de premis del Aquestes reuniom són organitzades
La partitura del mestre >:>.J.wabal
per la Federació Cata.lana de NataLa dlverttda comèdia francesa.
I ctne-centes pessetes diàries. El cam- es una prova més dels coneJxements
Campionat d'Espanya de etó
Amateur i formen part de les
tl Difunto Tupinel
brer -l'home del catre del pròleg- tecmcs del music basc. Domma l'ofestes que organitza 1 controla la
CFILMOFONÓ)
l li dóna de menjar. On cop menjat
Marathon de Marxa
com el pnmer. Muslca etecttsta.
U. C. F. E. amb motiu de la Primera
eo1ette Darfeull i Etchepare I 1 begut, tRedondo, en acció de grà- fici
Setmana
de
l'Esport.
bellnment o¡·que..tmda, que teu obli·
per
Avui, divendres, dia. 31, de vult
1
La Selecció cata.lana, que serà en- 1 la magnífica producció M. G. M. • e es, can a una romança entemldo- dar l'ensopida bl:-ncor del illl'ire. A·
a nou de la vetlla tindrà lloc a l'es- frontada amb l'eqwp de Suïssa. esra. La finalitza cridant «¡vete!». que.st.:-es el seu m1Uor elog1.
1 tatge de la F. C. d'Atletisme <Sant
tarà formada pels representants dels
O VI
o:¡vete! », mentre. astorat. mira el seLa mtt>rpwtnl!lo, sense exceHir. fou
1 Horonat, 7, pral.) el repartiment ;te següents clubs:
per CAROLA LOM BARD
· gon bastidor de l'esquerra.. ¿Qui hi ga1rebc perfecta. A remarcar, però,
premis del darrer Campionat ct.'EsBarceloneta A. C.: Grana(!a, Salii CH ESTER MOR R IS 1 havia amagat darrera el bastidor? l 'actunció de Concha Bañul.s.
panya de Marathon i Marxa Atlè- nas, Olmos, Roda i Buqueras.
_
............. J Misteri.
El teatre, ple a vessar. i, al fina.!
1 tica ( 50 quilòmetres).
C. E. Mediterrani : Muntané.
,
Aquest acte s'acaba amb un con- de la representació. el mitlng de con·
c. N. Atlètic: Maria Bernet.
certant en el qual tots els que bi suetud.
c. N. Barcelona: Sabater, Burcet, U
Puig, Brull, Bonacasa., Martí n,
na nOVa prOdUCCiÓespanyO• Intervenen anuncien que som a I a.ny
LJ..UlS SOLER
Els Campionats d'Atletisme R.
Cairo!. Canela II, Nave.rro 1, Navar1914, I, per tant, se'n van a la guerro n, Herbolzheimer, Hendenrelch,
Femenins
la de Filmòfono
ra.. La cançó del pròleg ja ba esde·
Sabata, Nubiola n. Bema.!, Carulla,
I vingut himne nacional
TELOi~S
D'acord amb el calendari atlètic de Carme Soriano, Pilar Gastearena,
Tothom coneix l'encert que sem- 1
la temporada, es celebraran els dies Enriqueta Soriano i Montserrat Ros. pre ha demostrat Filmòfono en l'e- •
ACTE SEG ON
LES «PROVINCIASll DEL
9 i 10 de juny els Campionats de
C. N. Martorell: F. Sabater i V. leccló de films 1 a aquesta causa. deLa plaça d'un poblet austríac. Les
SENYOR ROr, K;RO
Barcelona Femenins I els dies 16 I 23 Sabater.
vem haver conegut directors de la pageses es disputen l'úmc home que ]
1 del mateix mes els Campionats de ArCu:J¡o.Terrassa: R. Sapés, Amat i categoria de Renê Clair 1 Duvlvler 1 no ha anat a la guerra: un veU xa~ 1 teatre de la ~arzuela»,..d:.
Catalunya F cmemns junt amb els
A. E. T.: Salvo. Blanes, Bosch 1 peHícules que han obtingut èxits ela- ruc, panxut i ple de nafres. Escenes , dnd. Es . àonaven les dsrrerlcsd r~
Campionats generals masculins.
¡ Menero
moros05.
còmiques. Les pageses. cansades d presentacions cte «No me o VI es ·
·
disputar, se'n van a oir m issa. ~ 1 Un amtc preguntà .ru se~yor R<r
~t~a~--------------------------1111!11-~ Amb el mateix Interès que Fllmò· presenten uns soldats que vénen d~> mero. coan or del llibre:
fono ba dem05trat sempre en l'ad- la ¡uerra. Entre ells Redondo I ell «-¿Dond ro~ ahont con la obra1
quiSlCIO del seu matenal, s'ha llan- cambrer del «Prater». En o~bcr que
-Af pr~vlncaas..,
çat ara a la. producció de films es- les mosses són a missa, ""
L e ect 1vamcnt h
els soldats
, an v¡ngu t a Bar
· panyols i en primer lloc figura la també hi \'an. Després d'haver re- , celona.
popUlar sarsuela «Don Quintin el
amargao», que, segons els n06tres in- sat, Redondo torna a .sortir 1 es posa
L'OBLIT COM A TEMA
formes, marcara una época en la a can tar. Com qu: cnda més del na·
TEATRAL
nostra producció, per la cura que tural, ve la Banuls a corre~ulta
Una cristai!E:ria '!
hom ha posat en la seva realització a ter-li companyia. I canten un duo I Gómez del Toto -~molt senyor
Una ràdio'!
1 perque la tècnica 1 Interpretació d'ensucrada melodia.
'nostre!- nn U.vrat a lli comp:my¡a
Es tlra teló per a donar lloc a dei teatre r.Mana isabel» de Msdr1a
Una màquina de cosir 1
poden competir amb les de les mar- una. mutació. Interludi musical. Un una comedin titulada «Ayúdame a
ques mes famoses.
altre vals.
ol\'!dan
Unes sabates '!
No contenta amb aquesta dcmos-Aquest vals es queda a l'orella.
«La casa del olvlda», cAyú.dame a
Un parament de pis 1
tració, Filmòfono començarà tot se- ~ns diu, a cau de la nostra. una ol\'idan i «.~o me <>hid~. tres obres
guit un& nova pellicula nacional, tl- veïna de butaques.
' ca:stellanl!s que ningu mai po podrà
Un paraigua 1
tulada «La hija de Juan Simón», teVals tall 1 confecció vienesos. sèrie oblidar
ma d'una emotivitat enorme, as- 1914. Un xic desplaçat per la lnter-1 • tt'anmatelx fóra un «Oblit» lmper1' sum pte ben traçat per tal que ar- venció de saxofons.
Aplaudiments donable
rib¡ a tots els públics I una mter- generals. Després, tm coral orfeònic
LA BAKER VI NORA A
pretació a carrec d'artistes els noms a veus solcs. Més aplaudiments i el
BARCEi.ONA
deia quals sera una veritable sorpre- mestre reJ>(:teix.
sa. per al n05tre pú.blic. Tal com amb
Redondo 1 la BatíUls s'han trooat
Hom assc¡gura que la celebre dan·
«Don Qumtin el amargao:t, en la I tot segu1t han recordat. Han recer· sarma cOlor de caic arnb llet, a\".S.t
realitzaC1o d'aquest mm no s'estai· dat l'antic ídilll al sotabanc de debutarà en un dels pnnclpnls tea·
L'equip remeni de basquetbol del Barcelona, que vencé al del Club Femen!
viarà cap despesa perquè tecruca- Viena.
trE!ó de Ban:e!ona,
d'Esports en la vetllada oe!ebrada, dimecres a la nit, al Gran Price
ment sigui una de les peH.ícules que
Ara l'e~ representa la terrasSera ru Tfroll? Cal p:-eguntar-hO
<Foto. Centelles>
~~~~------------------------•.;.'jjl.
"rl di¡ni!1quin el nOIStre cinema.
sa d'un casino de Ginebra. La S'Uer- tot segu1t al senyor Carceller.
Cobla Montseny

Per a Invitacions: Salmeron
núm. 208 (bar), telèfon 78908, i
a.l Coliseu Pompeja el dia. del
fe;tival. des de les tres de la
tarda..
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Si us voleu estalviar diners
compreu-ho a
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de Guridt, acompanyà els eminents
artistes amb t.ota perfeccio i justesa.
El públic. no massa. nombrós, sord
del Casal del Metge, molt satJ¿;.fet.
després ct·ha,·er aplaucht cop\053.ment els ai'Ustes esmenta.\s.

EL TREBALL ·

•

s•

L S LL ETR

f'malment, 1'Ese1lla Vtdteua ofert
«Cesar d'uUs pàlhdst, al qual va coContrt'lJUCt'o' a un ct'tlQUantenari
un important concert. del qual se'n
brir d'anatemes.
lercn càrrec els emments professors
Despnls d'un exode per Belg1ca 1
IA'l.Jr\X'l'
\
DEL
CA!\IDRA
de l& dita Escola senyoretes Carme
La Cambra del VIatjant. Corredor Gombau. cantatnu. i Betty Rocha.
Jersey, ve. lnstaHar-se de.tlnlt\'a tment
I Representant dc Catalunya, assaa Guerncsey, petita Illa anglesa del
Els senyors NarCIS Ca rbonell.
benta als seus a~ciats que ha que- piano.
Canal de la Mànega. Allí 1-a adqUI·
tlauta; Ferran Pc.rez 1 Prtó, v1olor.dat instaHada en el lleu local so- cel: Pablo l barruren. I'IOli : Joan Sal·
rtr una casa.. cHautev1Ue-House», i
cial , carrer de Claris, 6, prat
en ella \'a romandre, !hmy de la
vat. cla.\1\cordi, i Carles Mir. plano.
pompa oUctal del ~gon Impert, anrs
I
A!'SOCJAClO DE FllNCIO- El mestre Salva~ mt&pretà el ela¡ mes anys, compensant la óOlltud
i
NARIS DE Li\ GI-:NER.\Ll· vicordl «l\1enuet• en Sol, de J . ::;.
amb la seva nquesa esplèndtda de
Bach: «Fughetta» en Re. de O. F.
TAT DE CATALUNYA
En la commemorac10 cte qué el po- esroles laiques. Es molt dellcada. Jo vida intenor, que va esser prou per
La Secció d'Excursionisme d'a- Haendel. i «Giga• en Do, de Domequesta EuUt.a~ . posa en cone1xr::men t 1üco &arlatti, 1 acompanyà t:l sc- ol~ frànces ~b lleugeres absten· no pat.roctnare mai un ensenyament a. emplenar la llum l'erx\pelag.
dels seus afilla~ que te [)reparada nyor Carbonell en una «Sonata» en ctons- rn objecte la llgUra. ma:-.imn Sl no el dlrigc1xo. L'ànima dels InVal a dtr que oa seva solitud \·a
LA HUt.~ Nl1'Al', es el d1an que pcsetas en que se clfra el Pa~n·o eXl- per als pròxim:> dies 23 1 24 dc JUny Re per a flauta 1 paano i en una al- del romanticiSme ll~rart, \'Olem sub- tants es una gran re;:,pousabilitat. esser relativa. El seguiren a l'eXU1
una excurs1ó collectha a 11.1allorca, tra «Sonata», tambe en Re. per a ratllar dos aspectes unportautlSSI!Th; Vull l'cusenyan1ent «laic» i no cateu». amic:;, tanulut, a<lmtrador.s, uns 1 tot
deff!nsa ell treballldor.:; de l'expio· glble.
I!ICJó dels )atrons que \'iUen un seEl activo d1spomble en CaJa ~e sot!', el programa segilent:
vtoh. \'ioloncel 1 piano. El senyor de la seva manera de pensar. Es un Per a molta gent. adbuc am1cs nos- una. cma1tresse». Atxi i tot, cal ad·
Sortida. a Ics 9 del vespre del dia Salvat l els senyors Carbonell 1 Pe- honor per a nosaltres c01nptar amb tres, els dos mots són Slllònims. Jo, mirar et gest. de l'hom<! que renungle endarrnts 1 no poden averur-se eleva a 5110.146'90 pese~ y el reade
correu
\'alxell
el
en
juny,
de
22
món
el
tot
qu.:
corrientes,
socials
als avenço
llzable <Cart.era, Cuentas
rez Príó foren aplaudidi..--stms en un precursor de 1'en\'ergadura de tu ho saps, crec en Déu. L'ensenya- cia a. les Uagot.enes d'un emperador,
accepta. i mplanta i t:~mbè de l'ex- Secctones y sucursaies. Compafuas la Companyla Transmedlterràma. acabar llur brillant tasca. En la se· l'autor del u.Noranta·tr&».
ment ateu. cmegu: l'ensenyament per ta •se\'a tldclitat a la República.
7
les
a
23
dia
el
Palma
a
Arribada
p' - -·) d:gna. que sofreixen en subsld lati!S .}' ExiStenclasl a peseVictor Hugo era home de conv1C· cla1C», s'abste.. Greu dif~encla. Men- 1 Aquella Republlca per la. qual varen
gona part llom pague 01r «Cantata»
mati.
del
qualitat te :logatcrb, no ja de la tas 114.301.003'69. El cap1tal lnmol>l·
Esmorçar, visita al castell de Bell- tSohtudme advene'~ per a. soprano, clons arrell.l<ti~unes, tes .¡uals per trc la qí.iest10 no sigut prou apro- 1 morir EuJol.raa, !'estudiant 1 Gavrobanda dJs propi~taris, sinó de les l!zado en Pdtftr1os, fàbricas, :;n !tos ver contm11ant l'cxcur:sio fins a cas nauta 1 p1ano: cTrtOll en Sl bemoll res 01 per mn¡u s'avenia n rectifi- fwlruda 1 aclarida, he de mantcnir-m~ cne. el pillet.
grans enpr<".,cs subministradores de etc., està valorado en 233.925.943'35 català. Tornada per Oalamnjor, de Beetho\~n. 1 d1ve~ses obres de car. Aixi, ell. creient. defensa ,.cm- reservat. Exphca a1xò als nostres
•••
pt'sctas.
gas, a!gtt i electrirltal.
Portopil El ·re.rreno. Dinnr a Palma. Mozart, Grteg. Fauré I Turma. can- pre el laJ.clsmc a l'Escola, 1 republicà a lllJCs, entre els qual.>. com tu, llan 1 V1ctor Hugo e::.cnv1a dalt dc tot
Tarda: Excursió a SoUet·, Vallde- tactes molt encert~dament per la pro- fins a Ja mèdula, no va voler transí- sirmat: Lokroy, cax:jat. No puc do-¡ de la seva casa, voltat dc llum 1 amo
El capital de la Catala na de Gas
Avui c.ona.rcm e. la publicitat els
de Soller, etcc· !essm-a de cant Carme Gombau. En gn amb la tra 1ció cte Napoleó ru.¡nar el meu nom a J escola, pero con·11a vlsío dilatada de l'hontw. Alli va
guanys abtüWOS que ta la Catala- y !!;lectrtcldad (acciones y censo ctel mossa. Deyà., Port als
jardins d'Al- la resta del programa Cou encarti.
tuant-se una vls:ta
tr1bmre, gustosament. a la. btbllotect~ . r:>enurc ctEI::. Mtscrat>les», «L'home
na. del <ias. Però per tal que no se·ns terreno de la fàbrica> se eleva. a pe- favla.
Arribada a Palma al capves·
Sense noves de tu ni de vosaltres. ¡ quo nu» 1 eLa. llegenda dels se¡les».
acusl d! parcials o d'exagerats ce- setas 76.172.416'19 y los Fondos de pre, per a \1sltar la ciutat. Sopar 1 lnt.erpretada una cSonata» en Do.
diu el proverbi, bones noves. Tan- Encara va. ter mes. Agrait a la hos·
de Mozart, per e. violi 1 ¡nano, I «Berdirem A paraula a. Wl dian conser- reserva y amort!zactón suman en nit a l'hotel.
mateix. aspiro a una carta teva. fill ¡ mtalitat u11;ular, va ercgir un monuI
~
Lade
«Rêverte»,
Fauré:
de
ceuse»,
vador dc .Barcelona, representatiu JUnto 38.765.3:!7'36 pesetas.
excur24: Esmorça1· a les 9,
meu estimat. 1 els nostres petlk? ment hteran al seu refugi -«proba·
La ultima cot!zactón bursàttl al sióDla
cTarantella».
1
Grignon.
de
mote
de les grans empreses, dctensor de
1
concert
Drac,
a les coves del
En anar a cloure aquesta, em oor- ble tomba». deia ell-. Aquest moJa pro,>letat. urbana 1, naturalment, contado astgna a las acCiones ordi· passeig en barca pel Uae. Dinar a. de Popper. totes les quals obres ser1
ten «Le Rappel», amb un superb ar- • nwnent és la noveHa que porta per
poc ame dels treballadors en con- narias E un valor real de 120'50 por la platja de Porto Crlsto. En retor- vtren per a. fer-se aplaudir abundoUcle teu, «La Ruptura». Heus aci titol «Els treballador& del Mar» ...
cepte .ie tals 1 com a llogaters. Heus 100 del nominal y a las preterentes nar visita a. l'església. de Manacor de samcnt, JWlt amb la c.1ntatr1u anQumze anys \'a durar el sojorn de
un s.rt1cle que fa molt bonic! Bravo
aci el que diu amb relaCJó a. La. Ca- P al 6 por 100 el de 101 por 100. construcció original i moderna. So- ter1orment esmentada, ell. senyor¡¡
Vict.Or Hugo a les illes de la MàneVfotor Hugo.u
Las oblígaciones o. e: y F al 4 y par a l'hotel I trasllat al moll per a Ibarguren. Carbonell. Perez Prtó, '
talam. del Gas:
ga. D'elles estant, però, el seu nom
medio por 100, se han concertado úl· embarcar-se en el vaixell que surt Carles Mir l la senyoreta Rocha, Que
cEl balance prcsentado por la Ca- timarnent.e a 92'75, 91'60 y 91'50 cap a. Barcelona a. les 21.
Confirma. encara. més que v1ctor írrad l:~.va claror damunt de tota Ja
felicitats•. junt amb la
molt
foren
tala.na. a sus acctonistas en la últi- respcctivamente: las del 6 por 100,
Arribada a Barcelona. el dia. 25 a d~ectora senyora. ~tro, que amb tant
Hugo era extremadament respectuo 1 I França, 1 els seus compatriotes creien
ma /unta general y correspondiente series O y H, a 103'25 y 10.'50, y los les 7 del mati.
les creences d'altri el fet se-I \'cure pla11ar damunt la grisor del
amb
r~
sessió
la.
organitza
encert
d
Pressupost: Coberta, 83 pessetes:
al f!jercicio cerrado en 31 de diciem- bonos 6 por 100 a. 100'7ó.Jt
que reporto. M. Georges Pa- litoral lt>s seves ales de colós. Home
güent.
.
,
.
.
.
nyada.
100 ptes.; Segona, 133 ptes.
bre de 1934 acusa Wl beneficio neto
•·clle que he.vta estat el seu secre- ric, benestant, exageradament metoNosaltres ens abstf!nlm de fer co- Tercera,
El public sortl de 1Escola. Vidte·
Per detalls a. la. Secretaria. Genede lO.lll.&-12'75 peset.as que, añadido mentaris. Els consumidors de gas
dlc, el seu ~est no .va ~sser pas un
lar!.·
lla.. bellament Impressionat i . molt
al remanent.e del aóo anterior, que- poden pensar que, no ¡audint de ral de l'Associació de 7 a 8 del ves- SAtisfet. de la tasca. que els emment!.
Una dama. entrant de la casa, va cop de ¡¡cm infantil. St ho hagués
prés.
da en 10.407.736'44 pesetas. Con car- cap protecció, enrique-ixen l'emprf!dir un dla al Poeta· c<Senyor Victor est.at no hauria durat quinze anys.
La inscripció s'Obljlrà. el dia 1 dc concertiStes realitzaren. OLIVERAS
¡o a est.e saldo se acordó distribuir, sa, m<'nt re ells viuen en la. insegu- juny i es tancarà el dia. 10.
HUgo, aneu a. rlure-~s de m 1: era a : Que aprenguin de Victor Hugo els
Camil
deapués de pagado el 6 por 100 a. las retat d'un salari migrat.
l'església de Nostra Dona. de les VIc- I nostres republicans del 14 d'abr!l,
1
.
dividendo
Wl
acciones prefcrentes,
t
1 tòries i... he pregat llargament per~ ben disposats a. renegar de la RepuIVa
Fes
Gran
del
Repetició
del 6 y medio por 100 a. las ordi·
vós.» -«Mofar-me de vós, senyora? bltca bon punt clxis act un Lluis Na.
Bach
na.rtas y destinar algo màs de 4 mi·
--va dir el gran h ome-. ¿com po- 1 poleo. Els que h o érem abans, molt
llemes de pesetas a amortizaciones
Avui, a la rut, tindrà. lloc. al Palau
deu wposar alXò?ll I va a.feglr en- abans. de republicans, vingUi qUi vlndel activo.
dc la. Música. Catalana, la repetició
. gui, no abdicarem les conviccions.
cara:
l'Orfeó
per
Bach
Festival
Gran
del
cuentas
las
figuran
Pasivo
el
En
-«Jo us en remercio, per contra., I en les hores de tràngol sabrem resenyor¡¡
vocals
solistes
els
Català,
de ca la de retlros de los empleados,
de tot cor. Esttc segur que Wla pre- cord~u l'exemple de Vlctor Hugo.
Fornells, Callao i Vendrell; el vloliCuentàs c.;.,r¡·tcntes y Fondo de pre·
Fr.
garia, aquest impuls de l'ànimA en-¡
sel'organista
Toldrà,
senyor
nlst.a
visión para. los obreros por un total
vers Déu no pot esser perduda •
VICTOR HUGO
nyor Gibert i altres distingits solistes
de 16.687.603'95 pesetas, a las que
Això ratifica el deisme del lllure·
Instrumentals I una nombrosa orhay que afladlr las 211.304.000 pesel"~· .:.<' ¡_u:. •·•' 6i1i1 9
9
pensador Vlctor Hugo, palesat en la
tnés
destmatari,
fill,
seu
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I
jove
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del
dtrecci6
la
sota.
questra,
15
de
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ana.
fet
ba
gona.
18
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ba
ens
ALEU
JOSEP
ta · 11. que as<:tende el valor de las
.JIJI¡..II),¡j ~ •
lletra que cop1em 1 en l'amor amb
1 tard, de la lletra transcrita
MUlet
• ..
obl1gaciones y bonos en clrculación, \'olums que consl¡nem a contlnua.- volums;
AUTO<.Hu\1-' 1:>, UlBtJl.XOQ,
l. origen del seu ostracisme a les illes què \'a traçar als «Miserables» la fi.
rà. rad1
·
uColomban, de Prospn 1\terlmée.
para llegar a la suma de 227.991.603'95 cló:
AQUAREL-LES
de Ja. Mar del Nord.
e.t,
gura de Monsenyor MyrteL TanmaAquest concert no se
u!l-largotu, d'Alfred de 1\lusset.
uLa illa de la calmao, de San&Jaco
•••
uLas majeres de raptñan, de J. per tant, començarà a. les deu de la
teix, acceptava l'escola laica.
Rossl:oyol.
1 el més unportant assortunent
2 s
En el testament de Víctor Hugo
nit. Com que l'obra. que integra la
uLa creació d'Eva i altres eontesl>, Claretle.
de OR. A V AT S de Barcelona
primera part s'executarà sense In·
•••
uLa pecadora.., d'A. llo1,15saye.
de Josep Carner.
t.errupc¡ó el públic és pregat d'assls- hom pot Uegll' Ja següent declaració:
uCuentos a1 oido"• d'A. r.uvestre.
Expos1010 1 venda a preus In·
tcSanf novan, de Marià. Vayreda
El prtncep Lluls Napoleó, presiveraemblants a
«Refuso l'oració de totes les esglé- dent de la. RepübHca del 48. va trairul\limí Pinsunn, d'~fred 1\lus!oct. ! tir-hi pt~tualment, st vol estalviar-se
(primer 1 segon volums).
Excursió a Poblet
uUna entretentda... d Arseni nous- les molesties d'una espera. llarga al sies: demano una pregàrta a totes la amb un cop d'Estat. per tal de
uEI espiritu subterraneou, de DosMEli:<OPOLliANA
1
Ics ànimes. Crec eu DéU.>>
saye
A les moltes excursioru; que aquest toiewsk.l.
Aquesta declaració categòrica, cor- deventr emperador dels francesos. Ei
uE't últlmo at.eniensen, de Víctor ¡· '.estibul 1 la perdua dc l'audició dc
Llibreria vella 1 Nova
uLa castellana del Ltbanou, de Pere
any s'hauran congregat a Poblet,
roborada per inlinits paràgrafs de republicanisme de Victor Hugo no
part;
primera
csmenU:da
1
Rydberg.
oan"à&, :n (batxos sala. Mozart.)
amb motiu del centenari de la des- Benoit.
Victor
com
palesa
expatriarva.
1
obres,
seves
les
transigir-hi
convoler
va
aquest
d
detallat
programa
El
BarJuU
de
nombren,
sin
uHistoria.
uEI espirltu subterraneou, de Doa·
1
trucció 1 saqueig del cenobi. coint
· d'
t
t
H
cert és el següent:
bey.
ugo E'rn ot e1 con ran un a eu. se per tal de no conviure amb el
cidint amb el major Impuls donat a. toiewski.
I
«La modelo», d'E. I J, Goncourt
BamKhut
de
ale¡rfau,
última
uLa
)
1
les obres de rehab1lltació d'aquella.
1 Creiem que nm~ no gosarà af!rmar
CANTATA NUM. 161: «VIna, dolça que hoera. Les seves creences 00 ca- !QJtWAD
(primer I segon v~ ums ,.
joia arqultectbnlca, caldrà afeg!r-hl sun.
dl
d
d' tr ¡• t t
b'
de amor y de muerten,
h·ora de la. mort»
rtRenata. l\laupennn, dE. l J . Gonla que anuncia Ràdio Barcelona pel deuNovelas
.
1 1en m e es re marc e cap S·
court
Blasco lbàñe:z:.
àmmassa
Eren
confessionaL
cipline.
contralt
orgue,
orquestra,
(Cor,
Grevi.Ue.
d'BeDri
ctD~.Ian
pròxim diumenge, dia. 2 de juny.
uLo prohlbldon. de Pérez Galdós
I·
piles i generoses i, sobretot, massa.
l tenor)
uLóS mlnero~ de rourni~·'· d'EUea
Confiada a. Viatges Catalònia l'or- (primer i segon volums).
.J
«De la mort dQ]ça. hora, vlna:r> <ària. humanes.
- ~· ,
,-,gan!tzacló tècnica d'aquesta excuruL'Bistòrla dels moviments nacio- Berthet.
·¡ ve com l'anell al dit, avui que
<tEl libro dt. los snobl,, de W. M. de contralt. orquestra 1 orgue).
~ló, és d'espere,r que la garantia que nalistes.,, d'A. Rovira I Virgili.
cMón, tens el goig feixuc (recita- hom dcoat encara el problema de
~quest nom representa en aquesta
Thackeray.
uEsbar:z:ern, de Roig I Raventós.
1
1
r i.
·
continu).
1
Gràcies I esperem que tots els nos· tlu de tenor. orgue
classe d'organitzacions i l'actualltat
uCelistia11, de Roig I Rayeotós.
«Ma falieru (ària de tenor, or- ¡t'ensenyament re tg os a es esco es,
tres lectors voldran contribuir !UJlb
del motiu de l'excursió es traduiran
uL'evasión, d'Alfons Maseres.
llegir i meditar el text dc la. carta
les seves aportaclon" a la creaclo de questra 1 orgue).
en una nombrosa Inscripció, a la
uA la deriva•>, d'Alfons Maaeres.
que el poeta va adreçar, l'any 1872,
a1!! obrers en atur
0tec
uLa hiena rablosan, de Plerre Lott. 1a BibU
qual cosa contrlbulrà, segurament
al seu fill Francesc Victor Hugo, en
<recitatiu
finit»
és
ja
tot
ml
«Per
·
per
a
.
11EI pozo de Jacob11, de Pierre Be· forços.
l'allclent que representa. el sorteig
resposta a una consulta que li hade contralt, orquestra 1 orgue).
• • •
que es verificarà. entre els concurs- noi t.
«Si mon Déu Rixl ho disposa (cor, vien elevat els republ!cans del disAportacions a qaalse,·ol bora del
uEI pirata de hierrou, de !\lax Pem~llnts d'un passatge per a una excurtrlcte IX de Paris. La lletra. diu aixi:
dia a la nostra Redacció, Ronda. Unt- orquestra 1 orgue>.
sió a. la. Coota. Bra\'a., els dies 9 1 berton.
de
«Senyor Francesc v. Hugo.
c<El cos en el sepulcre, <cor, orRAl\IOS RODRIGUEZ, de Tarra..- versitat. Z5.
10 de Juny.
Drouot
Rue
20,
questra. i orgue>.
Parts
U
... E:-tplica al nostre exccllent amic
GRAN MISSA en Sl menor
pròleg de Ventura Gassol
«Gloria Jn excelsis Deo» <cor, or- Ce.rjat el retard de la. meva. resposta. Expl1ca.-lí també, «eonl!denc!alquestra 1 org-ue).
Un volum iHustrat amb nombrosos gravats
«Laudamus te• (ària de contralt, ment». la. meva situació enfront les
violi sol. orquestra 1 orgue).
<cGratias agimu.s tibi <cor, orquester. 1 vrgue).
«Domine Deus» <duet de sopran 1
Comandes a l'Administració
tntegrants del programa de un breu t.enor, orquestra. i or¡ue).
Palau de Belles Arts: Emma Darmstad-Stern i l'Orquestra comentari biogràfic, e.ssoU, amb la
Flauta sola, Sr. Gratacòs.
demanà que fos inclòs
orquestra uamateur». interprecQul tollis» <cor. orquestra 1 orMunicipal d'Instruments de Vent ••• Sala Marshall: Recital se\'a
tacions tra.o.scendentals de les obres guel.
j
en el sumari que s'ins·
Hildegard Knopf ••• Teatre Odeon: Primer Míting-Concert anunciades, com en l'obertura d'ci· «QUI sedes» <àna de contralt. or- •
in Aulls», de Gluck-Wag- qilestra i orgue).
phigeme
contra el Govern
trueix
per l'Institut Orquestral de l'Associació Obrera de Con- ner; o:Aria», de la Suite en Re, de
Oooe d'amor, Sr. Carler..
legat a l'esmentat Comitè, que, ¡;e.
Catalunya
de
certs ••• Casal del Metge : Mercè Capsir i Pau Civil ••• J , s. Bach; e~Sarifoma num. 131> en ccum sancta splrltu:t <cor, orquesgons les oases de creació dels PreEsteles
cEn
Haydn;
de
Sol major,
tra i orgue> .
E11 una tertülia !tterària, hom co- mts, te ¡·encàrrec d'elegir els Jurats.
Concert a l'Escola Vidiella
pes de l'Asia Central»( dc Borodlne;
DESCANS
El Comitè gestor dels Premis és
mentava l'amor que Philtppe Bertlteuaa. ~rossa. espectactó provoca !a 1 cTrtanall, àe Albènl%, 1 cGondoliera «lntennezzo de Goyescas», de Gra- «Sanctus <cor, orquestra. I or¡uc>.
Integrat per representants dc les en
litealtres
molts
que
l'igual
-a
lot
presenta.c1ó de l'ernment pianiSta í Tarantela» (Venècia. I Nàpols), de nados, 1 en Ja. «Sulte-Pecr-Gynt», de
o:H053.nna. <cor, orquestra. 1 orgue).
rats d'alçada- llavia palesat sempre titats següents: Consell de Cultura
de PERE FOIX
alemanya Emma Dannstad • stern. Liszt. La senyoreta Knopf, que ha Grieg, amb la qual tinalítzà el «mlcBenedictus» <ària de tenor, violi
de la Generalitat -el delegat del
pels gats.
esposa del mestre compo:;1tor Oeorg fet alguns cursos de pertecc1ona- tlDg:t mUSlcal, enmig de les més sol i continu>.
qual ht exercen:: la. Presidència-;
gats
els
tant
agracta.ve1t
li
-Potser
oannsta.dt. que coneguerem ta poc men amb el nO&tre emment pianiSta noctrtdes ovacions amb que es preiliosanna» (cor, orquestra 1 orgue).
Filològica. de l'«<nst!tut d'Es
Secció
pcrqu~ ntat no havia IW.gut de me1t·
com a dtrector a ls Concerts dE: l'Or· 1 director de l'Acadèmia que porta mià la ~~~;a cxtraordmàna de mestudis Catalans», «Associació Protec
«Agnus Deb (ària de contralt. or·
]ar-ne!- va comentar un dels con· t.ora de l'Ensenyança Catalana», l'ccA
questre rau casals. La. coliaboració el &eu uom, Frank Marshall, es ma- tre i executants.
questra 1 orgue).
tertutis. escriptor brillant, e l qua t cadèmia dc Bones Lletres» 1 l'cAte
El mestre Pau Casal.:., que honora,
d'aque:.ta. excepcional p1an1Sta. als mfestà àmpliament una poderosa. m«Dona nobis pacem <cor, orqueMra
amaga sota un.a inctpient pau:xeta neu Barcelonès».
concerts slmfomcs de Ja nostra. Or· térprct. que sap ensems aprofitar les en unió de Blanca Selva, aqu~ta po- I orgue).
dc petit burges les a.t;;;aroses vicissiquestra. Municipal d'Instruments de bones ensenyances que 1! ~an estat pula.r manitestacíó mus1cal, !ou botuds d'una difícil bol~m jovení\'ent, foJ un nou gran encert deli donade¡¡ en aquell pnmerlSSllll centre menatjat pel ¡ros públic e.pleg¡u. a.
AUDICIO MUSICAl. A L'A·
vola.
mestre J. Lamote de Ur1gnon, que mustcal. Especialment la senyoreta la sala amb una ~mposant ovació,
CADEMIA AINAUD
la. cridà per tal de ter-nos-la couèi- Knop! palesà. un profund estudi de que semblava no acabar-se mai, El
COTILLES CORRE CTORES
Demà. diSSabte, a les cinc de la
EL no1tre CC1maradct Moltna i Fàxer assabentat dels e:;eus mentb ar- la mús1ca espanyola, representada. public sont del Teatre Odeón. més tarda, tindrà lloc, a la. Sala Mozart,
tots
llegiu
11
11
brega es ¡;a veure interpellat, Ult dta,
tfstlcs extraordwans. Que això res- en el programa per Albéniz 1 Falla. que sat1S1et. entusiasmat per la tas- una audicio musical organitzada per
per 1l1UT. damc ¡a madura, la qual 1t
ta. ben palesat en l'audició del dlU· i que el mestre Marsha11 ba. tln¡ut ca exceHentr de l'Institut Orquestral l'Acadèmia Ainaud, a carrec de les
HOI:>PlTAL, 171133
va preguntar:
menge bo diuen eloqúentment les cura de ter-li _conè~er en tota la i del seu jo\e d1rector, el mestre Joan senyoret.e.; Maruxa Obregon, N. Al·
-Quin t·at.rcll arribarà demà. d'A- ------------*--------~Ar·
M.
AguUa,
E.
.Laplana,
.
J
uaud,
.
~:~C:~;:C~~: ~es!iap~~fc¡m~ sc~ ~;!u~~e.ce~~~.~~~~ tou aplau- Pic 1 Santasusa~; •
mèrica?
gi.mon, T. AguUar, C Lozano, D. Llue
Al Casal àel Met¡;e. tlll¡uc lloc 1lcs. I. Ibàúez. 1 els ~yors R.. Rol'enunent p1aD1Sta, desprès de la se- dldiS&ima en totes les obrM, 1 d'una
1 en rc~dre Molln3 que no lw CAIXA Ot; PE. 'MONS PER A L.-\
la
Vt:LLESA 1 D'EtiTALVI::.
\'& ma¡niflca mterpretació del o:Con- manera especial eu mterpretar Beet- 't·anWlci:lt, concert._ a càrrec dels !a· mero,
sdbia, la da7714 va ter, tota desmenP. Rall, J . Riera, E. Sala
cert num. u, en Sol menor, de Beet- hoven i Schumann, fou ensems _ob- mOSO:; dhOS M~r~ Capstr 1 Pau Ct- E. Palmada 1 Armand Salas.
jada:
boven, 1 mes tard amb la colossal jecte de sinceres 1 valuoses !ellc1ta- v1l, que en WltO d una. nombrosa Or- pre.
-1 tós rou periodista? ...
au.c11cló que ens oferi del «Concert» cions de lc:. mé.~> destacades persona- questra dir~g¡da. pel mestre Antom
El mateiJ:; contpa.ny, trobant-sc ac- Obra de les Colònies Socials
EL FESTIVAL BACH A
prograun
wterpretaren
en Si bemoll major. op. 83, de Johan- lltats del nostre món musical e.ple- Capdevila,
cltfeutalment a La Garrot.ta, al seu
i Infantils
L'ASSOCIACIO DE MUSI ·~·
gades a. la. Sala Marshall, entre elles, ma força interessant. Sl tenim en
lle$ Brabms. Certament, la concerCA ANTIGA
pdb.c nadiu. que es Beuda, va troEl.
VENDA
LA
A
POSARA
ES
Durant el proper cst1u, la susdita
tJ.sta rou secWldada. per la nostra Or- l'lHustre director de l'Orquestra. Mu- compto! c1 gènere q~e acostumen a
A fi dc no comc1d1r nmb la segobar' utla velleta que el co1telxta de
DISSABTE, DIA 1 DE JUNY,
Cnt."\a dc Pensions per a. la. Vclle.sa
questra Mumcipal amb la. pondera- mc1pal d 'Instruments de Vent, mes- cultivar aquests cmme1_lt:. cantants. na. audictó de Ja gnm Mt~a en Sl
peti•
I.ES
IR·SE
SERV
PODRAN
I
úrgnnltZnrà, com el:, atns
d'E!tal\is
1
ció amb què ho ta sempre sota Ja tre Lamote de Grignon, el qual amb .1\lcrcc Capstr mterpreta, amb aquc- menor dc Bach pt•l nostre ~Jorlo:s
-1 àOncl, Ciset, què ¡as per Bar- !'11ter1ors. 1es seves colòmes soclà!s
C O M A N O E S DE LES CO·
clarlvldent dU"ccclò del ' gran mestre la. seva. presència honorà aquesta lla dl.:.tmcto que ja e:. peculiar en Orfeó catala, que ba de tcmr lloc
celona?
1 uúantils.
MARQUES
la. íllustre din• catalana, les can- aquest \C<-prc al Palau. I'«As::.oclllc!o
Lamotc de Grignon, ensems trans. memorable ,.etilada.
-Mireu; Jalg de periodista.
Les colònies socials són per a no1es
çons «Papallona», dc Camprúl)¡: de 1\Iú~ica Antiga» na traslladat el
•••
•
criptor de les obres esmentades.
-Dc periodista? -va Jcr la vellc- obreres, que treballin en Ja indústna
Novament l'A~oct&cló Obrera de cSospln. de Garc1a. Robles: «Ele¡pa seu concert collUil!'moratlU dc B.-eh
L'illustre director de la gran Or·
o al comerç, o pertanyin a. famllic.,
la, rumiant. Tot d'una e¡ rostre
queetra Mun1c!pal assoli encara ven- Concerts ha \'Olgut presentar el seu Eternlllt, de Granados, 1 cNa.un, dc anunciat també per a a\'ui, dnc•l·
modestes. les quuls no1cs, nutjançant;
li m fllurntiUir:
Comandes:
t.ablea U:mpestes d'aplaudiments en magruñc Institut Orquestral, que Falla. •rambe al~m;; fragments de drcs. al dissabte dia primer de juny.
el pagament d'una. mòdaca pensió.
~:c.
que
Aquells
..
!é
ho
1a
-Ah:
Belll
dc
Sòmnàmbnla»,
«La
òperes
les
sota
conquestat
s'ha
prestigi
dc
tant.
l'obertura
Impecablement
lnt~rpretar
poden gaudir d'uns dics de beuefac·
Aquest concert dc l'cAssoctacao de
...
carrer
pel
dtarf8
nen
tor descans.
el
I
:
Rossim
de
de «FrelschUtu, de Weber i la. me- la direcció del seu wteH1genlissim ni, i cSem!tamide:t.
~e
~nrietat
Mus1ca Antigil», la dlreccto del qual
Les -colònies inlantlls són per a.
ravell06a ccavalcada de les Walky- mestre Joan Ptc i Santasusaua.. senyor Pau cl\·U, ultra «C&nt;'O dc cuestat confiada a l'eminent mesBarbtrà, 14 • 16 :: Barcstona
nens 1 nenes compresos en l'edat;
NOTICIARI
ries». de Ricard Wagner. a la qual Aquest primer o:..\iitulg-Conccrb de m1at», dc Toldrà. t «Cia\·cll del Bai- tre Joan Lamotc dc Grignon, proTelefon 14116
escolar. Aquestes colònies són grafou donada una brUlantor tnusitada. dlvulgnc.ó arttsUco-cnltural, dedicat. có11, de ~forera, tes arles dc les ape· met t.•c:mstltttlr una tnnnue.>tac.ó d'art
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,
- Lyccum C!ub (Fontanella, 18, tultes 1. per a. beneficiar-sc d'clle~.
Aquesta 00\'8 audició, que pona generosament a les barriades oore- re5 cL'ArlestanaJt. de C1lca; cMa.r- del mes alt lnt.eres.
tercer). - A\'UI, divendres. dia 31, <:al reunir les condicions fixades per
de cap al nostre publlc filharmònic, res do l& not~tra ciutat, tmgue lloc lha», de Ploto\\: «La Gtocondu. de
n un quart de vult ds la vetlla, l'ad- la. Caixa.
acabà amb un se¡uit d'O\'B.cions for- al Teatre Odeón de Sant. Andreu, Ponchielli. 1 rWerthert. de MasseLa residencia per a les colònies
poeta Tom!.s Ga~es llegirà
mlrat.
auclables al ¡ran mestre Lamotc 1 amb un ple dels que Connen època. ne~ com tambè, en unlo de Mei'tè
les quals es faran a dialguns poemes del ~;eu llibre d'lm· esmentades,
fins al punt de quedar al carrer bo- Capsar, el duo del pnmer acte de
a ls 6eu& lntelll¡ents executants.
toms d'estada, és a. la «Llar
ferents
t.enyalll.
«El
apar.dó
mment
na part dc públlc que no tingué la eLa Bòbème», dc Puccwt. en totes
•••
6oC1al dc ::>alut:t. situada & la pobla·
Per a poder fer publica, un dia ció de Tiana.
les quals obres f{)ren ambdó& nrtlS·
Als \'Uit dics justes del seu gran sort dc poder obtenir localltat.
d'aquests, la. COll\'oca.t.òrta. dels PreL'of1clno. per al despatx de &olliciI diem la sort, perquè no sempre t.es tervorosa.ment. O\'ll.ctonats. El tetriomf als concerts de la. nostra. Orm1S Llt.erarts de la Generalitat --que tuds i facJhtàc16 de les informacions
Gt:e~tra Muo!c1pa1 a Belles Arts, Ja. els es po58lble als filharmònics san· nor Cl\'11 posseeix una bonica \·eu,
scrau convocats Jlllltameut amb els con·es¡xmcnts St'rà a la Via Laieta>cnyoreta Hlldegard Knopl tomli a umdreuenl'S de ¡nurur d 'una mam- do: timbre agradaiJlc i ben lreballaMus!tals i els de Pmtura i Escultu- na, 48 A, pnnclpal, els cwuecres i
presentsr-se a la Sala ~Ltr;,hall, amo !estació mu~1cal de tal cate¡orla ar- aa. 1 la senyora Caps1r acrcd1t.à de
ra-. el Conseller dc Cultura ha sol· dh·cndrcs, d'ouze del mati a la un;;
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un programa 1mportantL>~im intc- ú-tica, tant. pel seu programa extra- nou aqucUa seva escola msuperablc.
licitat de les entitats que tenen re- de la tarda, a part~r de dem& d1s
¡ rat per la •SOnata en MJ. ma1ou ordlllB.n, c01n també per la J& con- L'orquestra. que. sota la dirccc10 dd
El perlodc d'Inscripció ei tan
(Entre Passeig de Gràcia Rambla Catalunya) prest"ntacló en el Conutè Gestor de .!'ab~l.l.
op. 100. de Beethoven; «Fantasia» en sagrada valua dels ieus executants.. mestre Antoni Capdevila, interpretà
que respecta a. la colón:a
pel
cara,
Prem~. que \'Ul¡uin desi¡nar, amb
Do major de Schmnsnn; cDanza de El me.qre Joan Ple Santa.rusana., que .:Obertura de l'Italiana. ln Alger», de
per a nens, el dia 19 del
TELEFON 70702 totl!. la p06s1ble urgència, el seu de- infantu
I& Molineru, de f'alla; cSe¡;uldillas~t integrant.\ del programa d'un breu Ro&sini, 1 tntennedt de «El Caserio•.
mea corrent.

NOTICIARI

ELS PISOS A LLOGUER

,. • t
a conven·
Vt'ctor Hugo, 1alCIS
• duct"ble
çut I repu bl"lCà lrre

Els fabJiosos beneficis de les grans Com·
panyie1 subministradores de gas, aigua
i electacitat --- 10.111 .542'75 pessetes de
guany' en un any per la Catalana del Gas

¡

I

II

I

I
¡

Biblioteca per als -~. 'obrers
en atur ·forçós

l

I •L

.J

..

*

La setmana vinent
es posarà a la venda el llibre

I

[~tam~~~ ~~~ "Uft~fi~AY"
Vicenç Bernades

•

LA MUSICA

.

•

5 pessetes

Ossorio i Gallardo

3, RONDA SANT PERE, 3

lliBRERIA CATALONIA

HARl~l~H~, ~ D'~(lUHR~

ECOS

El Tribunal de t3aran·
ties (onstitucionuls
l'ho refusat

Ciutadans!

...

LA ESCOCESA

QUARU

fDI[m

4 PTES. EXEMPLAR

ha

teoeral

¡

Pintura en general

¡

PERE PASCUAL
r

llibreria

;ê

la hunumitcU

8

LES AR TS

•

DIUMENGE VINENT TINDRAN
LLOC DIVERSOS ACTES AL
MUSEU DE PEDRALBES
Ummenge vment.. d\a 2 Cle JUny,
tenctran lloc al Museu de les Ar ts
u ecorat.t ves a. e t'eo ra.lt>es ets bBgUents actes:
EX tl OS IC IO D E LA COL·
&..EC CIO H t: GIJHO OS A

A les quatre oe ta t.arad., sera

maugura.a a 1 eKpustcto oe 1- coH(.;l.C1U

cte

ta.¡:u~ .

~entaus

ve&Ltc.s, JOtes, muo1es 1

que uav..a

Ptrt~nescuL

(.U.bLUl.l;IQ8. CUt:ii:AA:IIJUi.;,L8.

18.

a ta

seuyvca M..a-

ae lunes.
Es tract.a t1 una ctJuecctO uotaotu~uua. que en la seva Lutalllat ou

na.

tt.t~ordooa

c:staL encara exnu:HCI.a a

b.ar~e

•

clons Represen taren el Saló de Har·
celona els art-isves Joan Borrii:u i Nlcolau, FeUu Ehas, Elisi Meifren , Jo·
sep Pwgdengoles 1 Francesc Serra..
1 pel Saló de MontjUJc. els arW5teS
Enr1c Vasa.uova.s . J osep L UU'&, t..i Ul·
llem
hna, F.
à ·umdes
A. Uall 1penanyen
J osep 00101&
Les obres
adq
ats
artiStes seguenL6. ~aio oe bart.:elona. «Pwturu ; J osep Amat., FeliX
t.a.no, A. COU d lam ..n, e r*'-oct.')C Mar·
sa, J ul1à. Man u1ez.. lJul5 Muntane,
ts. t"'Wk Perucno, t.. ~=~~ult.asusa~u a .
Joaquuu Vanetu.... «t;Seuttur u: L.ar·
tes Arnufio, Llorenç t:arro, l' tore.ncl
L.uatran 1 Jaume l'~~!&f\.1 us. «L>tllUJx».
Garles tlecquer 1 Rtcard Uptsso.
«Art aplicat»: Antotu -.;u meua. oa1o
de l~lOtl'CJUlC, «t'UltUnl»: ttatael nt:·
net, ~. o~b-rtoger, Joan LiOotml.f::·
te,·an, rere L.reJ.Xüms, JlltJ.me Mercaae 1 ......LlqUel V111a. II.J:.;:ot..U.t~.oUJ.a»:
Apelles i''enosa, J osep Gnt.llYer 1
J.\1arti Llauraao.
,
r..t dlumeu~e passJ.t, e1 twutnros
p1.1ouc que VlSlta 1 e.xposJ.CIO .Je P nmav~::,·a
va poaer veure Ja a.J.gwts
carteuets anunl;u•.dors ae t aa4W.Sl·
CIO Cie r~terenctll¡ 1~ qUilJ .,;u;:,a .ua.u;:,a.
molt oona. unprE:S::lolO t, t:u ~j!llt:11:ll,
!oreu con&dera.aes mu.t. ctJ~..erw.ut!:>
I~
&UqW&l.ClOUS OUI.,..Ialo a d.QUeSt
any.
·
t1.QUe5tes B.dQW~lCtUl'~. h.lt::!iH1e5 a
les ae la Jw1ta cte MIJ!:.¿Ub Ja;:,aO\lüE:.S,
<.i.onen w1 e:,vecu:~. t UtL~cc!:. tL lt1o vt&t.a.
de 1' J:.XPD51CJO de .Pl·¡ma vera.

DIVENDR E S , 31 D E MlG CEL 1oq;

IN FO RM AC IO DE L'E Sl iR AN GE R
~ - ~'AL

El CONFLICTE ITALO-ABISSINI

IA

lE

UN

MOBILITZATS

MILlO D'HOMES

La guerra del Chaco L'Estatut de Tànger La situació social Diuen oficios
ament que no acce~taran
EL
LL i u ·
hAl
als
Estats Units cap mena d'ingerència •·• Al mateix 'emps
Anglaterra vol actuar d'aA l::lOLJY IA
b.ciil arctllat elS ex· cord amb tes altres Potencie s . . ~ . . ollú. .. u., ....... ~s ~·' • A A
Interessades
mutilats que lUren rt:tor·
<>ulawayo, ao. - :; na.n àes.nrov volen demostrar que són forts a E'rop a
aat.;::. pet
llat. 8reus desordres a rtOCleSJ.a Ot!J
ta
~v. - '"''"'"""'~~ ta
r-.uca, c;uLre els va~UlSLe.s de 1es
rorwv.::.a.
Vteu ...
oohvw.ua o::IS at:LondJ:es,
i a Africa
ia t.ambra. del& t.omuns uu
pt t:lJata una atectuosa reoucttt.. Una
nes cte cuure, que
PAH AG ~AI

HA

~ ~ tb u ri ERO

~EKI T ~

La Pal., ,)u, -

t.

prt:~une , s

t-ar1:1.~ub1

t..a

~:~n

ctu~L

de

SèSblO

'-uJa

DU·

ell·

puLaL na prt:gwltat Sl e l lillvt:ru
\.eJ.llA ta m~reuc..1... ue aoo¡s.¡ eJ prt:-o
\1 avlS rt:Qut:.rlL ptt a 1a. revwo ae
l t..Q~.ol:U,úL Ucl 1 Cllll!!.er.
J:J. mull!:.~re a n.J.t:-es esuauaers, se.
n¡ur ::.uuou, na t'espo&t 8.1 dlpu~L
t:li. que~~lo 1 ba. n'U:I., UJ.esun que el
uovo::lU t'e~erva la ~:>eva QêClSJ.O, en
auo que d r~,ereu. at prv..;~wllltnt
mo::~ a~'ViJltl..t, lu.LS que s 'Dlit~:ln re·
ou' 1 e.uwwaL e.s cmeru. a< ,..
ll.t~•es ntlo\.tOU.:. tnleressaa es.
::itr J OUll blffiúll, CUl.l..t:bLanL Wlb.
all.1'" .ptc~unttl., na dJt. qut! es d.e aeS1LJ&r que es retorCl el r~uu ~
~ur~::s.nL per a aixo Wla nuuora en
1 AWllilllS\.l'ttcto Ot! la .t.oua, e::.Yt:ctal·
tüetl.L f::n Jes est eres llnancereb t JU·
ru.c1at.
J:!J. uovern ontamc te ta lntem:to
ae con~ultar les altres potent.:.tes UI·
Ldesóaut:s sobre els rrutjans per
assegunu l'esw.ouuat. lutant..'eJ·a Cie8
la zona en ¡ener&.l.
FimUment , el rrurustre ba respost
at1rmat1vamenr. a ta preguuta 51 ta
situac1o de 'IAnKer es a ·acord amu
111 mtemacto nalltzac 1o 1 Sl la polluca bnt.àntca cOnsistia a assegurar
et pas Jilure d.t: l'Estret de Olbraltar
·

son. WlS cteu mll,
l Ul lorça.
.
Les
t.s 0 a
el
e1 d
au~.unta.
n or t!Uat
es.
pJ.a~UltlUt ae nombrosa palleta. a la
cunca rruuet·a, 1 tes Lro~s gua.rotu
le!. aunes en preVlsao . de posstbh:s
a~.
dels lii.1118.U'es són nat
d~aJor;:
lllb
e pa ·

MUSSOLI NI

CRIDA

.. ~
" S pr u
J e e t. e d els que tingui pensats
LLE "' ES
•
re;:specU! a Ab1..;:,SlDl.&, Oracid l aquea.
hl(l.!eSt.a. e.:.;.l)USU.;LO es orga.rut.I.aa a.
aoma, 1)\1. - ~oden anWlciar-st: tes mesures
poa.ra. con.ser val a os e.
pec I enLU,S.L !oii\.UHCS delS l'llW.E:US de
f C(JUJ li UlUUUlelli.S llUUS prepara tiUS
xerctts en campanya , s1 &LXO caua.
va.t.atw.l}l:UI qut ua rçwoat., per a
WlHLars per 8J d.tlStlUuWiwnt:Ut d ua.QUe.!>t.li. lU1al h.d.t, l8. ~t:Ht:fo5a CQU..
na ~.~~eracto de Jt!S tropes ttauanes
L 'AGEN C IA OFICIA ( CON·
penu:ao Ot! I ~ny ur rt.Ll.:llrd 1 urees 1
a J'AUlC&. vneHtaJ. Aquc:;t auunc1 Ja
h•h'ii A yUI::: ITA LJA NO
na vutguL, awo &Qut:.:~L ~r.e. r t:l.r tl
10u h : l. per MUSSOllw a la Cambra
'IUL &H U ~ H t: NC l E S
¡un\tmALIS~ a 1& mt:ulOna. a aqueua.
1 al tio::ll&t..
N.oaua., .,u. - L·Agenc:ta btè!Enl de.
Ot:Ht:lú.efh, a CUiieCClOOI.S~.
~t:6u.u!:. uplllio dtls cerCles lt.alians clara que &l mutuJlt.za.r lt.a.ua DOV.::!S
ELS OBRERS MU.IU CANS ¡ Deu uuum1•""· es a•cu'""'a la ID001· uoy~
posa. at: relleu 1a seva. \.nt.enSA L.A Hl.: li OKLJOSA I AL.·
l:.S Ul~t"u~.r.l'll A u u t-!"11· LLacJ.o d.e uuves OlV1Slons de ! exu· cto
C1 oorar amo tuta w<1e¡>t!n~nc1a
l h~ ~ U' INUU iviCÍIII (Aif; l A
b AR i...t.S Sa:..Vtti l,Ul\4,illt.S - Lat ae terra.
en eJ. CUlUilCLe aiDD AOtSSlULa, l d6A co.oLUlutl..CIO scJ:an utaul!!.uraae::.
'J l:.S
bmCJe.tlitnt.a molt .la tramesa a 1110Stta al ruatetx temps a 1''9W16
e~ OOVèS saJtS Ot: la stC<::IO (.¡ tnd.U·
l'Aittl:ll a~ U'OlJC=S 1 mat.erud de puunca de .r·rança 1 Anglaterr a, «que
~.o~a ,YorK, 30. - Els t:imcut.:ats ~ueuu en Kra il l1Uul)QHJ.lcta, v;a 1 a~
oll.ml.c:~.raa Qd MU~U.
1
l.Laua compura a Europa et seu tieuAquesL.eS ulSt.a.uacw ns estaran tor ·
~~::~s ~~~~.,;t~: e.~~~\=~~~r~nl.Of~c:~~~~ prevt!l.\1.1' 4Uíli;)fVOl surpl·esa pe¡ pa.rt rt:
aE: gran potencta encara que \ramac..c:,:, po::r ex~mp •tl..rs a lflO.lut.l!l.H.&rUl
ae! 1 nouuaJ ::;u¡JL·em uu at.a.c W· a Aol.Sl:.lma».
meLl a 1 A Inca unentaJ. uoporttnts
que DQSSet!tX ta Junta 1 tes rt:vroauc-recte a te.!t relvu 1wcac1048 Jtt acon...eAls CtH..•tS ouctusos dec1ar~n que contmgen ts de tropes,
ctllns oo:: vest.1ts mstóru.;s que sor.a
~wa~ 1 a IE:S qual.!. pwmo::~leu oo~e- lU:Uta QQ. awup~.H.t. a.que~~
mesures
tur els trmauaaor s de la Umò.
ta Ol.l't:CCIO <1e 1 ant::.t.a ::.en)' ur Oia·
uuenamcu t 1 ~use ct~.p ucuu.acto, 1
uLE TEMPS» DEMANA I',L
~s suposa rouamentaUt~.uu.:m que atel!!eu.eu que segwran pUblicantguer Jwlyenr., varen exE:cULar-se a
se
G O H K N O Uii. IN T ERYi N·
els bmc.uca~s vorers rormtt.r\in w1 a 4no t.CJLa regutanta t 1es not..lcies r e1 b:xpOSICU) ael tv'iuOLe de t'any HI2::S.
G UI P R O P D 'ITA L IA
lront umc per ~i ct'actuar ae bal·- lattves a !~ successive s ttwneses
t.'ntrt: aquestes saies ocupa un lluc
Paris, au. - El peruJd1c «Le
rera
de:;.t.acat la de ve:;.tlts regionalS de
velt, protectora
el quat te del
a 18.Preotüt!nt.
ma Wlll twusearmü. d. numcs,, armtS mut l 1c¡ous 1 maLerta I Temps» parla del confhcte ttalo-ablS1esmentada coHecClo H.egordosa, que:
poderosa eu preparar una r~iOl·ma çte Lata mena a l'Alnca Onem.al.
slDi 1 la una cnda als governs de
el senyor H.u:ara Torres, per l.lldlca·
de la vonswi.~Ci_o_ _ en. et ~llll_t que
Pans 1 LOndres perque lacm us ce
CIO d «AffilCS delS MUSt:US de Gata·
aquesta auumtz.t at Govern per a ¡·
L'EXERC IT EN PEU DE Uur 1n11uenc1a a prop del goVer.a
Lunyu aeuta eu 01pòs1L aJ Museu t:n
I'~M:IamenLar
rmperattvamt!nt.
tes
G U t: H R A ES U ' UN MIL IU 1tallà per tal que
s'arrangm
quesLlOJUi relaCIOnades amb el tre- ~
memona de la seva dHunt.a esposa.
D'HO Mé.S B EL llU CE. NO vament tes seves dUeréncte deHnltl·
s amb Adball.
Aquest.a sala., per tant, sera no-I
F
AR
A CAS o~ CAP M E N A dis Aoeba.
ttesult.a mte1·easant remarcar que
D'StH
tU
meuad.a Sala Maria Regordosa. a
TRA
l'
UES
els poders de la .N. R. A. ruuran el
nouç¡r de la qual amo tant d amor 1
ella 16 àe ¡uny prol?er. per la quàl
ELS ITA L I A NS PO D RAN
Roma. 30. - l.le lont auwfltzac! a
d'int.eHigénc1a reuru els exemplars
causa els partidariS de. l'esmentat S'fia
sabut. que Musohsnl crtdara aSO B REVO L AR EGI PTE
PO.l\lBÓ, MALA LT DE L' A· orgamsme hauran à'&ct.ua r tàplda- viat
que la tormen.
noves lleves. Això vol dir
Londres, 30. - A la Cambra dels
PARELL DIGESTIU
ment amb Roosevelt al éap, per tal més d'un mtiió d 'bornes estaran que
EXllOS l C IO VALERI CORComuns s'ba declarat avut que el
en
•
de
EX~üS I C I O DE L DO N ATIU
preparar
seva Opos!Cló al com- peu de guerra a pruners de juny. Uovern
BERO
COM ENTAR IS DE LA PREM ~
J3,elem de Parà <Brastl), 30. -J Od.n phment del laverecticte
d .t.~ipte , amo l'aprovació del
del rnbnnal A'ct.ualment el nombre dels que bi
M A RQUES DE CONNE LL A
Avut. divendres. a les set de la
SA ARGENTI NA
Ignasi
de LOndres, ha aut.oritzat el vol d 'aPombo
pateix
una
Ueu~era
Suprem.
A contmuac to d'aquestes maugu. •-rda.
serà. clausurad a rex .........~c 1 ó que
són
és
de
set..cents
mil,
peró
.Buenos
almenys
a1res,
30.
Els
diaris
~
s o--l imtisposJ.ctó de l'apareU dtgestm. Els
,....,.
vions mllitars italians sobre terrirac10ns serà. teta Ja dels valuosos actualmen t té oberta a Syra
el de· cupen soore el p<lSSlble acabamen t metges ll b an present a 1gun repos.
, calara cridar d 'una altra. lleva i di· tort egtpcl
p
t
d
exemptars 4ue corrt::spouen a aquest cora.dor ·Valeri Corberó, 1 en la qual · de les hostllitats ' al Cbaco, çom a
L'avton,.ta
transa · ltiCa «San tan·
ac e e
Ire
versos contingen ts unportant s de ca.
important .......nattu, ets quals esta- exhibeix diferents pintures t alguns consequén cia de les Cllmerencie,s de den ha estat desm u11Lada ' embarUN DI P UTAT QU E S 'ALAR•
·
d' agença- ' Buenos
mtses negres per a arribar a la Xi·
ran des d a.quo::st dta exposats al pro j ec tes I rea !ltzactons
Atres.
l cada en un vaixell per tal que la
tra d'uu m1llò.
M A PER LA C ON CES SIO
LES NEGOCIACIONS
«La R.a.zòn» destaca que et Par~ porti a Parà, i allt Pombo disposa~
publlc en una ae les sales Clel Mu· ment d'interiors i façanes d'establiAN GLO-ALEM ANY ES
Londres 40. - A la Vambra dels
Hóm tap qUe MUssolini ja esta
gual torna a inslStlf en Ja neceSSl· rà què cal ter-ne.
seu de Pedraloes abans d 'ésser ins· ments.
tip ae les d'lsCUSSlOns sobre arma- Comunes eJ. diputat senyor Mander
tat de suspendre Ja uutLu com li cont.aHat a1 Uuc dE::llnttlU.
LondJ·es, :iD-. - Se sap que et text ments, a1Xl com de les insu~lctenu. na preguntat al Govern si els av10n.s
dtclò
essencJaJ
PtT
a entrar a. oebaAquest ctunauu 1et per la senyora
ESTA DIS POSAT A 'ACCEP- de'l Pacte db 1 Aire, per a les PI' seJSu
ret.a.Ls que oierelx SHJ.er per a militars itahans podten actualmen t
tre el fons de ta questto. Pero, com
Ba.a.t!l&S t!n memona ael seu duunt.
TAR UNA AVIO NETA DE teuctes OCClaent&JS, ha estat J& a- garanur
Ja rndepende nma d 'Austna.. sobre·vola r Egtpte 1 en quines conen
ocaswns
a.nterl<Jrs. apareut una
f::¡;pos et senyor marques de Cvrnetla
MEX IC
caoat. pel Govern anglès, t que 1"'am· Tambe vol demostrar que la s1tua· dicions s'efectuar ia el vol en el cas
cont1·oversta, ja que Bollvta, no soJa.
consisteix en un sérte de quadres.
Belem eEstat de Parà>. so. _ L'a- Oatxactor alemany a LOndres lliurà 1 ciò
europea no li fa rà aen;ar cap que poguessin fet·ho.
mobles t armes singularm ent notament proclama Ja couvemenCJa da· Vladur ~panyol Pombo segueix re- ahlr
al ml.lllstre de l'Exterior. Str
agar
els
JOCs,
smo
que
aemana
que
bles.
bent
nombrosos despatxos d'Espanya t:i1mon eJ text que conte tes propo- .~
P
es 1ac1 pracl.lcanJent. tmposslble el re- 1 de Mexlc.
S1c101ls .lemanyes per a J matetx
ALUMAR, ÀOV . RA I VIH UILI , ARA UU U:5TA I N, PLAlO , SOi-0•
obemprenàr • les nostlllt.aLs m 1,jançant 1 Pómbo tía dirclarat que en VISta jecte.
UN A CARROSA D E L S~
El .texl anglès esla ja Ue" l
~L ES, SALU 6 TI , GOETHE, ~~ liYANl'f6 I altres Brans autors, els
NYOR MANQUE S D ' AL FA·
··
hl desmoblltt zacló de· tes tròp~s en de l'ofertmen t que b~ 11 ba tet
per tal deeser dlacutlt..
,
lrqbareu en els lots q4e us oterelx '0X-LIBn l a PI dUs t~.:cpcionau,
campanya .
~~o·
·
f RAS
1 ct:env 1ar-h una a \-loneta df'f "itt Mé1
Es
conhrm~.tam
be que el QQ vern
eugèma de LoutchiSkl
1
Pintura.
El penòchc êOn'Slcteia que
nh
xic
per
a
poder
p,
reprèndrl'
ï.t
el
alemany
A les c1nc ae la tarda, despres de VILadrtcn
esta
en
comunicac
81
ió
amb
Vegeu
anunci
pàgtna
11.
Ua
el
recomanem
•
d'esser inevitable eJ prev1 armtst c vol, en comptes d Psperar uua altra Jes
les mau~uractons aoans esmentade s,
altres potencies mteressact~s. 1
11
•
· ¡ d
· 1I d es d es supooa que els ha estat lliurat
per a pooer cons1aerar JA quest1o ae av1one t·a · er.v
scra exhuJtda 1a maK:llUJca carros~a ViO&I h Olla na
n R OE"r vatxe
e t
be
te
ultura
'
Joa
Esc
n
Matamala
1 rem, (Josep M . Soler)·, 1 oreig enLo
dr
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la causa que definmva no s 'ha de reduu a ter tadors.
Accto
els esmentats actes, nomes s'hi po. s'ins~.;. uelX a.l JUtJat. esmentat,
Cl&da relorma del Gabmet.
Cal.Blana &..;.publlcana, Unio Cat.a- 1
per callar momentam ament Ja veu dels . .
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c1als 1 arustes elegits pels salons de von.an~s de ~an b~ ba:,ioia, una enus~vubllca d.e J:larcetona .
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oavant a questa creença ia probabilJ.tat.s es COilSlaeren mol" re-albWH~s obres a 1 ~xpos1cto ae rruna- eltt..ncae amo els catalans.
con.eyut la l~.etra. Es la d'un amic,
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'-uc;:,uutrs 1 culluuu ·.uS o::u üU~.o~ jJ(.I.r·
ucULars als Olilerslls nospu.als (.¡e i&
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t:. L PA RA \.aUAI A C G~ t'T A ·
SOC \S, t Ci UIUl Wèt.H~ni t:.':>yc:a.:l<U t:lò:o ar·
kiA L Atud tbrll.ll A M ti
t.lStes, a 1 aCtè Cle cund.ul.l' a Ja seva
li ç,H ' ~.:t "'v•.:ul"'l u N~
cu:s.trera estada te:; dt:;:,~Ull~ aet qul
Buenlib Aut.s., ~u. - !!ol llHUI.')t.r~
tou ulStgne arLlst.a. t SOCI de n1et1L
et 'a(¡ ue:;. (..b. Assot.aacLO, rtoma H.Ll..u:ra. d ~1CU) UOW'<:I.Ug~l::, aei t-al"a~uat na.
L'acte del sepeh s'efectuar a tl..VUI, mauutst.l:iL a ta Uuui.u:..:.to 4-ut: t.róa les quatre de la Larda. La. conu. béU1a en la so1uc1o aeJ cumht;l.~ Ut: l·
ttv ... es tormara a. l'Hospn.aJ. del ~a,. tu.. euue J3ouvl8. 1 t--aragua1, que t:1
.!teu pals ebi,~:~. dt~p()Sat. a ~:~,cc:ept.ar un
grat Cor.
armasttct per wu a acabar 1~ nostJ.htar.s a l C..baco, .sota certes cona1SALA REN ART
Avui serà. clausurada. la. ma¡nüica ClOns.
expostció de dibwxos de Ricard, Op1s·
so. la qual ha Concentra t l'àt.enció
HAN ACC EII TAT UN AR·
del nostre puollc sensible, durant
Mlt:i.TICI D E 30 DIES
les tres darreres setmanes 1 h a cansaBuenOb Atres, 30. - t>emt11a congrat la fama de l'artista..
tuma1-se que el Paragua t tllL acce"
Cloent la temporada actual, l'e&- tat que es concen1 un armiStiCI de
mentada Sala Renart ina.ugurar à de- trema. dtes a i ()haco, per tal de
mà. dissabte, un selecte r ecull de J donar JJoc al ctesenvolu pament ae
dibutxos de diversos dels nostres des- les negoc1acions per a ta solUció del
tacats artistes.
conflicte.
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DAVANT DEL TRIBUNAL I DAVANT DEL POBLE

.
gran tnteres p.olític

•

Les
dues
sess1ons
............................... .....

~

~--~~.................................~

(Ve de la primera pàgi na) tltuir un desviament vers la Constlció I els seus representa.uts lel{l·
val la pena de subratllar-bo; acl tims? No. ¿Es que es poden descovarem escoltar com a testtmoni el neu;er tots aquests tets 1 tots aquests
que era nurustre de ia Governac1o elements? No se'n pot prescmd1r.
en aquell moment, el senyor Alien- No vull cercar s1mlls m acc1ons
de Salaza.r, o Salazar Alonso. m1llor que poguessrn aparèixer aqw com
dit. (Forts rumors.) El senyor Sala- s1 jo portes aquella pass10 de que
zar Alonso deia act, d'una manera han quedat nets el meu espertt 1
solemne: -«Senyors del Tr1buna1: la. meva amma. Donco be, aquests
L'Assemblea de Zumarrega, el mo- son Cios tet.;: aquesta. era la reahtat
viment murucipalista basc, era la polit1ca 1 soc1al del nostre palS; aud
peça de tot el sistema. revoluc1ona.rt era com Vl\'tem.
1 estava. dmtre del pla. revoluclOnal Ja abans CI emrar en la breu
riJ I bo de1a qui ba.v1a. estat mmis- introducció que va1g a. fer pels catre de la Governació en aquells mo- mins legals -no ¡, alarm1 la. Sala
ments.
ru s alarmi rungu d'alXó; hl ha docNo be de referir-me a les decla..ra- tors que s'encarregaran amb comc1ons ac.1 prestades: no be de par- petència i saber que jo, diSSOrtada·
lai', perquè Ja no 1aran d'alLres, del ment, no ostento-, em toca le.· tam·
que tou l'incident 1 !'episodi davant be algunes cons1derac10ns que atecel Tnbunal de Garant1es amb motiu ten tant els rets com el Dret. Però
ae Ja lle1 d arrendaments de cUltius abans jo vull reco:ur una a11us1o que
de Catalunya. Ha estat exposat pel el senyor fiscal fe1a «nommatlU» a
senyor fiscal, 1 és per a1xo mateu lescnt en el qual JO parlava de la
que no vull entrar en un afer ahe presencta del senyor Anguera de So1 que no és de la meva mcumbencia. jo al Govern.

vernactor del Govern provisional? consonànCia la Uel d'Ordre Pübllc mantenir ela punts d.e vtsta de tl·
No el Velem ocupant el altU!Sim ca- am .a ConstltuCJo J amb el Codl Pe- pus legal, que jo afirmo 1 sostinc a
les meves conclusions.
rrec de fiScal de I& Repubhca per oal
a judicar a tots els sublevats del
El representant del Govern que ea
lO d"agost? No el ve1em a la devo- querella en aquests moments. no
La personalitat dels de·
CIO abso;uta de les mswtuc1on~o per- creu que bJ ba una essenc1a.1 modi·
que un bon dia assumew amo t1cac1o entre la manera. de castigar
tensats
aquells que representaven tot el con- els dellctes de rebeH1ó, de sed1c1o i
trar1, 1 sobretot a C.atalunya., la oe- 1 contra la torma de Govern. del Codi
Vull recollir una afirmació feta
gae10 de les seves Llibertats? .E.s Penal de 19::~. 1 com els cast1ga el amb tota J'a.flmtat i amb tota la
a·est.rallyar que jo empn els ante- Codt Penal de 1870?
1 cortesia. que sap dirigir l'exter oritceòents d 'Anguera de SoJo en l'es· I Va. d1r-se despres que pel fet de zacló del seu pensament, el que a.flr·
·
mà ahir davant aquest Tribunal
cnt de quah11cac1ons.
com a ante- ; la topada d.e les t orces ar~d es sor· amb
relació a. l'exhibic.ó de les con·
cedents necessans per a determrnar , g¡a, el delicte de rebe~Jó militar. dlcions 1 mèrits dels nostres patro·
qum es l'estat esp1r1tual 1 sentlmen-J Ah! No. Pot haver·bl topac.a. de forcea clnats. No, no; almenys, ac1 tentm
tal de Cata.lunya davant a.quest.a i topada de torces, agressió a ta tot el dret, sinó també de fer la
fets?
torça publica llea.l al Govern l no defensa a l'acte de la. vista. Eren
sorg1r el del1cte. No bo d1c jo.
preguntes sobre les cond.eions I acuLa proclamació de la Els paragrats que estan en el nú- tuds t hiatòria, vida 1 manera d'ésmero segon de l'article 170.
ser de cada un dels processats. Du·
otrtgiot-se al fiscal h o1u: v.~. rant aquesta campanya de~ proces,
Repu'bll'ca Federal 1• la mvoca~•
pruner un testunoru en abans i després d ara, no s. ba parrelació amb l'ocorregut amb els en· lat continuament de s~para.us.es, no,
que són uns homes destruc·
declaraCI'ó de l' estat de carta.t.s en el proces d .agost de 193~. es
torsdiuinCapaços
que han compromes
No estava en v¡gor la. llet <1 Orar,¡ la própla existènc.a. de Catalunya , 1
guerra
Pubhc que es de jUi10l de 1933. Oe jo pel que respecte al meu rc:presencon..egilent. per que cal parlar d'a¡. t.at, l'un, tipus espiritual, que porta
sen)·or f1scal va dir-nos que &ixò xo? vrec que era alXo. i!m sembla la progeme oe qui lluita fa m&> d "un
Les crisis provocades
La presència d'Anguera noEltenia
tmportanc1a. Va parlar-nos que: elS Lel:. van ocorrer el ~ d agasL segle per una id~a.. que transmet el
de la aeclaractó de l'estat de ¡uer- de 193~...
lsentllllCilt a t.ravés del pare i és re·
pels enemics del règim
El Fiscal de la República amb els seus aJudants
de Sojo
El senyor FISCAL: s 1 · però no co!Lda i comença a reailtzar·JO el
ra Jo tinc la seguretat que l'bora
'
nét; QU\ pels &E;us grans esforços eu
lExpress ·Foto.)
era aquest et meu raonament.
Parlem de la quarta o cmquena
plena Jo·.-cn.ut, coronada d una houJo no tmc perquè dir al Trtbunal,
El s.enyor BAH.<...lA. o el lO, 1 la rad esa immaculada, guanya tant ac mar també, per vta moral, la Slgm- c1a1 lrumors¡; 1. a mes, com no mcrtsl, provocada semp1·e, per qUi~ log1c e& que ho rec~megut. en pnPer aquestes torces adverses al re- mer lloc, que l'alius1o es absoluta.- DESAPAREIX TOT SEGUIT AMB LJe1 CI urdre Pub.Uc, Sl no est1c eQUI· prestigi que arriba a adquirir una ticacio 1 1aba.,t del dellcte que se ls ruca, com ho ClLil en l'Article pruner,
vocat, crec que correspoma...
autoritat pol!tica 1 moral dmtre de lmpULa.
gtm que donaven t tre1en la. torça ment re¡;pect..1osa. Jo em !muto a
~" compaUbte amo te:; autonooue::.
El senyor t''.ltivAL: t,;m retena Catalunya, en realitzar una obra que
de la majona. per a eliminar, en reg1strar el fet de l'enLrada al Go• ~¡¡lOub.l:>, 1 auauLl.II.J' que IHXJ es
que
no
era
aquest
l'argument.
~~
Ja
sorgirà,
1
que
prefereiXo
que
no
un moment donat, el m1rustre que vern del senyor Anguera. de Sojo.
•lü no 111.1g ant p~¡·que uo es mJSI>lO
El
moviment
del
6
Perfumenes
d'ocSEGALn
1 PELA). o
mes.
La
vr.gènc1a,
es
clar.
apa.relXi
als
mçus
llavis,
i
Marn
Barels convenia o provocar la s1tuac1ó En segon lloc vull recollir les dades
.neva treure Ol!l Ul.lQJ pohtJc les se.
El senyor .l:lA.RülA: No, no. L'ar- rera,, el cas del tipus del sant c.juncUco-pohtica. que els Interessava. perque crec que Lenen tambe In·
llmes prmclpòl.ls.
de
la.
proclamació
del
ban
te
tambe
gument
te
mes
mtet
c
ó·
ev
aent
No
vU,
1
home
que
als
tretze
anys
surt
11
1
tubre és una experi9n· vesPero
1 algu, prevtsonament, en veure el fluència decls1va per al curs de
111 na lU~n!b coses caracterts'
·
de
l'escola.
per
tal
de
guanyar-se
t:l
una
ventat
legal
en
aque¡¡tea
alturesultat de les eleccions, donant-se Ja. situaclO esp1ntual 1 moral creada
t:!a la UUICX;euc~a Cie posar a uom¡·asl. pa.
Llques, ~utre let. quals n1 na que !!.s1 el sostén dels seus pares: a als
re.s,
però
a
m1
uo
m
~.ute1es.;a
pro,¡un·
compte que per damunt de la lletra a Catalunya. amb motiu d'aquella
una data, que es el ill1s ara. jo ne diVUit anys, pels s~us meri\.5, el Sm·
cia que constituirà la panya et. uua t(.epuo1lca Jau;¡¡., Uom
de la Lle1, que per damunt del prop¡ criSI. Per a ml el senyor Anguera ciar sobre rwtò mes que unes breus 1e1. re::.::.tULar. u que JO ¡m:t;umo es dlcat el fa participe en la direce1o,
1 per que es terreuy neutra11 Uom
parau.es. Va1g a. contmuar en i'exa· si per l'argumentaCió que feu abJr ¡ als 23, assumeix tota la responsa·
esperit de la lle1, s'ba.vlB creat una
glòria de la República .nwca el seu)or acUSI:ldor, na esLat
men de la. publicaCió dt ban 1 deiS tarda e.s pot aplicar la dlSpQSlClO dol billtat i administració dels organ:.
realitat perllloslsslma. advertl daneutral per a unes cenes mva:;10ns.
fets. He de man1Iestar la stgntficacló, 1·art1cte 61, dona t-11 etectes reLro- gtnerals de la C. N. T., 1 es reton
vant els alts poders que aquelles
Per aquestes raons, senyors, acabal'al)ast i el valor jundlc de la decla- actius, ja que malgrat s1gut maLe· amb el ''Noi de Sucre" aquell gran re ai'ent que, com a espanyol, com a
Corts no podien governar, que seraCió de l'estat de guerra; avw cotu na pen~! 1 es pugu1 aonar el cas que esperit constructtu, una de les fi· netament espanyol, com a. home
Els homes del Govern
rien perjudicials per a la. Repúbll·
CASA SUBIROS
abll, però avw mè<. que ahir, s¡ que afavoreixi l'acusat no pot temr VI· gures més grans que ha cr.at la enamorat de la. m..:va PatrlB, vmc ac1
ca 1, el que és p1tjor, per al pals.
.
massa obrera catalana, i quan veu
Ho sp i ta I,
te una 1Dlporta.nc1a decis1va per a. la genclB sobre el ban• la dispostcló
Però es constituïren els Governs en
de la Generalitat són
que esgarriar-se les orientacions de 1a a comphr aquesta miss1o, 1 crec que
qua.liflCi\Cló del de!Jcte. s·na. dit, 1 eu ta referència l'article 61. Reus aci C.N.T., surt a cercar altres camms
la. torma coneguda. 1 a mesura que
amb això presto el gran serve1 qut
es penetrava en el reducte de l'ad· de Sojo com a poht1c. per a aquests això sembla. que tots estem contor- el meu argument.
per tal d'elaborar pel bé del seu tot es cond'-!etxl als corrents oor·
essencialment republi·
versari, arribà un moment en que efectes, m "Interessa, Jo va~g de fet mes, que 1'allocució llegida pel seJo pregunto: Si el ban fou pu- pafs 1 pel bè de la Pàtria.
mals que la H.epublica pot endegru .
es veié entrar ja amb solemmtat a a. dir molt breument el que repre- nyor Companys comen~ en donar .a b~1cat. a una altra hora de la que es
Aquest home, cal dir·hO, perquè acl , que es la cojuntura. hiStòrica per tal
cans
formar part del Govern. elements sentava per a Catalunya la presen· segona campanada de les vuit, acabà diu, Sl nq fou notl!•cat, per que el s'ha. dit que emparava els anucs, no que novam~:nt tormn a
emanar
d'Acció Popular Agrària, 1 aleshores cia de dit senyor al Govern. ¡Ab, a. les 8.10, que immediatament comu- bau, pel sol ret d ésser publlcat a. és el que mata la vaga del dia
aque:,ts
corrents
subterranis
que
a
Aqut es tracta ja de c0ns1gnar juels partits, tots els partits republl· senyor Oriol! Era un tipus de CIU· nicà el fet per telèfon al general Be.- la f¡,~ LB¡rua Gene[alte pro~uelX per d'octubre amb la seva mtervenc¡ó·5 l través dels segles estan ocults 1 opnrtdlcament mterpretant els tets en
cans sense excepció, que cone1x1en tadà políticament. Qu1 ho dubt&? tet, que el general Batet donà una. a a' ó e sFseu.s e cc Lls?aid erque,éa la. de cambrers. la d'bot.!ls, la de
mJts,
pero
que
en
tlonr
tornaran
ells mateixos 1 s1 tenen revalua per
la. realitat pol1t1ca d'Espanya, teren Es que no estava en la. consciènc1a resposta que, mes o menyS, és la. se- M ..ar , a 1gueres, a ~ a, es ¿ u
1
t
d ·~
l'
es
els adverttments 1 prevencions del de tots com havien nascut les llui- güent: «No puc contestar·VOSJ. «¿Ne- la publicació del band. La mateixa nòcllcs. No: funcionaren tots aquests · a portar ecun a..., a. anuna pa· al dret. Pe1·o aquest gran tet ha procas. No foren escoltats i vingueren tes pollt1ques. el senyor Anguera de c~iteu molt de temps per a pemar- !acUitat. terna. per assabentar-se'n, o I serveis que havien estat declarats en • nyola esperances de grandesa, que dult tets jurídtcs 1 despres ba proaquelles notes. Jo alirmo que aques- Sojo el dia. de la revolució, el dta ho?J «Jo bé puc prendre·m du&> llo- més un vei de Lle.da. que un altre vaga. ¿Per que s'O<T..Uta aquesta rea- son les que jo des1tjo per al meu CiUJt uns nomes. En l'última part
lltnt? ¿Com voleu que no reculli ac1, pa1s. Jo no vull que en una topada del seu lntorme el senyor BarCJa
tes notes s1gum dels caps pollt1cs. de la proclamació de la. República? res per a donar-vos la. resposta». Ra- de l'Hospitalet.
per a repre~>entar-les davant el meu canullesca de sent1ments, 1 de vega es refena a . les preguntes que jo
ni un cap politic ha donat aquestes E<! que pot oblidar algu que a Cata· Via acabat a. les 8.10, crida al telèLa declaració de l'estat p&lS les figures de dos homes que des mteressos. es desvJrtUi. el sen- vatg tmc1ar 1 que prosseguiren els
notes. Es mes: b1 ha. algun cap po- lunya. s 'havia fet la. publicació so- fon, parla amb Batet, 1 ja. que l'Hoho Í>oden representar tot, 1 que po-l tlt d'un movunent que ~er a m1 cons· meus companys sobre la labor que
Utic que no pa.rtictpa. tan sols en lemne de la. República. Federal amb
norable President de la Generalitat
den sofr1r, com qualsevol de nos- • tltue¡x una expenenc1a. 1 he de du llav1en complert en les d!terents üonl'elaboració de les notes. De manera 1 aspecte legal. 1 ès que ntngu Igno- volgué tenir una. resolució
de
guerra
no
fou
comucompleta
altres otuscacwns en l'esperit. des- • mes: que entenc que per be d Espa sellenes els senyors consellers oe la
que interessa dir que no és el resul· ra, ni nrngu oblida., que hagueren de l'autolita.t militar,
cnda el dipuv1aclons en la inteWgència, però d'U· n)a constitUirà la glòria de la Re· Generalitat de Catalunva. No era,
tat d'un Convem de t1pus índlVldual. de sortir d'aqut repre<;e:ltants genicada al Govern de la na
rectitud moral, d'Una generositat, publica.
Els elements antirepublicans ha- nuïns, autoritzadlssims, a cercar la t.fl.t a Corts catala. senyor Taull!r 1
.:om ba. subraLilat el senyor Barc1a
li
lliura.
un
plec
tancat
perque
el
d'una. bondat, d'una. vocactó per la.
Son dos quarts d'una, 1 es conce- varutat puenl de fer relluir aqul el~
Vien fet promesa de combatre I des· manera d'evitar que al moment de
porti
a
¡•edifici
de
la
Quarta
Dl
VISió
Generalitat I
vtda pollt1ca que jo ne de presentar deiX un descans. Aquest es aprotitat serve1s prestats al seu Ptns, smó altruir el soclaltsme; 1 en llurs òrgans la convulsió revolucionària, es trenal general. L'encàrrec és acomplen,
de premsa bo de1en.
com a prototipus 1 com a model? l pels tam1llars 1 pen;ooes mes Ciesta· guna cosa eSSt>nc1al, perquè entenia
qués encara que tos momenta· Batet llegeiX el plec I és mterrogat
Però és que bl ha més. Trencades
niament 1 aparentment, la unitat pel portador &obre si te o no res- o no, les relactons de la Genera- no es una exhibició; és l'at1rmac16 cades del pubhc per a saludar I dul.· 1 sabta que SJ el dret penal na d'es'una realltat que tota conscièrc1a logar amb els consellers d~ la Gene- ser mes que una fórmula de conc1uCatalunya, poble espi· formal d'Espanya., 1 sortiren amb la. posta.. Diu que no, que Ja respondra litat amb els Pode.s cont.•••uu.s \en- dbonrada
ba de valuar, per tal de Ior- ralitat.
swns de t1pus tormal. s"ha d'atendre
preocupació del que represl!ntava la l torna. a r epetir les mateues trases cara no s 'havien trencat, ja que es
mantenia
diàleg
amb
el
¡;.;neral
de
als protagorustes. als homes als quals
continuitat
magnifica
d'aquell
esque pronuncià quan tou requerit pel Quarta JJ. ns10, ¡enera.l Batet>, no
ritual
perit elegit que s anomenava Fran· senyor Companys.
es tracta de carregar aquests fets,
J no es rndJtcrent que aguests nomps
Pregunta sl és que Catalunya no cesc Macià.. creient que seria. lnven·
S'ha. Preguntat al portador l'hora
sigutn d'una manera o d'una altra
viVia en l·ar~a penmsular 1 Sl es que cible llur actttud. creient que ells aproXImada. que sena, 1 digue que ut
en la seva const1tUc16 f!s1ca. 1 en la
la. regió aut.ónoma estava. isolada anaven a. trobar el primer confllc- dos quarts de nou a nou. E& raCIOnal
seva constitUCió moral: i s1 aquests
d'Espanya. ¿Es que no te conneJUo te. potser el que produls la. intran- 1 lògic. A les 8.10 acaba la proclama
nomes no haguessin ('stat el que són,
espiritual ru moral ni mteressos ma. sigència màxima. en aquell moment cló. crida. al telèfon. diàleg teleiOllJC.
no tmdriem nosaltres aquest entuter18.ls? ¿No hi ha res més que la. en el pals? I Macià escoltà, i Macià redacció del plec, transport d 'ell, ar
pugui subjectar I lligar amb la. res- parlà, com parla tot bon patriota ribada. a l'edifici de la Quarta DlVI·
A tres quarts d'una es dóna la veu precedit la meva, hem vist 1 enorme siasme, aquest afany en la seva deta del pals, i que VIU tan absoluta- sigui barcelonès sigui madrileny. Es- sió: a dos quart3 de
1 d aurkncia publica I es repren la. ' volum del problema, allò que te de fensa. I a1xl cada un de nosaltres
nou
hav1a
d
bament lndUerent 1 distanciada. del taven en perill els interessos d'Es·
era elemental que les autorií.al.s qw sessió. Intorma el senyor Jtménez de ' polltic, allò 4ue te de JUl"IOIC, 1 ha h11 destacat la dels seus defensats.
1
que passa a la resta de la penlnsu- panya. 1 aqueU Macià trenca tot el ver estat. Però després el fisca l oms encara no havien estat constituïdes, Asua.
serv1t 11. les altres Cie1euses de gu1a Jo podna parlar de com el senvor
dóna.
la
lectura
d'un
testtmoru
o
Ofl·
de comunlcar·se en la declaració de
la, a tot Espanya? En aquell ma.g- somni de la seva vida per a lliurar feEl
senyor
JlMENEZ
DE
ASUA:
~~ ba tac1lltat e1 uostre cam1. perque Joan Lluhl. 1111 del tamós republica.
ci
del
general
Balet
que
·
o
bra
en
aul'Estat
de
guerra?
o
és
que
excusa.
nific recó espanyol que es diu Cata.- cunda. l'ansia esptrltual a l'obra. teAmb Ja venlB del senyur President. st nagJessiDl uagut o euu1car tot el consequent republicà en totes les selunya, ¿no lli ha tambe un estat funda de constituir la. Repúbllca uni- tes que publicava. la conversa tm¡u- d'aquest compliment la altuac1ó 1 per a soHic1tar aquesta detensa la qlle na ealllcat de manera rnsupera. ves actuacions en les Corts Constidl\
per
teletip
entre
el
Ptesldent
<.el
creada?
mes exacerbat encara d'esperit? ¡Es tària. espanyola.
Aquesta és la pre¡unta que ha de l11ure abSOluc10 dels meu¡, patrocl· ble el sen}or Barc1a, el:; nostres rn- tuents. revelà una mesura. una sereConsell, senyor Lerroux, 1 el ¡ eneral
que JO exagero en dlr que el poble
turmes nauneu estat massa dl1atats, nitat a part d 'altres dons com l'elo.
reapondre
el Tribunal, motlvada. per nats, Joan Lluhl 1 Joan Comorera.
Batet,
que
mereix
la.
pena
que.
amb
catala és molt mes sens1ble per a
1 el que es piLjor, no hauna pogut qliencta 1 el talent. que feren q•1e
la Situació creada. Són per mi de
De
nacionalista
intranla
vènia
d.el
President,
perquè
tottots els fenomens de t1pus espmL'aspecte polític del ter-lo ~tmu la sorL I l"eucert que aca pe1 les seves mans pas.sessm molts
hom bo sa.p1ga, jo tonu a. lle¡tr-lo. tanta tmportànc1a 1 transcendència
tual que la resta. del palS espanyol?
cops conlllctes ~reus 1 quedessm ta:n---=-----=-----,-..,les
manifestacions
que
fa~ en aba de 1er·ho el senyor Harc1a.
sigent
monàrquic Aquest document , resulta lnteressan- quest ràp d 1 su~r•."al t~correguL
¿El; una qUimera afirmar que la vi·
be sohlclonats entre els seus d1ts
Pero
al
mate¡x
temps,
es
que
quan
tlss1m 1. a mes, Lbçonad.or, prova per les d1spo&iciona del Codi penal
da c1uta.dana, a.lll, es molt més lli·
Procés
s ·agah en to~ el seu volum el prc .. A1x:i tambe l'bem v1st al davant del
pa.lmana
que
no
es
pot
reputar,
restensa, que trascendelX mes a la. coivergonyant
blema.. no s'agan amb awtameuls. Departament Cie Justlc1a de la Genepecte !"bora que tlngue lloc aque¡;ta
lectlv1tat. que v1u en la. consc1énc1<t
~ a.u · a~
Al
El representant de l'acusació no va amb apendixs que no stgurn prec¡. ralitat de Catalnn.va, resoldre proconferènCJ&.
Es
un
certi!Jcat
que
te
de multttuas? Doncs a Catalunya
aa ~.....
~ detuglr, certament, l'aspa-te politlc, sos. que no stgwn necessans 1 uomn blemes greus 1 dlftctls 1 en tots els
I es creien vençudes les diticultats
pot afirmar-se, sense exagerar, que 1 el problema. I on es trobaren? En autoritat..
suspesa tornarà raptaament
I eminentment politlc d'aquest pr~>o a la sigruticac1o pollt1ca delS teTs conllictes que recordava el senyor
amo
ces. Per això vull, l .•s que tot, reLlegeix
•
el
documenL
es pod18. exagerar la. preocupació dates tamoses
un altre cara~ter distmL al que no fisca I, 1 que no tinc per què rec Or·
vant la realttat trà¡tca que haVl8
P EH.LEl:> f E M I
f?r1r-me a un ·" paraules que acl tenen. Quan nosaltres aga.1em entre dar-ho novament. A1xt tambe hem
de viure Espanya en aquells mos ban pronuncia,, perque cal q;¡e nos· les nosLres mans Cie JU11stes el pro- escoltat el senyor Comorera. l'hem
Falsedats manifestes
ments, 1 que el poble es desborda.
altres subratllem l'indole poUttca de blema de catal un~ a. no es prec1s que oli proclamar la. seva fe soc1ahsta.
del 1870, 1 del Codi. penal del 11132
• l
I Sl en els a!Lres llocs del sol pa¡
d t
Però
e.ci
s'ha
dit
pel
aenyor
Audl·
en
relació
amb
la
Llei
d'Ordre
Pue!:> barregi Wla a tra. scne e e:ts 1 aquesta caracterlst1ca WCIBhsta del
tri els partits naciOnals, per m1tja
tor
de
la
Quarta
ReblÓ
el
que
s'habuC,
que
Jo.
si
&IXO
no
const.ttu..lX
lmportams.
unportantiSSirns,
quan
es meu detcns!\.t l'hem de tentr en
dels seus organtsmes legttliDS 1 rev1a de dlr, perqué a des¡rat de tot una exu:al.unitacio, , s1 no 1oa a mes
tracta d'amidar la. mqu1eLuo d'Es- compte mes tard per ta seva gran
presentatius, no de llurs caps, parel que hi ha en e~ au~. demanà al innec,ssa.ri, em permE.tria. soblea een.w dolor m molestla Cie cap meua ~ panya en l'instant polltlc. pero que repercussto en les seves decJ!'ions.
laren com parlaren. ¿quin és el remateix cap del Goven1 el decret de a ·al.xo cr•dar COlt,.¿".;.,.lll<.m l'a.;.eael pertode su;pes, amb
no tenen mes que aquesta conconu· L'hem senttt 01r el que ha Jet al da·
sultat natural que hav1a de prodwr·
la declaraCió a les 8.30 d.e la rut. El cló del Tribunal, perquè jo crec que
PERL&:.
EM 1
tanc1a amb el tet catala. l ' !Xl nem vant del seu Oepartument a·Econose a. Catalunya.? ¿Pnssà el que passa
demana per tant a dos quarts de el l'nbuual pot ttr .naependcntment
I \'1st que desptes de la aeclaraCió dels mla. 1 d 'Agncu!tura Ha po~~:ut ter
pel capnc1 rndiVIdual dels consellers
nou perquè em 'sembla que seria dels casos concrets que vfe a jutjar, la. questló puix que ba de tem ro- sen)on Aguirre 1 Monzóu, ba que- tot e! que esta,·a a Ics seves mans
1 del Pres1dent de la Generalitat?
1? En
11
1 dia de la re•
en ordre a aquesta mani estac1o àe
•
·
qu · . . ~que que e
P
d
q
.111 -~"
•
, ' tta let molt me~ del que en tes seQuina ntcíe¡;a!
1 . üestló d'un rrunut o dos, ja que PI>- t•pus jurtdico-polltlc, que no es tor· na.111enta1 repercu::.s10 en 1aspecl.e juves esta\·a. 1 n('m v1st com la 11"1
voluc10 .s a~erava de ~a resl en- • d1en esser les 8.27 o a , pero aquesta I w a prodwr el fet que es doru a uu 1 nd1c.
_. ~ -~ .1,~ )I~
c1a de I Audlencla terri tonal de Bar- es l'bora que pel teletip, segons apa-¡ oand. que dlu ~r aplicat a JU 1 t:;1 no volem ter Cie la tecmca penal 1
de Cultius na pres en la uenerahtat
La realitat dels fets celona: el senyor Anguera de Sojo, retx en. els autu. 110m manterua el :.!0 llor~, qu~n en au~ consta que: un Instrument. tred, s1 no volem que Ff:MI son un proa•o:.1 oe la clenc~.<~ de Catalum a un rumb 1 un encert
que es el que no tranSlgea, el que dlaleg. ja que ac1 hi na el ban: cOe a les 8 ~. s estava Pallant de cou- stgw una altra cosa que un.. cuno-¡
que no nen aconsegu•t altres pal. moderna
Grans son la meva esttma 1 els es coH?CR ~n !"actitud ¡rreductible conformltat al prevmgut en el decret fecc OiW l p~blicar o. no aquest, J slLat el tet ~¡ue uns qu~ts llliCla.Ls
sos. I lhem VISt resoldre la quesuo
REBU r~t., ""' 'ACIO':fS;I
meus respectes -dmgmt-se al fis. de nacionalista., I amb aquesta. stg· d'aquesta data rebut a les 20 bo- en el a.aleg 0~ 1 G~u~r¡¡, 1 c..e:
de la ta:ota del blat. L hem v1st com
la '"'ua.1 ta .ll~Um entrar-Iu es preCJs que el ·
cal-, ¿però haVIa. de fer això en- 01
·n ó 1 b quest t1pus de
D v1Slo amb el Prwdent dei Cons~..
•
caci • . arn a
res... • Fals, de tota ta:sectat.. A lea d: Minlstres e& demana hora, que dr«:t pa&:.~ d "t:n stmple aspecte tor- aat LOta la qliCbUO de l"as::.emoJea aquest fet veritablement extraordl·
front la. voluntat de Catalunya, 1
llt1c
b.lstòr1cament
el
fet
revolu~
20
hores
no
s'havia
rebut
el
det:<r<!t..
S•BUl
enviat
'el
decret
de
declataCJo
mal
a
tota
la
seva
grau amplitud d.! Zumarrag11 1 retert:Ht aJ plet ue:ts
seria tmpossible que portes a cap 01
• Per tant, ac1 hl ba la prova.
de l'Es..at de guerra a oos QUal ts de ltuncional. Per au6, tot el que ll1 oa ' Ajuntament.\~ bascos al marge Cie: ta
un sol acte dels que poguessin cons- nan, surt en escena al senyor
guera de Sojo. No el veiem de goPerò hl ha més. Rebut el decret nou, 1 des,llre& apar. ix ~uo~ocaL a en la vida, aosolutamen~ tot el que quest1ó polltlca que ac1 debauro ~VUl.
es el nom oe les tamu~t!S PERLES
------!o'!!!~------•a 166 vwt, acordat el ban consultat 1 eo.U1cl de la Quarta D1Vi3io un b! ha en la VIcia. 1 que pu¡u1 tA:nll
que tanta tam a teuen pels seus re·
l'auditor. s'acaba, ma:grat atxo, amb band q~ .d.u h.i\&:r·..e ~:..ou..:a~ a con<>t<tl.t:nc.es JutlalqUCb, na u ~:SSer
sultats detlllltiUS Venda. Parmac1es
el segilent article addiciOna.: «Als les vu •· Aixo no po.t. user. Cat re· aprecl8.t pel dret. D alXo es àedUelX
La República laica i.J
efectes de termes legals es fa la pu- au.ar-lo necessanan·~nt, p.rque a- que adhuc el que sembla m~ aUub:.tcac¡ó d'aquesta ban ~ les ~o noreb bans hl haVIa un fe;~r; ~onsmuoelL•UOI· lnye.t óet dret om s1. aque:.s eplS0<11S
nar1 es pvgue prodUir a Cataha d'ésser una frase lunya
nart al qual
es redoe "la Quarta IJ¡.
lO· 1
.,can•·
••e1xen a mo
d'avw dia de la. data.» Jo oo fa¡¡ tcl-ll¡¡enL
auditor
mts ulSI¡m..
"" aoqu ..
1 s ha lnLentat, sense aco¡f:;e.
comentans. Ac1 queda ILlxò. He re- Vis.ò.
la Iens del J\lllSLa uua tmporLàaClll
gwr-ho. a la resLa de la Penmsuta.
buida
colllt els fets que a ml m'interessa
Per altre costat, 1 amb atxò aca- msospltada. Es tracta, doncs. c1 un
que venent la lanna al preu de tareoolllr.
bó, no entraré a parlar per a re& de prOblema. netament polittc, pero
xa, s'ha pogut. supr1mmt els tnterAmb
les
sevea
superaotes
lraSt:s.
tot el que afecta a )es qualll.cac.ollb que ha d esser aproc1at pe dret. Jut.medlans. donar el pa mes econonuc.
deia
1
anal1tzava
en
el
seu
inlorme
manUugud.s en les co~~lus.ons pro- Jat pel aret. Encara , ~ aquest 'fn·
a~xò es pot dtr. Sl es vol. que
La IegalI'tat de1s fets v.$\ona.s
el~Vt.des • cle.m ¡,l\·es. pel· ounnl :.l&UI pul!tlC. predomiUlllllment d ahlr el sen) or t:'ll;cal. Vmgue la 1ot
Repuouca espa nyota, p!aS!llA tellç- es petit, que es p:osa1c: pero 11.1 ha
què
llú\o::Ut
coincidit
amb
ml
&hl~·s
polluc,
et.ta,
per
la.
pròpia
We1
de
un problt-ma pohlic 1 realment els
I ara anem a exanunar e.s a., pec. companys, jo
no ~.uc le: més! qu~ la se\a cou.SL••ui.IO, U¡gr.t per la We1 ment en una Consutuctó 1 aquestd t ets petits són els que despres s'entes lega!s que m'mt.ere5se.. d 'una ma. u,u; ar·l•te con!.a~.
,.aur
J sad.s bL • 1 no pot aprec.:•at mes aeuct.e que el ConsULUClO \e a es;er, a me::. ue ta grande1Xet1
1 lormen toL el vo:um
nera especial. ¿Hi ha 1a ~lbllttaL la vostra
norma valaratl\'& de l'agltac•o p.;ll·
sab dU[·~~ :ncc~t!U: que ht ...tet est.ablelX.
potiuc. rotes nque,tes co~es petites
d'analitzar e:S fets. portar els <1e.1ctea començu' a.ta
uca
del
14
d'aoni,
un
terren~
neuque jo IU~ l'acare JUtld~c
(.'aspecte ~llt1c de la questtó na
· a. encaixar en les normes 1 en ela
prooue1xen ets grans tenomens 1 coa d::~Ol'1 o,t!:~ ru ~{.ssional, lea al- t6tat atecluU61Ullent tractat pel se- tral en el qual tots es mouen. tem- ses que semblen petites nan P<J~nJt,
preceptes legals que s·ha.n ent"&IJUl5 nl
en
e
~uc pruo
d
f
BarcUL. En la detenaa que b& tort neutral. en efecte, quant a les
legacions
que
ells
lifluran
e
er
en
després de publicat el Codi dei 1933
lluites: no naturalment, quant al è'! vegades. motlle el mon com el peI la llei d'Ordre Publlc del 1933? No
contm¡ut. perque les normes de la Ut muscle del neo en la raó de
ha. desaparegut amb la lle¡ d"Ordre
c:;unslituc¡ó esp:myola s1 es lonamt-1•· Pont Ury que mou la pedra.
Publlc de 37 de seLembre del l&SO
li
ATEN CI O I Gran
de
tal en la ttepubllca. ho es per qut>ll'artiCle 27, el 28. el ~ 1 et ~0 1 No
com mes que pel seu titol. ho es
Davant el falsejament
s'ha addicionat el Jt converut a vUl
per le& :.e\ es essenc1es 1 ho es pet
en el 61 de la Ue1 a·ord.re Pub!Jc amo
seu colltmgut.
de la Repúb:ica
una dlspo51c:ó que llmü gr.w .:aute.a
t amb la tmparc1alltat que l'ho1 previSló es comentA alur 1 en ta
vana , ollt ., collit. orop1a oe totes meMa tots Pf't~
nora, el senyor acuSAdor ens deta
Aquests son eis numes ats quats
qual tractaré al flnal Cie nntorme?
8 1 MIVIIJ a domiCili
atur: la Republlca es liberal. la Ka- nosattre¡; llelensem Ells nan realitr: Doncs la supresslÓ de tot. aquests ar.
PUblica es tonamenta en els eiP· zat aJ davant dE'lS seus DepartaBARCELONA
TELEFO N
1 ticlea DO tendeix méa que a pour en IERRA, t2
ments essenCials de la. jusUc.a ~ menl.$, en la GenerabLat de Cata·
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L'informe de l'advocat defen·
sor Lluís Jiménez de Asua
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Pop·¡}ar Agr;ma», un d e!ls .el se~·or pa,:.: Cer-se. e¡u e na\ 1a dF fcr·~e , s rar ?» Aquestes frase~. el senyer F:!.~an dest~cat. com a admimstradore.¡ Aaguern de ::>oJO, es senti a Catalu- 1 d~ostra stmpl~ment amb Ueyu; la cal lel' considera ret.ònc:~.. Aleshore~.
com a aammlStradors h~:mrats, con~ nra una enorme lnqu1etud ~r !!.quest prop¡a coníel!ïSlO, l'informe que din- el .senyor Companys. que no ha rt:•

I

a adnumstradors pulqu~m~, .smo
que han ~estacat tambe, . l a1xo ho
subrat1lo JO, com a pollt:cs. com a
homes publlcs, com a homes que el
H d'abril propugnaven amb entu-¡
&~asme el que tants 1 tants homes
en la resta de la. Peninsuln : una
República, una Rcpüblica de contingut. I s'havien sacrificat per aquesta
Repubhca. I un d'ells, que està al
davant d aquesta Generalitat. la figura. del qual no em correspon a.na!Jtzar nl exalçar, que bon patró té,
n'hl ha un d'ells, que ha estat disset
mesos a. la presó i que ha fet per
la Republica tot quant un home serenament pot fer. I és de suposar el
que per a aquest equ1p de la Repubhca havia de suposar el que una

Govern que amenaçava 1~0 :o;ol~m~nt
l'Estatut, smo la propis. .Republica
e:.panyola.
,
fil ha quelcom que m'interessa en
gran manera . Catalunya sent1a. la
situació d'Espanyo.. S'ha definit que
tots els republicans. e~ autent1es
repu~l!cans de1en que es trobava en
un moment ae perill. Per~ sense refcnr-mc d'una maner3 particular a
aque:>L fet, vull d'una manera particular parlar d'això pérquè signilica. una. conseqüència juridica. de vaIor enorme. Aquesta sltuac1ó fa. que
el President de la Generalitat pretengu1 posar-se en contacte amb la
mes alta ma~6 1 stratura de la. nació
1 ho vol ter d·uua manera directa
car no l'Interessen mtennedians. E-d
això trobà ct.ificultats i LJC: a posarles de rel!cu es refereix a. la declaraclò del senyor Gal\an• .
FA senyor Companys. l'home mes
autoritlat. dc Catalunya. estava. al
lront de la Generalitat i . \'a. voler
comunicar a. la. més alta. mag1stratura la s~va. ínqtuetud 1 no heu de
voler prmleg1 (le cap. mena. Al.xò te
rt'p:m.,,ss:o JUr!dlca. tíS tracta de dunar compte dc l'angunia. que senten,
i en no poder-ho ter d'una. manera
dlrectn. t:o ~omurucà per mtermlg
del senyor Sanchez Guerra, 1 eu les
se\·e:; paraules no es deduel¡o: un alè.
sl.nó Wl consol.

Repuollca. esperada. tants anys i amb
tant d'esforç aconseguida., amb trasc seva. ces falsejava».
El senyor Barcia, amb una. emoCIO d 'home politlc, ens ha recordat
aqui tots els episodis de la. proclamacló de la República 1 més encara els antt>cedents que portaren el
14 d'abril, la proclamació de la Ref.l manifest del Govern
Pu. bl1ca. Jo, encara que volgués, no
podria. mal superar aquell magutfic
de la Generalitat
discurs, però he de fer esment d'al- ~
guns antecedents per a la QUallhArriba l'hora de llegtr el manifest,
cació jurldica penal.
I el senyor Jiménez de Asua ta tusEn la. meva consciènCia I en !a de tòna de la. manera com es llegen¡:.
tots hi ha aquest fet Indubtable, pre- 1 Diu que en la se~a sigmhcaci.ó ~o
senciat amo dolor, fins amb llàgn- b:t ha, segons el f1sca! res delictiu,
mes 1 per altres amb alegna, dc la smó Qlfe es al començament que es
..
· ·
. çà parla de trencar amb les inst1tuclestiguraclo de la. Republica. ~en
c1ons. Aquesta frase es la que al final
que es dissolgueren 1~ Constituents considera. delictiva.. Arnbà. després
ha començat la Republlca a perdre Ja proclamo.ció de l'Estat Catals. dintot el seu contorn, tot el seu con- tre de la. Rcpüblica Federal espatingut. La Repüblica va. deixant d'és- 1 nyola. Si la República. Federa.! s'haser el que era.
~~f; ~::~~~1~\:~o q~ri!~j~~cZ\~~
•
.
I de la proclamació d'una Repüblica
El fet dlferenctal català es deriva el fet de l'Estat Cal;¡!.là..
Per aixo el problema. essencial és
Qua.ntes vegades hem escoltat nos- el de la República Federal. I e.quesaltres parlar del fet diferencial del ta .Republi?a. tanca. un concepte juCatalunya, en uns per a lloar-lo i rfdlc que s anahtza.rà al ·seu moment
E'n altres per a. condemnar-lo! Però 1 el concepte polftic del qual ~èSpon per complet al senyor OSSono 1
quan té raó d esser una cosa smgu- Gallardo. Aquesta. República Fède·
lar. aquest fet és un fet contra ell ral que apareix en aquest manifest,
qual no n'hi ha prou amb arguments és una. gran prova de l'espanyolisme
d'Insults o de paraules gruixudes. d'aquests homes. Es, com s 'ha. atlr~
L'essencial és que a Catalunya no mat. en mes d'una oci1Sió, que l'autos'ha. produït el gran descens repu-! nomia de les regions, lluny de trenhlicà que en la. resta. d'Espanya ..¡ car la. unitat espany<?~a, 11 dopava.
- mes .força com a na.cio i la cre.. del
dia 19 de novembre del 19~3. No han que no era. altra cosa. que unà ficció
conquistat, per causes que J& ha a.na.- unitàr!a.
litza.t el senyor Barcia, no han .e.sso.
ht les dretes un lloc preminent, per• L'estat d~ guerra i la
C\Uè contra el 19 de n.,ve:nbre tingueren el seu 14 dr gener.
SeVa deClaraCiÓ
I beus acf, i a1:.o no es pot oblidar, quin és el sentiment republicà
H1 : " un altre fet que té la seva
de Catalunya. I aquesta massa sent im portà ncia. i t ran&cendenc
' i a. en Ia
el reducte de la. República. El Go- quallficació jurídica. L'Estat de guervem, es diu en el manifest llegit el ra i de la seva declaració. Jo parlaré
dis. 6 d 'octubre des del balcó de. la també una mica. extensarnent del
Generalitat' és, té, un aspect~
... mo- pro blema, quan es t rac t1 de l a e ¡-~...
....,..,,.
narquitz:ant 1 feixista. I això que s'ha ficació jurídica. Com a. fet és sufi-'lt .. Catalunya s'ha. sentit a la res cient ·amb deixar assentat;''C6l'n he>
"' ..
' infinitat d
- ha demostrat el senyor 13arda. Erèn
,.,~
ta d ""'panya. en
eé cors.
·
taci'
1 a do.; quarts de uou. de la. l'lit, més
bli
L
repu canti. a lmpu
o no sEsso s o menys. quan l'est a. t d e guerra. es
a Catalunya, sln6 a Ia. resta. d' pa- declara i eren les vuit de la. nit qua.n
nya. Catalunya. no sent inquietud es llegi l'aHóeUcló des del balcó de
- r ésser Catalunmo pel ~u Estatut
...~
,.. ....,...,
la Generàlltat.
¿Oespres del manifest què ordenà
la Generalitat a.ls seus Mossos d'EsLA CASPA
quadra? ¿Quines ordres 86 donaren
DESAPAREIX DEL TOT AMB
al senyor Pérez Farràs? D'això se
n'ha. parlat i .ho hem llegit al suman.
Les ordres foren que es defensés
' PRINCIPALS PERFUMERIES
. Ja Generalitat. contra qui? Contra.
qui fos. No hi ha possibilitat cl.e coni la. seva. autonotrua, silló que sent
la mquietud de l'Estatut com a part cretar en una hora. .tan. tèrbola. pe:
general de les institucions i per l'es- on va a vemr aquesta a.gr~ i jo
devenidor de la República espanyola. demo~tran~ més tard l'enorme s¡gnificaclò del problema. de l'estat de
guerra. per a la. qualificacio de la
L'actitud d'Anguera de rebeHio. S'l1a demostrat que aquesta
ordre donada al senyor ,Pérez Farras era. terminant quant a. la defenSojo
sa de la. Generalitat? ¿Contra les
Amb fra.ses plenes d'encert ens ha tropes de l'Exèrcit? Torno a ·insistir
analitzat el senyor Barcia la signi- que allo que digué el senyor Comfícació de l'entrada en el Govern del panys al :senyor Perez Farl'lis és que
senyor Anguera de Sojo. Jo no puc ~efcns~s. la Generalitat contra .qui
explicar aquesta actitud política pri- l,ataq~e.;. ,De QUI es podia pteswmr
mer pel que s'ha. dit, 1 segon perquè 1 atac. El. ¡¡eneral Batet no havia.
ja s'ha corroborat aquest temor a coli~st~t 1 aleshores? ¿com. podi~n
catalunya. La figura. politica. del se- pr~..,um1r aquest a.t~c ., sen~or Fisnyor Anguera de Sojo ha estat la en .. Un genera.! de 1 Exèrcit esp.anyol
més destacada en aquest fet. Sola- no admet commmacious i hauna. coment puc dir que els homes que es- mandat les tropes. Diu Que ho lat-em acostumats a la. propagan?al ~Cl~~~a ac~~ta~à ~~~~b~o~~:n~:
polltlca. sabem q_ue en e~s partits panyol. Vosaltres heu tingut -dipol!ttcs sempre s he. dc tem:r més! guè- hores per a resoldre, per a.
els co~versos com els més ext:emls- reflexionar. Jo crec que almenys
tes. Són els ,que vénen d altres necessito una llora r qualsevol ¡ecamp!> als de 1extrema. dret(!. o als neral o soldat o home d'arma o
de l'extrema. esqueua els més peri- hom~ ci>il 0 advocat 0 obrer h~via.
l!oso.s. Són els que parlen en els mi- Cie compu/ Ja .seva paraula. 1 si deia
tmgs qae la. falç sen-elx per e. q;.¡c ha\i a. de resoldre i acabar en
quelcom m~s que per a. tallar l'her- una. hora, havia de resoldre. I per
ba., paraules que no s'ouen en un &IXO ar¡uests homes esperaven que
h~~e d'esqu:rra. . de se.mpre. Per el ¡:t'llera! LaleL rerolgues, e6}leraveJI
atxo d!c que es mes de témer la po- la <Cva. resposta, la seva contestació
s1c1ó d'un conven; que la d'un il- que no arribava. El que arribaren
111stre vican polític d'«Acción Popu- foren el.; tret.>. I aquests trets els
lar Agra.r1a.», que la. d'un home que ha ..:. fet l'E ~êrclt espanyol, és exacha estat sempre enemic de la re¡1ó te. ¿Però ells ho sabien que s'havia
catalana.
declarat l'estat de ¡uerra? Comanaven a saber que s'l1a.v1a declarat
La inquietud del poble quan aqu1 hem ott w1 ¡uardia. <:1vn que no ho sab1a; no sablen que
s'havta declarat l'estat. de guerra.
català
Es veritat que havien ytst soldats
I aquesta. Inquietud era la inqUie- amb unllorme de l~erclt e.spanyol:
tud d'Espanya, era. la. mquíetud de però el senyor . Companys, quan doCatalunya, era la Inquietud que Es- na respruta. a la pregunta· del sepanya sentia. Aquesta inqwetud. que nyor .Ftscal ben clarament ho dialt, motius tenia Espanya per a gué que en mes d'una ocaSió l'Exercit ha\1a donat un cop d'Estat i que
sentir, s'ha po~t ad de relleu, ho ~ra
possible que estigues al servei
ha dit el meu defensat, i ho ha dit d'un Govern fei.'tlsta. No sabien p~r
tambe el senyor Compa.nys, com la conseqilèncla. amb sc¡uretat absosituació de la. República. espanyola luta contra qui dl~paraven. Delenmquietava el seu esperit, i no ::;ola- saven la Generalitat contra qu! els
ment la. sit.uaCló de la República, aLacav<>n.
~inó la. de la. més alta mag¡;¡tratura.
Sobre el probll'ma jundic de q lú
I aci s'han Olt temors 1 ací hem o1t fou el pnmer que disparà, sl les torcom s'ba temut un sea-restau1ent de! ces del senyor Feruàndez Unzue o
Pres1dent de la. República. I ens ha les del senyor Pér~ Farràs, es tema
parlat t&mbé el seoyor Casares Qui- que per la seva ¡ran repercusslo JUrog& de la nit en què un grup de ridica reco!Uré més tard, Es prou
republlcatl3 prengué el tren per a àelxar sentat que el curs que l'acaa.ssl.stlr, a Barcelona, a l'acte del ¡¡e- raulent que ,·arem pre::enc!ar oo
peli del senyor Carner 1 oiren pd.- dP.IKà, n1 tnolt meny$, les coses tan
raules sortides de llavis autontzats clareS' com el fl~co I cre•J ,·eure-le.._
en les quals es man.itestava el te- Però també m'lntA::res;;a en t:l::. tets
mor de la proclamació d'una cUeta- deixar constèncla. dc quelcom que
dura. a Espanya. Quan en aquesta 1nes enda\'Rnt serà desenrotllat, co:n
&tuactó, en aquest <:Sta. d 'angoixa a H:t taml:e pel seu enllaç amb peri perill, sorgt 1& crisi del 4 d 'octu- rectes jurldlcs: Q·Je no. s'ha fet. cap
bre t es donà entrada al Govern-de in~lmac!ó; que no s'ba. !et:. cap labor
tres nurwtres del part~t d'«Acc!ón po!ítlcà 1 que aq'l'"sta labor polítiCa
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Es ::uspèn la sessió

r '$¡.J!Cte lt>.s noeu es. la. respons~bl- constret !a no CXlglb.:!tat d' 1
!!tat u lora les conductes. pero l<t conàucta adhuc P~'r a .a e ,1 a.·ra
El PRESIDENT accedeix a. la. pe- responsatnhtat. te un element essen- !a 1an <>nt~ar en !?.. prop 1~...~·?a· cu
geix l'i.nstructor d'aquest. Tr1buna! but abans cap mtlmac1ó, 11 diu: «No tició del lletra;, defensor ¡ s'aixeca CJalment normatiu. interprt!tat per de la rul;>a 1 la ct:!e~t>nc 1 a ~l.ransa
al general Batet, 1 al qual despres necessito consells». Haurien pogut Ja. sessió. a les dues, per a repren- pnmera Yegada. pel penalista Goss- concepte ronaml"ntal ctel àentre ...
he d'alludir més ext~nsament, en el esser eficaços al començament. Po- dre-la e. la tarda.
ne!. Aque!"t concepte norms.t1u dc la co!loc¡uen a pa.n 1 donen ~t~ ,h
qual at1rmua qu~ dona al senyor dia el general Batet haver dit al
responsabilitat, suposa que la raó t.n que J'eXl!l:lbilltat cie la CQ~:~·
Companys uns co.nsells polltlcs de senyor Companys: «No 1ac1s això.»
de la. \ aloracló recau sobre els !ets td. nu queàl con:; treta, circllln~r~e
t<>ta bona fe, una mica retòricnment. Però despres. res.
Els membres deI darrer mateiXOS de la. responsabilitat. Que ta a la culpa en l>l. Es pOt a li p.
deia el sen~·or F1scal, posant a Del
Ja temm l'afirmació denegaM va
aquest, en etecte, sera responsaole ~'· la superxerta, 1 aquesta es P car
lòg!cament també un però a sem- que no es tracta d'una rebcllió. Es
Govern de la Generali· d'una. conducta en forma que si con- ca. s1 en els dehct.e.s de meny:1 t~
blant aHocuc1ó, a totes llums mopor- tracta d'una fema constructiva, bocorren en ta sev·a acció les caracte- vetat, com són els de cuiP8.btJ.~a.
tune:>.
na. o no, :tl o 110; pero constructat
tornen
a
la
preSÓ
rístlques de l'antljuricitat, realitZI e.s pOSSible que e.; depuri a:nb "':~
Aquí han declarat tots els const7 tl\'a Es tracta de reemplaçar un goun acte P51Cològlc en e! qual s'lli Ja no exlg!billtat d'altra CQnd e>;;.
llers de l.t Generaht!!t. Cap d'ells vem per altre. On ¡overn antlconsMadrid, 30. - A tres quarts de pugui trobar «dolo~ culpa, ,sempre I en les condicions més greus. N¿cta
no ha substret les seves rasponse.b!- titucional per un altre de con$tltu- dues de la tarda els processats sor- quan no ~ JXl6Slb.e q~e s excloi la uegut'n els escnpt<>rs moderns· bo
htats com ja haurem de \'eure eu el c1onal. Però el que m'¡mporta, pel ttren del Tribunal Suprem amb !~ responsabllita:. Una. a ell~s_. la ~es lament atinnen, I en atxò tene~ ~
transcurs d'aquest mforme. Tnmpvc t1pt.:s no es s1 aquests tets podeu mateJxa \'l!plàncla que en dies an-1 mteressant, e., la no exigibilitat d u- brada raó. que st be és ti!rt
Que :;
~ltre!. els seus dcfef!~Ors anc-:n .1 o uo es&er ju:.tlhcat.s, smó el tl- tenors 1 foren traslladats a. la pre- nn. altra conducta.
la culpa. per no tenir-lo per se
00if1car una trama lecmca 1 un pont pu., en sl. 1 aquests nomes. ¿Com s.ó en el mateix auwcar depenent
El senyor Fisca.! ens ba lleg¡t, en el resultat pot preparar el tnè.s gur
Jurídic, mes o menys d'or, mes o ana\en a poder a:t.erar J orurc publ!c, de la Direcció de ~guretat.
el seu _magnif¡c !nfomle, temes ~ela- pll camp de l'cx1g1bllltat en els alllmenys de plata. pe:que ell.> pugu111 1.1 des del 5 d'octubre el senyor ComEl sumar1 sorb del Tnbunal su- Clonats amb la no eXlglbilltat d una so.;; de :.uperxerla en que
resUI~a:
escapar al Dret 1:3o!s m tntt:r~ panys estava amo la radiO, neus prem a les dues menys deu mmuts altra conducta. Jo voldria subratllar és cert. En els casos de el
superxe' 8 •
deiXar subratllat a1xo: Que no bau ac1 la rao de la stm~ mcautac10, de- custodiat; per tres agents de po'!Iela: l'es.sèncla profun,dament nodrida de
directa no es pot u.sa.r atnb tanna
emparat.
manant al . ponle de Barcelona. or- vera el 'l'r!bunal de Garanties.
prometences 1 d esperances dei con- amplitud, pero això no vol dir ta
A una pregunta ~eva ha respost dre, tranqu1Iht~t 1 seremtat! ¿on u
cepte de la no exlgibUltat en la ne- no s'USI: pot 1 deu uu.r-se
que
el senyor Lluh1. ai_xi . (!Que no hem 1 a!terac16 de 1 ordre publlc? El que
cess!tat jurídica, 1 abans advertia
En efecte jo he de ·
.
donat ordre de disparar, I que Ja vuhen es que amb el maJor ordre
Elogis al discurs del se· que perquè l'estretor de la tècnica que el sen.}:Or Fiscal ha r~er
seva. responsabilitat dmama de la per part del poble catala es pogues
no ofegues els preceptes de la. vida. aquest punt amb una noblesa :_
signatura posada al manifest»
establtr llna RepubiiC& tederaJ. 1
senyor Jiménez As ua els més exJgents penalistes havien fesslonal I têcruca que m&.l no p
Ara bé. de tot el que bem dit, de I aquest no es el LIPUS de rebetilo;
l\dvert1t aqueotes dues grans coses, cansaré de lloar. Pogue, com a. eJn
totes aqueste.!> temences que s'ban aque~t es el numero u de 1 artiCle
subratllat, ¿h1 na. en ver1taL lonament 167 · substttutr un ouvern per LIO
Maclnd. 30· - En acabar el seu entre elles la norma de cultura. No curs de Fiscal d'acusaCió n ar reper a tots aquests recel::. o no't Qual- I alt;e Govern. l d acl nu pO<iem .::;· tntorm~ el seuyor Jlmenez Asúa I es delicte allò que no ofèn la cultu- 1 la. no e>ugl.bllitat d'a.ltr~ eg Que
sevol <¡_ue imparcialment po&! Ja vt::.- capar
donar..,.,e per lmautzada la VIsta. ra. Erne:-t Mayer Indicava que el I tos adlniSSlble. No ho ha tet~o~~Ucta
ta.
,
.
!
. ·
.
molls advocats que es trobaven a la concepte de la responsabilitat JUri- trari el tret de 1
tèc . OOo
entorn d Espan)a. al voltant 1 E• ..enyor FJ.Scal, de!>pre¡, de la se·
.11
.
• t d
dlca penal és, abans que res 1 so•.
a. seva
mea, lt
5
1
1
d'Espanya o ~obre Espun~•:•. pot
va exhlbic•ó a el:> proolemes J Jndl.e&
:
ptssaren a. es ra a per a re- bretot, individualitzada. I s'ba d'arri- seva 1mpecaole lnformacló 11 han
11
0
vèncer-SE' que a.dbuc Ciit per la bOca arntlava a la pañ. poli:>m1ca 1 crat,c. i Cl nr- ·
bar a lo. indh1dualitzaci6 de la culpa fet dlr ~ue, en efecte, la no ex.igldels representant.!, mes caracterit- :>lo es causa de j LIStlllcaClo no ~. L'a<lvocat defensor se:lyor Ossono 1 ningú millor per a això que la no b!Utat d altra conducta es &VIU de
za.ts del partit que a.vui domma tl t cau.sa d 'exch lO "'e la cwp'ab1ll•a· I Gal!ardó. adreçant-se al senyor Jt- e:-.igibilltat de responsabilitat. en for- recepc!O J?lena en la. dogmattca .oon.
· ¡ICa ha desap.i.
" canv¡
... - I molt com• •· ménez A~ua U digué·
Par1ament, la Re pub
Jo mant;nc. en
• .
• .
ma que s'han de contempl~r no sols temp~rama l ha fet me.s, 1 d abtL
regut; ha de.;aparegut perque cada plagut dono les gracies al sen or
-Heu gual\)•at. e. mil per cent des els elements pSicològics de l'acte do- me n ocupare mes tard: ha recone.
un d'aquests postulats, del contm- Fiscal per les frases d'atecte ¡ ~n. de Ja vostra. actuac.ló en el procés lorós I responsable. sinó els elements gut que no és unposslble a.llegar-Js
gut. de la. Republlca que no es una sideració que m'adreça- mantmc del Comi te RevolUCIOnar! a aquest, que motivm les causes els mòblls dintre la JegLSiació espanyola. Pero
1
sèrie de lletres que estan aqm per com a essencial que ací del que es perqu~ està amarat el vostre infor- que guun la genL.
&IXI com el F1sca! ha estat afonu.
a. ésser, una per una, d~shonrades. tracta. és d'ua fer. en el qual no hi me d un o.or tl'humanitat, soterrat
Aquesta necessitat apareix per prt- nact.iss1m en l'exposició tècruca de
smó que tenen un contingut i un ha culpabilltat P . no podi
.
aoans per la clènela juridlca. Us mer cop en l'obra de Frank, en
, la. no exigibilitat, quan ha. entrat a
contingut polft1c. D'aquest contin- altra conduct~· ~o~ pe ò a segULrl afirmo que el vostre informe ba. i després en 1913, 1 en ella hom1907
re- demostrar que el ce.s no era aplJ.
gut pollt!c no en queda res, i la te'
x '
r • no vo cawat profunda 1mpress16 a.dhuc en
sum com a necessitat el que des- cable a.l President 1 Consellers de
mença d'aquests homes està trista- dir que no vegi resplendents i ~u- els membres del TribunaL
ment corroborada. amb una realitat. tènttques ~a.uses de justlflcacló. O aEn un grup es trobaven els se- enrotllà Grossnel 1 sobre tot això la Generalitat de Catalunya, no
Jo no he volgut donar massa. ex- questes causes de ju&tlflcacló 1 de nyors Sbert, M8SSip, Barcla el dl- el que ha deixat escrit Frank· l'ha. acompanyat aquesta. mateixa
1
· fortuna. i ha estat sempre damunt
ten&ió 8 aquest-' fets d'arrel pol!ti- 1~ causes , de culpabilitat hauré putat d'Esquerra. senyor Rubió
Tu· «Lux».
1
ca, d'essència polltlca, perque a ju. d ocupar-me n sl el senyor President duri, que vestia la. toga, el qua.l
El senyor Flscal aprecia ¡ recull d'això quan parlava dogmàticatnent.
co·
dlct meu ja estan suficientment de· accedeix. al meu prec, perqu& estic menta.ve. elogiosament el ~urs del tota l'exigibilitat de Ja. conducta.. ¿Es que en efecte no és aplicable,
Quan no és poSSible exigir una al- com creu el senyor Fiscal, als actes
limitats. ¿Com els qualifiquem, qUl- molt tattgat.
senyor Jinlénez .O.Súa, 1 dela:
na es la. seva qua.llflcaeló juriq.tca?
-Ha. estat una magnf!ica peça tra conducta, no ho és tampoc que dels homes de la Generalitat de CaEl senyor Fiscal en el seu lnfororatòria i juridica, una veritable s'exigeixi la contrària. AL'I:ò apareix talunya la. no exlgib!lltat d'altra
me. extraordinàriament metòdic 1 ANU~JCIEU A
lliçó de mestre. Jo e¡¡coltaotrlO, oom en la dogmàtica moderna d'una ma- conducta? Per QUè no?
Diu el senyor Fiscal: La prudènd 'un valor juridic destacadisslm, ba '
a advocat, m'he sentit deixeble. I nero. tan perfilada I tan exacta, que
oomençat per exanúuar el tipus. En
tots els advocats hem aprêa molt no exigeix insistir sobre el partlcu- da ens obliga a no estendre excesarribar a.1 tip"• o flgu- de delicte
de jurididtat.
la.r.
siva.ment el concepte de la. no ext.....
•..
Entra la. no exigibilitat d'altra glbilltat perquè ba.n de deixar-se in·
ha. tingut, en un gest d'insuperable
.
conducta. en l'element culpa., és a tactes les valoracions de la llei po.
noblesa, els seus dubtes respecte on
encaixa aquest tlpW5, on coHocar
dir. que s'o.bona aquest criteri per sitiva.
· .:
.
aquests fets, perquè són alguns els
l'element prop! de la. culpa, perquè
Han de deixar-se intactes fins a
articles del nostre ordenament jurien definitiva el concepte propi de cert punt perquè en els exemples
dit>, d'ordre civil que so!Udten la.
Continua l'informe del àdbuc hom abo!l& la defensa le¡l- la culpa, que té la seva arrel en el que ens donà el Fiscal, extrets de la
se,·~ dtracc·ló. On nnrtar-lo?.
tima ~n actes de !alsetat en docu- deure, dóna marge per a la posslb!- Jurisprudència alemanya, podem di1
•• ...
~
El senyor Fiscal ens diu: La traYments públics, no res menys sinó limt de nQ exigir altra. conducta. 1 Q1,le en la. valoració de la falsedal
Sr.
Jiménez·
de
Asua
cio ,del Codl Penal comú en el seu
per a defensar .uns esponsals, sen- absoldre en oonseqUèncla. Però és en document pübllc comesa per 12
article 222 ofereix un tipus PQ5SIMadrid, 30. - A dc» quarts de Cine tè!lcia molt discutJ.da que es troba que precisament els autors que han partera. c.ue Inscriu l'Infant en dat2
ble: roterelx també rarttcle 237 d.el han arribat al Suprem l'ex-President en obres d'(lSCti.Ptors, alguns d'ells
Codi de Justlcla Militar; és possible I ex-consellers de la Generalitlt, en tan coneguts pel senyor fiscal
com
d'.lr-lo a. l'article 167 del Codi Penal la forma acostumada.
Edmund Letzegs. Però la. legitima FABRICA D'AlGUES CARBONIQUES
ESTERILITZADES
comú; àdhuc pot estar conforme a
El Sr. JIMENEZ DE ABUA: Atnb' defense. s'eixampla cada. bora. 1 agal'article 238 del Codi Penal comú, la. vènia. de la. Presidèneill.. Q~an là fa rumbs insospitats. r-:o és pOSSible
XAROPS
ORXATES
una rebe''Uó
· Es a dir, gentilesa de la PreSidència. ba con- a.Hegar-1& com a. defensa. d'un poble?
• d'ordre comu.
que el senyor Fiscal troba. el prodi
Però amb tot 1 que no exlsti$ n1
blema dubtós quant a. encaix, quaot ce t treva. al meu esperit, desen- s'acceptés en la dogmàtica. leglsiati· d' da t ció
1 !ó ul rotllava, després de fixar aquells va, no t!ndriem més remet que arri•
1 proces
ajurídica,
a una.
P a traïció,
a a s1 nn
a problemes, el fet que procedeix a la bar a la. conclusió que avui dia va
Si és
és un
delicte contra ¡o !or""a de Govern, culpa.billtat per a sostenir la qualificació jurídica pens.l, ftnva el pro- eixamplant e! Pal. a .la rec"rca. de
..
-·
Telèfon 53202
BARCELONJ
-bellio· de •w·pus co- blema. tipus. i havia arribat a ia con• més l{t'an apu>litu4. Heus aéi un pro- Aragó, 407
v" de si és un a. 4~
mu·, o ...
.,.; és una rebellió milL.tar.
ciusió que el tipus es trobava ab- blema que .•es prt!$enta. a. la tècnica
Pasea
el sent. Però àdhuc en el supost polè- jurfdica. Nosaltres sabem que cada.
- a. analitzar jurldL'c""'ent
.....
que és el delicte de rebellió, esmen· mic que existís un tipus delictiu, que dia procura. la. tècnica jurídica obnr
· ci al ·
ta textos const1tu on s 1 pre¡unta; fos qualificat de delicte contra la respiradors a. la vida. La tècnica juS'han aixecat aquests homes ? En- form.a de Govern, al meu parer era rídlca és massa. estreta per a donar
Preus redults - Compra•venda de mobles 1 pisos sencers
tengu!'s bé el que es l'aixecament Impossible que hom sostingués el ert- contingut a l'enorme realitat, 1 per
això
els
dos
grans
temes
del
dret
conforme a la descripció del Codi teri que ens trobàvem davant un penal contemporani que més tard
Penal, perquè el tipus es canvi de delicte de rebeHió. Jo afmnava. que esmento. han d'ésser unes normes Floridablanca, 146 (davant Cinema Bohèmia) • Tel. 31626
forma de Govern, 1 la. forma. o ma- podia allegar-se l'autèntic caa de
nera és l'alxeeament. S'han aixecat? justificació. La primera d'elles, po. d' cultura. i una -altra. exi¡¡!b!lltat de
conducta, gtan$ finestrals oberts a
Aixecar-se amb armes 1 en armes, dia. definir-se com a. legitima. deien- la.
SALO DE PERRUQUERIA PER A SENYORES
tècnica . perquè la. vida entri a
no. No s'ban aixecat el senyor Lluhi s•,. d'un poble, de Ja. llibertat de fet, dolls. Si ens trobem nosaltres amb
i el senyor Comorera en armes. El que el senyor Barcia ha exposat
que s'ha donat és una ordre de de- aqu1, 1 d'allò altre que jo he negat, qu& tota conducta, perquè elOStelxi,
(VIDUA GAMBETTA)
d'anar a ofendre la norma, no és
tensar la Generalitat I no pel se- que el delicte aparegU1 d'una. mane- ha
contrària a la Llei. sinó contrària
Espec¡alitat en el tall de cabell per a senyores 1 nens - Ondulació
nyor Llubl ni pel senyor Comorera, ra paladina, impossibilitat que fos a la. norma. La. norma. de la cúltuencara que ells es solidaritzin amb un altre delicte. El que també apaelectre-permanent - Ondulació Marcel - Manicura - Massatge
reix palmari davant aquesta Repú- ra en la política dels pobles ha de
l'ordre. No s'han al.xeeat
facial, etc. - Permanent ~Sobre plat! - Sistema. americà
blica desfigurada, no sols dels auten• deixar aquest !et natural a l'ent
.
tics republicans que havien redactat absent d'antljuricita. Perquè uns hoTel. 15083
Barcelon~
H1 hagué agressió ? aquell& nota, sinó i.dhuc aquells al- mes defensin la consitucló 1 la Re- Rambla de les Flors, 13, pral.
tres grups republicans que molt pr~ pública, no poden ésser considerats
Ht hagut agressió? Per part de qui? Xímament al 7 de maig, en un dian com a autors de fets contraris a la.
Torna a insistir sobre els dubtes de València. cEl Pueblo». afirmaven norma, a. la. cultura. política. Qui vioPapers i cartons per a totes les indústries
que hi han hagut en el careig. No que l'entrada en el Govern dels ho- lava. la Constitució? Aquells que senes s...p )Jer
uc QUI Iu lla&ue .. gres- mes d'Acció Popular era un cop d'Es- sc fonament anaven a subvertir una.
sió, i jo voldna. que es recordés -i tat. A juct.ic!. doncs, d& tots els re- situació normal t ·a desfigurar la Reel seuyor Fiscal que es mestre insubl.
bà
d
t
publica, com han desfigurat la. Repu 1cans, ens tro vern avan una pública.. L'agressió, ""'r consegüent,
pera.ble de la tècnica juridica, va. a constitució
violada.
""'
veure cam d1c la ver1tat- la mena
En aquest cas. quin¡¡. és l'actitUd estava en destigutar aquet;ta RepuFabricacions especials ••• Seguretat en els colors
d~s fets i la natura.l~a agressiva del poble català, representat per la bllca. 1 autoritza,·a. en contra, una
Qualitats existents en blanc i en colors :
d aquests. El senyor Fiscal en una Generalitat? La de defensar-se. la. legitima defensi d& la República
de les seves preguntes, crec que al de defensar la. República, l'Autono- autèntica. contra qUi la desfigurava. Kraft - Tela - CeHutosa - Embreat - Anglès - Parafinat - Cuir sen,yor Femàndez Unzue
1
En l'escrit del tneu company de
o a seuyor ¡m1a 1 Catalunya. Cal tenir en comp- defensa, hi ha. un aUeg11.t prolundaCristall - Grla - Manlles - Palla - Sedes - Estrassa - Estraasllles Kunel, 11 preguntà si dona. ordre ¡ te que alxi com altres republicans
Rotllets per a mostrador I paper hi&lènlo
de descarregar, 1 fixant be el sentit autèntics. que no tenien en les se- ment Jurídic del cas de justificació.
de la frase, perque no es pogués su- 11,·es mans el Poder 1 la força, defen- E:; el de l'estat de necessitat. Jo no
pos~r. que .a1xò de descarregar era' saven la República. amb notes, que vull entrar en terreny que m'e!>tà SETINATS:
disparar. Dm el senyor Fiscal : «Or- • el propi senyor fiscal ha reconegut prohibit. El senyor Ruiz Funes tarà
ExtN - Primera - Stgona - Tercera, CartollnN, etc:,
den de descar¡ar las p!ezas de los ! que 110 eren delictives. en canvi el mes tard üs de le. paraula I escomulos». I això sembla esser que e.s . poble català, representat per la. Ge- metrà aquest. tema com a punt cen·
AVINGUDA DEL 14 D'ABRIL. 400
402
el que esdevin¡ué: ordre de de.scar- nera.llta.t, tenia a. les seves mans la tral del ~eu mforme.
,
(Gran VIa Olaaonal)
regar les peces. ¿Quan comença. una força. amb la qual actuava en déEl sen~ or F¡scal se .n lla fet ,càl'agressió? El &enyor Jlmenez cie Asua 1tensa del poble Es aLXl com l'acte rec, 1 despres de presentar duna
BARCELONA
descriu la Corma com comença una l de la Generalit~t de Catalunya no manera llummosa el concepte de l'es- TELEFON. 72634
a¡ressio.
~ es més que un acte de legitima de- t~t de neceSSitat. ens ha. presentat
Parla despres de la forma com • Censa.
1 I estat de neces,¡,¡ta~ com Ull contrast
arribaren a la comandanc1a. els pre- I Se'm podna dir que la legitima de- entre dos béns JUrldlcs 1 ha tractat
sos 1 lliurats els rebels. En rmfor- ten!a estant tractada en el Codi d'establir que aqttl 110 tú ha, la esme del senyor Batet es diu que Penal, quedant concretndl\ a una de- tat de necess1tat. Però aqui. al meu
aquest li donà Ja mà, i va atraure fense. indi,•idual. la defensa de l'ho- parer, senyor tïscal, dit SigUI amb
envers ell el senyor Companys 1 me atacat. Es conegut que el con- els màxims respectes. no s'ha. Hxat
CEL•LULOIDE
LES MILLORI DE BANYA, OALALIT
li digué ale~hores : «¿Que haveu fet c;epte de legitima defensa. tep cada b~ que e11 el Codi Penal hi ha quelCompanys? ¿No sabeu que els Ideals dia mes amplitud. HI ha. sentències com que el sen~or Ruiz Funes desSON LES DE L ' ANTIGA FABRICA J O S E P P U I G
solament per l'ordre poden trlom- , dels Tribunals alemanys. en què tacarà. ací. Que el Codi Penal, més
I
,,
,
que resoldre el conflicte amb respecte a un be juridlc, més que res
BARCELONA
Telèfon 31265
l'ha resol~ amb respecte al mal. Viladamat, 13
Què es el dchne!x, en etccle. restat
d'! ncce·:~¡tat. en la !cg¡slació espanyola'? Quan hl hagi ~.on t hcte entre
béns jurídics d'igual cantitat. sem?reus rebentats
pre perque hom en sah•atz:uardi Wl
11'ells. es produeiXl un dany o mal
FABRICA DE MAONS
Transformacions
mt>nor que el que produiria si no
~ c;alvés. !'I tnomfés. la tt!tu:~clo conTelèfon 53914
BARCELONA
trilria. Però jo no \'U!l entrar aq.ll Bofarull, 224
\otes les marque~
!)!'r l'f:S en aqt:tst terr·cm· qt:P deixo
1ntactc li tes m11ns del sen~or Ruiz
1
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I 'al~ a entrar en aquell temR
que jo considero essencial dinS del
I concepte juridic de l'estat de responsabLliUit. Anem. don~. a veure
!I hl ha acl un tipus delictlu I mlrem tambè si el fet ros antijurldtc
1 d!'pa~ès del caràcter d,.l just, sl
è$ po~lble reprotxar llQUest fet al
Pre;;1dent l consell!'rS de la Gen&rahtet de Catalunya.
Entraré en el tema m~s elevat.
en la. Ciència penal, contemporàni~:
d de la .responsabilitat. La. respon·
~ ~bilita.t és un element ~a.lorat1u.
al"rl com l'antijurtcil.at \"&lora els feu
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bli st
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un per
fet• fa
atracte,
pe-.tectament
I saguelX
e!l qttè no a 1 nascut eucara, ha· sem
cCatalans: J a haveu sentit el ve- fet
e . rany, e
n govern N o
Perquè ens trobem en el cas t.,.
d uesessent
1a de de béns .;tl.r!dlcs coHectms. o de béns
Q""',e..
,·s¡-'"'t
pSICOltr"ta
del teS- altres
taJ •.!!al~~rà.
aquestes
Id"es
- •oonsubt:n collStò, ¿qut b" de dettrqnedat mtangJO e aque.:,.d va.ora.;:o se'ls """''
.-vW& ex1gtr a ltr-"
... conauc ta
d'error. error de jUt,J&.r, com error at: nuable President a.e ta Generalllat. umom
..... •• que na sorg t en o aque..:.t pro- rte¡¡úb!ica 1 d '""'panva.
"'-·
·a que en ¡uriruc.;
mmar la torma que resolE w la &tua·
1
de la 1e lJUb.!ca. i tambr: nauna de
¿Pero es pos:.JOif que &J COdi t'e·,tet 1 des de Roma ença, e1s er- senyor Co:npanys. Les seves parau· ces amb caracter d atu~meutar.
emoc:o c1~11 proc:ama el1 pcb:e es- cio
de necessttat'/ li:ls oOJ tlUS de la
recordar que en l'altre exemp:e.l nal e.>panyol, t.al co me&t.a constru\t, rars, encara que s1g-.uo de dret. s1 no tes tenen avw Wla ressonancta rusAe'. l'altra. dia. en un acaramont p¡.
1. La tdea de rtepuouca, que &tuacJó de necessit:lt són u1 protecrnenys unportant S1 es vol, mes cie· I S:OJ l,a seva ueg¡a leg1s» es ~~- es refere1xen a l'hora penal, pen- t.ònca que ens recorda Que ell es dem:J.tl<l~ pel .:.en;¡or I tEcal. hem ~'lst- e:. la: qué ret:tu , "
.....me de :a ció d'un be jurld1c aliè, La 1n1rac·
ucat, del cavall q·1e no ooee1x Je:. b•e ahegar la no ex.Jg¡bihtat d altra! gen el paper d error de tets. Com a l'iBustre successor de l'Insigne 1m- enfromar-~e el senyor Peru rarras I majona. dels espanyols, mitJançant CIO d'un deure pot esser taillbé un
regnes el c;u, d.t!l cot;.,;r no na que-¡ conducta~
error de tet es po~ JUt¡ar act a l'em- mortal Francesc l\~1à , el conttnua- el Senyor i''ernà.nat:~ Unu:e. que sem· un pleb:SCit popular, que foren les altre dels obJectiUS de l'estat C:e nedat en certa manera tan ben ataEl senyor Fiscal m'ba estalviat a. par cie l'artlcle pruner del Codi pe- dor de la seva històna, cie les gestes b:a que comandava les turces en èlécaons del H d'abrtl.
cessitat. En el be Jltrldlc, o e.! deure
cada aquesta va1orac16 posmva.
llll grans es1orços. Ha reconegut que nat, ¡a que 1 acc1o 1 la cond ucta ...,. , glonoses 1 dels sacnhcts exemplar:;
·
' aQUella
taren nit
cada
sostellla
w1a
..• quall es tracta a encaixar a. ta es conducta entre el bè Jurfdlc, o
delunts ad·ells
ocluure
. .; entronEl problema s·ha ae Situar en to- :;l llegint una nota reslnctJVa t:S nen error, 1 Sl l'acte no es, com es. d.! setvet de Catatun~a. de la Repu- postctO1 arb'*lute:mt'Hl diversa J jo Coru~tiluclo d proo:ema ae tes au- es col:stó de deures. Lts dues hipò.
ta Ja seva unportancta suoje<:lJV& cert, p~ro plen:.. nent recouet·:pjurs pero en aquest cas nu es per error. eu blica 1 de la Llibertat. Jo ara. en penso, àavaot. de ta PO<>tc:o uels c.o.s tr.aomies. queda perfectamen~ pre- .es¡ po<i<"n pre~uLar-se.
En pnmer lloc temm el let que
St no colloquem la no eXJgJbJUtat que i'exl¡pbllllat a'altra conducta ,.s 1 w1es normes pvULtque¡,, en una llei nom del Govern. U5 demano que ttst.monls t¡ue tenen ac! a mYocar 1-i.S!l.t e:1 d
unats artlcies ael text s·anuncJa
per wt el palS, 1 despres
d'altra conaucta, com bv d.lt aoans. abonable en la legtr,laclo ~P nyola, polltlca, no exlS~tx dolo, perque tiS escampeu per Barcelona 1 per : a la ..eva me:nona teu, Gue nan per- ~ons~ltuc.onal.
1
com el gran portell obert en la tèc- del senyor ROdrtguez Mu!'toz, grün ~alta ta c.:.tu<:tèl.cta de l'lnjU5L
catalunya per a portar ta bona nuvn cc.but en ::>:tuaclo ton.amentalment
un altre dlputat el senyor Sào· ar11ba a comprovu.r-.:.e la reahtat de
.,._, tr"bem
tn .y.oe per un altre ca·
de la proc1emac10 Fde l'Estat Cetata d :amàtl6,
QU.f • ur
nece~
te- Cll<'Z A•bOrnOl, po¡;ue dlr Que 1.4 l'anunci, l'acces al Poder d elements
n1ca per a aetensar la v•'d a; sJ no persona des del punt de VIsta d'non..,....,
v
........
e · lterv
cu ...nnlment
a carr.:ga
republlcans. A1xo te la mnx¡rru;
r..
1
radesa 1 tecm.:a, traductor de Met:.:- m1 totalment absent de culpal>lhuu. dins ta RepubUca ederal espanyola, n.n QU u
~~
:
1Co.u!.ltucló repu :J.!cs.na espan>o.a m.
llllportancla
la cülleU<em
1 la te perque estem
1 emrem
cl!ntrepodrem
d 'e :a ger i dlscipul meu. 1 que recone1x Seguun ana ruta o una a.ltra. Per m1 ASSIStiU les .
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emoc:onal
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.
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tota pas:;¡(),
ditlct!ment
!et
ob¡ecuu.
e:;
t!Quest.
tots e~ .: •
• ...
1
n!'sar-no.s·tu qua.n a Humanitat em que no tu ha cap oostacle aJ Coc:!llêi ¡:.re..:note es 1a nu ""l¡,¡,ulltUlt a u talunya I a¡udeu-nos per 8 l~P~l~l Qlle Olill esï.:Jt a 1 BHI'lt!HllUI ~::.:"ra - ::.t:.tse aan) per a ,a, umtat ndcJooa. caJUci!Clo.llt una conducta polii.JI:l:l 1
p~rque aqt..el>ta conducla puhllca S!&·
.>ena! pet que .a ·" <AL61Dtlltat d '«J- oa altr~s cona.ucLa. <.;onsequenct.a Ul· I ordre. QUe avui es mes tndl~pen_:J.. , 1'\!ll que . edilici a.e ut IJt¡¡eralttl.t
1 aque.:;L t;rlterl. 1 aJ>..o e:; et que
·
dei cabell tra. conc.:.~cta actw.
dechnaote es aquesta:. la conaucta oie que ma1. Detenseu a:nb parau- eH& a 1a Plaça cie '" H.epui,!Jca; en
ere:.s.. .,ar. 1 el Qu<! ~ neces-n t•IIJca quekom es~enctal. la perouts. .
101 JU!.UCla1 ra:onu. I c:J.s propiS re· nc, del POder que ostentava la OtLa. ca 19 U dO
Vull sortir " I pas que aquest
dU PreMaent I
de la · Ot:- les I actes la ,!lbtrtat contra QIIZI· j \lll carrH que d.Òna at.-ce:> a •li f hl!iU cm
POl t'i 1 ¡,.;.·v.:. AlfaB
no hag¡ estat abordat per cap 1 n. ncralitat 110 e:¡ poss.t.u: qut! slgu 1 cas
agreSSió En ac;uest mc\lmem de la ttepub ..t ... al c.trret ae
pr<xi!Liltll..> oe
mantm- uü.. t!lat, uo àe tes tuncwn::. ael <.>ot.i
buna! espauco!. No puc coustttUlr tt;;aua. No puden esser cuJpat.lles. en en defensa de la Republlca di'J 14 Jaume 1 c¡ue. en sorttr 0 a~'" ·u .,:uereu que .:., LI<I~o:~va a úlla <.;o¡¡_¡,. vern Que esta \'en aJ seu càrrec. Slr•o
"1Ü
f.lJI
'lJ .a J..: Jwtspruc..enc1a
ae ta Kepuollca que nn~1en Kllarwat
J
d'abnl els catalans li'Stararr sc:mpre aes dt!
li ta
li
perquè Ja sentenct.i I el JU<llCI de retret
01 ha m- al costat de les '"'"Uerres
H.ep .lbhca queda 1 ecl!uc1 ae
t¡uc:
.a WO!rama
v. FEi-ÜH..n . w\• \.Jh •.
etc. recentissima de fa
d.! es, de !a terce,.llL un tet tormtdaote. No t!S pot
.
..,..... .
. ,
,
neralltat a
dreta 1 JO pt'HM>, que,
pu;;.o: .:-. a .. >u• u •.tll(J.J¡;u"a t!ll el senyor wmpan)'S 1 els seus C"m111
¡;an,~os l'n una Ututa t:tàmca. en la
secc1ò Quana de !'~uruenc1a de Ma- ex¡g¡r una altra conducta. Heu-vo:s les: Catalun~ a es Immortal. Cat<I.Il ~c-. ~ les mlint!"~
'"clurls del coman· 1c!S seves. w111 :.. No e.:.. t!ll e te<: t.<! qual
coHaboraren amb ta reHa dels
oollgw a ..,a, Lar per damunt dels1 dr1d. que ha conegut en electe , n ac1 per que jo demano I'al>Soluc1o. no nya serà mvenclble, pero cal que <t::nt
Uuwe. les
pero
ptc:et pte.-. lun ..al<>. 1.. en etecte, " un cas que es jut.)ava contorme " st;.ament. deJ.; meus patrocmats, Sl· cada. un estigw alerta per a seguu 1 Ut-tals s·emp!a~;aveu a ta Plaça de eta un.t '-"'11->.tLucw amu tcuCleu~:Ja r~::pubhcans espanvols.
nu•a.u.::. ncurum ara a,;:; tt!ts, ¿e.; I'altlcle 34 de Iii Lle1 de cl!vorct, so- no Cie tots els que ;;asoeJen en aques1. a cada momE'nt la veu 1 les ordres I ~ nt Jaume. ¿com podl~u esser VIS- , a teoera.l::onte pêrQue à<tvant ta
q
th~ no trooem t:n <.!!lS suUClc:llL ma bre · ¡· la negació d aliments era cul- banc·, demano raosuluciO sense arn- del Govern de la Generalitat.
tes aques•e~ to:ces ~ls que 0\?UP«· ..;1 ,¡; .,•.:1u e.:; 'nla a ue:>,&. wnHJ
La incomunicació amb
01.O " re.;UU lU•Lll<":.
'
tó
•O a osol Utlt·. ven
tcna per a &H<.<gar amtJ eXJt lli. IlO ¡;ao'P no, que DO era Ctupable, re- bar a .tl¡;urar-la, pt:r Una
ta vc:nerallt.at.
u
•
ruta
Acf sadopta
4
l t>l'
en< o.n:-..o5
aque.,t del'as,
dava;lt SQUc:»lB L..tt'
rc:lH!Wts
Qt': u:S
~:-...¡;lul.ttiiL d. a.Lt a conctucLa'! ¿.b.s quls1t que e.:;tà estable., a l'artiCle I que en ver!Ll!t. ser1" t.amt.>e I aosolucJo met1t anti rebel. Es d .mana la deien P O\ t o¡u•t•va UJdept'ndent del que ¡ .:¡J!us par.ava ~.o~...... 1 t!~:> pot aru·Madrid
c¡~e no tl<!m rewldllL ,a pass10 re- 34, perquè els I ets eren aquests: La El ,enyor f1scnJ va reconèixer QUij sa de l'ordre. ta vmculactó dP. 1 !::s· ~ dr~, ~ dir. d~ com oco eren ~.s mar, a .a 111~ta l<c!l ¡)ro.:.:... a.el tell.t
11 terniJle 1 <AJl.:stJ~u~:.uuat, qut: e.~p¡¡uya es una
th•v.iC.1111i del ~:>enyur Cv;npd.ll)S I dc q ......~ .....ttt que ~;'aco1cta pa&al· a la amb tot 1 poàer tug1r, uo no teren ta_t Català proclamat diilS d~~ la n~~~ rets. '~or.;t:tX un dubte. un
El segau pt uiJltma és eJ d.P. la mtvt" ~i!> Cun.>eJ.ers ct<J la üenerau- muller ja no era pO&&! ble que la pa- No ~an pas ara. els advocats deten- 1pub Uca Federal espanyola . - P e- d ubte. d JIJte que e~> piantCJ!l en il'S ,..e.>u:.~.J..a auw.w....~. ...
comtmtca('IÓ Qlle es troba umo M.tt<ttl ¿!!.::. q,tt: uo t:.S llem Vl.:>t .ugats gues l'homt: que havln tmgut ¡¡ra11s sor5 tJS que procurm el c:uru de ~c-~à~l moviment d.e derensa de la t<
mlnllP:-.t:-~c , ., Oèl ~t:'n)or Perez ¡.,u. ·
rcev•.:: .. .;~~, e¡ st:..l,)'vr Jllnc:ue:.: O.t: dnd. Jncomum ..·ac.·:o que u testuuv!I• p<Jure, ré¡.¡ft:S<llltll•ltS fX~pulars ae. mmves en els seus mgre.>sos. l:io:.1 nt<;a Jurtulca per a la lugtd.a; p~:ro publica del 14 d a.bnl 1 l'S diu. en d~· ras des que sor t ae a veaera tnat AS1••a e:. w.u... , ,,,_,.¡,.,¡,u.::Jolld.• eu e1
1
1
¡1vo.e. c.!Om a rcpuo.1cans 1 com a podia ex1tlr·l~ aitra conducta, 1 al- no s·ha <i'ot>lldar q;,¡e 5! aquests no- fm!Uva.. Que els catalans estan al CC\~ a ~ Placa de la Kepubllca. 1 avan· IJ&.I.i•t eu .¿ut: e" vzc:.e.llava a ¡., m. el ~oenyor Oaliar.o. ens deta que
creta que era mtennonaaa 1 no P<;,i~wl:vlitLSLe.,·¡ ~;,.;; que no els nèm ¡egaaa amo extt pel defensor davant mes no van d!.Spatar, tampoc no ..-an 1t!l.t de les esqu_erres espan~oles. Qual- ça pei ca: er de Jaun e 1 on estavt:n vv•I..S l,uJI.>wLt..oo.h.-> _.¡,a t.>llicha per· dJa
a.llrmar rextstencla d<' Itt tnteu,¡~;. a1 ~ac:u nvl<i, a ~-aaa lllSt.. nt, l'Audiencta, l'Auòlenc:a ha. recone- 1 donar orare Cie o•sparur. l-'arucular·¡ sevol que mediti davant d aquest d~ .., , p,n~-a.al!s1 :e::. ro r.:t:s1 J,e¡a.s. t sur- I qu~: a ., ¡,>uu.lt:o IV.> tc!acrd.J 1 ~o CJOnalltút
perquc es tracta ~a d"tlll!l
l CS\It:t .a:.s IJ•H ¡.n:ugxc:. a. aquesta .1:1.c- gut la. no culpabilitat en semblant ment, e1s mew. p.,,, ...._¡uat,;:; Uú .ta \·an ('11m!''l'lt~ ha de ~onfessar. s:.a1~t!~~
1 0 a ci!:OLU.>:>lO a d.Quc:;ta es
gt lX er proO!~mR ae Ja valuractO a el u tu LlU1 de
:.t:pt.ISICIO estuOh:rta pel ~en~ or Ga1
0
1
¡}I.!Ou1..a t¡ll~ el 14 c1·aoru s unposa cas.
donar. No pOden e~~r r~:us d un ae- 516 lògica no eoceg;
mantfe~oto~ dubte que a:11r p11.1te,;ava amo a;; ut c;~ a 1 a.c:...t<Jrc:;:, r-r.:..wc:uL aet lÀ)lJ · hano. pero Qlte tema caràcter de
¡Jl<Clllcam..-ut
el P<JDie e~vanyol1 ¿A
Queda completament demostrat licte contra la turma dl! Goveru da- \eurà que ac! no es an
n1 cnten el t.tm1sten public. 1 aque~t :.el' <ltl
ul..:>Ltc:::. bt:u~vr ,..,....,,.a t.<~.< Vl'r:..::mb:ança
4
q•J e:.LS nom~s - 1 a m~~ na d.Jt al· l'èxit de pQSSibJ.lltat d 'exlSttr w1a al- cora amb l'article 1;¡7 del COdt Pe- Clons ni Invitacions a la rebeiO.
ptob.éma d..- 1a va.o1:<t:10 del d utHc. a~(,. p011r •.tllL ::rolan.eut wu1 a ruAquesta lllcomumcacto creava al
t:un d cu~.1 en cl!scurws uowns, que tra conducta. El sel\YOr F1scal. en el . ua1. stoo que d'acura amb ¡·arucl~ es poden conslder~~at~u~~;J~~~~u; d.- ~~ aues \ers1ons c:c.J!ltraotctont:S pc.t.d.~, p 4 r,a , en t!J ..eu 01.:1..ur:; pru· &n_yor Com¡J4nys Ullli espectaJ dJsna. ctè ;., c.:n et Lrt>\crn el que s na 1 seu mtorme ~a tocar un altre tema, uwn. 171. Aque:;..a. !Jt!ua cte presa ma les del més lleu
4.e:. ~e¡:ut!n~.¡;
1
.
P
d
d•• l'ocorr~·gt..L a ta Generalitat. el uurc
t)ai<~.U.c:::.. "''"" POSICJO d'flnun, Aque~ota d!SpoSit;IQ
en ru¡)vSlCIO
Qut! eMan
sobre el quS:t vull dtr alg;,¡nes parau- JOr pot queaar maxunllment atenua alxò ès el que m'tntt>res:.a t'IXI!r
P<IDIIC ho resulgue segona .,:; 14
1
d amm tran:.c~:nct¡¡¡ 11mb tal amp.l.ldonu.r 1ur v1aa per lleleaJ que ae- les
mava que no s 'llllvta. aHegat 1da per clrcumstanctes bell clares. ben aclant.
14
e 1 prmctpJ que el dubte es ctencta ld. paraula rt:a.:rat po:tque
ru na lli tud, que eJ propi senyor Sancllez
-. pot t!XlKll·-se.:; altra con- en· eis escnts de detensa res reterent perque aquesta no ex1gtO!l1tat d al- , Quant a la conducta dels
d 'rtlternattl'a t qu., s'ha d aotemr-sc :.uu,t...ncJa !eàeral
Ouerra ens deia en la seva declauucta qultn ta dura vida quan et a 1a consciencia de l'injust· es a dlr .r.. conducta. sina obra com a ext- trocioats, no han mt.ervmllg~t e,
¡ t ¡o no reS<J1c segons el pnnctpt que
r&CIO Que de lt-s Pl<rllules ctet seole aruma de 1a v1d~ e1s posa l'element mteHectual c'<>l 'dolo. No ment en aque¡,t estat de necesSitat, ecte de lluita revoluCJon a..
$1'n- es c1enc1a d ·atternattva. que s·ha
nyor Compan_y5 que ell escoltava.
terr;¡¡, no:ces:ntat de ter el que d.Jgu& j NJ s'ha- aHegat en els
de qua- Sl no reconeix ..,ertecta aQuesta le- zillament s'han dedtcat a les :;"' 5
i que no pot abstt!mr
er.
deciul ta temença d'aquest que es
tls
dellt:tes
contra
la
e? ?
líflcac1ó però tambe ha QUedat gJt¡ma detensa, detxa
1
el mar. activitats. tal com .la quedat
un Trtbunal a enjudiCiar davant tl
pog11es desbord<tr el mo~lmPnt antb
pot ex1g1r altra conducta'¡ aqui el ret, que no em queda altre re- ge de C1rc?mstanc1e.; atenuants, ac·
. dubte, per quant ..es tracta d un r.eu.
tot 1 contra de ta seva voluntat.
forma de Govern
eí ue en 1es seves deciarac10ns ~r¡ . curs que recollir
en tota la. seva. ceptades d acord amo ~a torma seteSimptoma d'una poll· per qu~tnt ta ctencta d alternaLtva
1 senyor companys- veJem transcendénct.a jurídica,
Aquesta erli la ::.nuac1ò d'àlllm del
fa
que l'haver na de t"arttcle 65 del COdi penat. araconbella l'abstemr--se en el cas Qtlf
Els a.e ..cLeS cu11tra ,a Iurma dt senyor Companys.
com a ells augustlats van comptant 11 procla.nat una Republica federal. be riba. adhuc a la. PúSSlbilitat de castlt 'ICa
sobre el ct•·c¡e es fon una sentE-n· vovcw SOll deucLe;, li!lLlwt~o>utucto1 terc~r. rumors de cop dt> torca
. 'instructor com senten la podria no ésser con&titucló d'un Go- gar amb 6 mesos 1 un dta.
.
cia. I sol pot admetre un prl~clpl nal.S. E4:; aeuctes a~ reoet~to son .:.:;
al
es Hguren que mor • vern contrari al qae mana la consPerò no faré ca.p mena de pressio,
umc
11quell ramós apJ ..ema sencta1ment actes UI! tor\1:1.. ruxo
H.eplu
que seenctes Tota la seva tltucló Però suposem-nos que bo no vull fer-ne. Sols altrmo que aI Ja exposats aquests punts
1 que netx duna força vttal en el cl!ntre ta tecn1ca e.,pauyota d pro~~sts són els tres
en as
e;, a I
seves adver- sigUI
davant un prob!e- quests homes no són culpables. No clals. interessa. com als
com- drt>t roma i que dm: «<n d lti'L- pro I
de! deucte ooutra Ja torma cie
es. poc
ates són m I ma. · ue és de culpabilitat ¿I sl bo són i l'mdole caracterJst1ca l pe- panys de dl'fensa. el proh ema p;e- reo» el que corstltuelx la més alt11 wvern. Ut! no
.a seguretat
antecedents
....'t ';re a allò
aques'ts llomes creuen que
és de· cul.i.ar d'aquest Tribunal pot captar neral d'aquest afer. JC\
de lt>s conqmstes de la consciència 1 m rordre pubuc I pot revllStll' nut.Aque!\t..s 0011 el!. trl's antecedents
aquestes declaraCions licte? ¿i si creuen que degut al cr1te- mes QUe cap altre les
Plr !'>¡-prendre
·
humana
Jan:. vJoteuts que compronti!Llll aqueshe de retenr-mP d'un manera ess tprmal · ht ha. unes paraules dl tes ri amb el qual es va construir la Ut1ques que hi ba latents drns del lArs. que m Interessa su ra 11 nts
, •
ta. ,.eguretat 1 aquest ordre, 1 no na pec at
l'últim. Els ::op!\ dP torça
a el
Companys que són pe::- ConstitUCIÓ. les mstitucions parla- problema. No ens preocupa e.! .resul menco
aHegar
a mPLa realitat autentica d anuuar-se pelS mltj&IIS SlnO Pèl'> sorgeixen
1
sempre d'Un:t manera pre8
caractenst1ques de uo mentàncs a què abans
refent, tat ru la sentència.. Es un Tnbunal que s'han
ac ·
lis
des,¡¡ms 1 pe.J.s hns que amo iiJJ(<. cisa. d'un fet extertor embnlcallat en
extgtbJlltat d 'a.tra conducta. Dm que és possible que aquest:l Rcpubhca te-, inapeH.Il:ble. el mes alt Tr~una.l :~ na. sego~ ~gué a~~s~: sr!v~luclo'nR:
dels fets
es persegueiXen. be!"; rura que quan el rumor ¡.:;s evident que en politlca
el Govern de ta Generalitat no po- derable pot conquerir la forma fede- la. nac10: però aquesta se~ neta. a de peca e mec
~
es reempiaça un üovern eXlStenL hom manipula amb el rumor pot1
cUa. ategar en sang aquesta vaga ral? En aquest cas puc dtc que exts- com e.! senyor Barc~a lllSmuav~b pot rt. Aquests an~ecedenrtl qu: c~m· a
A més en punt també que ele- pet un altre de cl!stmt, però es aub- ser a Espanva amb e~cès. com un
011
>erque t> sta aJxecada pels nomes als te1x dolo o que queda. destruít l'e-'¡ ésser cassada. per un altre tr unal nyor Salazar
5? u ·!IV 1 movl ments de jud1c1 podem valorar per tos que pugut realitzar--se, 1 d.!ntre element eficac d'informactó Es evJJlmmedla.ts 1eni
es l'f'-- a estaolir l'aut •nuca realitat d'a- et pruo1ema es tracta d'esLabllr un dent. encara. que quan e!! tract.a dP
1 15 ells detenl:.aren sempre 1 re- lement mteHeclual del dolo per no que està 1per damunt de 1
1
m euten J'espent de Catalunya. 00
El I existtr consctència de l'lnjust.
pel poble per la blstòr1a. res mes.
tets. jo recordava alguns ex· deternunat matiS, de forma ae Go- donar un cop de forca. no es sol an5enyor allega qt¡e comtéprent q_utet 1
bascos. 1 jo. que he pogut ostPntl\r trPl"' de les declaracJOII!\ prèstad<'s vernAb dtterdlllltJUI:I.t..
tlclpar. no t>S sol anunw1r ant!rttenen torça, que no
au on a
to 'tat. d'havP.r vl!;('!tt davant el TrJtlunal pel capità Kun1
ans
a uraar el proo1en1a de padnment. La htstòrta. de IPs ot.-Guwrn de OaLallmya per a. anar
\11. slnC!;Il ar au n e rom
!':f'- hel, quan deta: «En vista que
'llS la justl1tcacl6, VUll deixar perfecta- tadnrt>s
!\Uftrlentml'nt fpconda per
c:mtra ells. 1 atege1x aquesta fra,
aquest
procé., Pf'l_ m
Bancaven a sobre I pOdien pren- ment
una questló es· a advertir-nos que la Otctadu.ra ve
0
1 P 10 · vat
se: «Nosaltres s1 ferem el que fédels r! dre'ns les peces que era possible», senctal. ouposaot que els tets rea· sempre emboscada a traveli del rurem. Sl llegtrem aquesta. &lOCUCió
1.
r C?tn
m nt de Bilba.o i aft'gia
«Hi hagué diverpel rrt:Sident 1 eJ.S ()ouse!Jers mor pol!tic. del nJmor púhlic. 1 Qllf!
fi 6 d'octubre a le,; VUlt de la mt
gldors de I
l ho as....:
hl ha hagué ferits en la SÓll const.ttut.lus d 'un deucte contra només es manifesta en el moment
dc.; du ua1co de la Generalitat,
puc &.SSegl.lrar a rà el !f''nvor Alrlll- topada entri' les dues forces, les for- .a [orma de Govern, es preclS tentr en
ananolx. No hi ha Olrt11dnn1
tal d·endegar el moviment». ¿Pera
t
ass;: prou lar mevll a hr- Ce.l lleials l ).es anomenades forces en oompte I& parl.lctpacJO en aquests que anuncl'l els seus deslsmts: no
no l¡rOUem a mes en J·mtorme
rre. per
no tractava estrictament rebels. però hi h89;Ué també ferits de:Jctes del meu aetensat. Abans ne existeix Oirtadura a data fixa.
q t.. hlwu et general Batet al sede tipus COllPCtlU en una I ílRda antb UDa peca. I a sUt:.ratllat que es Umttaren a. adheDavant la dispoSlCió d'àmm que
nyoF 4llstructor q¡,¡c;,curu
un plet: l'autonomia autonò- més ir.tr.<i:'"!"'errn en la lluita al- rlr se &I manuest. que despres dona eJ senvor Sàn('he:z Gutorra
en
Amb ta. vènia de.! president s'al- I tes. lnclús en llibre d 'arqueig, de
de les provincles basques. 1
a. .;onètxer al poble cat.ala el senyur la
declaració. el senyor Cnml'autoritat m1'1tar? 'A diferents xeca a. parlar el senyor RUIZ FU- l'entitat Caixa.d.Est.alvls, resulta. que que. naturalment. pels elemMlts que quest enorme pro.•·'
rr,. r
-'1 Co.npa.uys. 1 per part del senyor panys lntt>nta comunicar amb Mapuntli de catalunya. s'ban NES. deiensor dels consellers senyors h1 ba un efectm de 1.400.000 pessetes jtnterv1nguerf'n en aquells
dP rons('l!'>ncies, fons problema mo- Ua::.sol conSISteiX
.prouw1Clar un d rid per a fer ambar al Pre:o:ldent
proclamat ga\•erns anarquiStes, co- ventura Gassol i Mart! Esteve.
a càrrec de ta. Generalitat a.mb ocu- Que defensaven amb e.1 seu matis
dlbcurs a oontmua~to cie! Que pro- de la República l'advertlmtont de l'es1
Le
cepa-atistes
·No
sabem
No
he
de
reiterar
......<{¡u
com
a
pac1ò
del
lliurament
degudament
re'
polltlc
des
de
le.c¡
més
elttremes
es- ra ·
nw101a el senyor <;ompanys, cum a tat d'finim de Catalunya. Es cert
1
Geltru s·na pruneres paraules- amb la. meva ln· gtstrr.t en la comptabihtat d aques- 1querres a les més 11¡nJdPS
Ens interessa la Repú- COl!lleiler mes antic de ... uenera.lt- que el Prrstdent de la Ro:puhllca , en
,.huc.amat Ja Kl>¡.>"c ..ca socialista tervenció en aquesta defensa. el vo-l ta Corporació. La retlrac16 per lo\ dret-es. no era possible pensar que
tat. Estaven SúuOOrJtzats oom acom- la trarrutacló dt> la crtst. escoltà la
. tnUilJSLa lt>ertca?
¿No saoem que lum politlc d'aquest procés, nJ el . Caixa de Pensions de . les quantitats 1 pogués existir la. més lleu connexió
plla. a.l seu deure, a la seva. cons- veu del reprPsentant dt" La mmona
5 1
·n1ssà. la bandera se· caràcter marcadament poUtic de la.' indicades esta
ja que entre el moviment revolucionar\ d'OC·
blica
ctenc1a, amo el seuyor Companys, 1 p;orlamentà.rta d'ESQuPrra Republl1 1
pn1 a ..:m
qJ~ s no es ren• ~ a.txó, jurisdicció que el desenll_açarà amb des del dla l.er de març. dia qu~ tubre 1 aquell altre de prot~sta dets
la p&r.l.:lpa~:to en el rets que es des- cana de Catalunya, però el represJ no s'endl.ga a1xò, què passa? la. resoluc1ò que pronunclt. No he de es retiraren aquestes qua~tltats, un., Municipis bascos. I allò en deflnt·
Finalment · ·s delictes rontra ta enro~.taren es Ja que d.t!I!Delx el de- sentant d'aquest.n mtnor1a. actuant
,•a::.ua qu, :;<J.iu,.\) una sttuaclò anar- posar tampoc de relleu ta necessitat, el f> del corrent mes. s estan fent 1 uva. no era. el mòbil econòmic el forma de Govern. No necesSita es- acte oontr~ la t~tma de Wvern en a Madrid. donà al Pre~ldent de la
q,Jca a cataJUil)a que es propaga per1 no fat1gar amb repettclons In- pasms per quantitats Importants que Interessava, stnó el mòbil auto- tt1d!ar aquPst aspecte d'mdole pon et numero a ae 1a.rwc•t: 110 del Coeu Republlca l'opmló del partit. però
.r<>¡: jaMent a. Espanya
ut ls, d'un crtter1 de convicció de tre- que no permeten remgressar, etc.
nomista: t en atacar-se aqueste!\ tns- tica. en què s'ha prOduït una eva- t'ell&! eu ¡·e.a.c.o amo el pa.a~ral se- 11('1 U PQRue donar. en cap cas. per
¿Pogueren aque.>ls homes fer cosa ball. Aquesta. detensa desenrotllara· Interessa d 'aquesta. dlltgenc1a det- tltucions d'indole econòmica. carac- luciO molt tmpottan: . des del ~ell gou, numero dos, cie cU. a.rtJcle.
estar desconnectat amb el ternton
dt~tm~a que la. que feren? ¿Es que alguns punts 1 confirma la totallta& 1· xar posat de relleu la ltCieJ coo- ter!stlca de les autononúes munir!- ccncepte aristotèlic respecte a Ja 1, abans <1 aca.oar. d.E:SlLJiitla Que català l'autenti('a situnnó polllt('a en
del volum d'aquest proces pultt1c, que ducta del conseller de .Fman~;es se- 1pals de les provincles basques. el qut> fo~ma de Govern fms a ta concep. :;e·m cv.twciJssln uns oreus llllouts que aquell es trobava.
té evidentment qtiestwus d'mdole nyor Esteve. sobre el que en li~Uells hom atacava, en cWeruttva. era l.a cló de la forma de Go .!'m que en de descans.
Qui pnd.Ja valorar la Sltuacto políjuridlca del ma.xun Interès.
¡ moments de depressió I dolor sence· pròpia. autononua, no la mOdaUtat dl'f'i.mttva són monarqtua 1 Repu!!;I t'n.~uJl:..Nl acceaeu
es su.s- uca'/ Qm podia recollir-la'/ Qm poEn ell, com en tots els processos, varen dubtes crudels que temen ta econòmica que aquesta autonomta bl:ca. ¿F'<. monarqma I Rruilbhca, pell la seSSlo a Les ¡ :.l~.
dla transmetre-la'/ Una sola persaqualsevol que sigut la seva lndole, crudelta.t 1 poca elegè.ncla de venir pogues revest.i.r.
com? El Tribunal politic que ,
na, sobre tots : PI senyor Company:;.
e • .., .. fluc'ne
1 que allò 00 era mes que et stmp. !f'nt li he de dir que falt.ana a 111 f C"
mteressa conE:1xer completament ta a. dmgir-se a un home que no t!S
••
trfpt.
ubudo
contmuad.or
a ta Pres¡den('ta de la
, . , una c1zr1 cort'pl..ea
u at S l dtlxa.a p:~~· ~ ~ •ma
~
n~n
~i~ ••
• vencralltat. de robra ae Macta que
1qualitat de cadascun deiS encartats; podia defensar perque lt prollJbJen ill toma d'una. pohtlca que correlau- I Sl
es smgular 1unc10 d·a.questa. de)eo-¡ defensa.
vlliDent. es caractentzava per l'atac 1questló qne cor.so~t·:r:x per a m1 ·
estava reH:sttt ae ta ~:>uprema resa la de destacar en breus perills
veutura Gassol
a. totes les autononues, a rauwuo- mC!" ' I de preocu!'lació especial. Moprebc!rtt&LIO pupu1a1 a Catalunya. 1
uo è:; ' . ..
4 .. ..:ap ole les caracterlStlques de cadascun dels de CUltura de ta ha. estat consellt!r
fun- miJI, catalana., a les que es pooteo i
qu;: no e1:s mteres:..a
COmpany5 vol
alllb el
.::x,gll.J•Ulat?
consellers de la Generalttat. Jo de- dador també del partit d Acc16 CI!.·
nsegwr a. Espanya per pan d 'll· Republira h. · ¡:. .•bltca amb dl verses
ae ta Kepuollt·a per
00
fu na
del Tnbunal del fenso Mani Esteve. Comença la seva, ta.lana: despres s Uni a Macià 1 pro- =lles reg¡ons que. acoUmt·se a ¡8 torm es ;
' quma na d 'e., "rr
ll U
11 "
a dunar-u compte d"aqut>sta preocuttelcn en que s'ahma que
hi ha vida polittca a l'AJuntament de )jar-¡ due!Xer. en plena. D1ctadura. aquell ConstltUClo. bavJen
ta ple· forma
Ja Repubhca? Forma se
Es tep.-e t la. vtsta a tes ¡
pacto 1 nu pot comumcar. Es veu oes1
c..ulpaot;ttat quan l'home ha obrat cetona, de reg dor repubUcA. Funda, moVIment de Prats de Molló, qu.e te mtud de les seves perwnaht.lts llUU>- na lnJU.SL anomenar-ho
sena 1m'-'<llttlnua1 parlam el
H.u12. aWI> en ta. comumcacto; veu que la
amo una conducta. que es den va el matelx any, amo vassol.
el caracter una m1ca desva.1t duna òrni
s.
P• ec1s. Hauncm d anomc!n.tr-lo ma 1 u. •.1es, que d.JU.
e:.
La unen·
d Wl deure Jurtdlr pn vat. Aquesta d·olwer 1 Rovl.fa 1 Vtrgili, el partit estampa romant1ca, 1 que mtenta n P
l'ataca simpn:ulelu en ror- tlSOts, pcrque dmtre de la ttepubh· 1 bl lli>Ca.J
ahtr ta oomc1· t:... ¡>èr d.tversos • JtJans 111. comt..m110 es al- d'Acció Catalana.
scnlencnt C!lacta. per Met.zger
L·empresona. Ja proclamar una H.epubhca catala.na
No, I en anrl's ordre::.. ca, com a rom1a ctemocrattca per a- ' ae.tcla que
ut:uaL>Ors 4llc;
no es proourl\ , I 1wxo explica
11
11
t:J.ment demu.;Lratlva
que
hi na dl·c•adura els 192a 1 111:.!8 com a di· per a. despres crear la .H.epubhca te- """Que· a la. fi aquests ah!l!h a l'or- Cl'Hèucta na Dl max1ma e.ru.tt<:!Ltil 11' 1tervencn en ..que:,, PC\J\;t::>, .c::;¡><:ca cS"'"llt uue es ac
t: 1 ome que obra. en
vg
o
·
'
·
. .•
•
.
,
•
d'
·
tr
.e d. 1 es~o.tnd.t!lv ~ut: ..-u cu. Je,s ue"""
"
-.,upuuut•·•t.
reci.Or de «La PubhCJtatlt. Ve a les deral espanyola. com opos1c10 a. ta dre econónuc poa1en t!SSec
1
P• ¡q,¡e
e e11a. n1 en Ul tote:;
c,.us
,. cu"ü.t.fun.
eJ.J- eu
troL>at·-se , tlltl qlle
MLuacto ael
mwt deL
11
pnvat. ¿COm n'tu corts ConsL1tuents un cop procla- Dictadura tnomfaot I a I& Monar- ris. Però es que aQuest
cm:'l'lltor.E'<> del
POdnem ment se.ena ue1 tarttcte
aet poote de
no pot
na a navei quau es trac La d'un lm- nmda la Republica. 1 despres es no- quta en decadència. Des pres perdura ment al caracter
QJe Q.Ja!Ut..ar la torma repuo-lcana amo <-o;u !:'ena i; I t.:omwu...
ttt.t
pet t'rcsu1e.nt ae la ttt:pu1 15 a!a
.)crattu Jl.luOJC ae catacter pubt.c, menat per a ocupar la Consellena aquesta. assoc1acto amb Macià, en
als
llll cnt.eu econorruc, I auo per opo- amo ar¡¡uu1e1a:> atS qua¡¡, Ut<1U'em ut! bl!ca, ru
uctuu.e·ta cou1 un Lactor
.¡uau e:. ttacta de detensar la colls· d'HISenda de la Generalitat. De la una. lima. recta que f'l porta a colia- mes important,
stcto poanom parlar ae la H.t-pu- reJcr•r-nOl> oe.. p.e.:..
CI> propo- d.ec!SJ.U d.'eucJ.encJa
morRI en la re1
.;,encHl po.tt:ca de la H.epubiJ.ca es- labor que hi desenrotllà no he de borar en la Con:,elll;ua Cle Cultura ,
St:•os lhoor- bllca
de 1a.
&t nostre cxpóSar pnnter els to.la- solucJo ac la cnst •
....
dtr-ne res; no d1gue sobradament ell es fins el moment que es produet- tats
seva.
a tm ctaJJbta. ae Ja H.epub!Jca de c.a..,.,..-s r.le.\ts
se¡;on
t.t couLmgat aeu,
El scuyor Llunt ens va comptant en tes mamtestac10ns que téu aqut xen eU. fets del 6 d'octubre, el mes allò' que forma l'Ultlm
la urdum- 1 poam:m pur,a¡
a vlganll"li
cunu•t·.o:s. ta
...Jan.;a a un cop
a mo ml.'sura cum han anat. seotmt en declarar. Pere es molt mteres- antiC dels consellers de la Genera- bre espentual de l'aut.Ouonua. t:ll un ('lO de Hepul.Jlt,ea un:t..na I dd
LI estat de ncceSSil.:h c. ... aL. .;:, t. sa 1;1 palauta •vc:rsem1
l!s el dr&ml:l. m.mc:ns de la H.epu- sant destacar un punt essencial
Utat
que declara, en un urtlllc àc puoLtCti lec!t-raJ, 1 supeiWlL els a ·
...__ - • - - - - - - u ...
<':> uu.c.:a lJuc wg,._a..Jllt::\ espan)o.a que e.; va. rus.;olveul
els de nova connex16 de les acu- 1
en llur comu tasca a tes ta seva Consutucto, que 18 tü.'pu· conc• Plt:s Alie al mt:u
!!$ VI}
l, \•l.c,... oe 1c:ó ... t •lc u"""""" l .. t,
po1. aedutr-:;u 1d aquesL,.. rumur.s.
",\ les sc ve.:; c:.:.c.ICtt·s. 1 com un d.lll
del senyor Esteve com a cou-¡ Conselleries que desenvulUPt!n. son bllca serà
!
lien porlai al Codi t"lll.lalll<:lltll.l Ol 1 ..om Séloj) QUt! en t:.t:... i.Ud.f·St: C:l 1 a mt!S. lli Ut:!c:!l::>a ae '"'
on a.armes de Upus teu..¡sta, un seller d'HISenda de la Generalltat. objecte de grans elogiS pels que ellò mil& delts
hi ha uua alti'a .a H.etc pubi:Jca,
ta ua.se
rt·sta. rt:!Orlllll ael lNw del tU, Clemoctllttca.
que uo pot perce0
.J.Itre ata el penu d'un
taven. l
::;o
amen
......
•
•
pec a autono::ma
n.·· ""{t.:e:;<a CJII..UOUWJ•L•• n .. wJen .,;.¡ .
.e. Pre:ndent de Ja .ttepubuca, I m~::.> Quan totes les passiOns e OCI
reemplact:o. elogiS que oo es comp1e- en absolut, perque son u.nt.s els lc· "'lo:¡al H.e unllca s anvlnena 1 '
IS•C.~ral..ue ampml<:a<..10.
11 1 or~ s a tr,nrt:S a aquesta ¡:,ttuacJo u a·nUa l'entrada d 'elements que r.o en aquells moments en que una a.u- ¡ menten amb la. contlnmtat de llur oomens pol.lucs que un 1 a.ILre palS.
al
com a
at
1:..1 coucep..e tt' :..t ue c:óLli.L àe
I oun el dr¡¡ma es¡;Hntuat QLlt: sutna el
ta nen reooncgut m acatst la COns- tèntica ceguesa moral plana.va sobre Obra, ja que rectifiquen aquesta obra ~s lements que integren els m~m- dt. I.'~ lla Fed~ra~.(,
~-~ no s:. e~a ~t:bulta;; te, CUlU 6a PWlL1 ue partlali. t.e.lyor compauys?
,.tuctO; el senyor1 Comorera. ens d•u la consciencia del palS, sorg1ren con- i1 malgrat se:nbtar-106 e:xceHent, segotlS ments dUereuts at lacwr . rus¡,o~~c mak P"IQUt' &' ect q ••.
, ~s ,' 11 oua ~.. u~.odo. ~..oa .:.:tuacw e.:. l.d a.., nt:t::ncara
nd mes cu::u<..:.t•l.;): tfiltLH·
.: n frase emoclo, ant 1 sm cera. que tra. aquest borne 1nsinuac10ns que en- dlgue Gassol en la seva declarac1o. que en un I altre temp:. .ulllltr ' 1' d
' •
bl . ' 11 11 .a 1\t.~i.llll..:,>l ...-&..::t.. t 1 et wuc..epte O.t: ll~CtbSILll.t neac a duna
01 va¡; a ¡,;c:neraJ. Ja no na
1
1
ell com a. 50Ciahsta no te mes re- terbolia. la. pas¡;¡ó 1 fOdi. respecte a Ambdós sotreucen persecuciOns ae
e a •~"PII l('a.
~:. tm CO:J~;I.'pte m..!•.tl_llt:.UL :;UbJc~t .u, att et1 senyor .;tmeul!l a~ Ao>uli. u , ,
ne! que vibrar
a !unlSO dels
1
que
hagues
la Republica.: ambdós empreson:ats
1 11
Resultats de la prova
L:a
COilSH!u-;ió
de
la
1
¡' va¡.a gt!uc;a¡ t¡¡uat a. ¡,t;u
.....dnleH,
111 la gestió
l 1!-span.\'J. p~. se
oom ell , que
a la. Conse !erta d H1sen a.
a m- ! per la. Dictadura. Gassol ~s expu t
__ _ _ _
..._ ert:•l•· ....,ore e¡ llUt: ~ cu..,lilllb•
a ta. stHJ PH•..e..ta. ,.¡ ~vvo:u an~ ~
1
.MteJx t(·mps t·l üovern de ta Gt.'- versió hagues pogut donar-se als seus j a'Espanya. t perseKult a 1 estranger.
1
t e s tifical
R
•
.-•ncte~> ae Iet, l)t:fo ta.moe b.i¡Ueut!S li Ples<:lli.ll la &ltukc.:.o a e re;Jnmtr-ta
.erahLnt ae Cat alunya en detensar tons a. prollt de Catalunya. Ja ht se li vol tmposar la condició de senblica
ú!Sl o.>I>ICIUIIS ObJt:cllleS que <>lt>tlell el Vfl OlllJa de la IOft.'ll, ¡xorc eu el ntv1a..ttononua •ltga. a tots aquests ho- ha una. lllteressant diligencia en a- se pàlna. Aquests homes perseguit..~
A pan d'81XO, mtere.,:;a ,.q, es~d deuu-..1 ton...mt:maJ ~ t.ult:S les cons- ment de ta represstén, poden no es.nes amb una comUUltat d'Ideals 1 quest respecte, al foli 41, còpia. d un per un Ideal , empresonats per un tensa reterlr-se a un a:trl PWlt e"'
Un d eJ, pro:>.emes rous es Qut! w:tULoc:oils ix>\l~c,¡ue... La rtece;;.s¡. st:r-lt lle1a1s 1 con , er~u-se en lloc a·e...!'acctó. 1 no són ells sots, són e,L, informe de ill ~legac¡o d Htsenda ideal que constitueix el nucli de llur seoctal. Jo m'he lornut. pet na ver ,l!c
d~! ~en d"'fensaJ •ll •{f,J..;:,¡. tat es solu:men: u,;~ let ae¡ mon -~- Jea:ents a. aiS¡.xwCIO ue Ja t..:ie.leralt·
~.<..JUmon.s que naa declarat en Ja de Barcelona. Dtu el professor mer- vida.
·
estudia a fons el problenm. la oon- en no sots en !a se\ a forma ~~~ ~~I tcnur, 0 tll nece~l•li~ a..-. 18 conc ••o tat, t!n colncvri.lUUIS Ot:ls ,·a,; tstt>s•
•J.uza que han d:t, per exemple ~I cantll senyor Ponzo que. com a reVICCJÓ que la pro,•a de test-.monl c.;; en el ~eu con tu1gut. ;~erò es, lllt 1 J et.~ ~t'w~ ~~g~ 0:~~ Q~et.er.!Or 1 la
r matnteut. Ja uece..sJtat. a c:,e¡¡.i en.cnvor Coll, que la Republlca pen- sultat de la mvt!Stlgacló que 11 ha
Fets QU'l
una prova molt aolent.a " 101 01
C<" !
ut Q e "ra a lo Qllt' Iu te.... ,.
LAl "ltt:t.SS!tat eu re.losa••uc:;
tri! aquest.> aus Iets: , uu qut 1$ è·
J
t'A-'
oalm
nt pel Ba e
•
_
·
Odueíx
drbm.Jll.:a
en
•
11 d
t
·
·
•
<>C,;o!i
va. que ta Generalitat no ten1a es:at con ...... a ver .
e
n
Plnte, em pr
¡u Gue 111 1
s 3 e t''llt a txo en cump:t·
¡ts
el tet ad filo.¡ uE:rullUII\a Ja ¡Jru...'SUl, l li.l.re. que st
.úl.re
:attlli po&tbl!ltat 4...- dEspanya, per la Generalitat de Ca.t
jUma. Ja preocupacto " 11
vega tm o • 1111 CQStcro rm..t P.liit!Cl.:L e;u c:110
.•tmur. e.. una snua....o .,,p n ;..•u e.> p:esem.a\a; que ¡¡¡ .a orutt:St.a era
r allO que féu per tal de
1
talunya. 1 ai tres lllStitu('lOns relac1oprocessa f
:.tHtcJa
qu.e r
1 e c a veraa pocua a:, toar a madu
I df'Ztrt· tt \ il el e li'C<'Pte d e c:"u,·t., c...,ena..aua pè tet àt!l ruou cxter.ur
:1 República 1 !ordre a la propta nades amb la segona per raons eco' s els se~s ve ~es ~ae -tr.I>IJmoolS. contra la tu rma de Oc\-ern qu .. n (lltnDe, I qUan la ne~:es51Lll.t e:; cou,. rar-M!
11 111 .
•at.ntunya.
Qums fets concrets s'unputen ~·- ~l>re ,=!es P~lògJC de Ju prlo)vu da mut a t.a t:.Cp¡¡o.tca mtegral es- trueuc per prunerll ..-egaua en t ~lli·
1oònuques 1 tmanceres. encaminades
5
I el &en)'or Sincbez Guerra. en de- a coneixer s1 toren retirats cmc ml- mens defensats? Nece.;.stto desenga11 .:.1 prob ha ~nat una n~lt.e.llClli tatJU a la Qons.tltuc!(l, e.;; t.tae:es
ple classlc q~e Ja. trobarem a Cl:larnr aqui ens ha dit també que!- tuoos de pesset.eb, o quantitats que xar aquest problema per a pas&u tesi~Jalmflca¿ma dels tesl.Jmolll~· però t:t ¡"d':mp!ant.nt una R"'P!.lblica teaerat ceron. àe dosl .~au.rag~:> que . st<>Bl·
Quin fou el sacrifici de
·
edi ta a a. ocupar· me d·altres· La sohlf'ió e•• aproblema
.
LeS- , 83 p •·
awoa flor
que d·at¡;ua
sot .. mens uu
es
..:om de suma importa.ncia: que tJ.e ' no tlnguessm ap11cac1 6 1mm.
de 1li 11 ruvs COll·
..lntej a una
ques t"'·
... qu<! ._.\"en
p_çende un
treUre
.es paraules 1 del to de les paraules llluraments expedtts per a.quel.s or- ben senzilla. Processos que s'tmpul.l'n t lftcal em porta. tamoe a 1108
s¡gnlf tca un del.cte "on tra la ror, d'e'lt
8
f'n dearutJva queda estao•en
del sen)or Company:> mferia la se- g.lnismes regiOnals, ha examind.~ el¡, al seny~ Esteve. cor1Ssleixen al 1" 1 >'lCCló: la convtcc.ó que ell . 1 ~:1r'-~~
'~ de Oovern
a SL'tnpre el com:epLe suo~e\·uu
Companys?
¡,'Ufetat que no podn3 contentr .,¡ pagaments vertflcats pel Banc d 'Es· que prt>st! la seva adhesió al dlb ..llma.na liguren una eeue (lf ..: p-~ '¡,
Quan es teu Ja Or..~ ;~tt.ció la \'c:ll "1.1:: la nec~stt.at. pofl4ue t:t. uqu•~:.t
JlO\'tment, q::e es desbordava el mo- panya de Barcelona, en els dl e.., I cu~ dE' I ~en) ot Comp.·nr~ El~ qu . .a¡ect!U5 1 sentlme.:ltals .~:u Ul~;en~ ¡ ., m s a • Il-!l.:la d ll
, ".. ,. .tm¡;~e Cl11Si.l~'. d~ uc e:. tt'llc~ ~
Qu!n tou el sncnnct de Corr.pan\'s'l
v1ment que es desvorda\al ò- _ aJ 6 al 6 d'octubre: c¡ue ltgnr& en 1 ~;:n:puten al senr• r Ga!:;ol són P.L• alora r. J valor::r ccno.;r~
:;; eu 1 HI :>1 P11 : 11 c•tt 1 el p: es a n• . qnè un delS n :itnrtg:; ué.:.;.,.,~, ¡;¡. C..v. bL' t ' a escd!11 ent re ranarq1lla 1
1111
1
1
J davant aquc.>ta coacció .-n un xec de cinc m1:10ns a carrec d un
I ' mè._ de
pro
,u!l;ta que!.tlo uel "tf!"sc'u•t 111 Jue 111 Cv. ; !s:: :ò sen.):or Jtmene;;o
· 1 mt:nt
que monr o te que 1e1
ta : t.th 10 ce ~t• H·r:~n¡. c<...t.;Int 11. no
lUè ana\·a 1 de.o;bordar-se el movt- t;Ompte cie cred1t amb ¡¡arant!a èe I r.u_nct un discurs com a con~lle.
.i'Cumst.~~c~.~ ~~~~nc~rn 1 , 1ect111S. .~na d1gue Qt..e e,-8 una cònsL!lll·¡ r.r a I altre. o eU es ~~ q~,;e, Vti!O: u1 L. \!t!l1:tU que : ariDrquJ~ es O~lCRJe=
:nena. de la vaga 1 la prott.>ta m- I nlor:; amorttt¿¡¡IJ!es al a per 100. rou 1mes antic adhennt·se a les mam·
pes 3·una d'aqut
emv- CJo wn.,;e¡ vaaora de !a ttepubllca.
nes ~•oieJ.tam.,nt: ClllU.IStJ a oeten.,e:lt. d'Espanya sencera, són el M!· ltet efectli.l per la Catxa de Pensions festactons tetes pel PreSident de 111 cians de mal castíg.
prec!& tr.eclttai 1 aquest
cuer el nostre des1gm (d'ex•pctO mopaJ
d'beroJ.Srue en e'¡, sar C:Jtaluuya 1 Ja ttept:llhea Com.;or Companys 1 els coru.ellers oe per a la Vellesa. 1 d'Estalvi
Gt-neralitat. Vegem el contln¡ruc d'a com es castiga quan la ca~a e1ec- e;,a:cJal. iJela c(Jnsenadora de Ja quals pretere'lx.i 0el sacnfi..:J prop¡ ~ panys ra ss.cr1Jicar:se per a Rep\1a Gener nU tat. els que en proclamar
En dit Banc no e!; prOdueL"! cap' quest discurs per a veure quins ete· Uva o emOClOllal s"tnt.er"'ítat c;o~ RP¡>ublica. deia tamt:c qU! co!'l.Serv:l· l'al! e, pe
aquest es qu.tn es tra., ta bltca 1 per Catalunya. Ara¡ ¿wm es
ta RepúbliCa federal realitzen un retir de cap1tal per part de la Ge- ments dehchus enclouen algunes de en diafragma. entre la, vvr aquec.t, c:~ra dE~ panY&, pt'lqnè pf'r a nos- de bens mdlv1dna!s Quen es truct.<! \·atorara aquesta necess.tat? El Codi
te d"endegament, 1, encara que nerahtat, ja que exammat.s els comp- le~ ' se;·es afirmacions:
contemplador de la real.tst 1
A
pene! I aplica com una eximent pera
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10
el coocepte eximent és un concepte
genèr1c, que està un xic en pugna
amb la tes1 actual. S'ha. tingut la
vlal6 del problema Juridic a través de
fónnule, més o menys abstractes,
que moltes vegades no encau:en en
la vida. i quan s'ha. viscut l'estat de
necessitat en la cons~ruccló de la
c1èncla penal, s'ha v1scut sempre a
traves d exemples bàsics.
El Fiscal s·anticlpava al problema.
de la necessitat amb certs arguments
als quals vull referir-me. Fa aBusió
a la necess1tat que ha de ter una relaCió valorativa dels béns jaridlcs.
No es pot negar rexact1tud de la tesl del Fiscal I l'estranya coincidencla entre aquesta test dt!l FIScal l el
d\Scurs de Companys. Companys va
proclamar ¡ ·~c.;.t Català dmtre la
ttt:publlca Federal espanyola, 1 tou
la. constltUCIO davant un cop de torça a l'ordre públic, davant una vaga
a na.rqu1ca. El FISCal parla, a més,
a·una vllga amb referència al cas
concret que desbordés les torce~; estatals. 1 que es precisament la vaga
Qlle es tracta, no de reprimir destacant contra ella els elements de
1~ torces de I'E.'::.tat, l'us de les quals
p0<11a navet· estat Jeg1t1m, però bau·
r1a r~su1tat meficaç, ~:ínó d'evitar que
en dlng1r contra ells tals forces
aque::.t!:l dem~::nts simpatitzessin amb
la vaga 1 e:; Situessin dvant el poder.

La Constitució estava
en perill
f'malment, diU el fiscal que no
cre1a. en la. h1potesí de l'estat de nec~ltat. perquè les termes bas1ques
cie la ConstltuCiò, bé juridlc lonamental, no estaven en perill, 1 no
e;,taven en peni! perquc el senyor
Prt:sldt:nt de 111. Repubhca, tent us de
les tacultat:; constitucionals, anava
a tmutllr- ~e a realitzar un acte constituciOnal 1 nomenar els seus mimst re:;. Evidentment. dintre les facultats del :;enyor President de la República, hi ha la designació del preSidPnt del Consell, 1 aquest nomen¡¡. els mmlstres. Aquest tet no es
pot negar. però tampoc es pot negar que estava en perill la Constltuclò. No es solament una construcclo p¡atònica, es tonamentalment una
~.;onstruccló fisiològica.
El llscal assenyala la. possibilitat
que aquesta vaga fos mtencionada- ¡
ment atavonda, pero no hi ba cap
clement que permet1 af~rmar atxò ~n
el .;uman, perque determinades man1testac1ons que s'han !et en un document. que es produeLx amb posterioritat al ti d'octubre pel delegat dei
Govern a Catalunya, he de repudiarles, perque algunes d'aquestes manltestaciOns es demostra amb la pro.
va testlflcal que són inexactes, I jo
no se perquè un document que ve
VICiat amb mexact1tuds ha d'acceptar-se en el que convingui 1 ha cte
repud1ar-se en altres extrems. Amb
un crlten lògic s'ha de refusar en
tota la seva integntat. Si totes les
mformaclons porten la signatura impromptll. dc veracitat d'aquests fets,
senA. un xic tnaenu acceptar aquesta
veracitat.

I ens resta. un problema en el qual
tal \'epda contra. el meu costum de
redu~r-lo en els meus 1ntormes, porti a. un punt d'emoció. El problema
és el seguent: he dit que delmqúents
pollt1cs ¡¡ón els que Intenta, i trlam!adors els que consumeix. De manera. que aquest concepte de dellnquent pol1ttc es tan variable que
solament està en l'intent; quan arnbi a la consumació ja no és delinqüent polític. Tota. la pre-història ll·
beral del segle XIX està plena d'exemples fecunds.
Esmenta. a aquest efecte l'exemple de Lacy l Rt<.go, relatant els seus
fets. Exposa també textos d'un CO·
mentarLSta del Cod1 espanyol, el senyor Grolzar. que demostra aquesta
tes1 que ell planteja.
Vénen a comparèixer davant el Tri
buna! CIUtadans que tingueren un
fracas. Ciutadans ala quals \'a abatre l'adver::.1tat, però ciutadans que
ca1gueren en el compllment del deure ciutadà. Aquests. els delulqllents
politlcs que s'han de jutjar. Senyors
del Tribunal de Garantíes: m'interessa el vo:;tre enjudiciament. però
no he d'oblidar algunes Idees intlmament lligades en la. conscència
humana. reterent a. les quals ha estat la sort en la història dels delinqucnts polft1cs. Al cap I a. la li
tnom!en les 1dees, perseguir-te~; és
mütll La tlruma és un crepliscul de
la conscléncla humana I brilla novament sempre !e tes1 de la consciència.
HI ha en un dels més alts documents de 1a literatura espanyola I
dmLre d'una junsprudènc1a. que es
funda en l'cqultll.t i en la. bondat, la
tamo:sa jurtsprudencla. de Sancbo
quan el m1mstre de J ustícia en la
msula barataria. un curiós
Incident.
F menta l'anècdota del mosso audaç . 1 qual deté Sancho 1 el condemna a donmr a. la pre.:oó. El mosso contesta que no dorm1rà. «Dormira,;)), respont San~:ho. «Dornúras

........lnc4u

4ttriplo u~·
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perquc possarà guardians, dorrruras
perque et collocare ferris. dormiràs
p.orquè et tancaré en un llos fosc»,
i el mosso cç::1testà: «Em tancaràs,
però no domlre: em tancaràs a la
presó. p~rò jo do··mre sl vull».

Les idees són immortals

Les idee3 ;,ón unmortals i ès inútil qualsevol coacció exercida sobre
aquestes, I allò que en definitiva in·
teressa és el judici de la història.
No és sense emoció, jo no he vingut aci a complir el deure d'avui;
emoció que es nega especialment a
aquells homes de la Generalitat que
amb ml n--:::~ren a les Corts Cons·
titulents per una República. llunyana, vcrtlua en un llunyà que contemplem amb amoixa. .Això em ta. reEl senyor Companys cordar aquell concepte de Ver¡son
del temps, viscut, el temps viscut en
iHusió, el temps viscuts en les accomplí l'obligació de la
tivitats, el temps viscut en l'edlticacló. Sol no 111 viu en el temps que
es mura. estllp!damcnt a Ja vida lesacrificar-se
gislativa. però en la inacció es viu
Referent a l'obligació de sa.crül- també. Es viu el t·.·':1'PS que ~està
car-se, el senyor Companys tenia con~<agrant a l'ideal i a ·~ r~sper:::-: 
aquesta obligacio, 1 la compti. amb ça. I res més.
El PRESIDENT suspèn ltt. v.Lsta
Catalunya, la Generalitat de la qual
pres1dla, amb la Repúbl!ca espa- fins demà, a dos quarts d'onze. Són
les 7'35 de la nit.
nyola.

----=------'

La sessió de Corts
d'ahir
Madnd, 30. - En la seSSIÓ de
Corts d 'aquesta tarda, el diputat tra.
dlc10nalista ~enyor Comin, en el curs
de la detcnsa d'una seva proposició
ha d1t una serie de penjaments sobre Catalunya respecte als serveis
d'Ordre Públic, Justicia i InstrucCió
Pubhca.. El dlScurs del senyor Comin
hil. produ1t moltes nalles 1 els diputats de l'OPOSICIÓ l'interrompien constantment amb cert humorisme.
El senyor Comin ha confessat que
desconeixia la. Constitució i tot el que
respecte a ensenyament s'havia legislat.
Han mtervmgut en la discussió el
senyor Santaló, I els senyor Fuentes Ptla. També ha intervlngut el
cl.lputat de la Lliga senyor Tnes de
Bes, que ha. explicat el vot de ia
seva mmona. Finalment el ministre
ne la Governació ha. contestat als
oradors i ha dit que a Catalunya hi
ha autononua, pero aquesta. e.sta controlada. pel governador general. El
senyor Portela ha. dit també que era
autonom1sta.
Desprcs s'ha reprès la discussió
dels pressupostos.

A Saragossa i provincia han
estat reoberts els centres de
la U. G. T.
Saragossa, ilO. - El governador ha.
als periodistes que havia donat
ordres per a. la reobertura. de t.ots
els Centres de la u. O. T. 1 que les
ordres havien quedat complertes.
dl~

*
UNA DONA DEMANA El Dl·
VORCI PERQUE El SEU MARIT
ES NUDISTA
Al jutjat número 2 d'aquesta capital s'està tramitant un divorci UlStat per Ulla senyora que alle¡a. com
a prmc1pal motiu que el seu mant
és afic10nat l exerceix el nudisme i
que ella no pot sofnr aquesta man~
ra. de pensar 1 d'anar per casa.
En tot l'altre, la. sollic1tant diu que
el seu marit és perfecte 1 d'un bon
caràcter.
..

-

UN ACLARl.l\IENT

Les «Gavines de la Barceloneta»
L'opinió d'un diputat socia· Ens ha. visitat
una representació
lista sobre la tornada al autoritzada de I'Agrupnció "Gavines
~arlament

Madrld, ao. - Interrogat el diputat socialista senyor Josep Prat. sobre la. tornada dels soc1allstes al Parlament, ha. dit:
-Respectuós amb la voluntat majoritiirin de la majoria a la qual pertanyo, no he d 'amagar el meu enten ta.vorable, mantingut abans d'ara, de Uu1tar dins l fora del Parlament sempre, i, per tant, de relntegrar-nos-lu.
L'acció polltlca. es desenvolupa dins
de realitats concretes que no és posl!lble màgicament substituir. Això.
que respon a. una. posició tradicional del Parttt Socialista Espanyol.
permet la defensa. dels interessos socials 1 polítics que ens estan conflats, i la lluita més persiStent contra els progressos d'una eiXorca. poSicló de retrocés que porta en els
pass&ts darrers mesos la. poUUca espanyola..
No crec en resultats màgics pel
fet de lluitar en el Parlament, però
crec molt menys que s'assoleix! amb
les abstencions.

*
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ANUNCIEU A

LA HUMANITAT

de la. Barceloneta." pregant-nos que
!em constar que els dansaires que
sota. la matelxa denominació actuaren el diumenge passat a Mollet, no
pertanyeu a. l'esmentada entitat, el
nom de la. qual està degudament
pat~ntat 1 registrat.
Alxl ho fem constar.

GOVERN GENERAL

•
AHIR ES CELEBRA LA FES·

TA
ELS CONGRESSIS TES
DEl 11 CONGRES INTERNA·
ClONAl DE BIBliOTEQUES I
BIBliOGRAFIA •• PROTOCOL?
Ahir, va celebar·se festa. completa
al Govern General. Durant el mati
no va. comparèixer gairebé nlngu.
per les dependències del Palau, a
excepc.ó dels ordenances í m()l;SQS
d'esquadra. de la guàrdia.
Al migdia. els congressistes I delegats del li Congrés Internacional
de Biblioteques 1 Blbllograíics, estigueren ' 'isltan el Palau, 1 foren rebuts oficialment pel conseller-gt\'ltor
de Cultura, el qual els obsequ!l amb
un cock-tail. Alguns congressistes
vls!t:lren la Biblioteca. dc Catalunya.
A la tarda, \'a celebrar-se al Saló
d'Actes, la. clausura del Congrés.
Observàrem que el protocol no es
te en compte nl de lluny en aquests
actes Internacionals. que organitza
el senyor Ple. Què diran els delegats
de les nacions representades en el
Congrés? O tal vegada és que a la
Generalitat vol donar-se prova d'una
major democràcia. que la del Govern
darrer?
Ens referim al fet que en l'acte de
referència., el senyor Puig i Cndafalch representava el conseller-gestor
de Cultura, quan el Prcs1d~nt lnterJ,
que va assistir-hi, podrla. sens dubte
representar al senyor Duran i Ventosa. ! tots els consellers-gestors que
convinguessin. I consti que no l!
f!llta personalitat ...

El «Butlletí Oficial»
En la seva edlc:ó d'ahir, publicà

entre alt.res les disposicions següents:
Decret donant publicitat al Reglament par a l'aplicació de lo. Llet
dc Ganduls 1 gent de mal viure, del
4 d'agost del 1933.
Decret donant publlcitat al del
Govern de la. República. del 10 del
mes que som, en virtut del qual és
prorrogat l'estat d'alarma a Catalunya.
CULTURA
Ordre convocant un concurs- oposició per a. Ja provisió d'una plaça de P rofessora d'Ensenyament General vacant a l'Escola Professional
per a la Dona.
ASSISTENCIA SOCIAL
Ordre nomenant una oonència encarregada d'e, .. , 'lisr I formular un
anteprojecte de municipalització
mancomunada dels Serveis Funeraris a Catalunya.
Ordre designant els doctors Ma·
lluel Corachan i Oarc!a i Antoni
Peyrl i Rocamora. per a presidir els
Tribunals que hauran dc resoldre
els concurso.s-oposlció convocats per
a les vacants del Cos mèdic del Patronat de l'Institut d'Assistència Social de Barcelona.
TREBALL
Ordre en virtut de la. qua¡ és dissolta la. Comissió ·n~pectora de l'Oficina de CoHocacló obrera de Tarragona, i cessen en llurs càrrecs els
inspectors patronals i obrers quo en
formaven par~.

La Cultura
*

MAGISTERI
Nous mestres. - A la Secretaria
de l'Escola. Normal de la General!tat
i expedits pel Ministeri d'Instrucció
Pública, es troben a dispos!cló dels
interessats els tltols de mestre 1 de
mestressa de primera. ensenyança corresponents als senyors següents: Pere Niubó, Lluis Xandrl, Andreu Ricos, Carme Pedrol, Anna Vilà, Anna
Roca, Fèll.x Lozano, Maria. Bonafont,
Alexandrina Zaragoza, Raimonda
Ellas. Pilar Capella 1 Joan Busquets.

I

NOTICIARI
Exàmens de l'Escola Social de Barcelona. - D'acord amb el que preceptua el vigent Reglament d'Escoles
Socials. per tal de celebrar les seves
proves de fi de curs davant del Trlbunal, hauran de comparèixer els
propers dies 5 i 6 del mes de juny,
a les set do la tarda, els alumnes
de les assignatures següents:
Elements de Dret, Elements d'Economla, Economia. Política, Politlca.
Social, Legislació del Treball <primer ! segon curs>. Previsió i Assegurances Socials, 1\lutualltat 1 Cooperació, Problemes SociRls Contemporanis, Elements de Geografia, Elements d'Història, Dret Públic, Històrla. Social d'Espanya, Geografia
Econòmica, Tecnologia i Organització Industrial, Higiene i Seguretat
en el Treball. Dret Corporatiu, Història. dc la Cultura I PellUca Social
Agràrta,
Ell! cur!'ets d ' lnKJ"és Universitari 1
l'Agrupació de Doctors I Llicenciats.
- s·avisa a. tots els estudiants que
s'han dirigit a. l'Agrupació de Doctors i Llicenciats pel curset d'Ingrés
Uni\•ersitarí <exàmens de Juny), que
el dia 3, a. les set de la tarda, començaran les classes sense més esperar i no s'admetran més !nscrl¡;
clons a partir d'RquestR. data.
Cursos de català a Madrid. - El
Casal de Catalunya, dc Madrid, d'acord amb lo. Comissió Delegada de
l'Associació Protectora dc l'Ensenyança Catalanll. organitza dos cursos

la humanitat
Es ven a Madrid
Quiosc, Glorieta 14 Abril (davant núm. 4}
» Glorieta Bilbao, cantonada Sagasta
))
Puerta del Sol (davant «Bar Flor»)
))
Carrer Alcalà, número 22 (davant
Teatre Alcàzar)

A València:
Vídua de Vicenç Pastor, Nau, 15
«Quiosc Modern», Plaça de Castelar

... f
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Emissió Ràdio Barcelona
UNIO RADIO, S. A.
PROGRAMA PER A AVUI,
DIVENDRES

7,15: Primera edició de eLa. Paraula», dlari radiat de RADIO BARCELONA. - Dlscos.
8: Senyals horaris de la Catedral. - Lliçó de gimnàs radiat, a
càrrec de la. Federació de Gimnàstica.
8,20: Segona ediCió de «La Paraula». - Dlarl radlat de RADIO
BARCELONA. - Dlscos.
9: Senyals horaris de la Catedral.
11: St:nyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.

ULTIMA HORA

FLANDIN PRESENTA LA DIMISSIO
(Ve de la pàgina 12)

I

FLAN!JIN

TA r: DA

que ha. exposat aquest maU davant
Ja Comissió de Finances, que ha.
produït gran sensació.
El president del Consell demostrarà. especialment, les maniobres de
l'especulació internacional I st arriba el cas, aHudirà a •·certs especuladors".
Fins ara. només s'han presentat
avui dues esmenes del .senyor Mon·
tigny, que no han estat examinades
per la. Comlssió, amb tot 1 que han
estat presentaè'-s a la Mesa. de Ja
Cambra, però e5 poos1ble que aquestes esmenes no siguin mantingudes.
En tot cas el wt tmal sobre el qual
el Govern fonamenta finalment la.
seva responsabilitat plantejar per
això la qüestió de confiança. no es
verificarà fins molt ta~·d de la nit.
LA SESSIO COàiENÇA A
LES TRES DE LA TARDA
Paris, 30. - A les tres en punt de
la. t araa s'ha obert la. sessió de la
Cambra.
Abans d'iniciar-se la .sessió s'ha
confirmat en els passadissos ques
desp1·és del diScw·s de Flandín per
a soHicitar els poders excepcional,
es suspendrà. la sessió per algun rato, 1 les diverses fraccions es reun!l'an per tal de prendre acords.
Es reanudarà la sessió 1 es procedirà a la vatació.
La impressió de dar1·era hora. és
que el Oovem obtlndrà els plens
poders que demana, perquè es considera més q11a probable que He¡·rtot convencerà els seus correligionaris en sentit afirmatiu.
HERRIOT FA UN DIS·
CURS DEFENSANT LA
POS1CIO DE FLANDIN
Paris, 30. - Amb relació a la. reutúó dels radicals SOClallstes celebrada aquest mati se sap que Herrlot ha pronunciat un important
discurs fent veure als seus correligionaris la greu responsabilitat que
contraurien en negar al Govern els
plens poders que demana. S! ho féssiu així - ha dit Herr1ot-, adoptarieu, encara. que tos contra la. vostra. voluntat, t'aspect~ d'ésser partidaris de la. desvaloració. En aquest
cas, tindrleu eu contra vostra totes
les victlmes, tunt a. les de la. deflació com a. les més nombroses per la
desvaloració.
Sembla que aquest argument del
senyor Herriot prodUi considerable
efecte 1 anuHà el discurs oposat pel
senyor ~orges Bonnet.
Després èc la reunió dels radicals
soclallstes. Herriot oolebrà una conferència amb Flandln.

Avui, divendres. - A les 12: Obertura; senyals horaris ; música. variada en discos. A les 13 : Música de sarsueles. A les 14 : M LlS!ca. eelecta. A
les 14,30: FI de l'emissió. A les 19:
Obertura; senyals horans · música.
simfònica. A tes 20: Cotltz~cions. A
L'OR QUE MARXA DE
les 21: Noticiar!; servcl Meteorològic.
FRANÇA ·
A les 21,15: Concert. de música. clàsLondres, 30.- Les quantitats d'or
sica. espanyola pel Quartet Badalona.
que han arribat avul procedtnts de
A les 22: Jazz. A les 22'15 : Noticies .1-'rança,
han tt!pllcat les d'ahir dlde Premsa des de Madrid.•• les 22.30: mecres.
Jazz. A les 22,45: Ft de l'cmls~ló.
Només per V!.a marítima han entrat a Londres catorze tones de llen-----------*~~~~--- aots d'or L dues de plata. També per
via aena. han arribat con31derables
quantitats d'aquests metalls.
ANUNCIEU A
Com a conseqtièncla d'aquesta Jn·
tervencló ininterrompuda, ha estat
possible mantenir el canvl del franc
amb relació a la lliura, que s'ha
cotitzat a 74'75 contra 75 que fou Ja.
cotització d'ahir.
d~. català: un pP.r als compatricis
resldents a la capital de la Republlca 1 un altre per a les persones dc
Llengua e~panyo!a. Per a ambdós
Sabem que són molts
cursos el Consell D1rect1u de la. Protcctora. ha concedit la seva ajuda
els
comerciants que cons·
econonuca.
t t
. .
I
Escoles. - Er. la darrera sessió del
a en a dJafl COm e S COm•
Consell Directiu de la Protectora
pradOrS ' en afaVOr'rr llUrS
vist l'IIlfonne lavorable de la sena
Comlssió Tècnica, fou acordat de
establiments, fan referèn•
subvenc¡onar les escoles de la Mutua ·
·
l'
.
E::cola de PapiOl l de l'Ateneu Obrer
Cia a anuncr que d'aRepublicà del distnctc v de Barcequests han lleg't
LA
lona per considerar la seva or¡Rnit•
I a
zació d'acord amb les normes estaHUMANITAT.
blertes per aquesta Assoc1actó.
A
El Consell acordà també concedir
grarm als nostres Iee-

LA HUMANITAT

*

lona 1 a l'Institut de Segon Ensenyament de VUnfranca del Penedès per a
les seves biblioteques.

cartera. ~ l'assumiria.

eu

ama-

HERRIOT DIU QUE O B
FRANÇA EL 31 DE M E
VENÇ L'ESPECULACIOAIG
BE L'ESPECULACIQ VE~
CERA FRANÇA
.
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EMISSIO DE SOBRETAULA

EAJ-39 - RADIO BADALONA

...: a la h

nenyor P1e.::..,...~•••••.
,.. ~.. P...e!:J

LA Dll\Il.;,...,l~ DEL ~U!Ii
TRL DE FL"'.'\~C • lt.
ANUNCIADA PEL S~~ ES
FL.'iNDIN
H.I:Oit
Paris, 30. - En el curs de!
dlscUl'S a. la. Cambra, el se s:u
~l'llld.•1 lm anunc at la dilnissión~or

questa.
teix

13: Sensals horaris de la Catedral.
13,05: «Cocktall del dia» de Pedro Chicote. - Programa de discos
variats.
13,25: «Cocktail d'a\'Uill del Rcs- j
taurant-Brasserie '!'!voli. - Continuació del programa de discos.
13,55: Secció Clnematogrà~ca.
1
14: «La Paraula», emlsslò de les 1
dues de la tarda. - Actualitats tea- ·
trals I musicals.
14,30: «ButlleU Oficial» de la Oe- 1
neralitat de Catalunya. Sumari del !
número publicat avui. - «El fet del
dia», per Joan Alavedra.
14,40: Excursionisme. - Emissió
dedicada a aquest Important esport.
en collaboració amb la Federació 1
d'Entitats Excursionistes de Catalun ya.-Borsa de Treball de «E A J-1».
15 : «La Paraula», emissió de les
tres de la tarda. Directament des de 1
Madrid. Mlnisteris. Resum de la «Oaceta» I Consell de Ministres. - Ses·
sió Radíobenèfica. - Discos escollits.
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La earnbra derrota eI Gavern g:~~t~ar't1n.~~~~ceJècl~~it ~u~~;:
per 353 vots en contra i 202 ·
1
a favor

des de la Tribuna, en la qual s'hi ha
coHocat un coixi tou, perquè pugui
12: Senyals horaris • ~ la Cate- descansar el &eu braç.
Es proposa. el senyor Flandin ter
dral. - Secció Femenina. - Música
una vibrant crida. a l"A.ssemblea !
selecta en discos.
12,30: «Plat del dia» del Restau- renovar davant d'ella els arguments
rant Tivoll. - Concmuaclo del programa de discos.

20: Notlcla'ri esportiu de «La Paraula~t, emissió del divendres, a etrrec de la. Unió Catalana. de Federa·
clons Esportives. - «Quart d'hora
de l'Esport Catalb, a. càrrec de la
Federació Catalana de Rugby. Programa. de discos selectes.
2G,45 : Noticiari des dc la Redacció de «La. Publlc!tat~t.
20,55: Cotitzacions de mercaderies, valors 1 cotons.
21: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de catalunya.
21,05: Programa setmanal Ford,
que serà retransmès per les emlssol'CS d'Unió Ràdio Madrid, València,
Sevilla, San Sebastlàn 1 Santiago de
Compostela.
22,05: «La. Paraula», emissió de
les deu I ctne mmats de la nit. Dlr ectament des de Madrid. Sessió de
Corts. Resum de les lotonnacions ra;.
diades durant el dia.
22,15: Transmissió des de la. Granja Royal, concert pel Sextet Toldrà.
Festival Wagner.
24: «La Paraulu, emissió de les
dotze de la nit. Darreres Informaclons.
FI DE L'EMISSIO

•

LA INCOGNITA DE FRANÇA

MIGDIA

16: «La Paraula», emissió de les
quatre de la tarda. - Informació general. Informació del Consell de MInistres. - Programa de d lscos.
18: Senyals horarls de la Catedral. - MUsica. «Da. Carnera».
18,30: SUplement de «La Paraula», dedicat a Ja. Secció Infantil de
RADIO BARCELONA: Rondalles,
contes, consells útils, etc. - Programa del Radioient. - Discos a. petició
de senyors subscriptors de RADIO
BARCELONA.
19,15: «La Paraula», emissió d'Un
quart de vult de la tarda. Informació de l'estranger, Barcelona., Madrld
i provincies. Obertura de la. Sessió
de Corts. - Continuació del Programa del Ra.dloient.
19,45: Cotitzacions de monedes.

cl.':!cns
'

31 DE . ,AIG DEL
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FLANDiN PRONUNCIA EL
SEU DISCURS I S'BA DE
RETIRAR MALALT A CASA SEVA
Paris, 30. - Es reanuda Ja. sessió
a la Cambra i 1mmectiatameot puja
a la tribuna. el cap del Govern, senyor Flandin, enmig de gran espectacló. Flandln és ajudat per dos
uj!ers i és saludat amb una !;'ran
ovació, que a judici de molts fa pensar amb un l'Coll!ment favorable a
les seves peticions.
El senyor Flandin arriba a la tribuna. i s'hl acomoda utilitzant un
coxl tou per a descansar el braç.
El president del Consell comença
el seu discurs atacant enèrgicament
els que recolzen a França la campanya contra el franc, que podl·!a
determinar - diu - la ruïna do la
nació.
Flandln defensa enèrgicament les
mesures adoptades pel Govern de
Ja seva presidència per a. intentar
d'assegurar el manteniment del
franc 1 finalment arriba un moment
en què amb gran serenitat i decisió daclara que ha arribat l'hora que
Ja Cambra decideixi clarament si
desitja anar a la desvaloració o el
manteniment del franc.
"Sl la Cambra retirés la confiança al Govern - exclama-, això e quivaldria a l'exposició del seu desig que s'efectués Ja. desvaloració i
sl, pel contr(;ri, desitja que a tota
costa es lluiti pel manteniment del
franc, la Cambra ha de deixar al
Govern les mam; cmnpLtament mures i no entrebancar la seva acció en
cap moment".
"Amb inflació o sense - diu
Flandin-, el pressupost ha d'ésser
posat en marxa. Crec que aquesta
actitud és indubtable I de tota lò·
gica".
La. crida. del senyor Flandin a la
Combra ha estat molt vibrant. El
c&p del Govern ha renovat els arguments que esposà. ahir davant la
Comissió de Finances i ha exposat
dades molt eloqüents.
En acabar el seu discurs el senyor
Fland!n ha. mani!.-:stat:
"Puc assegurar que es el meu veritable prpòsit calmar e]s dubtes
que s'exposen en alguns sectors, referent a la petició de plens poders
feta. pel Govern amb l'únic fl de
sanejar l'economia i les fi!1ances naclonals. El Govern, en el cas que ob·
tingui aquests plcn.> poders, ni abu·
sarà. d'ells, ni tancarà la. Cambra
per un període indefinit...
'
"M'Interessa també, afirmar clarament que el Govern podrà fracassar, però en aquest cas el sistema de
Govern cauria en el descrèdit i el
meu successor es veuria obltgal; a
adreçar-vos la mateixa petició de
plens poders, que jo ara ~; demano.
Potser tardaria. tres o quatre anys,
pero, repeteixo, que acabaria demanant-vos la mateixa patició. Per aquesta. i les altres raons us demano
una. vegada. més que concediu plens
poders al Govern, per tal de donarnos aquella autoritat necessària per
a govemar en aquests moments di!lclls per a. la nostra economia nacional".
A cont!nUBCió, el senyor Flandln
diu:
·•Jo us atlrmo que el Banc de
F'rança. té suficients resen·es per a.
defensar enèrgicament el franc 1
també us d!c que França te sufiCient
vitalitat per a arribar ràpidament
a la seva reconstrucció. Però, us repeteixo que és Pl"ecís actuar i actuar
amb energia".
Amb veu velada. per l'emoció,
Flandin ha. traçat a continuació un
quadro patètic i realista. S 'ha refe·
rit als estalvis de l'obrer l del petit
propietari que corren imminent perill. S'ha referit a. 1 ola que amenaça al camperol de França. 1 ha afirmat que aquests estalvis. economitzats de cèntim en cèntim, han d'és:;er defensats amb Ja màxima energia.
El senyor Fl\mdín ha. acabat el
lleu dlscur.; amb aquestes paraules·
"Obreu amb consciència 1 tcnJu prc~
sent que es obligació vostra el snlvnr la 11ostra divisa, el nostre treball 1 els nostres estalv!5, !Juiteu
contra respecu:ac!o ".
De.!prés del discurs del senyor
Flandin, que !ou ovacionat per una
gran part de la Cambra. hagué ae
suspendre's la ;;cs.>ió en atenció al
cap del Govern el qual s'havia indisposat, cosa que Ja fou notat pel~
diputats. durnnt el final del Sl'U lliscurs.
A dos quarts de deu es reanuda
la sess1ó No ass:steix el senyer
l''landm. que sembla seguL'Ix lna1s·
posat ! presideix el banc blau el senyor lierr1ot. Aquest l>'aixeca i després d'anunciar la. indispos cló del
senyor Flandín declara que ocupa
co aquests moments el seu lloc.
ABANS
PI\JlLI\

QUE FLANDU\
L'EX-l\IINISTRE
REY~ I\lJj)
I PL!ODUl:lX
Il\IPRt.ti::,tO.
Paris, 30. _ En la ses<.i6 de Ja
Cambra, aoall8 ae pw nuncuir el scnyer Flandín el :;cu a::.unclat dl::.é
curs, f u üs de !a puaulr. l';:x-mlnlstre de FinU1ces senyor Pau} Reynaud el qual es mostra enèrgicament ltwora~le per la desmloracló
del franc, posanc p~r cx~mple An,.,·aterra. pals en el qual aquesta mesura ha. c::~:t aplicada amb e:-tcel·
!ents resultats.
Reynaud ha atacat al Govern
fent -no eu t(:rmcs d!! gran dUl'esa,
I ha dit que totes les mesures que
ha. anat propa;ant a posant a. la
pràctica, han ting-ut un efecte ober-

tors aquesta actitud, que ~~n~r0~:~lp~~. ~~~~t~ r~d:'~;
recomanem QUe SigUi imi• del tipus d'interès. la capacitat. d'adt d
qulslcló del poble francès 1 la re-

a a.

Aau EST NU MER-0 HA ESTAT
VISAT F~
~~R LA. (\;EN
b, . SURA

I

duccló de 1'-:ur :forçós.
El discurs dc Reynaud !1:1 produit

rv~~i;:~r~~~ió!i~ai~/;ra~rr:c~ssct~~

Parls, 30. - A les 22'40 ha ac b
a la Cambra. la. discussió geneX:L at
Parlant en representació de F!
din, el senyor Herriot ba pronun ~n
un patètic discurs a favor de la Ciat
cessió al Govern de plens P<>de;on.
Herriot ~a dit que el llmit s. ,
decrets sena el 31 d'octubre 1 lade.,~
va rectllicactó es produiria abans ~e
lS de març del 1936.
eJ
Herriot ha exposat Ja necessita
de lluitar enèrg1cament contra l'et
pecuJacto
"s,.
d 1 na aconsellat els d1..,u.
t a.s
que eposm llur::; tdee:s poJitlqu .
davant l'Interès suprem del pais ~~
Enmig de gran espectacló ha ·d
clarat que aquesta mateixa. t.arda b~
vla entrar en acció la policia 1 qu
havia. portat a cap un detmgut
corcoll en un establiment baocart a~
Paris, a la. recerca. de documents de.
mostrat1us de l'especuJacíO.
«Aneu a les masses populars t tran.
qulliltzeu-les dient-los que el Govern
vetlla. i vetllarà enèrg1camem per ra
detensa de llurs mteressos.»
Herriot na acabat el seu dlscur
dient: «En una paraula: es track
de saber Sl el 31 de ma1g del 19~·
~rança. vencetà l'especulac¡ó o be :;~
lespeculactó vencera França». Her
r!ot ha estat acomiadat amb una
gran ovació.
Tot seguit, eren les 23'20, ha estat suspesa la sessió, la qual ha estat represa a les 23'30.
tat
Hi intervenen di versos diputats Qu~
presenten esmenes al text del pro.
jecte de petició de plens poders presentat pel Govern. Aquest accept:t
algunes esmenes, que no varien l'espent. del text.
Als passadissos els periodiStes s'as.
sabenten que el senyor Flandln ha
hagut d'ésser trasladat al seu don11.
cili perquè no es trobava. bé.
~o el moment de comumcar _1,~
12 30 de la tút- segueix la sessió 1
hom. espera que la votació es Pn>
dull'a a la matinada.

es:

NO Hl BA HAGUT INC'J.
DENTS
Paris, 30. - Aquesta nit, i contra
el que es rumorejava, la tranqullll·
tat ha. estat absoluta. Les precau.
ctons adoptades als voltants del Parl~l~nt han resultat completament
inut1Js.
S~CJAL1STES,

CO:'IHJNI~

TES I PART DE RADICALS
SOCIALISTES CONTRA EL
GOVERN
Pari~. 31 <l'lO matl..llada>. _ cc-cm.'
tinuac1ò de la sessió>. El senyor v U·
renne, parlant en nom dels soc¡a·
hstes, anuncia que votarien .. ontr~
el Govern. Declara que ell 1 els seu-.
a~cs neguen els plens poders qu~
sollic1ta. el Govern, perquc no creue~s
en la seva chcàc1a per a aconsegun
els objectius que es persegueJXen..
ConSideren els socialistes -diu- que
es .Pot lluitar contra l'especulac1"
Utilitzant «la gran quantitat dc lleis
q.ue disposa el Govern, sense uec~s·
s1tat de dictadures econònúques.»
A continuació, Varenne dirlgel.>.
una. forta critica al SIStema de decret-llets, que considera inadnuss1bles.
Una veu: I a H.uss1a?
El senyor Grandanuuson, pel centre dreta, ununCJa que el seu parut
votarà la coní'1ança al Govern .Ho
fareu'! -afegeix- per tal de aefensar 1 estalvi dels obrers i els camperols amenaçats per l'especUlació.
El senyor Thorez, pels comw..st~.
declara que aquests votaran comnt
la conflança al ,Govern, 1 ategelx 4uc
si es tractés d un Govern demrx;ra·
t1c posar1en en ell plena conlianw
1 se l'atorgarien.
Maquet, rad1ca1 SOCialista, anunc1a
que ell 1 altres rad1cals soctallstes
votaran en contra del Go\'ern. I ·'c~r .
menLat diputat, diu, refermtr-se ar
sen,yor Herriot, que el tet que votw
contra. el Govern no ha d'mterprettor-se com una. manifestaCió lfhostJh·
t~t a la persona de l'alcalde oL
L1ó.
Uontmua dient I'Orlldor que ne
guen la. conllanç:- pE:rque la creueu
umecessàna. R;;;corda, a a.quest etec·
te. que el 1931 la Cambra .:!let
els seus poders al Govern 1 no s'ob
tmgtlé cap resultat pràctlc.
RESULTAT DE LA VOTACIO

Pans. 31 (1'30 matinada). COr·
gent). - A la. 1'40. de Ja matlnatt4
Olora trancesal. s·ha etectuat l'escru tm I que lla donat el selúent resultat negatiu al Govern:
Vot~ a tavor. 202.
Vots en contra, 353.
Immediatament s·ha auecat la sessió. Prèvtament, el Govern havut
abandonat el banc blau.
FLANDIN DIMITEIX

Parts, 31. Wrgent>. - Flaodm hi•
prer:.entat la dimissió total del Ga
bmet.
EL RESULT AT DE LA VO
TACIO CAUSA IMPRESSIO

Paris. 31 tUrgent). - Quan s·b"
conegut el r e:;ultat de~>tavorable per
al Govern, s'ha. let un silenci abs~
!ut 1 ningú no ha. fet. cap maniles
tac ió.
Els primers que han conegut I~
not-icla a l'e:a:tcrior dei Parlameul
han estat alguns centenars de cu
r1osos que s'aplegaven a la Plaça do
111. Concòrdia. des de l'hora de sort!
da dels teatres.
L'ordre a la capital és absolut, en
cara. que es mantenen les precau·
clons pela voltants del Palau BorbO

QUI SUCCEIRA
FLANDIN?

Paris :n 12 maunada\, - s ·assc
cu-3, alguns dels proc dents de sec·
tors molt distin t al del senyor Rey- aura que el Pre;;tdenL de Ja l{e¡.Hl·
blica. confiarà. l'encàrrec de torm::.:
Govern al President del Senat. E·
1
diu que aquest decl.tnarà 1 que alesunit e !s dl versos grus polttics per hores l'encarregat serà d Pres:den
a c::.nv!~ lmp:es:~c...... -~:::ta:- cte- de la Cambra M. Buisson .

:~:~=:s~!,\-as·~~~~:t~l ~:ss~:
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TE RRES DE
GIRONA

LLENGUA CATALANA

Noticiari
*

BADALONA

Els temes de les lliçotl!> ~· d.ll tlS
seguents: Proporc10ns. Llea d '&>tabwtat. Fórmules per a re~ls
problemes de les <><.o¡jeructes llises, 1
Defensa de tes temperatures.
- L'Ateneu «Republ.tca». carrer
Ample, 31 tercer, conVlda tols els
seus soclS a l'assemblea anunl regla·
mentàna que celebrara avw. a les
deu de ta olt, en la qual haurà de
procedir-se a la renovació de cU versos càrrecs de ta Junta d.ireet1va,
com tambe a resoldre altres assump.
tes d'm[eres per a. la bOna onentactó de l'entitat.
- E.s troben molt avançats e1s treballs d'organttzaCió del lli Saló Intem&Cional d'Art Fotogranc de Barcelona, organitzat per l'AgrupaCió
Fotogrà!lca. de Catalunya, el qual tul·
dra lloc del 9 al 23 del proper mes
de juny. a les Galenes subterrànies
de la Plaça de Catalunya, davant
dt l'Hotel Colom.
- Hom prega a tots els SOCIS de
la Germandat de Sant Pere PebCa.dor que es dignin passar per la Secretaria per tal d'assabentar-los d'un
assumpte de molt lnteres per a tots.
Tots els dles femers estarà oberta
la Secretaria.

CAMISERIA

taran, els jugadors sabadellencs que
Com a contmuaCio als CUrsets de
dtumen¡,:e diSputaran a Sevilla, amb lecruques de la. Decorac~o. orgarutACCIDENT U'AUJ.O.UOl:SIL :: RE- UNA Sl':.bSIO EXTAAOADINARIA el BetlS, camp10 actual de Pnmera l&tS pel Foment ae les Arts oecoAPARIC10 D'UN SI:;Tl\1-L'oJARl SUSDE L'AJUNTAMENT
lJIVlSIO, el pruner partit ellmmaton l1 ratlves, a vw, divendres, a dos quarts
PES :: DETENCIONS :: ALTRES
Dema &da per la nunona racuca.L, de quarts de hnal.
dt vult del vespre, t.lndrè. lloc la lll&U·
NOTES D'INFOR~lAClO
tmgue lloc dimecres una. seswo del
El reCObrament actual de l'eq;np guramo del curset d edicat a. l'EbeGlrona.. ao.· - Multre s'adreçaven Ple extraordlnana per tal de uxar sots-carup¡o de (;atalunya, ta temr 1 rustena 1 aquest curset sera prolesa la n05tra CIUtat en automObll els I& po:;¡mo actual aela raruc&Ja w 1 grans e~>pera.nces d assolir un resWtal. sat pelS senyors Jaume Marco I JQQ·
joves Iscle Babot. notable jugador aSSl.StelXeu toLS els regidors. El se- nonorab1e al camp del BetlS.
qwm Campanyà.
del Girona; Antoru Ferrer, Agustí nyur Azorln demana 1a paraula 1
L eqwp sera el que tan bnllantMassó 1 Josep Ros, aquests tres diu: «La rnmona rS(Ucal na oema- ment. va elurunar el uelta.
-----------*----------~
veinS de V1drere:;, marxant sobre els nat el Ple perque velent que pa.ssaMa.s:stp, Morral, Bl&Jlc, Argemt.
Tota la sess1ó transcorre¡ué sense
ael.Xanta per llora 1 en trobar-se a ven els dies 1 no se'ns de1a res, 01 Fom, Ur;..cl&, Sanguesa. Calve~. Gual.
uns trenta metres del pont sobre el es !el& cap programa muruCJpa.l, Barceló i Parera L ::iuplent, Castlllo. g&U'e dlSCllSSlO 1 s aprovaren, .mtre
a.t.re:; coses, due¡; de:>estJ.m&Cions
nu Onyar 1oren requents per a det· uem decJ.ruL àcmanar aquesLa ¡;esa J.ll!)LanCies, una ue les qua.s na de
xal' pas a un cotxe que anava ciar· SlO.» ~ wngeu a .t.a U>.llll.SSIO de
retoruar a ta (.;olD.lSSlO p¡:r a un nurera del seu, a la qual cosa van ac- vovtrn 1 e!S <Uu que tmgum molt
FAIXES IYII:OIQUES
llor l'/l estuQI Ull. b'aprova que
cedir. Però, en e:;ser a uns"'pocs me- en compte que a tiaaalona tot esta
p&SSI a la ü<>mtl>Sió correspont:J.IL
tres davant de.L vetucle, aquell pa- per 1er. ::.na ae ter encura el pla
uo~~o pel.lclo d &Jut met.a.l:llc ae ~
ra d'una. torta. trenada, la mettat ne tsaa&.lona, co.:;a ae les me:; 1.10·
diu AbSOClaCio pt:r a a. rest.~t.uraé.IO
de ls. seva velocitat. que segurament port.anLb. lamoo tenun UWI Jli.IWJ.l!)
ti u., t' J. J. AL, .1. 1 1 l "J
ae t'Ou1el. ::; autontza. uns coorapassa.va. dels vwtanta.
a 1a J:t<Lruu1a que puu~m esscr 18.<1· - - -- - - .
menr.s 111 ~or J:taruun .Mart! H.oce.
El conductor ae rauto deiS Joves, lllll'ac1o ae wts 1 e:; ¡.¡rec~ que ~
1, tma~ment, s ·aprova !a. COliOCaciO
per no estabella.r-se contra. el que ea prt:acu,pem. Que.nt. a oore.> pude voreres a !Avmgua.a C1e uarca.
s'll&V.I& mterposa.t, prova de passar DUque.-. e!IS t.robcau ae 1a m1ue.uu.
nern&lla.ez, a carrec ne !& t:m¡aa.a
per Ja ma cont.rana, pero amb w.n m&ut!ra. Nu tu ua re:; w cap ur"aniWIHapa¡ 1 a compte de1s prop¡e~.a
wi!Ja lOHWUI., qud les roue.s wpart:J.l mUaCio ae pcrsou&.L w ae ..ervt:lll.
Ut.
ru¡.
amo .t.a vo.t:;..w.. ae lli. CllU:ete1·a 1 Ja J..Je,:,,¡.ot ~,;¡, ..,. :K:u,yur At.Orlil eo wr~.gea
Sf:~Oo\1 ~ &. ..... ., . . ,"'".;,fiT
- uunecres tu na¡ue practlca <1tl
Ov lOU ~Oltl Q.OLUW..r e.l CO!.Xt:. &1 W.I.Jò>Cut:r WoiWCJOllliJJSI.& 1 11 n:uor·
Junta general de l'Acadèmia
Dl.lllecres, a ~a w~o, amu molt.~> nuL>ll:>pl'es Ub correr en~re carre~ot:!~ aa. que t•m:ru eu Ulla ~t!pUouca w- nu~.:> ~ rer.are1, tu na~ue St:S.:.Lo pu- t1r de I.:IWO &I vamp a.e .a .t10t.a..
l'er
.es
seves
JUS~es 1 va.tmt.e.o. de JunsprUài::nCia i Leg1slac10
1 ~~'- w~ Q.WOL.e meu:~. comen- ca 1 que re<opt:~o:l.l Ics 1aee:; 1 crèell·
Puca. C1èlS ¡,:es1o0ro, ¡.¡rt:ll.mt ~....Io cwupiWJo e:; eu p¡·o ae cawuuyu
dà 1::1 vemc!e a ¡w¡¡.r Lerraple avau, c;;s <1tl t.ot.DU11.1. i'ua 111, P<J'>!C.IO ne I& en &!Ilo tJ.S uv~ l>èl!,>urs A.
de t;atalunya
ArJo 1 oure.·a 1 ver Ullllo ventAI.o.e JUSUcu~.
QOI.UUit \IUILtlli 1 me::, VOl•t:l>, UllS que D.UJ.IOClllo 1 r..:WIW!. Q.Ue Wlò:l ~;oreu
.tWt.oOJ.
~e110. AUOUb MOrello W
~
nu..uu~
U.AJ.,
8\¡U~t.:>
CUll:>,
~
La.
J\llll.ci.
ue vüvt:lu ~ lAcade·
c.u~ue OWL<>Ots.U. a. Ull !ous que
te li.Utl.r JWll.:; a lt:.::. t:•t:.,;~¿OJ.I<o, pe! qUal
IIllWCS. per e::.per~U ¡a rt:el.lllc&~IO la. VIS~ wut.ra e.l c..x.ov~u C&W!.l<4, Oli mill ne o~url.'>¡.IJ.'Ut.t;U\.ll!. 1 Let~..:.J.a<.:IO
QIUt. Ull.) QOL.Ge !Ot:Ues.
awwu crèu que .t.a L.oU!!:a :s uavia a.e
A w~ui:UI.:ll> u aqull:>t I>Celaeut, cowporl.ll.l' &lllu Ulla nuq ec.a mes Qe ne. co¡snom, que w ~uw.~ta n~aa ílUglUt:J.lt.a~ 1a venaa. Ilo la !OC&J..IWL ne v4•ai\lJ.IYa, eu ~o Cl.:l u..:a J.ol
)ü.çb
l;vuell~
b\.V<t.d. "ou.~
eLS e:su.Leuw~.<o JOVt:S wuu·en a,¡gune:; noo.e:;a, ma.x.un teWJ.It. pr~ut qu~ More.e. iamoe ru ma.uca. el llieU)or Cl\llla manera exu:at~101llana. 'l·o~r ...utl
uJJ...a 6.!L~<l! ortlúlW•t4 ¡¡.;.t .nu.,
JllDt:!•O, pt:r ma.t..wt. .t'oc pubuc dot nom sen leJ.lCll.a a.'aqueót a~eu~
lertne:; Wlli>IUtli>Ut:S Utl !JLOU~~lC reUl•.:.!Cl1oo<>, Cllt4 :u, a !el) ~o~~ ue J.&
el bt!llyor Lenoux pvrt& J.& OJ.rt:~.:c.~o pnnc1p1.
de LA .t1 lJ 1\íiAl'ol U.'AT.
I:JetVI>t, ue tes qulU::. esL& tent llit
wu-ua, en el seu esta.¡¡~ ~>Q~;llll t;t41·
a.e
18. nacio, 1 qu~:, per tant, era e.1
JU<>t:V .H.o::.. .1!.1 vemcle queaa to!.alter -a.l.lul'l.:d., """" bV•d. id. b.:lóU<;J.I~ V4•
partit. re.<Ucal qw nav1a ae temr a.
menr. d~r.roç~>t.
ure u~! JJul:
wrec~:to 1 !& re~>pousao1Utat ae 1a
L Lec~\Ua. 1 aprovacio de l'estat
- Dt:S¡.¡re:. a algun terups de susuo:;tra.
c1uta~. No oosta.nt la LUga
de comptes.
pen.s1o ~overnlll.l\lll., na Wrnat a res·na
queaat
amb
l'Alca.lcU&
1
¡&~re~
n. Lec.ura i aprovacio del presemprenare 111. seva. puollcaCio e.1 se1r
supost tormar. per Ja. Junta de vo·
m.anan «liorttzó», de cassa de la to~ ets carrecs. Acaba d1ent que
vern per al Cm-s 19Jó·1936.
Selva, el qual sort1 el dia 2.; del creta que el part.lt. que acabCUlla.
III. Elecc.ons pa a 1a renovac10
üambo aespres d 'haver-se proclamat
mes que som.
deiS cà.rrt:cs ae president, nce-prtl'>l·
- Han esLat det.lnguts 1 posar.s a la Republlca naurta C&liVI&t, pero
dent
s~gon, tre:;o!'<:r·comptador, vodlSposlclO ae1 ComJ.SSat'l de VlgUan- veu que no es &lXI. .Nosaltres, mal- CLASSICS GRECS, LLAfiNS, NACI\JNALS, ETC., l;fC. cal &egon 1 secretan segon.
grat
tot,
estem
diSposats
a
ool:labocl& 1 InvestlgaciO, Josep Laca.ple, de.
vmtri·VUlt anys, solter, natural de rar per 1a prosperitat , de Badalona;
0 ) SOfocles, cElectraJ 1 cAya.u; Esqull. eLa orestl&<la»;
.o:..UrlPIOt:S, <'Meaea.» I «Hip..lli...o»; t-.ató. eLa lnmortahoad
santa Bàrbara (Tarragona>. 1 Jo- però Sl no teu el que és . convement t•
sep Turet, sense donucw. com a In- ter, nosaltres e."itarem entront. Tam•
uel alnuu; Salusu, eLa. Conjuración de Cat.illn&» 1 eLa
cursos en la lle1 de Ganduls 1
be us dire que aquesta mmoria no guerra ae 'X ..tg urLa»; lJusiA de Somo:;ata, «Dià.logos»; Kalldasa, cEl refactor;;.
acceptarà. la mes petita descooSlde- conoclmlento de Sakuntala», La Rochefouca.uld, cMàxima.s y senten- Ha estat nomenat mag¡strat de rac1ó. El senyor Borrt.s es limita a. etas morales»; Lope de Vega, eLa. discreta enamorada». ~Pllació de
l'Audlenc1a d'aquesta ciutat, el ~ dlr-li que 11 plauen molt 1~ parau- «Romances de amor 1 gentileza:t.
nyor Joan Angel López 1 Alarcón, les del senyor Azorln, car 1 engranSha.ltes.peare, cHamlet.»; Molière, «Don J uaiU; Wa¡ner,
0
e! qual actualment presta els seus diment de .Badalona. es el seu pla.
¡¡J)ramas mus!cales»; Edgar Poe, cObras esco¡idas»; Ib. servelS a. .Badajoz.
l Despres par!a el senyor V1ves 1 dlu
-*D· «Espectr05»; D1ckens, •Canción de Navld&d»; ~b.a
- Amb mouu de Ja festiVitat de al senyor Azorm que ell no vol ni
la Dl&da, avui no s'ba treballat als 1 pot entrar en un debat polític 1, kespear,•, <uh.>e;uetcb»; Lamar.lne, cG~ciella»; Andre~ev, t()uento;s escocentres oficials 01 tampoc no s'ban refermt-se a la gestació del Consts- gido:;¡;; uv~tlle, cllerma.n y Doroteu.
publlcat dla.r1s.
tori, mv1ta al senyor Azorln a. par·
Moratm L. F. eLa comedla nueva:t l cEl ai <le las niñan;
VENDA l CLINICA '
0
- Han estat atesos al Dtspensan lar-ne eu qualsevol lloc que no s!·
..-ra.)' LUlS ae Leon, •Poesias::t; Jovella.nos, cObras &elecu .l!.i'l(.,l!:N.I!.UU!tb
MU11IClpal uomenec VIcenç, llacer gul a.l saló de sessions. A .cont.J.nuaLas»; Cervantes, c.ti:ntremeses»; Quevedo, dilstoria de Ja
munlclpal, 1 Joe.n Pu!gdemont, aju- ciO es nomena. el senyor 1:>1tges per v1da del BU&COWJ; T~rso de Molina, cDon úll de las calzas verue!l»; .
dant del lll\cer, els qualS presenta- I a la Delegac10 d 'ArbitriS, Benencèn- Marques de Santillana., «Obras eSCO¡lidas», Calderón, cCasa con dos puer- 1
ven ferides a la mà esquerra, de pro- ela 1 PreviSIÓ, 1 el senyor Cuyàs per tas mala es de ¡uuru..u; !lart.":..lnouscb,
cLos amantes de Teruel»; J.rlar· 1
nòst1c lleu, produïdes en mt.entar a. la de Cultura, per 12 vots 1 11 en
Hospita., 42 • Tel. 13651
j
a¡¡afar un gos per a engab1ar·lo dlns blanc. !, no naventrbi res mes a te. cLos literatoa en cuaresma».
Cada
un
d'aquests
Lots,
el
preu
del&
quals
es
de
25
pte~.,
els
donem
e1 carretó.
pa rlar, l'alcalde pronunCia les se- Aquest mati, al Teatre Munl- güents paraules; «S'ala.bant.a la se- per 't';¡O ptes.; a reembOrsament, 8'00,
Gabriel Alomar, crulitlca. ideallSt.a::t; Margarida Nelken,
cipa.l, s ha celebrat un acte tradi· siOn».
0
• La COndiCIOn soclal de 1& lliUJer en &p<41liU,
etona.llsta, amb no ga1re publlc. Han
Els comentaris d 'aquesta seSSió els
Wa.ldo
pt'ODI,I.OCI&t cUscursos quatre o CIIlC lectors Ja els poden endevmar. Da•,
unerJ;on, cHlStona. polltlea.:t; Alvar AlbOrnoz. cEl temsenyors que. d espre.> de llançar els vant la lorma. en què &ta. oon.stltuï- Ptrlili.Cut.o e:s~auol»; EnrlC Tusquet.>, «Los grandes contraste& de un conaul penJaments contra els homes del da la. Col'lllSSlO de Govern 1 el ret tmente»; Carles Martl, cLos catalanes en Amèrica»; A. Rov¡r¡. 1 V~r¡lll,
Plaoe catalunya, 11
Govern de la Generalttat, digueren de no baver-hí cap radical, posa. e. «HHstoria. de los mov1.10lentos nacionalist.as»; Robert Michels, «Amor y
eótimar amb tot tervor 1 entuslas- aquesta mmona en pla d'opos¡.cio 1 Ca:mdadll;
BALAGUE
Enric Tusquets, cA través de tres CIVWzaCiones»; lJu!a Arame la nostra Catalunya. El seu plat sempre a l'expectativa del que tan quistam. «España
en
el
crlsolll.
fort, doncs, fou d1r mal de les es- els de la. Lliga, la qua.! cosa provoAquest lot. de ¡ran impon.a.ucla. politico-socl&l, el ulor del qual u
querres. de la RepúbUca l de l'Aza- carà. més d'un debat.. S1 la. Lliga vol
!la.
governar amb tota la rt:,;pon.:¡allill· de 50 pt.es.. el cionem per 8'50 ptes.; a reemborsament, 9'75.
uostoiewsk.1, eLa ca.sa de los muertos»; korolenko, cEl
I tot pel seu «D1os, Patri.a y Rey:t. tat 1 no con1pta amb el partit re.dlDies 9 i 10 de juny
o
mUSICO Cle¡¡u» 1 cEl lmpeno de la muerte:t; Andrelev. eLa
cal es prodiu1rà el que ja digue en
la seSSio el senyor Awrm. .No obs-r1sa roja.:t, eLa verdad::t, ~ ¡obernadon i cLuba.:t; Tuls- Pre&a r1K1u1t&. !o1ormes: Cam bra
tant, com que gran part del progra,. tol. cL;u.,uLo:s popwares»; Volta~re. «Canetido», eLa. prmcesa. de .BabUo- Oflc¡a.l de TuriSme d Andorra (Plaça Teatre. 4, ler., 2oo. Tel. 33698)
ma. que exposA el senyor Azorin és nia». «Za<ll¡» 1 ~ lngenuo»; SchUler, cDon Carl05».
!dènt!c al del senyor Borra.s, tln·
Tretze obres ncament relll¡ade5 en tres volums; les servim per 7
<trem jardins, els carrer& aa!altats, ptes.; a reemborsament, 8.
les neres arranjades, etc., etc., cosa
LA FAS RIC A DE
que fa. anys que anhelen els bactr..
vAM IS ERS
lonins.
ALTRES OFERTES
BARNUSSOS NOVETAT
Dea de 12 pessetaa
Baltasar Granclàn, cEl crtticón:t <2 volums>; edlc1ó transcrita i r•
visada per JUU Teje<ior. V&l 12 ptes.; el donem per 5·50; a reemboru.VESTITS BANY LLANA
"GLAClAL 11
ment, 7'2:> ptea.
Dea IM 6 pessetes
VEN BARATISSIM, DIRECTE
INFORMACIO LOCAL
Pallas: D1cc1onart enctclopedlc en CJ.nc idiomes: espanyol, francès,
Portalerrtssa, 24 1 26
AL OUN~UMIDOR.
J.mmeus
El Teatre Euterpe ha suspes totes angles, Alemany 1 italià., amb 2W.OOO a.rtlcles, ._000 ¡ravati 1 1.700 pàFontanella, 16
assorLI~ per a. tots els u.su.s. des
les seve:~ representaciOns, amb el ü gmes de text.. El donem per 16 ptes.: a reembon;a.ment, 17 ·25 ptea.
dela preus mes UúlDlS
de donar començ a lee grans reforNeverea patentadea de maxuna
El que faci l& comanda de mè.s d un lot .se 11 !&ra. una rebaiX& de
mes projectades.
retn¡¡erac10 1 sense me!.Cla de
3'50 ptes. per lot.
Hi ba la. mtencló de delxar·lo
¡ust.os 1 olors. a preus mOdlcs
Feu ra.pl&dment la VO&tra comand& a VO:X-LIBRJ <Tallera, 56 1 67
ben modern1tzat, 1. d 'acord amb les
Benet 1 Mercade, 26 l&l costat
ACTE MONARQUIC 1-1 • •
•
d 'Estació Grac~a I Teatre Bosc!
convemèncles actuals, per a cinema al cootat del carrer Jovella.nos)"
•
•
•
,•1 OBRERS 1 teatre. Ja sena hora que a Sabadell
No dubteu. VOX-LIBRl ea ¡arantt.a..
ACOMIADATS 1·1 «EL DIA» EN• tmguessim un local d'espectacles p\i.
CARA CONTINUA SUtU'ES :·: SES· bllc amb cara 1 ulls, en lloc dela dePreguem als nostres lectors,
SIO MUNICIPAL 1·1 ELS CEDIS· ficients que h1 eXJStelXen.
TES ES RETIR EN DEL
- L'Associació de ..· ares de les es·
que, en fer llurs compres,
CONSISTORI
coles publíques ha organitzat una
Divendres va terur L.oc al Teatre conferenca per a &V'.U, divendres, al
donin preferència als establi·
Conservatori un acte de propagan- Teatre Prmc!pal, a Càrrec de la lllusda tr&dlCionalu;ta.. Tot.s els oradors tre mestressa italiana. Maria Mon~
ments anunciats en a queste~
es varen distmglr pels seus atacs a sor!, creadora del ststema d'educact.ó
la &!pubUca 1 es va cndar 1 despo. que porta el seu nom 1 que l'ba feta
olanes
tncar a desdir. Un ciutadà va. re- famosa arreu del mon.
PRISMATICS · HlNOCLES CINEMES
phcar al dipu t.at cobrer terronari:t,
El tema. sobre el qual dissertar& 1&
PEL.·LICUL.E&
PATHE BA8Y
MAQUINES
que els tradiciOnalistes exlubetxen lllustre conferencia.nt, se sap sola.FONO O RAf& Di TOTES MENES DI6CD&. eto.
arreu, 1 fou baroarament apallJssaJ; ment que serà sobre Pedagogl&.
Aquesta conferència. ba desvetllat
pela requetes, ._ ,. , A • • t . • . ,- •• ,.
RELLOTGES · OBJt:CTES DE PLATA
gran expectació entre el professorat
',..I• ., • I ... •lt t , .. 4 ' • . t •
local
1
el
publlc
en
general.
... , •.• Lle.spres fou tancat a la. pre- AVW.. a. les 6 de la tarda, tl.zldm
so. .1.gua.ls gestes es repeuren &I carrer, on a.Lres CIUtad8.11.> foren atro- lloc la clausura del c1cle de coJúerenpellats. ~o direm que Manresa de- Cies orgarutzat per l'Associ&Cló de Pa.pengw del re1 Fa.lça.l, pero s1 que res de les escoles publiques per a
¡audlln d 'una mjustlcia que va. com iniormar els mestres 1 mestresses locals de les caractertstlques de la Vlda
una cceòa».
- Com que els propietariS deuen local; clourà l'esmentat ctcle de con·
&s-eentes mH pessetes d arbitriS a ferenc1es el president del Consell LoCarrer de Sant Pau, 6
la C&lXa muniCipal, el seu represen- cal de Pnmer Ensenyament 1 ex-ret.prnp ttanlOleiS) Tel 1423J
tant, l'alca,de ae 1& lJ1ga, senyor gidor popular de Cultura de l'AjunberVIt¡¡e, na aconuadat tJOoa part. de tament Repuollcà del 14 de ¡ener,
la bngada muruc¡pa!. Els prop1eta.- dest1tu1t pel senyor Pic, 1 l'obra. del
rts estan cont.ent.s perque l'AJunta- qual a la seva Conseller~& ha meresment governauu elS perdona els ar- cut tants elo¡15, senyor salvador ~
btt.ns 1 e.is oorers tamoe perque po- ra~;myals. El tema serà «Mestres 1
dran O.eJunar. Coses C1el pro¡rama. 10StltUC10ll.Sll.
- Al •reatre Camps es realltarà
SOClal dels satèllts del senyor C&mbO,
- cEl Dia» encara con unua sus- aquesta rut el programa cmetst.a hupè.¡. Sembla que el Goven.c~.nor ge- monsuc del C. E. del Vallés, el qual HOSTES
OFERTES
DIVERSOS
neral 1 el mmJStre ae 1a üoverna.. acabara amb una conferenc.l& del conegu
t
humonstlc
Valent!
Casta~s. 1 PEr~SIONS
I
OEMMJOES
FUSTERS.
EBENISTES
CIO en saben alguna co.sa. pero no
sota el tema : CDün VIatge del prute.s·
p !IUOll&
Mout.serrat ce
tl{
tu poden tu res.
fALTEN all¡a ot:cltc
Ca&tanys a liu>Íli \oodll.
DESITJO &en yor a I.Ot ranr.aa•• 1 per a 1a c..uJ.~>.
23
PTSHE5
- DlSSaoLe e.. va. ce.ebrar sess1o óor
Oen
~.'
truc<:Jo
a
m:da
.
eucouot
..
pel
o
..
nc
1
per
1a
tofJ
..
- El discurs del ..,enyor Manuel e&ta.r. Con&e!l c.e
a.tub carnaMJil f'rcllb t:C~ c . 6&co••· · Mol.eru ...
muntCJpa:. La cosa ana mo:t nwgu.
.:i:>. ler. l.a. Tel
nOmiCi LE:¡ n , 11 • Te1
<1a. Entre la Ll!ga.. radica;.;, Ceaa t Azañ& na causat ¡eneral sensact.o a
3468!1
la
nostra
ctut.a.t.
especuument,
als
DESIT.IO
1
o
l
coata11
carltns es varen creuar trase.. poc centres ae dret.&, els <f.Jals amb aquest.
MOD ISTA ao:erelx
carmll, ..o. lon. 2 .a .
caaa 1 • clomlcl,l Pro
amable."i 1 gecs cordl&!s, 1 la Ceoa
PASCUA
L.
Ctsel.
aaor.
econom1ca.
ban emprès una ms1d1osa carnFLOR IDABLANCA. 88, or. argent Bxoa caca- pral . l.a . c<.oca!ort. lb
es va rel.lrar del Conslston. Han motiu
panya contra l 'jiustr~ politic, acom- ert. 4til. oona oatlltac¡o
pre!ent Cl.eiXar el mng» lliure a 1a panyada de tota c~e de dlatnbes aruo venato particular. d~ s.
-----------------PTS llf$
UJga. 1 alS ra<.Ucals. ;:,em.:>la que
A&.: .• tei. bany
XALCT modem e!P~MOSSO O C06~AD O
UlJW•ílS€S ~;ontra les e:.quenes Cll·
.6~
•
,
·
...
\
norta'
.
a
i
ó
ueatua ~l!ocr.~ll.' ~ an
1
• exJt ha t:SLaL tan e,c!atant q:..e lla
L 1o :; 1 es;¡...nlo.cs.
JOVIlLLot.:W& . 2, :on. mmuu Placa (.;1, .. WIJ'• : oo ·~' rf'lt'!'ên< ~ L
~rpres a l mate •., a.~;a.Cie 6 e..wr . .E.;:¡
- t,;om ae Cli!>Lu.ll un¡;.ie Uoc ta 1ra., JO "' 0 • ciotW'. u ..
enc o 1. o lmm Ilota· cnud 1 l.A t~·\lANl'f
te lamutar Ooil o l.r. t. 0 e:. a.nC.Il.IOUA lJ.rl-lf· num 5;>4
tota a ciutat ., tu lélll co:r:.:man.,
.
,e a L,\
l. ~;MA1ll~r
molt cuveror..>. «h! iJ¡u e;;çara ~:.:i rtlllllo sct:nanal da 1a t.olnt.r..>t6 a es.
\IIATJANT &O.Ierett 1>1:
troba. mes a ta.tar. Uurant. ~ues:s tora de Uo>.m1 No prengueren cap .:.~. O.t'~t:'.~J~~~a~ CI·~~~ uüm l b3
unportan t, solameñt aftrs ae eral. 2na
c a.n. un:¡. .. , ram <1e tellíl
ct:es eta su.spens,¡o nan estò.t nombro- acord
t.rànllt. 1 sense un;:¡orttmc!.a.
At.tc¡¡L MART I. l'aller 1 ¡;~neres c.e p unt. Am i..
sos eJ.¡¡ CIUt.ada.ns q:.e s'hi han SUll$·
- Ahll'. diJOW., a les 3 dt: ta tarua
HABITACIO , t ot con- es enq uac:['rnaelo t Ma.u- non re•actonl! clientela
tnt.
•
.
' ton . .Ol6 clormJr. Roca- c - 7: >1e la Rou , 17. Te- E~alure a LA BG :Ar..
sor.~ren cap a ~ ra¡;ossa. on P"..rnc.c- 1 ror : ~~~ :z~n 2na
1 l• ron ;· •. ~71 r + m•• TA r Dl•m lbO

SANT ADRIA
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LOTS EXCEPCIONALS
Lt~ UHatt~ Olilit~

Ferrer Bat'les
35, Soqueria, 38
Especlaht~>ts

- Camlse8 a
mida - Adam I modE'! RA·
GLAN Cpatt>ntada.l
MITGES aFERRO•
<de garantia)

I:'MI!elg Qe la t..~WUI& , a .
.ISAWI!a..ONA. 111& L.aletalla, :.
LINIA RAPI LlA Ot. URAN LUXI; BARCELONA CADil · CANARfE8
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òOrWàe. caua cua IU.,YbL . 18 \IIWUiliJ.lilelòl a o ~ ..:ewu~&
l".uma, a
UI QUCe&, ~~ Ul8 WOW.ti&U8
al#IUUAD Ot. dAK\#a:.LU11A» • o&JI UU~O Dt. PALMA•
ISiiRVEill 1\.. IAUL.Id{llt ~~<NI Ka:. I ~KKAUONA, Vl4LCI'UiiA. ALA(;kiH I PALMA
U~ MALLUIUiA, alAK~~LUI'tA MAU I b~K\#¡,LONA 6\l'llbiSA
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nat:~~ e1
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ttlu t><:lll !.u ptllb VilV<Jfb

at>t.&JIIt UL I KA" 1 «LcGALPia
L.UUA KAPIUA KclàULAH ci'C I RI: IIAK"I:LUNA I YA&.tNUIA
cur~Ja~~~o o• .tSa.riAllUllb t:u. .wJ..._ ' UlJoJWI. a 1e1 ~ cura.
tOIUDAU IJ&; VALENCIA•
Preu a oooerla• ~ uu pe&s.tn. tSIUIIll d'anaoa • tornaoa a preue raouu
Wl'II.A tt.I!.U u~ ):joj J. tU!. .tiArtt.a:.l..Ot'iA
Al..AI.oAt'i J.
U !:tA~
64.El..1J..w
V11..LA A.W:t u (..bJW\.:j
U.lió U J. A I V 1WJI.. V.II.Ht!A
tiol Lhl• .ta .tl•rcew ua <;a(la QJ U..WilUICtl. " otlll 11 nvr\08, o AUIC&U~ ea <11Wa.rt.
11 uran ea a.tmecrea. es urap ca,¡¡ " t.t.acau• ea ounart.a. 1 dA lacan~ cap
BarcelOna. ea
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c;,!vulO ea QlJvw..
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Ul!. MUBu..l:>. t'lA.NOO, ttAlJIU8, üAlÀ~ DE
CABAL,..':;. MAQlJll~ t!.b l) ~<..,H.IUI:{é l UE. C().

Sl.H.. M.ALE1: ES, DlS<.Xl8, etc.
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TOT D'OCASIO

I

CORTS

CASA SUBlROS ·

lot n. 4

lf.l

NEVERES

SABADELL

f elèton

CATALANES, · 414

~22

B A RC E L ONA

¡·~ ..---Ñ sl =======~
a 38 ptes. miler
·birra y- ta, S. eu l~.

tXCUiS O A ANDORRA '

Lot n. S

l

COMPRA I VENDA I CANVI

2
L0I n.

LOl n.

àllllecl'tlll

mt un · • .,

MANRESA

APARELLS
FOTOGRAFICS

Líni.! s tegulan de grans vapors pet a .s destins
que es detallen
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Pel Q101.0-lorans&t1àUWca carreu,¡ · MP&IlJOla

bUl'WUilO tu~~~o caaa ;.u cu... .
<.,;ap a SANl'-':J, ... ,...... ~ ..... _"" • ........ _.,....,~ -···tJ.~ ~rtlra eJ dia
11 de juny del 19:i5, la magmilca motonau
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LA SITUACIO ECONOMICA DE FRANÇA

Flandin pronuncia el seu discurs

~~~~~~~~~~~~~~~~o

PER ALS AMICS EMPRESONATS

Relació de donatius rebuts a les nostres ofiomes
administratives (Ronda Universitat, 25, praJ.)
suma a nterior ...
Ona amics a ~uer1 ... ...
P. K.. ... ... ... ... ... ... ...
b4. B. V. <el deure setmana.U .....................
Un ool català (ll.A vegada> ..................
Je&us P<ma ...............
Pll&r PUJO, d.el Masnou .. .
Josep Tremolosa. del A.a.snou ............... ..... .
Joaqwm AlelX&.ndre ...
Un ¡rup de catalans de
• l'úiotel Cate.lunyu;
F. C ................
Joaqwm Carcas&Ona. ...
Albert .Faore¡uea ... •..
Antoni Planells ... ... •..
Josep Oeslderio ... ... •.....
Valentl Port ...............
La meva esposa, el meu fill
t jo .....................
Un galle¡ ................. .
M.R. .....................
Valero 1 Ambròe ... ... •..
Una tornera ............ .
Un anti;erroux.lsta .........
Ma.rla .Asens ... ... ... ... .. .
Ant.om Pena. fiU ... ... .. .
Conxita Pena, a 1& memòria de l'«Avl» ......
lsldre Castro, de Terrassa
Pepeta Montfort, de Terrassa ..................
Nun Castro, <1e Terrassa.. .
Tres a.nugues del Merce.t
de la Boquena ... ... •..
Unes esquerranes tq u ot a
setmanal> . .. ... ... ... .. •
El rabassaire d'un any ...
Penya «Dificils del Catalunya» <20.• setmane.> ......
A. s. 1 E. E. (12.• vegada>
Una esquerrana ... ... ... ...
Una n en a cata.lana. d'es~uerra ............. ..
Una infermera .. . ... ... .. .
A le. memòria de J. P . ...
J. B .........................
Una republicana anticlerl·
cal (quota de óues set-

ma.nea>..................

Dos graci.encs p e r Com-

panys ................ ..
Un grup de litògrafa d.e
T. O. Ll. S. A. (19.• vegada.) ................. .

Un ¡rup d'obrers de la
Casa Cuberta <8.• vega.dal .....................
Un cazafustu català ......
Josep E ...................
Un ¡rup d 'obrers 1 obreret
de la Casa Farreró 1 C.•
(8.A setmana>;
Altons Madrueno ... ... ...
Mercè López de Madrueí1o
Enrio OftSals ... ... •..
J~ep Perez .............. .
Eduard Outlérrez; ... ... .. .
Mag¡ Ptjoan ... ... ... ... .. •
Manuel Beltr&n ........... .
A la memòna d.e Jaume
Bravo .............. .
Daniel Bravo ... ... ...
Joan Ferrer ... ... ... ...
Baptista Ventura ......
Joan C.:.éS ... ... ... •..
Ferran Ma.rtmez ...
France:sc A!garra ... ...
Joan Burgues ... ... ...
Artur Julve ... ... ... •..
Manuel Olmenez ... •..
Antoni Salvador ... ...
Francesc PlllOS . .. ... •..
Domènec Barrera .. . .. .
A la salut de Companya .. .
A la memòria de Macià .. .
Maria Santiago ... .........
Crú;tòfor Cano ... ... •..
Vicenç Le.oz ... ... ... ... .. .
Josep Sabater ... •........
Jesus Hemando... ... •.....
P. B. ·~· ..••....•••••.••.•
J. B ....•.•••• ••• ••• ••• •••

Josep Vllalta ...............
Salvador Medrano ... •..
Joan Cano ............
Joan Sevillano .. . ... ...
Francesca. lo'errer ... .. .
Mana Cesa ............
Eduard· Salsa ... ... •..
Pilar Jove ............
Francesc Barril . .. ... •.• .. .
Antoru Tonl&.S ...... ......
Roc Collado ... . .. ... ... •..
Joan Artés .............. .
Lluis Mongulllot ... ... •..
Conxiteta Mon¡ulllot ..... .
cS1nd1cat Agrtcol& Oerm.tual», de Jorba:
Josep Rol¡ Pona ..... .
F. Rot¡ Marunon ... .. .
Ramon Bolet Aluja .. .
Josep Albareda ~
Josep Sala Queralt .. . .. . .. .
Jaume Ro1g Pons ... •.....
Isidre Pa:omes Queralt ...
Josep Jorba Bujons ... .. .
Josep Marunon M&M&Da ...
JO$ep Rebordosa M&runon
Anwnl Caselles T&.Slaa ...
Magí Manmon Marunon ...
Roc Ramon Caselles .. .
Joan Botella Arnau ... .. •
J05ep Maa M.arimon ... •..
Joan Balsells Bertran ...
Salvador Juneny Planell ...
J~ep Sole Ennc ... ...
M&il Rebordosa Anbau
Josep Marunon Arll>au .. .
Joan Palomas Gabarró .. .
Josep Roca Palomas ... .. .
Ramon Corbell& Mus.sona
AIIred Ml~uel Cor oella ...
J06ep Mas Tomas .........
Josep Ba~lls Bert.ran
Quinti Llopart .. • •.. ... •..

Isldre Mensa T&rr&t.s ... ••.
.L!udre Coc:unaca Martl ••••••
ls1dre N.osich Argeltc •. • •••
Josep Vlia Torrescassana. ••
Joa.n Mart.l Oena&mc ••••••
.t:tamon Ouardla .Feliu •••
Ramon Oua.rdla Eril. ••• ...
Joan Marrmon Aribau .. .
Ant.oru Marunon Cuadru
Amoru Coroell& MUSSOllS .. .
Josep V&lièa Corbell& ..... .
Josep Talavera Vall.S ......
Joan &!truc Caselles ... •..

at.&o~·~s

2.60
1.8.-

o.w
5.-

'-.2.l '-

x. x. .....................

V1cenç Fre1Xa.s Martt ......
Joan MarLí Sal& .........
Josep Arqués ... ... ... ...
Josep M1quel Palomaa ...
Ju.,. tc.o.¡ Llorew; .. . ... ...
MJquel Caselles Tas1as ...
Joan Vlla rorrescassana .. .
En:u.ll So!e Busbt.l .. • . .. .. .
Joan Marlmon Re¡ordosa
R1card Oraells Montserrat
Joan Pujol ... ... ... ... ...
Ramon M1ret Pintó ... •..
Francesc Mar1mon ........ .
Bartomeu Charm¡ Coll ...
N.amon Sole Pons ... .•• ...
Is1dre Gubema ... ... ... •..
Josep Mercade Domènech
Joan Clotet Dalmases ......
Camil Oubema Fontcuberta ............... ,_ .... ..
Josep Martl Sala ... ... .. .
Joan Cases Bové ... ... •..

&.-

2.~.-

1.1.1.-

I

s'ha de retirar malalt

El retirar la confiança al Govern significa la desvalorització, diu
Flandin
Herriot substitueix el president i anuncia una mesura efectista contra una casa de Banca
A primeres hores de
la matinada continua la sessió
Contra el que s'esperava .no
es produïren incidents al carrer
El ministre de Finances, senyor Germain Martin, ha dimitit i el substitueix el mateix Flandin

La nostra subscripció
Ptea.

•

1.-

'CATALUM{01'\PA11Yfi
de Gómez Hidalgo ...
...~s el Utbre que cap bon catald no pot deiXar de Ueair. 7'é
l'aatlttat d'un reportatge t la stantttcact6 d'un lltbre palftfc. <CATALUNYA • COMPANYS, la 1u.sttcta a un home t desfà, amb dades certes t irrebatibles, les calúmnies t els malentesos. La vtda
de lluita t de &aerificí de Llut.s Compan¡¡s, avui a la banqueta dels
acusat&, troba una culminació en aquest procé& on, tent honor a
la seva história, recaba per a ell tote& tes responsabilitats. El
men¡¡s que podeu ter, catalans, és establir, llegtnt el llibre de Góme2 Htdalgo, una comunió de pensament amb el que tou el nostre
digne President.
Dipóstt: LLIBRERJA. CATALONIA (Rda. Sant Pere, núm. a.

1'1'-~ FRM~.~.;.SOS NO l!:b ha r::af.rmat la seva f <J.elltat al pa- el grup radical socialista durant la
FIEN vt: L}.;S MESU::_., tró or.
1.suspensió de la ses$ó de la Cambra..
QUl.. VOL r¡,•&..,vR ...U.
Alx1 es, doncs, que acabat el dis·
1.•
RN I COiUt'RE . OR
LA ~v MISSlJ DE FINAN· cw·s de Flandin a la. Cambra expo1.PER ..\l,;./'1...,.~-LO O ENCES, DESPREf:l u.r..L V0'.1 sant els seus raonaments per a l'ob·
1.VIAR·L() A L'ESlRANC :
EN CONTRA DEL PRO- tenclo dels plens poders que solli·
1.UCTE FLANDIN, lJ I U cita, es suspendrà la sessió 1 els dl·
1'Pari.s, 30. - El Banc de .f·rança
QUE CAL I'.Ltt.fojuu.~.;. ,,.J:.. putats podran reurur-se per a can1.- estigué durant tot ol d!a d'ahir veSURES ENERGIQUES
VIar impressiOns rei.:rent del elLSl.- nem barres d'or al públic. Igual que
Parta, 30. - La Comissió de Pi· curs de Pland!n I adoptar acorc:J.s
2.- ai es tracte:; ue barres de pa. El pu- nances
de
la
Cambra,
després
de la per a la votac16, que tindrè. lloc en
bllc semblava. pres per la febre per
l.- tal d'assegurar el seu diner com- votació sobre la concess1o de poders ._ ••l•.l....u:-se 1a sess1o del Parlament.
extraordinaris al Govern, la qual reA la reunió radical saciat sta, Her-

~;; ~~~~~~ o~e~~~~~~.~~~:!r~~v~~

11 Congrés Internacional de Biblioteques

sultà adversa a aquest, s'ha decla- rlot ha intervingut, sembla molt e-

2.- construcció que •- · • h:l una futu·
2'- ra desvaloració de la moneda.

i Bibliografia

1.D'acord an.b .:1. pol1tlca banca1.- ria total al patró or, els lllngots han

Els actes celebrats ahir ••• Sessió de clausura

1'- eatat venuts a tots els compradors
1.- que han pogut pagar 215.000 francs

Ahir, al mati, començaren els actes mà 1 rompuda la urutat de l'&tat
detallats al programa. que va orga.- el lla.ti es perd~ a Conatantmobl
nltzar-se amb motiu de !a clausura ensems que el grec es perdia e,
del II Con¡rés .internacional de Bl· Roma.
a
3..- blant a la crosta de pa.
blloteQues l Bibliografia, que na VUJ·
Un nome de geni, Boeci va com
1.0.30
El públic proveït de tota mena de
gut celebrant-se a Madrid, Salaman- prendre el perill, 1 grac1e8
ell, ei
2.1.- maletes 1 sacs, fins 1 tot, amb bosses
ca, SevUla l Toledo, 1 de la reunió mtssatge de l'ant1gwtat 110 es frus.
1.2.- ~ d'anar de compres, han fet cua a
del Comitè Internac1onal que aquest tra totalment. Ell va emprendre la
6.2.- les finestrelles del Banc. durant tot
any ha coincidit amb el Congrés.
tradUCCió de les obres d' Anstòtll
1
2.- el dta. marxant, després, amb la se2.Al local de l'Escola de B1bllote- salva el llat1 tota !a lògica.
1.60 va pesada fortuna.
1.càries d.e la Generalitat, va celebrar·
Però els estorços de Boeci !oreu
l.Lea comandes hlln estat ~n nomae, a dos quarts de deu del mati, inoperants 1 els segles vu 1 v111
1. o 50 bros s que ha calgut des gnar un
la reunió del Comitè mt.emaclOnal. mere1xen la QUalútcació dels segles
·
personal extraordinari per tal de
que pres1di e1 doctor BiShop. dels «alògics».
2.endre l'or. Amb tot, però, el Banc
Estats Units. Hi assiStiren els repreEls clàssics Uatms eXlstlen a! ~
2.1.- de França ha manifestat que "hi
sentants dels països representats a nesur de Cass1ador i a Irlanda
2.- ha gran sortida d'or. però, no s'ha
la Federació Internacional 1 el con· ll.lXò els salvà. Les escoles lrlancte·1
2.1.- dult una situació de pànic. No exlsseller-gestor de cultura. de la Gene- ses foren uns fogars de cultura que
3.95 teix el greu perUl ~ue el Banc perdi
1.- S. A. O .......... ........ .
ralltat.
es propagaren a la. Gran Bret..nya
l'or sl el Parlament Intervé ràpiEn primer Uoc foren llegits els despres al Continent. A!cui 1 Joan1
Centre Republicà de VUa.raports
de
les
assoc!BC.lons
membres
Escott foren els pruners que comen.
dament"
bella ( 3 .A llista> :
6.del Corrutè que no hav1en estat Ue- çaren a utilitzar Ja lòg1ca AristotèL'or retirat el d1llun.s. pels bancs
Una famili& a.nuge. de la
gldea a Madrid, i que corresponen lica.
estrangers i pels comprl\dors fran3.llibertat ..................
als delegat& de Turqula, Bulgària,
E.1 reconeixement carolt.ngi es ca
1;- cesos 1 estran¡rers de llengot.s puja. a
4.- Antoni Segú ... ... ... •..
3 - 1.125 milions de francs, 1 hom creu
Rússia 1 Austr1a.
racter1tza per posar en cucwac1ó un~
Mateu Bu.:..quet& ............
A continuació, foren votades !es ' part del pensament anstotellc
3.- que la reserva d'or del Banc ha.
60.- Pau Prim ................. .
resolucions preses a les diverses sec·
Al mateiX temps es proaueix e1
3.~uedat reduYda. a 70.000 milions de
clons del Congrés celebrat a Madrid contacte de l'Occident amb !'Ortent
8.50 Josep Gatell ... .. ........ ..
1.- francs.
1
que
es
refere!xe~.
les
més
notables,
I
aquest primer contacte es ProduÍ
1.El transatlàntic més gran del món
Pere Rovira. ... ... ... ... ...
a la auperproducc1ó de revistes I lli- a. casa nostra, a Ja Marca Hlspllll!ca
1."Normandle" que ha. sortit cap a
Marcel-li Figuerola ... ... •..
bres, a la col:labora.ció internacl~nal Oerbert, e1 futur Silvestre u estu:
1.- Nova York, porta envlos d'or. L'" A1.- Josep Ferré ...... .........
de les biblioteques de caràcter cten- dià a la Biblioteca de v1c
'
l
qultanla" que surt a vult el "Majes·
5.Ferran Godall ... ... ... •••
tl!lc, parlamentari! tècnic.
Al Segle Xll la. filoso!UÏ. i 1a Cien·
· - tic"
"Champlaln" que sortiran
1· - el dia1 el
2.- Antoni Pnm . .. ... ... ••• ...
Es passà després a estudiar els cia grega entren al món Uatl 1 Aris6 de juny, són portadora de
oferiments fets pels representant& de tòtil conquesta a través del pensa·
1·- grans quantitats d'or.
6.- Salvador Sard& ........... .
Xina
1 de l'Iodi&, en nom dels seu~ ment jueu 1 aràbic, el pensament
J . Aiguader Prim .........
1.A causa del gran valor d'aquests
Governs, per tal de celebrar la .reunió llat1 amb l'ecolast.lca
Josep López ... ... ... ... •..
1.- envios les companyies d'assegurandel Comitè al seu pais. S'acordà
Les biblioteques tormades entorn
t.- c:s estan augmentant les seves pò10.A. B ......................
prendre en considera.c16 aquest.es m- dels ensenyaments univers1tar.LS. pro1.- l'sses. Mentre que una assegurança
Francesc .Boad& ••• ••• ... .. .
vltaclons 1 s'aprovà acceptar la. de curen d'estar al dia 1 amb l'mdlndua-1.- normal d'or paga per cent lliures
2.- Joan Many~ .. • ••• ... ••• •..
Polònia 1 celebrar la reunió del Co- hsme que va afermant-se aparenten
0.60 esterlines, les companyies d'asseguUn nac1onaliat& ............
m.itè, de! pròxtm any, a Varsòvla.. les biblioteques personals '
rances. ~ue són en la seva major1a
Referent a la reunió del pròxim conI ja no es sols el petiamt el que
Carles Coca ... ... ... ... .. .
~·; angleses. carreguen ara, fins a set
grés, assenyalat per a l'any 1940, a a- regna en elles. El paper u ta la com·
10.- Pere Armen¡ol ... ... ... •••
·
x~llns. aia penics, per a la mateixa
cordà acceptar 1a mvltac1ó del Go- petenc1a. .t;ls blbllolils tan la seva
Enric Balanyà ... ... ... .. .
1.- ~uantitat.
vern d 'Alemanya, tenmt en compte, apar¡c¡ó. 1 el segle XlV veu fornu.rFrance¡;c P1e .. • ... ... ... ...
1.Alguns negcc-'1ns porten eli llen- M. Germatn Martln, ministre francès dimissionari, Interrogat per un peo a més, el c!nquè centenan de la se les grans bll>ltoteques re1a.1s.
8.70 Societat coral obrera. eL&
ln\"encló de l1mpremta per OuttemMlg segle despres, el canv1a. Lllo~ots d'or al camp on les barres de
riodlsta a la sortida d'un dels darrers Consells
1.10
Olòr1a Sentmenatenca»,
berg. <Es celebra un Congrés cada me ha recobrat e1 gust de les coses
25 lliures són tallades en làmines,
(Express
.
Foto.)
cinc
anys
1
un
Consell ca<ta an.v. mutUs 1 ja no son sols els lllStor~&
2.de Sentmenat:
que els camperols compren per tal
Després d'a1xó, el . president donà dors 1 els pleceptlSt.es: es tota la
A. .Fabra. ............. ..
2.- d 'assc~urar-se contra una possible n.t unànimement a favor de l'adop- !lcaçment, ex;>osr.:-~t els g1·eus pcruts
per
&cabada
la
rewuó
del Comlte.
literatura class¡ca la que envaeiX les
1.- desvaloració, cobrant-se ela venedors ció de mesur--4 enèrgiques en defen- que, al seu jui podria derivar-se, sl
Josep Oraell M.ar¡enat
Assistiren a aquestes reuruons de- biblioteques.
1.- amb una com!s.sió del 10 per 100.
. Pere ObiOIS ... ... ... •..
sa del franc i la llul ..a contra els es- b uposés una neg .....·.-a a la p;;tlclo de legaciOns de tots els pa1sos. Entre
La rmpl"l!mta, !a «pólvora del pen0.50 , Barwmeu Cornet ..... .
peculadors.
2.plens pod.:rs, soliicltaUa ¡.."r .to·Jan- elles figuren personalitats çan desta- sa.ment», com hom I'ha anomenllda
_
L4
•
Joan
Aart1¡as
••
A
DE
.••
COf>.!lmÇ
...
•
..
En
els
~reies
pollt,ica
es
creu
que
dín,
per
a
lluitar
contra
la
desvalo1'cades com: el d!rect{)r de la Blblio- ajuda poderosament aquesta revolu:
0 50
DE .t'tiRIS, A FAVOR DEL la u.lan.u.u.¡¡L u .: 1<4 l.-....... ..,.,.o es eJ ració.
o.so t'·rance.sc Mira ... ••• ... ...
1.teca de Berlin, senyor Krruss; el ctO. Ella publtca tot el que wtePATRO
OR.
1·econt.x
~
ment
<i.!
qué
una
criSi
eu
dlrector de la Biblioteca del Vattcà. ressa. La Blb!Ja, ès clar, 1 e1S Pares
1.0.80 x. x .... :" ...............
els
lnOinf;.Ut.S
C.~o• .I:J.S Slbu.úlCa.l'la la
DESOR.a.!...
I'ACIO
EN
TOTb
senyor
Tirressant; e1 director de la de l'Església, 1 els class1cs 1 tota
050 vuwem t:>unnyac ........ .
1.París, 30. - L'A5selblea general ruma de la. dtvisa. uac.onal, el qut.:
.t..a...., • , ~ui S :: EL ua:.IJ ..o.L Bibhoteca de la So(aetat de Nac1ona. Wla. nova l.lt.eratunJ. e1e clCnmes 1 de
0.50 de la Cambra de Com ~r9 de Paris a !Ji:Sar d.! ta acl>v\.a u~l ~..ovro.!nl
0:50 ¡IJ.anuel Giralt ... ... ... .. .
en
TOTAL DE FRANÇA ES 1 senyor Sevensma; el director de la viatges nascuda Clels descobrunents
1'0 .50 V1cenç Fruitós OurUellas.. .
el Sl de la COm.isSlv. dvna una arma
IJ.b " ..,.<.. " ....., •.3 >Iu .a.. ¡\H- Bibhoteca d'Estocolm, senyor co- geograhcs 1 astrononucs de !'epoca
Jaume Rossinyol ........... .
l.ae d.t:lensa a Fiandla.
LIONS
llljns; l'encarregat de la secctó de
A causa de Ja unpremta la a 1bu0:
Paril., .. u.. - Dmtre de poques ho- llibres del Museu Bn~c. senyor teca ant1¡a es Ja sols una' part, .;ada
~
D.u·~·t. 1:1 t...a " ..... s reg.straren
0.50 Grup de ~.reua;:adors d 'una
0.60 ' impremta 1 lltbreria (on90\1 llllllOns ae sortides de f•·ancs 01 res es &abra el desenllaç de la criU- Thomas; el secretan de 1 Associació d1a. men)'s Utilitzada de Ja blbltoteca
del ~anc ue r·rança, el que la w.. ca s1tuaciò polii:!ca que eJUSt.;J.X a Amer1cana de Bibliotecaris. que nova. La retorma porta tes vers10ns
0.50
zena vegade.):
• ,·a.,\ a. a<!s de tu ~o~. •. s però que compta amb 14.000 assoc1ats, senyor de !a Bíblia .1 tota una producció
0.50 JoSt:p Xlcola .............. .
1.~a~~~:n~~ milions en les dam- es
reviu a partir d'avui. '
Millom; el mmistre d'Egipte a Ma- religiOsa 1 !Jturg¡ca en vulgar. 1 ve
JO.St¡l
Guona.
...
...
...
..
.
0.25
0 50
Mentre::; que en els oercles ollclo· drid, I altres.
el se¡le .X. VU 1 amb ell Descartes.
:
Manuel
Borruel
...........
.
1.0 60
LA • ____ ..... <........ ~1 ~o.;u.a... sos es mamé rop.Jn ::;llle, segu~lx
El seu «Discurs del Metode», la prt·
.
l\llque1
V1?al
...
.........
..
.
0.25
0 60
lLA.'>i.u1.-l GUANYAltA
la impressió p¡!sslmlsta en altres
LA .REOEPCIO A LA G& mera pàgma de la Ulosoha moderna.
_
Amador
Garc1a.
...
...
...
..
.
o.;¡5
0 50
PariS, ,)\J. - Els comentar.s de la umbtem.s. Es declara en aquest.'>
NERALITAT
ja no es escr1ta en Uati.
0.50 Jaume Torres ... ... ... .. .
0.26
p1 ..u~ bull dih.lw::., qu.w es r.:le- cercles que una negativa uels utpuAmb el Renaaement, tr1om!a una
.1·
.or<!uc..
Hovua
..........
..
0.50
rtixen a 1 ._pt.-.g lMJ..I.lol-: de 1& se.>- tats no seria 110g1ca perque cons1Al rrugdia, els congressiStes 1 dele- nova Idea d . !a re~alesa 1 Ja bibllo0 50
0.50
Demà, dissabte. dia pruner de Juny, ~.o a aques-.! l t ..ràa a Ja \..<.•.Llu. ""· La dera que Flandin i Germam Mar un gats del l i Congrés Internac1onal teca del re1 ès una btbhoteca d ·E~tat.
0:50 I Josep VUadom!u ........... .
0.50 Jaume t.-atala.n ... ... ... .. .
0 2b a les set de la tarda, a. l'esta~.¡e de .o..uca ct.::!.S comenLarlS de la gran reclalllen WlS poders exc.-!pclonalS de Biblioteques 1 Blbllo¡rafla, e:.tJ· L ho esdeve de dret quan la revoluCió
o:~
l'ASSOClii.O.iO
d"Arqwtectes de 0atalu- pro>m.:;a \e a prvuOii-•car que el u~:- p t LaJ. de ponar a cap una oura gueren a la. Generalitat, per tal de convertetx els bens de la corona. en
o.so Joan Cutau,. ... ... ... ...
nya <Corts Catalanes, 663J, tmarà oat serà aur, pcro, que acaod.rll. amb que ni ells DJa ..-.:Xos cOllCIXt!n ~n complimentar el governador. En ab- bens nacionals. 0osa 1gual passa amb
_
Alions
à-1arcé
.............
..
0 50
O.:iO lloc l'acte de clausura del ctcle de la \,.,_or.a ru-Jncrt. "-l vov.t n.'
teorla.
sencia. d'aquest, foren rebuts otlc1al- els bens eclestast.tcs. I BIX.l nasqueren
O.óO R. Canytssa ......... ,,, •.•
0.26 conferències or¡;arutzat JJt!r l"entitat
A dartera llora. s·am....~.- ... 4 ue el
l:ò& aeduelx que França no pot sos- ment pel conseller-gestor de CUltura, les btbhoteques publiques moderues.
.
o·w en e1 present curs. La darrera con· senyor .. 1:11 ._., 11 ctcfo..nsarà personal- piLar una de'J.a total d'uns soo.uuo que els obsequià amb un «ooktall». No tot el que existia manuscrit
0 60 A. Ferrer ... ... ... ... •..
o.:iO teréncia. anirà a càrrec del ;;enyor m;)m ets proj.::tzs.
o.ao .l". harranquero ............
m[llon:; 1
•
~ •• ~ 1 ..:¡..~<1· E.ls congreSSIStes VISitaren tambe la a. !es biblioteques medievals fou di·
0.50 Carles Pi 1 SWlyer, el qual tract.arà
El coul.nt;¡,.·;sta del "Petit .Pa- diada d'Amèrica>, dels quals son Biblioteca de Catalunya.
vulgat per la unpremta. 1 el que r·o
0_30 ignall Navarra ............
1.- el tema «ObservaciOns 1 expenén· · 1 ..
0.30 l\11ag¡ Ros ... ... ... ... ... .. .
Uèuta inttnor efectlva uns :100.0""
era 1mpr~s semblava enterrat. Pc:rò
1
7 ,\l.i en e¡ sc u opt1m;cn
r.::..
·'
"
c1es
sobre
la
urbanització
..;
"
milions.
barceJovv
allò que tlom enterra en una b.lbllofins a afirmar categor.cament ~u~
A LA BIBLIOTECA DE CA· te
1.- ninall.
0_25 Jo¡;ep Caflete ............. ..
to ¡.s elS mu•cis wn 1avoraoles 91
Resulta que el servei d'aquesta
U l'
ca pot ressuc1tar 1 sobre els mauu:r
0.25 Joan Gil ... ... ... ... ... ...
0.50
Aquesta. conferència es esperada ..Govern"
¡ que la. con!iança a ru- Deu.a cons~~IX el 45 per 100 dels
TAL N A
crits meny~preaLS per la renau:ettça
0.26 amb un ¡ra.n mtertJS, è:lonada la per- piruo pub ca ha d "éb:ier absoluta.
0.25 Joaqu1m CanyiaEà ........
iot;re:,sos del pre.;,.,upwt. Aíege>W
A les cmc de la tarda. els dele- un e1xam e treballadors s'hi lllil•~
1
0.25 60nalltat del conterene~ant, alcalae
0.25 Em1l1 Centelles ........... .
•
enc¡¡ra
altres
de.p~ses t x.:s 1 no qu.!- gats de! Con¡res es reurun:n a la per a. .estudtar-los I publlcar-los. El
0.25 <1el darrer Ajuntament popUlar de
0 25 Manuel GuUérre& ... ...
"LS RADICALS SOClA- da per fer economtcs SlDO que Ulla btbllot.eca de Catalunya. on es cele- se¡le XVUl estudia eis b.lStonadcrs
~
~
. . l'nL•'i- d
• , '' ¡ ¡ mllons.
¡
....
Ió d
0 25 la nostra c1utat.
t 1
al e1 de
1 elgesta
romanticiSme
de lesl eis
e&n·"" ·•..s
0 25 Ellea Bosc ... ... ... _
ldbT!:S
:lloO \ot...:.:S
eu o d o~
Ln un pl"es- bu• Wla recepc • uran a qu
l els trobadors
·
~òEls organm.adors, com nem dit
o.~ 1
Mdqum~•:
L.-..r. rOSICIOl\'::. t _Lr-.b t.::.- supost de 48.000 m111ot?S· .
delegat Italià féu ll1urament a l se- lcgs els ongens de les llen úes ~'o
es
complauen
a
Invitar
publicament
0. 25 ' C. G . S................
<.:uL.a.·~- • -··•J..tN
~Mentres tant el deflClt general nyor Pw¡ I Cadatalc d'UDB COpta. demes. 1 a la h, els lllòsolsgl bo;ues
0.50 aquells que tingUin des1g d escoltar
Paris. Jo. - Els racLcal.:i ~Ocl&llS• d ... uesor es a LJ.DS 18.UOO IJ.llllOlll> de totogn\hca del volum de tes cri>m· de ctencta descobreixen en els maw.b0.25 la dissertació C1e 1'\Hustre conteren0.25 • Emili Moreno . .. ... .. .
1
TomàS
Solsona ... .. • ... .. .
tes nan celeb¡·at &t;.<Ic~>• mal.l UJ16 trancs.
.
ques de Muntaner, a. la 3lblioLeca cnts un pensament atreVIt o el ~
0.50 cia.nt.
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•D•¡)vi.CWL r~u.u1o en la qual t-... •.a
Els s.mp.omes. SÓI!; !amentabllS. de Catània. Lliurador 1 recept.C"Ir pro- eret d'un descobriment c1ent111c. HI
Josep V1;aró o.............
0.50
d'acol ... &l-se I ac-.tud a auo,J.!U aa· DJ .... ,~ ~o~ el dia d lihir Iu ha&u6 nunciaren diSCursos.
hague Ull renaixement de l'Edat autiO.lS -----~
1:_ 1E. Herran ..................
v&nt el d~LJat u aque¡,ta ta.ua a 1a cua en el Banc de t'rança per tal
¡a 1 avul assiStim a un rena~xement
Joan Alnat .. • ... .. . ... .. .
1
~·;;
nyana,
1
pesseta.
A
la
publlcad&
&llir,
Camom
1,
S<ibta
tot,
dav"n~
ta
¡JCd:!
caumr
D!t.lle,-::;
Cl.nu
..
or. 1 u xo
SESSIO OE CLAUbUR" : de l'EJat mitjana. Tot wrna t:Il
1:: J . A. t-1.
1.1c1o a...: poo~rti tspectalll que pt..!StW· que la. barra, ~ltat rrunima de conDISCURS DEL S.t:;l'oltUR NI· aquest momenL. 1 cada dlll. els o1·
1'- 1 R. S..........
0·26 J COllSlgllavem a Josep hUgues :iU Cell· carà. el cap del L.v~.m. :s-.l.)v•· • oau- verslo,
cosla
:¿~>D.ooo
tra:,ç.,
.
.....,
calCOLAU
D'OLlVER
bliotecaris ellS podeu oienr una. noen lloc d'una pesseta, 1 dc 1xal - E. B ......... .
00~ 5 I tims
din.
.
cu!a
que
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--."Lonn
en
meta!
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Saló
d'Act.es
de
la.
Ueneràlt
vetat,
ja. que una noveLat no es sorem
d'anoi.4Ar,
a
coutUluaclo
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J
.
ú 5 Josep Vl!aseca ... ... ...
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A la reunio s'ha acordaL per J6 m~s de 1.000. ~llons de 1r~ncs. 1!.1 a dos quarLS de SIS, sota la presla~¿~ vint allra cosa que una cosa vella tJr·
Josep S1mo, bo centm~.
1 • .~e?,ament oe I eupona ela del senyor Btsho ' acom an at nada a posar de moda.
v. o...................
0··26 Mvnt;;errat,
vo.s
c~h-la
.,¡
I
notuLlrUSe.s
u¡;¡;.culJT
·?,Clpa
Amb tct, Ie. Xllra. total esta d acord CICllS, ajom..1 ~eta ueCISlO
Pere Muns ............
0·25 amb
ue, .•,.... .! el Ncrmand.e amb Wt.>, bOO llU- dels senyors Oodet df SUi.ssa,P
Acabad!'- la 1ecu~ra del dlSCUI'3 de.
la. quantitat rebuda..
2.Minen;e•:
per un& "h.ra reunio que celebnua l~ons or francès, que ]J~n;la I ptr tari de la fo'ederacló .internacional de senyor Nicolau d Olwcr, el sen.wr
1 a::;.:;eguraiH,.a a~l GUal ~;'.han pagat. 1
• Se
J Oodet donà lea gràCies a tots e!s
0.60
1.- M Barea .... ..
·---------.----------~~:=--------. P•'.C1f.S d'un tres o quatte P'r
B bnotecarls,
blbllotecarl
' ceuL • de
la Soc1etat devensma,
Nac1ons·
ColliJns que han Pres part a aq uest Con·
0;)() ~~
1 _ A. Beamonte .............. .
q~l'-n UI .un:)s nc.m.11 es menys de ta Biblioteca d'EstocotiD 1 Jurcl.Í gres 1 als seus cooperadors
0.50
1_'_ J . Madrid ... . .. ... .. .
d U:l u p.:!r cent.
Hub1ó, director de la Biblioteca de 1 El senyor B1shop Ue¡l un res!~
1.Relligament:
~olts creuen ~mlnent la decla- Catalunya, & celebra. la reuruo de dels treballs del Congres l téu an·
.J.
San¡enJS
.............
..
1
1.1
raç,o u r~e<.::t~. ··~.tütat del ~ltllet.
clausura.
I nent la gran obra realitzada per hi
1.~ .ORDRr.o IJ~ LA t:.r.liNlO
1__ J. Planes ..................
A:.SISU a !'acte el Pre,;tctent de ta l Federac:ó de les Assoc1.8Cl0DS de Dl·
!'en lli~ en compte Qt.e p¡ ul)e:àlne o~l ~Hr¡¡ ca en ~ t¡;or la Llc1 \u
_
J
.
Cortes
.................
.
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P~lS, ~tl~ - A\ UI el debat po:xt.c Generalitat senyor Ple 1 Pon. el ::;e- bllotecarts. Féu constar també que
1
taC1a per les <.;vrt.S ae Ja H.epubllca llxant el nou preu de ~endu
q1.e sc ce .• braro~. a la Cambra, amb nyor Puig 1 Cadalalc pre.>.~aent de abans el nombre daquestes .8.SS()('I&02,
1·_ J. Garcia ..................
deiS pt!nodlcs a 16 ccntuns,
tot.
i ess.r <La Ct.! t .ta, es proton-¡¡•u15t 1tut 1 el senyor Valls 1 Taoer- ~ c10ns era el de 33 t ara son 3-i 1
:_
F.
Rato!s
.................
.
1.1
..~rà. va::s.b.e~e.lt, durant la mt.
ner membre de t'msutut.
commucà que la que ra 34 es la de
0fiO
1.- I Ennc H!&SOO ... ... ... ... .. .
Començarà per una o.!X,JOll .... ell·!
Oberta la SE'SblO pel seu.)or Hl.Sllop Cuba.
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...
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ponent g::mr., de la Collll&S•o de el se~·or Jorru Hublo p¡tssa e dunu
La Federació compta avui amb asA. Majo ... ... ... ... ... •..
050
....:1~nces, B&r<!•W el quru t.üLmeua lectura &l seguent dlSCurs, en iran·¡ SOCiacions a tot arreu.
l .- Josep Vtlaró ... ... ... ... ...
0 25
.'m1c::ne dès!"a\·¡¡r-u:e al proJecte ces, del sen.) or Nicolau d Olwer.
Donà les gràeles a Madrld, Bar·
l.Lllbrena:
dt>l liovt!::.l, e::po:;.:.n! le:; co..;i.ctom
El senyor Nicolau d"Olwer es ¡Jro- celona 1 altres CIUtats ~ue nan rtsttat
ea complau anunctar, per al <1e¡ut coneiXement dels venedors a~
l
Joan
Bata
.•
a
.............
..
en les quals 5 na ~eritlcat aqu."!sta posa de resuaur, a ¡ra.ns trets, qwn pels afalacs que en elles nan rebut.
o~
1'la Cu.,¡¡,.ar, a~ b.:ut:ew,ta qu.e Pll.a'-"m al com.,..at. q~.<e cu;n¡;,ll.t arn~.
tarda la vot.ac!o. Raonarà els p.en.-. tou el paper de les bibuot.eques en 1 expressen la gran conJlança :¡•.e
o~
2.- Tomas .Folc ... ... ... ... •..
::.¡¡t.L:.;acc.o l'acu.u pri!::; E:l ut.a lU d aq... e.:,, m:...s, per ,•._.,..,..,~, 1 ~..., 1 ~..
poders 1 també el veto de la Co~· l'ordre de la. cultura abaus de rebre te en l'avenir de la cultura gen:>.r:.ll.
0.2~
1.- Frauce.5e Nadal ........... .
u ~ .,.,. .. ~o,~.,;..:. ,.._,,.""'•~ • '"""...,~:_,
t.,. 1 k'-U.~ &. ,.., C\l(l~ra
s:o
que pr...c.ama p~r un ..n ..nüat li la seva orgaru~zac1ó actuaL
gràCies a la cooperac10 mt.ernac;on,...
Joan
Rov1ra
...
...
...
..
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1.~va aec.s,., o~ d~.ensar la 1Dtegr1El pnmer serve¡ de 1es blb!Joue- la qual s'e¡,tablelx entre tote:> les :>i·
wucame.1~, p tu, t::l ~•:.nll!l ~.::a c,¡L<t! ~;: .. ,.n en \ ... v! t:1 uuu preu a,.
rt...
1.í.at de la mon.-;da.
ques es na ver-nos salv~~ot leos rehqu1es 1 bUoteques grans 1 petites 1 la mun·
venGa que ttU ta L...e. -. e.::. S«l-" ~:.-~.-....,.~,., hl 1r,_,,..,x '-'"w q...
..,:¡ m.~.re ú . . . .1.::nces mtervln- 1-'eneu.tlles ael pell.Sd:nent anwc. Les Slhe&Ciò d'aquesta labor és el vro1'UuS ar... o L~.i •••• ~ufHul•~. a. 'to.HJJt...."'è. 411.4..!, u ....."' ......... H vJ el \1~
dra p:1· a cx;x;sar :. s raons d'ordit: gnms blb.lOt.eques ae Holll!l s'IIJ.unen· ¡rama mes meravellO& que ~ ~:n
1.Suma 1 Ma uelx ... 90.235 15
11-lif a111b la ¡_, ......... t Ull I,.,.,,¡,,.¡" ¡.u!,w• ,.¡_\) ¡ 1, ,¡)..,¡Uil.L {i¡;~:~
t.."'Cn:.c que h:1 d;:.,¡;;:¡,.,,¡lat Ja d .. vulit. taren ae te¡; despUlle.> de ta conq 1es- traçar els bttlllotecans, perque rup.':
1..a. Com~v. u~.,prés pa.r.aran e~:; ta ¡rega I els rotllos de papll'u::. ¡er¡,-;.a ta millora àel treball a toteS •
rencl& a1 seu ta\ur, .ecowl.l" .es n~"e.........e.; c:u;ponlbdJta •., e ono
1.oradors
lnscr \~ qua són 1;:~. S 'espe- passaren a 'Atenes a les coHeccJOns biblioteques 1 Wl atentament per •
auques p~:r a rellllt:zar 1e.. suc::e&::;••es t.rat.sa~;::.ous amb 1e::; Em
1.En la lhsta publlc3d~ el dimecres,
ra tam be. u..... • .1-er\ _.,c.u u .uerr.c.t. romanes. 1 el grec era tan conegut la cultura general.
···-"
preses seru;e Que li representi cap extorslo econòmica.
1'- v&rem dei.Xar cie CODSlill&l a oonb·
El president del Consell parlara a Roma, que ru eren necessanes leos
De~prés ela con¡rresststes vi.Si.-t.raducetons de les obres gregues.
2.- nuaCló de J . Sersn}·ana, Josep Sera·
la Btblloteca de Catalunya 1 l'AJWl·
'!...-=------KZI------=----=-==-=--=--~ac;;::mr::...~
(Passa a la pàgina 10)
VingUé la calguda de I'Impen t«>- tament.
1 ._ , per una barra de. 25 lliures, no tan
1._ brillant com el publlc suposava, sl2
nó d'un gror fosc. una mica sem-
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