EL TEMPS. - A catalanya el oel 81tà en seneral cobert o PIrebé oobert. Els vents són fluixos del sector N. o en calma. Durant ¡81 darreres u hores ha plogut a Cledes, Camarasa, Esta!!!!n•
to, capdella, Pobla, Ribes, Manresa, Adrall, Freuer. Molina, Qlrona
1 Nílrla. u màxima registrada ha estat de 18 litres per metre qua·
drat a Molins, 16 a seròs, 15 a Fresser, Estangento I Nllrla, 14 a
Capdella 1 13 a Pobla.
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Barcelona, dissabte, 1 de Juny del 1935

C O M P A N Y S

DARRER DIA DE LA VISTA HISTORICA

Ossorio i Gallarda pronuncià un magnífic i emocionant inforl!'e i Lluís
Companys recaptà per a ell- una vegada més -tota la responsabilitat
Dimarts es reunirà el ple del
PARAULES DE LLUIS COMPANYS

T. de G. per a discutir I• dictar
.--- là
... sentència
Els senyals p o lítics
-

Madrid, 31. - A les deu del mati que en dies anteriors. Assisteixen a
són conduïts des de la Presó CeHu.. \l'acte del judici bastants diputat.s
lar, de la mateixa manera que eiS de l'Esquerra, els germans del se·
dies anteriors, els processats pels oyor Companys. el senyor Cales Pi
successos de Catalunya. A un quart 1 Sunyer 1 l'ex-ministre senyor NI·
d'onze arriben al Tnbunal Suprem. colau d'Olwer.
A la Sala hl ba molt més publlc

Es multipliquen, d'alguns mesos ençd, els senyals d'un canvi
en l'opinió popular espanyola. Molt més que a Catalunl/a, aquest
canvi s'opera al conjunt d'Espanya. Act, a la terra catalana, no cal
el canvi, perqut L'esperit de la Repúbltca deL 14 d'abriL no hi ha
tallat mai; i Si trontollà poc o molt eL dia 19 de novembre del
El PRESIDENT concedeix la pa- 1933, per etecte del moviment exterior de les dretes espanyoles, el
raula al senyor Ossorio 1 Gallardo, dia 14 de gener de l'any segtlent va ésser ratificat i refermat per.
defensor del senyor LluJs Companys , la vtct6ria de la coalició d'esquerres en les eleccions municipals.
Catalunya ha estat sempre contrdrta a la polttica que representa l'actual Parlament espanyol. 1 ia mateixa cos2 pot dtr-se del
Pafs Basc. A la resta del territori de la República, va tonent-se
l'avantatge que les dretes ht aconsegu~ren. i a hores d'ara l'esperit
del 14 d'abril toma a predominar.
Tal és, en resum, el present panorama polftic d'Espanya,

Comença la sessió
A les 10'55 el President dóna la
veu d'audiència publica.
Es reprèn el Judlc! oral.

r(Text taquiQràfic)
El senyor PRES I DENT: Els senyors prollessats que es posin
dempeus. Senyors processats: Hi ha algu de vosaltres que hagi
de manifestar quelcom en llur legitima defensa?
El senyor COMPANYS: Amb la vènia del senyor President.
El senyor PRESIDENT: ¿Ho feu en nom de tots els vostres
companys?
El senyor COi,PANYS: Sl, senyor.
El senyor PRESIDENT: Doncs poden as.scure's els altres
processats.
El senyor COMPANYS: Per a parlar, per a dir primer unes
paraul;:s molt breus en nom propi I expressar després, paraules
breus també en Ics quals crec que encertaré a Interpretar el pensa·
ment .dels meus consellers suspensos.
En nom propi per a Insistir a recabar per a ml la responsa·
bllltat major. Els meus companys, per la serenitat de llur es·
perit, per l'afecte que em tenen, per motius d'elegància espiri·
tual senten anhel I satisfacció a compartir en Igual llur respon·
s:lbllltat amb la meva; però a ml em produeix una sensació, que
fa que aprofiti per a dir, senyors del Tribunal, que això no seria
just Ja que el major responsable sóc Jo 1, per tant, he d'absorbir la major part de la responsabilitat.
I on nom dels meus companys he de dir, afirmo pel nostre
honor, que el mòbil que determinà els nostres actes no fou altre
quo la defensa de les Institucions republicanes I del seu contingut
I la llibertat de Catalunya consignada en la ConstltOJcló de l'Es·
tat I que Catalunya acceptà com a transacció I per a resoldre, en
i'àmblt gloriós do la nova legalitat republicana, aspiracions pa·
triòtlques quo havien estat constantment asfixiades I escarnides
I, per tant, perillosament excitades en el règim d'abans. 1 afirmo
pel meu honor davant el Tribunal, davant el meu pals, I davant
la Història, que la reunió que el Govern de Ja Generalitat celebrà el 6 d'octubre, I en la qual fou aprovada per unanimitat l'al·
locució I l'acord que Jo vaig llegir des del balcó de la Generall·
tat aquella tarda la motivà la discussió, l'examen dels antecedents, l'examen de les circumstàncies polftlques plantejades. No
versà més que sobre això, sobre sl era encertat o no suposar que
la Republlca guanyada el 14 d'abril estava en greu 1 eminent perill, I ho estava també per conseqüència la llibertat del nostre
poble.
En la nostra vida polftica era recent el record d'un fet de
força que malaurà els primers passos autonòmics de Ja Man·
comunitat, I per un titubeig o per conf1ança al principi 1 s'anà
esfumant. I aleshores no solament es perdé la fe, sinó que decalgué completament l'alè sentimental nacionalista de la nostra
terra I això és el que no vollem que ocorregués.
Ei senyor Fiscal ha parlat I ha volgut a brum ar-nos amb les seves paraules correctes, amb proves
d'allò que a judici seu ha11ien estat com a proves que nosaltres venlem preparant de temps fets determinants des del 6 d'octubre. Està bé I amb satls facció acceptarlem, senyor fiscal, amb Intensa sa·
tisfacció, que Catalunya quedés apartada I a un costat. El senyor Fiscal qualificà, per a donar millor
la sensació d'un cop que es donà per un Govern que tenia l'Ordre Públlo I el qualificà de cop d'Estat
regional. ¿Per què cop d'Estat regional? Cataluyna abse'1t; no vollem que Catalunya restés fora de ta
Llei 1 de la Constitució.
I solament em resta subscriure unes paraules del meu defensor senyor Ossorio 1 Gallardo al qual
guardaré sempre reconeixement etern que faig extensiu, en nom dels meus companys als altres defen·
son. I no vull dir sobre això més que unes paraules que no voldria fossin Interpretades com una arrogància impropla I que no voldria que els donés la ma lleia una Interpretació equivocada, d'Indole contrà·
ria, que pogués repugnar la nostra serena altivesa. Si defallim per condició humana sabrlem mantenir
la noble dlgmtat de la representació que la nostra terra ens ha donat.
Per últlm, exceHentlsstm senyor President, senyors del Tribunal. no creo que SIGUI nt pugui sem·
biar dismmucló del respecte que mereix d'aquest Tribunal sl dic que amb les atribucions que la llei
li dóna pot privar-nos de béns que estimo moltlssim 1 que per tant esperem el seu veredicte, no amb
lnquletut, però . sl amb gran tnterès; però que el ve redic te quo més ens importa és el que pronunc ¡ en
111
tlma consciència el nostre poble que ens conferl la uva representació, respecte de sl hem estat1 fidels
a les nostres promeses, a les nostres propagandes, ala nostra significació, a la nostra doctrina, al nostre
deure, a la nostra trajectòria de tota la nostra vida.
·
I ~r a més endavant, que és el que 1mporta, J; er a més endavant com a dipositaris de l'auto no·
mia de catalunya, dels seus sentiments, de la. seva voluntat pohtica nacionalista, per a més endavant,
qua éS el que Importa c~nservar perque és I etern Immutable, per a més endavant tota ve ad
els nostres volguts 1 admirats defensors han parlat de Ja Història jo he re decla a
g a que
.
,
r r que
quils el seu veredicte definitiu,
amb l'orgull al cor I neta la consciència.
No uno res
més esperem
a dir. tran·

COM PARLEN

cunspección con que asiste a Ja vista
&in coaccionar al Tribunal con ma-

Un comentari de
1
'1nro r ma ei on es~
.J

Madrid, 31. - Diu "In!ormac!on~ ", en el seu numero d'a,·ul, re·
ferint-se a la vista contra el President 1 conseuers del darrer Govern
de la Generalitat:
"Los dlstll.I"SOS que an:.e el Tribunal de Garantia~~ han pronunciado
los deferuorc;, de lo:. acm.ados en la
c-ausa contra los consejeros de la
Gcncralidad de Catal olia sable\ a das
contra Espafía d 6 de octubre estàn Prodnclendo Hrdadera lncü'::uad6n en ot PúbUco. Xada tiene "que
nr b. mlslon de ta defensa de 1 ~
~os! t;sPetable en tanto que
a ella se hnute, ~ la apologia del
deUto '1 la e.ualtac.on de los cruninaIC$. 1." se concirrta mal con el rcspe.
to que el púbUco de 1\Iad.rid ba mo _
l.rado a los procesados 7 con la cir-

nltestaciones de ni.n&'ún rénero (conducta blcn distinta por cierto a la
que en Barcelona se ha se(Uido en
C3Sos pareddo~o, en los que hasta
los compinches de estos sojetcs que
ahora cstàn en el banquillo han metido presos a funclonarlos judlcialcs), se concierta m&l, declmos con
esa corncclón popular la actuación
de los ddeDSore ·, personaJes politicos, auñ:stu, soci:&IJ:¡tas, slmpatfQJlte!> de 1010 culpables en suma que,
caliente towuía la ~anrre de Jo~o
soldada. de Espafía victlmas de la
rebeUón, se permlten presentar a los
criminale.. como lictimas y a los acresores como !o~dos a la traiclón
en lcrítlma defensa.
Toda... las oqdW; deben tener un
limite '1 ~o no debe pasar ent.re el
silencio ceneral, sln prote:>ta. La deíeDSa de 106 culpables bien es~ Es
una mJsjcín que la ley reconoce pero
que no J)Uede ulíllzarse de:maturnlaàndola pef:l enltar a los delincuentes e fndi~ctamente agranr a
lus muertos por la pàtria. Por lo de·
màs, la opiruón Uene bien clasiHcados a los que tal ha«n y no con-

funde una mlsión juridica respetable,. con una propaJ:anda polit. ca
rep~va por su ocaslón ,. por la
oc:l.Sion en que se realha.,.

------------*----------Dues dimissions
que són admeses
Del Delegat de Treball a Catalunya, senyor Batalla t del
Director General de se'guretat, senyor Valdívia
Madrid, 31. - El sem•or Lerrou..'t
ba. facilitat al Congrés ia Signatura
de S. E. el President do !a Repü-

blica, a la qual ttsur~:n, entre altres
decrets, un acceptant la d.ulUSSJó del
dire~r general de S"'guretnt, senyor
Valdivla. De treball, admetent la
dimiSSió del delCint de Treball a
Catalunya, senyor Batalla, t nomenant dlrector de Relorma Agrària
al senyor Isidor Pernàndez.
'

l 'informe del senyor
O sso rio i Gallarda

{Text taquigràfic)
El senyor OSSORIO I GALLAR- suspenso de la Generalidad de CaDO: Con la. venia. del Ttibunal y en taluí1a, mi ami~o y compatiero D.
defensa del honorable Presidente Luis Companys.

La personalitat de Lluís Companys

I

El Tribunal tiene ante su alta D. Luis Companys un separatista.
consideración un hombre, una fórDespués la Prensa, c!ertos órgamula y una c!rcunstancia. Ello me nos de la Prensa, ban dir!gido so!mpone, para una buena st.stemati- bre el Sr. Companys y sus colegas

• •• •

Nosaltres reconeixem que, en una gran part de l'Espanya castellana, l'any 1933 ht va haver un canvi en sentit drettsta, les conseqtlènctes deL qual van ésser tortament augmentades per la desuntó de republicans i socialistes. Avui els homes de dreta han de
reconèixer a llur torn el canvi actual en sentit esquerrista. 1 si el
canvi de dos anys enrera va motivar ttna consulta electoral, ès de
creure que el nou canvi motivarà una nova consulta.
Els problemes de la Replibl!ca són tan greus i tan fonamentals,
que eL poble ha d'ésser cridat sense triga a dir la seva paraula sobt·
rana. Els qui l'any 1933 obriren desmesuradament els ulls davant
els senyals de canvi que aleshores van aparèixer, no poden tancar
els ulls ara davant els senyals clartssims t repetits d'un canvi en
sentit contrari que apareixen d'un quant temps ençd.
Sota el règim d'autonomia, el Govern de Catalunya va ter, l'any
passat, all() que encara no ha tet eL Govern de la Reptíblica: va
convocar eleccions, d'acord amb la llet municipal nova, que és una
de les millors del món en la seva especialitat. ¿Per què els homes
de l'actual situació, que en els darrers temps del bienni d'Azafla
reclamaven la celebració d'eleccions municipals, no les han convocades encara, al cap d'un any t mig de tenir a llurs mans la
majoria parlamentclria?.

..

..

En aquests moments, unes eleccions generals re~islatives, que
són essencialment poZftiques, serien les més indicades. Per() qualsevol consulta al sufragi popular serviria per a exterioritzar amb
xttres tndtscuttbles l'estat de l'opinió, i tindria conseqüències pozttiques de gran abast. Quan hi ha e:s senyals objectius t inequívocs
d'un canvi en els corrents pop1llars, és necessari, dins un règim
democràtic, donar al cos electoral l'avinentesa de pronunciar-se
categ()ricament.
Cal celebrar eleccions. Millor que tossin legislatives. Però, en
una forma o altra, cal donar la paraula a l'electorat. Un Parlament
í un Govern estan mancats d'autoritat moraL quan existeix la convicció que han de;xat 'le repre8cntar la voluntat de la majoria
del poble.
Les idees i els purtits e:; diu, han de triomfar pels camins legals en un règim de democracia. Està bé. Per aixe) cal deixar oberts
t Zltures aquests camins. 1 quan hi ha senyals evidents que els
ciutadans volen ésser consultats, s'ha d'anar ben aviat a la consulta democràtica, que és el camt més dret i més segur.
A. ROVIRA I VIRGILI

!ormistas, es declr, agitación cons-~ da. obra de just1c1a. .mteatras no sea.
tructiva, y ya se empieza a dibujar borrada, se entrega a la lucha en dela lucba que le ba. de caractenzar y fensa del proletanado campesino.
que le ha de acompaflar toda su ¿Cómo? ¿Con qué armas? Yo recuervtda.
do como entraron otros en esas IuEl ailo 1917 es eleg1do conceJal en chas politicas. Por motlvos de resBarcelona. Poco tiempo despues que- peto y de delicadeza, no recordaré
da preso en el «Alvaro de Bazan». mtegra.mente artfculos periodisticos
En 1919 es preso en el t:Giralda» y que, por otra parte estan en el reenvlado desde alli al castillo de la cuerdo de todos. AÍudlré sólo a la.
Mota. Es al li a gestionar su liber- frase definitiva con que acaba el artad cuando pierde la vtda Layret, en tfculo cumbre de un caudillo. Se dl·
OSSORIO I GALLARD()
un asestnato pohc!aco. Luego es ele-~ rlge a lo.s jóvenes Y les dice: «Lugtdo dtputado por Sabadell y Juego, cbad, matad, morldll. El Sr. Comzac!ón de ml defensa, la apreciación de Gobierno estas y otras call.fica penetrado de que en la propiedad panys es un revolue!onar!o que no
sep~;.rada de cada. uno de estos te- clones: pérfldos, ruines, cobardes: rural española hay una reminlscen- ha dicho nunca «Matadll a. nadie,
mas.
calculistas. Companys, decinn otras ela feudal que perdura e !mpide to- se1ior fiscal.
El hombre. En la nocbe del 6 de veces, ejercta la representación que
octubre el cxcelentís!mo Sr. Prest- el Estado lndignamente conced!ó con
dente del Consejo de Ministres, D. desdoro y designios traldores.
Alejandro La.rroux, habló a los esTodos estos hombres son cal!ficapañoles por la radio y dljo, entre dos en conjunto como miserables de
¿C
>~ !Ucha en defensa del
otras cosas: t:El palriotlsmo de Ca- la Esquerra. y no continuo eutreS:l- , proi~··
' eampesino? Olra edLfi- que el Sr. Companys va otra vez a.
taluña sabré. !mponerse alll mlsmo cando el florileg!o, porque no rests- cacloo : . .ta creación de la Unióu de la carcel. Se inicia la consplración
a. la locura separatista.» Es pues te el estómago.
rabass::u.res Y aparceros de Catatu- de D. José Sàncbez Guerra, quien
llama
al Sr. Comtia. ¿Hasta dónde lla llegado este panys. lnmediatamente
A esta labor se entrega. Cae
empeilo del Sr. Companys? La unión la Dictadura.
Luego viene el Gode rabassal.res tiene boy 60.000 mlem- blemo Berenguer,
del cua! yo qulero
bros, mas de 1.000 Smdicatos, cajas declr, como he de declr siempre que
rurales, segures para todos los acci- teogo ocastón, que no !ué una dicdentes de las personas y de las co- tadura. sino el intento de unos homsechas, casas que comprau semilla bres honrades
para salir de la DicSeparatista, traïdor, pérfido, mi· ria un concepte exacto de su perso- al extranjero por grandes cantida·
tadura y normalil.ar la \'ida juridica
semble, nada meno.s que estas y ualidad. D. Luis Companys es un des e !nsUtuciones
operau por del pafs, cou poco aliento, con errootras cuantas cosas mas es el seilor revolucionario, un revoluclonarlo de millooes. Esa es la que
revo!ución que res de perspecttva, pero con nobl·
Companys, a quien yo me honoro en toda la vida. El agitador que se es- siente y practica
el Sr. Companys. lisimn lntenclón.
de!ender. Pero, ¿de verdad es esto? fuerza en la busca de una vida meLlega la dictadura y sobru. declr
¿No sera nuestra primera obllgación jor en el orden social y en el polldespejar el campo de los errores de Uco; pero como buen revolucionarlo
los procesados, llmpiarlo.s de las per. es un constructor, porque linicamensecuc10nes, de la malquerencla, del te los insensates derr1ban siD penapasionamiento polltico? Sl es fun· sar en la construcción. Es un revodamental en los julcios críminales, luclonario del tijo ejemplar de
conforme no sólo a la técnlca mo- Gambetta. Compll.Ilys ba. pasado m&derna, sino a un sentldo de serenl· d!a VIda en las carceles, en los barViene el Gobterno Berengu~::r y el tnunfo. JJurantc el aia 13 se plandad, la lndividualizactón del delito, cos, en los castlllos, sin detenciones rcstableco
los Ayuntamientos, lla· tea en las masas republlcanas.
sepamos ante todo qué es D. Luis judiciaJes, por persecuciones guber- clendo
un
los nombramientos automà· tanto
Companys y formcmos per su histo- nativas.
sorprcndldas por el éxlto, r<lt!co.s a los que hubiercn sido conce- conozcfunoslo.
qué es lo que hay <;.U!
jales legft!mnmente eleg1dos anumo
con el mayor número de votes. El hacer, porque e\1dentemente las
Sr. CompanyS no se presta a eso, eleccloncs municipales c!cl 14 de abnl
no va al Ayunttunlento. Se acerca el exceden mucho de un fenómeno pu.
ramcnte concejU. Es el éx!to repu.
derrumbamlento de la Monarquia.
publlcano. ¿Puo qué l'.aràn los reSe anunclan las elecclones genera- publicanes con su éx1to? En Madrid
Llega a Ja Unlvers!dad y se entre· mcnte en su pensamlcnto y en su les y surge la Esquerra Republicana
ga ya desde el pnmer memento a vida, con Layret. y con Segui, dos de Cataluña que sc forja, señ es, està constitufdo el Goblerno, el !uuna labor de agitac!ón y de ed!fica- espírilus de selecclón, dos agitadores en ocho día.i. En ocho dia.s por ~J turo Gob!emo, en func.ones todavia.
ción. Es uno de los i uudadores de ta del pcnsa.mlento y de la conc!encla, impulso de unos hombrcs arrojado.s del Comité revoluc10uano. En Barcelona se re(mc:n en el ca!é ColOn
Unlón escolar republlcana. Combate llmpios en la lntención, nobles en y llcnos de fe. Transcurren
apenas en la noche del 13 pcrsonas destaa la Monarquia. funda una asocia- la conducta. Los dos han sido ase- dos semanas cunndo
lle¡;an las el..x:- cadlslmas de la Iz.quierda. ¿Qué <>e
clón. En 1909 celebra sus dcsposortos siru\dos. Y ya entonces los extremiscon la càrcel. Traba una Intima tas atacan e lncrcpan al trio Lllyret, clones del 12 de abril. La Esquerra ba de hacer? Unos dicen convocar
amlstad, que ba. de ln1lulr ¡rande- Companys, Segui, tachA.ndoles de re- presenta 25 candidates y tr1UD!an
2i. Llega el 12 de abril y despue:;
(Passa a la ~Jl&ir.~ 7)

Companys defensor del proletariat

«M'honoro defensant el senyor Com·
panys»

La integritat política de Lluís Companys

Una vida conseqüent de republi·
canisme

LA HUMA NITAT lluità pels ideals catalans i republcans

la humanitat
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TELONS CURiS
NATURALMENT

I

Ha estat a Barcelona un a.utor valencià. I ha llegit a Antònia !"ferrero una comèdia en vers, escnt.a en
la llengua de la. terra germana. L'esmentat autor ha retornat a València... Amb la oomèdia acceptada?
No!! Es clar.

El IV Concurs de Teatre
Català Amateur

FESTIVALS DE GERMANOR
CATALANA

81SSAIIT~. t

QUARANTA SET
RADES

T EMPO-

•

Avui es classificaran els elencs
representatius del Prat de Llobregat
Puigreig, ï demà els
de Sant Andreu, Sentmenat
Cassà de la Selva

CICLISME

FUTBOL

Avui comença a disputar-se la XVII Volta
Ciclista Internacional a Catalunya -·- IV
Gran Premi Generalitat, amb l'etapa
Barcelona - Manresa (87 quilòmetres)

I

ORO VIRGEN

LA I SETMANA DE l'ESPORT

~J!S & ROC!

l

(HARllf [H~H fH ~AHU
CAPlri.OL

ILA CASA DEL OLVIDO, comèdia en tres
actes de Fernàndez de Sevilla

I

I

LA ESCOCESA

..

___________

&LA,..,.• '-lA
.a,.
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DEL 1935

ELS ESPORTS •

Sí, senyors: Quaranta set tempe>rades. Qui té l'empenta 1 la sort de
poder-les comptar, sobretot en aquests darrers temns dc crisi agudfssima? Qui és el «maco»? Doncs
Ateneu de Sant Gervasi
els «macos» són Loreta. Prado l EnBèlgica, 127
rique Chicote, que aquesta setmana
La companyia de l'Ateneu Res'ban acon;liada.t del públic de MaSegona: dia 2 de juny: Maru:esaAvui, a la tarda, serà donada la
drid després de la quarantasetena sortida als
publicà de Grà.c! '· qu~ dirigeix
participants a la XVII Tarragona, 150 km.
Josep Serra, representarà la. coTercera.: dia 3 de juny: Ta.rragoVolta Ciclista a Catalunya, que malmèdia en tres actes de Llu.!3
ROMEA. «MORENA CLARA» grat
no reunir la magnifica inscri~ na-Gandcsa, 139 Jan..
Elles
L'obra de més sal i gràcia
Quarta: dia 4: Gandesa-Valls,
cló d'altres anys, es presenta en extrem interessant i disputada, degut 137 lan.
EL FILL DEL SENYOR
temporada a la capital de la Repú- a la Igualtat de forces existents enCinquena: dia 5: Vall.s-Pulgcerdà,
Avui, dissabte, a les deu de la nit,
Demà, diumenge, dia 2, a les onze blica ... i ara descansaran. tot prepa- tre els corredors nacionals I estran- :123 km.
GOLO
al Prat de Llobregat, a la. sala d'es- del mati, a Sant Andreu (Ponç l Ga- rant la _quaranta-vuitena! I Un cas gers.
Sisena: dia. 6: Puigcerclà-Girana,
Extr&Ordínari concert a càrrec
pectacles del Casal Català, concur- llana, 58 i 60), es classificarà la sec- de longevitat artística, i de simpatia
EL PRECINTATGE DE LES 150 km.
del novell
sarà el Quadre Escènic Joventut, dl- cló de teatre del Casal de Sant An- i estima per part del públic. Quf
Setena: dia 7: Girona-La Bisbal,
MAQUINES
rigit per Esteve Forgues i Codina. dreu, dirigida per Isidre Aloy i Orau. pot dir igual?
Ahir començà el precintatge i són 170 km.
ORFEu . ..::f.'I\SIHJC
Pertany a la secció «B». Represen- Pertany a la secció «C», i represenmolts els corredors que ja han reaVuitena: dia 8: La. Bisbal-Terrasque d.trigit pel mestre Ernest
RECITALS litzat aquesta
tarà, imposat, el primer acte d'«El tarà, imposat, el primer acte de «La.
obligació; també han sa, 149 km.
Cervera, Interpretarà un escollit
Els donarà. Maria Antònia, dintre arribat els participants a la volta,
gra de mesc», de Josep Feliu i Co- Creu del f •d», de Ramon Vinyes.
Novena: dia 9: Terrassa-Barcele>programa d'obres de Millet, Pedina. Com a lliure elecció, el primer Com a lliure elecció, el segon acte breus dies, a Barcelona. On? Es un holandesos i belgues, que vénen amb na¡ 184 km.
canins, Pérez Moya, Sanxo Marsecret. Un secret que no ho serà im- un manager i massatgista especial. El palmar's de la Volta
acte de o:Mossèn Janot», d'Angel Ou!- de «La fallida», de Josep Prat.
a Catalunya
raco í Morera
merà.
El Jurat estarà format per Josep mediatament que sigui emparaulat Han arribat molt animats i dispoAny 1911: Guanyador, Sebastià
el
local.
Perquè
els
secrets'
de
teatre,
Maria
Folch
i
Torres,
Josep
LleoPer a invltaclon::;: Avinguda
a remarcar-se per les nostres Masdeu, espanyol.
·
tots són Iguals. Sóu secrets mentre sats
ROMEA. «MORENA CLARA» nart, Ramon Vinyes, Vicenç Coma no
carreteres.
Prat de la Riba, 2. Olis i SaAny 1912: Guanyador, Josep Maghi ha. res en ferm ...
i
Solei,
P.
Vinyoles
Vivet,
J.
Soler
L'equip oficial italià del qual tant dalena, espanyol.
bons. Tc:èfon 78393. Bar Bona94 representacions, 9-t plens
Parcerisa, Josep Maria Junyent, F.
se n'havia parlat aquests dies, deAny 1913; Guanyador, Joan Marno~·a Sant Gervasi, 98. Carrer
REGIM
FEIXISTA
El Jurat que es traslladarà al Prat Mas Abril. Albert Piera i P. Mauri
cididament no hi prendrà part.
U, espanyol.
l:5arag0boa, 90. Plats' i Olles.
El
Reich
ha
procedit
a.
la
confisestarà integrat per Florenci Comet, Ribes De secretari actuarà Josep cació de les propietats
HORARI PROBABLE DE
1920: Guanyador, Josep Pelletier,
escèniques del
Miquel Clivillé, Josep Maria Folch Güell.
francès.
L'ETAPA D'AVUI
cèlebre
Erwin
Piscator,
creador
del
També demà, diumenge, a les cinc
Avui, a dos quarts de nou
i Torres, Lluis Elies, Emili Tintorer I
Es com segueix:
1923: Guanyador, Maurice Vllle,
Teatre comunista de Berlin, en el
de la nit
J. Navarro Costabella. De secretari de la tarda, a Sentmenat, concur- qual es representaren
Barcelona <sortida Plaça d'Espa- francès.
obres seves
sarà
l'Elenc
Artistic
de
la
Societat
actuarà Gregori Sierra.
1924: Guanyador, Miquel Mució,
amb escenari giratori. L'any 1923 nya, Bar La Pansa), O quilòmetres,
Teatre Fontova
També avui, a les nou de la nit, Coral «La. Glòria Scntmenatenw, creà Piscator el Teatre circular, a les 3'30 hores de la tarda.
espanyol.
·
dirigit
per
Joan
Llonch
I
Vilà.
Pera. Puig-re1g, concursarà la Joventut
Esplugues, 5 km., 3'40.
(Santa Coloma de Cervelló
1925: Guanyador•• Miquel Mució,
amb l'escenari giratori 1 el públic
tany
a
la
segona
categoria
de
la
Artística Manén, dirigida per FranespanyoL
Sant Just Desvern, 3 km. 3'46.
Colónia Güell)
assegut també en butaques gi!atòcesc Parcerisa I Mosoll. Pertany a la secció «A». Representarà, Imposat, ries. Doncs a aquest home que tant
Sant Feliu de Llobregat, 4 km., 1926: Guanyador, Victor Fontan.
L · op e r e ta. cinematogràfica
segona categoria. de la secció «A». el primer acte de «La mitja taron- ha treballat pel teatre, el Reich li a. les 3'54.
francès.
Ronn11. per Ka.te de Nagy 1
Representarà, imposat, el primer ac- ja», de Josep Maria. Arnau. Com a
Pallejà, 7 km. 4'08.
1927: Guanyador, Vlctor Fontan.
Willy Friucb.
te de «La mitja taronja», de Josep mure elecctó, «Dilluns de saba.teu, ROMEA. <<MORENA CLARA»
Sant Andreu de la. Barca, 4'13.
francès.
Representació per la compaMaria Arnau. Com a lliure elecció, de R. Ramon Vidales.
Martorell, 10 km., 4'28.
1928: Guanyador, Marian Canyarnyia. Estudi d'Art Dramàtica,
El
Jurat
que
es
desplaçarà
a
SentLa
que
més
emociona
i
d.tvertelx
més
el segon acte de «Rei i Senyor», de
Abrera, 6, 4'40.
do, espanyol.
de Mollns de Rel, de la. comèmenat estarà. integrat per J. Bernat
J . Pous i Pagès.
Esparreguera, 6 km., 4'52.
1929: Guanyador, Marian Canyardia de J. Navarro Costabella,
El Jurat que es desplaçarà a Puig- i Duran, Andreu A. Artis, J. Mlllàs- pren tota la seva producció... DeciCollbató, 5 km., 5'02.
do, espanyol.
didament
Hitler
és
un
enamorat
de
el qual assistirà a la represen·
reig, estarà constituït per Llufs Se>- Raurell, Marià Amat, Ramon Vinyes,
Monistrol, 8 km., 5'18.
1930: Guanyador, Marian Cauyarler, Marià Amat, Baldomer XUré, Agustí Collado, Mart! de Riquer, la cultura. De la. seva, que no de la
tació
La Bauma, 2 km., 5'25.
do, espanyol.
dels
altres.
Víctor Mor4 1 Ramon Vinyes. De Emili Tintorer, Gracià Sànchez
Castellvell I Vilar, 2 km., 5'27.
1931: Guanyador, Sa.lvadc.r CardoVICTOR DAURA
secretari actuarà Claudi Fernàndez Boxa i J. Roig Oulveruau. De sccr&Manresa, 10 km., 5'40.
HOM PARLA DE GIMENEZ
na., espanyol.
i
Castanyer.
tari actuarà Pere Puig.
SALES
Santpedor, 12 km., 6"00.
El tenor
1933: aGuanyador, A. Bovet, ItaManresa, 7 km., 6'15.
lià.
I finalment també demà, a dos
¿Què fa Giménez Sales? ¿Es cert
JOAQUIM SABAT
LES ETAPES A CORRER
1934: Guanyador, A. Rogora, itaquarts de deu de la nit, concursarà, que entrarà a formar part d'una
Primera: dia 1 de juny: Barcelo- lià.
Un formidable doblt programa. FOX a. Cassà de la Selva, l'Agrupació companyia. de vodevil que està en
donarà un concert d'escollides
cançons.
1935: Guanyador, ?
Un film d'acció 1 comicitat
d'Art Dramàtic Renaixement, dirigl- formació per actuar aviat en un na-Manresa. 87 km.
da per Ermenegild Roure i Tuneu. teatre del Parallel? ¿Què bi ha d'alLa tiple
Pertany a la segona categoria de la xò que es parla que el notable 1 pe>--------~------*:------~-------secció «A». Representarà, imposat, pular actor la temporada. vinent treANGELA MARTINEZ
el prbner acte de «La. mitja taron- ballarà en un teatre clàssic de voamb
acompanyada. al plano pel proja.», c:te Josep Maria Arnau. Com a devil també del Parallel? ¿No és més
fessor Jaume Mestres, cantarà
Jobn Boles i Claire Trevor
]Jiure elecció, el primer acte de «La. possible aquella altra versió - igualescollides oomposicions.
ment en boca. de molts - que GiAquesta nit, a la piscina del
i una superació dels films dc misteri Fosca.Jt, de Florenci Cornet.
La meritisslma formació Inménez Sales serà l'actor còmic d'una
C. N. Barcelona, la primera
ROMEA. «MORENA CLARA» companyia dramàtica catalana que
fantil que dirigeix el mestre
Enric Esttvill i Vaqué
Aplaudida. per 90 000
t d
a la. tardor debutarà en un teatre del
reunió
del matx Selecció
CAMISERS
.
espec o. ors
centre?
amb
Catalana
• Suïssa t el partit
LES GAVINES
BARNUSSOS NOVETAT
El Jurat que es traslladarà a casNo hem pogut posar res en clar.
Warner Oland 1 Mari Brian
Des de 12 pessetes
sà de la Selva estarà constituït per
Només sabem q~e Gimén~z Sales
de «water polo» Espanya DE LA BARCELONETA PROXIM
DILLUNS, ESTRENA AL Florenci Comet, Joan Fernàndez 1 treballa a.l Pampeta am~ laplaudiVESTITS BANY LLANA
Suïssa
Casta.nyer
Víctor Mor4 Ignasi 1 ment general de tothom 1 que aquest
Des de 6 pessetes
Agustí M~est Sabater J ' Navarro estiu - quan la calor ja no permeAvui, dissabte, a les deu de la nit,
Avui, dilsabte, a les deu
21
Costabella 1 Baldome; Xuré De tl l'actuació - junt amb la coma la piscina del C. N. Barcelona se
de la nit, al
secretari actuarà Antoni Mass¿nl.
panyia d'Assumpció Casals anirà
celebrarà. la primera de les solempels pobles de •tournée» represenCentre Català Republicà
nitats natatòries i water-polistiques
tant «& poble no vol la guerra• i
--------------~*:---------------que organitza la Federació Catalad'Esquerra
«El jutge està malalt».
na de Natació Amateur. amb la viCARNET
Això no vol pas dir - el teatre
DISTRICTE IX - Avinguda
,
TEATRE BARCELONA
sita. de l'equip de Suïssa, que for1
té
aquestes
sorpreses
que
Giménez
Gaudí, 79, baixos
men part de la. primera setmana de
DE L'EXCURSIONISTA
Sales sobtadament no ho deixi tot
El sainet en un acte L'agènL'Agrupació Excursionista Perla, l'esport de la U. C. F. E. i que haui entri a formar part d'una nova
cia d'informes comercials, pel
companyia que encara no ha estat demà, diumenge, farà una sortida rà de constituir unes manifestacions
Quadre Infantil de l'entitat.
objecte de versió. I que la compa- a la font de la Booaigua, de Sant esportives essencialment populars
pels preus establerts.
Just Desvern.
nyia sigui castellana.. ..
El drama en un acte, d'En
El programa està format per proSortida: Diagonal-Balmes, a les set
Creuet.
ve:¡ de gran transcendència per e. la
El gènere costumista andalús se- del seu personatge va fer la prestlSecció
de
cinema
de
l'Ateneu
del
matt
•
•
•
guelx obtenint falaguers èxits a.l giosa. primera actriu senyora MeronataC'ló catalana 1 en les quals prenLA MORTA
teatre de vers. Una onada d'andalu- brives. No pot demanar-se una mldran part els més confirmats espePopular
de
Gràcia
L'Associació
General
d
'Empleats
c1sme enva3ix els escenaris. U':la.
El tenor Baldomer Miralles 1
Demà, a dos
d'onze del ma- ¡d'Assegurances (Secció Excursionls- cialistes, la qual cosa suposa. d'anonada, però, agradosa, simpàtica, ROMEA «MORENA CLARA» tl, tindrà lloc quarts
la tiple Marta Fort, acompaal
local
del Cinema 1 ta), té organitzada per a demà, d.tu- tuvi una garantia d'extrema comque fa de bon aguantar.
•
nyats a piano per la senyora
Teatre Bosc, la segona sessió de menge, una sortida familiar, per a petició, màxim per tractar-se d'eleLa figura central d'aque¡;ta dar300 riallades per representació
Remei Riu., cantaran un escocinema presentada per la Secció de tot el dia, a La. Floresta Pearson. ments que representaran un paper
rera comèd.ta de Femàndez de Sellit programa de cançons.
villa gairebé és idèntica a la pro- llor lnterprets.cló. Tots eis diversos Cinema de l'Ateneu Popular de El lloc de reunió dels concurrents importantisslm en els propers Camtagonista de "Ma.dre Alegria.". Una. estats animics perquè passa la. pro- Gràcia.
és a la Plaça de Catalun~ Estació pionats de Catalunya.
El prestid.tgitado~ Verani fa.i altre tenen el mat~lx caràcter, la tagonista de "La casa del olvido",
Pel que es refereix al water-polo
Després de l'èxit assolit en la prl- F. c. de Sarrià, a doo quarts de
rà una demostració del seu
mateixa psicologia, estan tallades foren intelUgentment expressats per me-:~, aquesta Secció no ha dubtat vuit del mati. Voca.I, A. Giménez.
cal dir que per constituir un enigart.
amb el mateix patró i encerclades tan notable actriu.
gens a
una altra,
ma. la vàlua. dels suïssos, igualment
• • •
L'escenografia. de Fontanals, justa tenint comorganitzar-ne
Recital a càrrec dels senyors
per Igual ambient.
a fl a més de la propecla Secció de Platja del Club d'Es- es presenten problemàtiques les posAltrament, "La casa del olvldo" i entonada.
Garcia CaStanyé, Xuclà, Frelció d'aquelles pelUcules que a tots ports de Muntanya, assabenta els sibilitats del cset» selecclonat per la
no és una. comèdia. humana, a desLLUIS SOLER
xa. 1 Cinca, Cels nens Casamiens interessen per la seva finalitat, &eus socis que demà, diumenge, !nau- F. C. N. A., ja que cal pronosticar
grat del mistic humanisme de la
quela i Carbó.
contribUir a alleujar la situació d'al- gurarà 1.a. temporada de banys a la que aquests partits constituiran per
protagonista. Podia l'autor haver
·"'
guns companys; per aquest caire caseta de la. seva propietat, installa.- e. l'equip d'Espanya una nova mo&'
fet una comèd:a de tesi, d'un aspre
DILLUNS, ESTRENA
benèfic l'Empresa del Bosc ha cedit da a la platja de Badalona.
fons dramàtic, d'una alta valor psitra de la seva Indiscutible classe inDia 8 de ;uny, a les
gratuïtament el local.
cològica I ha preferit fer una obreta
• • •
ternacional.
deu de la nit, al
sentimental, en alguns moments,
El programa. és el següent:
L'A. E; Montsec, demà, diumenCom a nota simpàtica cal esmenfins
I
tot
senslblera,
en
la
qual
\mt
1.
Documental retrospectiu de la.
tar que la participació en aquestes
Coliseu Pompeia
el tema com els personatges cenCOTILLES CO P~ ECTORES
Rússia del 1918.
reunions del campió de Suïssa, BOTravessera, 8
trals, queden esvaïts entre la. turbali. De l'Esport Soviètic.
ni, el qual, juntament amb els es11
11
Sota. la. direcció de Joan Musté, i , multa · d'escenes episòdiques, molt
III. El drama de les mines «Carpecialistes Muntané, del c. E. Megracioses i pintoresques, però, un
es posarà en escen.1. el vigorós
bó» de W. Pabst.
d.tterrani; Herbolzhelmer 1 HeldenHOSPITAL.
17
I
133
xic
massa
allargassades.
drnma en tres actes d'Angel
Per a localltat:.s al preu únic de
relch. del C. N. Barcelona, efectuaEl
mèrit
d'aquestP
comèdia
hi
ha,
Guimerà.
~~~~~¡¡;~.;~fifíri~r"~ 0'50 ptes. abans dtl dia d!' la data ge, farà. una excursió en dos auto- ran tma e~:hibicló de salts de tram• a: Ateneu Popular de Gràcia., Sal- cars, sota el següent Itinerari: Gavà, polí.
L'ANIMA ES MEVA
ROMEA. «MORENA CLARA» 11
meron, 177-179. Ateneu Enciclopèdic Castelldefels, Sitges, Vilanova I La
Ballets per l'Esbart de DansaiGenial creació d'Aulònia Herrero ~CIIAR1!l~!!o""'!!!'!-W~"~-~~IIWI~J~IO~~~D~IIl!IIIICIII~~)IIf'Q!~~H Popu~ar, Carme, .30. Ateneu Obrer Geltrú, Calafell, Vendrell, Vilafranres uGermanor», de la J. d'E. del
W•(·FIE LOlB:i,KIMf IUAHS
&U.CIE AI.LfM Ma.rtmenc, Besalu, 14. Cooperativa ca del Penedès, Ordal I Barcelona.
que cercar-lo - com en tota la proCamp d e l'Arpa, acompanyats
y
<U.a. Lealtad11, Montseny, 81. Aca.dè- Sortida de l'estatge social, Tallers,
ducció
costumista
andalusa - en el
per la Cobla Montsen11
.t
~
por mia Labórista •EsperaHt.o». Cros, 14, 50. intertor, a dos quarts de sis del
diàleg, en l'ambient i en Ja part epi,.id ~V'"~ Ctcrrel. Paco Kaj Amo, Salmeron, matí.
Gran acte de concert pels eml·
sòdica. El tema és el de menys. ~ ~ .. l"("
J'.Ww~ 56, pral.. prtmera 1 Sindicat Mernents cantants dd Gran Teatre
• • •
com un pretext per a donar lloc a IJ¡II~ U
MENJAR BE I ECONOMIC
cantil, Portaferrissa, 19, pral.
del Liceu: Josefina Blanc, .;ola presentació d'una sèrie da perso- DOBLE PROGR.AdiA
L'Agrupació Ciclista Poble Nou
PARAl\IOUST
na~ tots els quals dialoguen entre
pran; Antoni Marquès, tenor;
demà, diumenge, efectuarà una e¡cAL RESTAURANT
GARANTIT
si. amb mer;dional verbositat, diuen
Ricard Fuster, bariton; Patrici
«Glòria que mata>>
cursló a Tarragona. Es sortirà de
enJ
oyosos
acudits
i
es
mouen
de
Bertran, baix. Mestre acompa.(GRANERO)
!"estatge social P. Triomf, 73 <camanera força original. Fs la part exnyant, Josep Rodon
Es tracta. d'una pelllcula a base fè>, amb direcció a l"Ordal, I es reterna de tn comèdia 1a més reeixida. La vida privada d' Ann Har· d'una completa. recopilació de fets tomarà
per Sitges. 200 quilòmetres.
Sardanes per la
La po.rt ter\1à.lca - qu~ (!:¡ la més
d'mg .I eI f'lI m IVtna»
tauròmacs que conten per mitjà de Hora de reunió, a les quarte de la
Cobla Mo11tsen11
essencial - tot just qued1 esbossa- .
Rue Geoffray Marle, 11
da. Ignorem f i per omiStiió o per in-¡
. la imatge la vida del que fou torero, matinada.
Per a invitacions: Salmeron,
CUlNA CATALANA 1 ESPANYOLA
tenció. Omissió, pe~· manca ~ ,m;vi
Ann Harding, la rossa protagonls- Manuel Granero. A través de les
• • •
núm. 208 (bar), telèfon 78908, 1
dram~tic o 1nte.llcJó per recel d e- ta del film Ràdio «Dlvlna» que es escenes veiem desfilar, des dels seus
L'Associació d'Idealistes Pràctics,
nl Coliseu Pompela el dia del
nutjar el públic, aquest sector del
'
primers passos, el que fou l'exlsténf~Stival, dea de les tres de la
públic que no 11 plau anar al teatre projecta cada dia tarda 1 nit al Co- cla del malaguanyat Granero, mort demà, diumenge, efectuarà una excursió a Sardanyola. Sortida per la La Festa de Comiat a la Neu
tarda.
a capficar-se ni a plorar, perquè diu liseum. té en la seva vida. prtvada en plena joventut i triomf.
Phça d'Urquinaona (tramvia d'Horque les cabòries 1 maldecaps ja els l'amargor grisa d'un divorci.
Poques vegades la cambra ha. po- ta), a dos quarts de set del mati.
al C. E. de Gràcia
passa a casa.
La Secció d"ESports de Neu del
Un diàleg viu. vivaç, farcit d'acuAnn IIarding està actualment cU- gut recollir Instants de tanta eme>• • •
tivitat com són els de l'agafada.
Club Excursionista de Gràcia avisa
ROMEA. «MORENA CLARA)> dita, UII8 finals d'acte efectistes i voretada de Harry Bannister, I en L'objectiu,
El Club Excursionista de Oràcla tots els seus socis que el vinent dles
que el miracle,
un ben dosificat sentimentalisme, el fons del seu cor bi ha el dolor pogué retenir diria
els tràgics moment.s organitza per a demà, dium.e03e, jous, dia 6 de juny, a les' deu de la
No agrada. No satisfà. Entusiasma! són k:s qualitats més reeixides de
"La casa del olvido" i ensems els perfectament natural de la seva exJs- en què el cèlebre torero, envestit pel wll\ sortida a la font dEn Sòcies. vetlla, tindrà lloc, a la Sala Helena
elements que més contrwtüren a l'è- tènc!a Incompresa. Ann Hard.tng, toro, era ferit de forma lmpressio- Itinerari: St. Andreu de la Barca, <G~ronn. 176l. la test.~ èe comil\t n
x.it espontani que obtingué el dia de
nanl; junt a la barrera. Aquesta pel- font. d'En Sòcies, Montmany, Palle- la neu 1g35, en la qual es desenrot..
l'estrena.
com la dolça cPeggp de «Divinal, Ucula és presentada
per Unió Film jà. Sortida a les 7'58 del mati pels llari. un exl.eni programa, que comL'obra fou interpretada amb tot té l'analogia del dolor moral en la S . A. al Teatre Espanyol
F\>rrocarrils Catalans (Uagòria).
prendrà m\Uica, danses plàStiques,
afecte l perfecció per la. compa- se\'-a. ànima.
cançons de muntanya i una extranyla de Lola Membrives. A remarcar,
ordinària projecció de films; es proEn «Divinal, aqueix fUm C!Ue hula tasca artistlca d'.Helena. CorteslSOCIETAT OBRERA aL'ARna 1 AleDlldre Ma:dmino.
jecta.ran els fUms cL'&qui a Nomanit:z.a algun¡ moment.s de la vida
TESA•
Paràgraf a part, ens plau mencioruecu l •Escaladores de las CUmDiumenge passat tlngué lloc la nar la magnifica
interpretació que privada de l'actriu, Ann Harding acbres. (aquest passat en aparell sofunció en honor I profit de l'actor
tua. meravellosamenL Interpretant la
nor).
¡enèrlc senyor Antoni Margineda,
doctora Slmmons. «Peggyt, amb la
Per mitjà d'aquesta nota. resten
el qual trlà el sainet en tres actes a les deu de la vetlla, tindrà lloc senzilla naturalitat que ba caracteInvitats a la. \'etllada tots els simpa«La més bonica del barm.
una representació de t:Terra Baixat, ritzat sempre la seva. tasca. La eetitzants a. aquestes festes de oomFou un èxit per l'homenatjaÇ, puix en funció d'honor I a profit del pri- cunda, en el rol de marit Inconstant,
panyoni• entre els amant:.s de l'eaque se 11 féu una. veritable demos- mer actor senyor Joan Marlné, al Robert Young; en el de fidel enaport de l'esqut.
tracló de les simpaties de què frueix qual desitgem fellç resultat com a morat, NUs Asther, 1 en el de perlPer a programes 1 altres detAlls,
entre els seus companys i amics.
pagament dels seus esforços en pro llosisslma rival, la suggestiva ·Sari
a restat¡e del Club (Astúries, 33,
Diumenge proper, dia. :¡ de juny, de l'entitat.
Marltza..
prim r>, de set a nou de la vetlla.
Avui, dtssabte, a les deu
de la 11it, al
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DE M A, A LES CORTS

El partit Barcelona-Llevant,
corresponent als quarts de
final de la Copa d'Espanya ¡
el «Unión Frutera»-Santiveri
per al Campionat d'Espanya
Amateur
Am¡, la. moral que U haurà proporcionat el fet d'hav:: eliminat el
València. en els vuitens de final el
Llevant vindrà dium~nge a d1sp~tar
al Barcelona, a Les Corts, el primer
dels dos encontres eliminatoris, corresponents als quarts de final del
campionat Copa Espanya. El Llevant, que compta amb un magp.iflc
conjunt, format a base d'elements
que sobresurten, ultra que per la
&eva qualitat per la. seva joventut,
serà ua adversari difícil per al Bo.rcelona, encara que aquest es llançarà a la. lluita runb el mateix entusiasme 1 empenta. En l'equip del
Barcelona farà la seva segona sortida l'uruguaià Fernàndez, que diumenge passat produí en general una
impressió ben satisfactòria. De no
produir-se cap variació a darrera
hora els equips e$ presentaran de
la segtient manera:
Barcelona: Nogués, Zabalo, Arana, Pedrol, Berkessy, r'ranco, Vantolrà, Raic, Escol4, Fernàndez 1 Cabanes.
Llevant: Vidal, Puig, Núfiez, Dolz,
Guillen, Porrera, Puig li, Artigues,
Calero, Felipe I Apariclo.
Abans d'aquest partit, a. tres
quarts de tres, se'n jugarà un també corresponent al camplon11.t d'Espanya. sl bé entre equips amateurs.
Seran aquests el de la «Unión Frutera», de Novelda, i el Sanhverl, de
la nostra ciutat. Es tracta d'una eliminatòria definitiva. I caldrà perllongar la lluita si al terme del
temps reglamentari no s'ha decidit
el partit.
TORNEIG DE PROMOCIO

Badalona • Granollers
Demà. tindrà lloc, al camp del Ba
dalona, aquest intcre¿;sant encontre,
que promet ésser molt competit.
Com tots els partlts que badalonins 1 granollerins han disputat es
preveu que el que demà jugaran al
camp de Sant Adrià serà força interessant 1 competit, ja que ambdós
sortiran al terreny disposats a ferse ;;eva la victòria i a tal fi posaran
tot el seu entusiasme, puix que l'eqwp que resulti guanyador tindrà
molt de guanyat per a classificarse en aquesta Promoció.

BOXA
Avui, a l'Iris Park, una interessant reunió
Per a avui, a la nit, ultra. la. disputa dels quarts de final de tots els
pesos, es !aran les semifinals dels
pesos mosca, gall, welter i fort. Aques-ta reunió interess:m veurem e11
acció els militants de les categories mínimes que més s'han des·
tacat durant el torneig, l'emotívl·
tat dels welters i el debut dels pesos
forts, que en la. seva eliminatòria
inicial han de d.tsputar les semifinals.
La reunió començarà. a un quart
d'onze. Una hora abans, però, es
farà el sorteig corresponent d'encontres a fer.
----~~~--*--------~-AL CASAL DEL METGE

Vetllada dedicada a la Bona
Taula
Avul, d.tssabl", :. les deu de la
vetlla, l'Agrupació Artistica del Casal del Metge ha organitzat una.
vetllada dedicada a la Bona Taula,
la qual es desenvoluparà sota el següent programa:
PRIMERA PART
Primer: Film Walt Dísuey SU!y
Symphonies: «Llegenda de Pasqual,
Segon: Documental sobre la fabricació del brou Maggi.
Tercer: «Un as als núvolsJt, per
Chester Morrls I Billie Dove.
Quart: Exposició de la Taula Parada, amb la contribució de les ge.
güents cases~
Joc de taula: Antoni Jaumà.
Vailtella. cd:;talls i coberts: eLa
Cartuja de SQ\illa».
Mobles: Planena. Qul'raltó i Companyia.
SEGONA PART
«Elogi de la bona taula~~, pe¡ public:lsto. Rafael Moragues.
TERCERA PART
Elaboració de dos plats pel professor de cuina de l"lnstitut de Cultura de la Dona, J. RondiSSoni, sota.
la direcció de la revista «Menage.t.
«Llagosta a la Bellav!stall.
«Tartlt a la Francfort».
Durant !"elaboració farà els comentaris ndlents el doctor Jeroni
Moragues.
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LA MUSICA

El dijous, dia 6 del proper mes de
juny, a les deu de la nit, l'Orfeó
Grac!enc donarà un extraordinari
con cert. el programa del qual serà
Integrat per escollidfssimes compostclons d 'autors catalans i estrangers.
Aquest concert serà dedicat als
socis-protectors i tendrà lloc a l'estatge social de l'entitat.
Els senyors socis que desitgin adquirir invitacions per assistir-hi, poden passar per la. secretaria de l'Orfeó, on els s~ran lliurades.
RECITAL LEOPOLD CAR·
DONA A ·LA SALA RIB AS
Per a.l proper diumenge, d1a 2 de

Juny, «Mundo :MusicalJ anuncia ei
primer dels recitals que aquesta puixant publicació oferirà mensualment
als seus &Ubscriptors.
Aquest recital anirà. a càrrec del
notable pianista Leopold Cardona i
tindrà lloc a la Sala Ribas. Rambla
de Catalunya, 5, a les deu del vesUN CONCERT M A TINAL
AL TEATRE NOVETATS

• Diumenge vtnent, àla

2,

a les on~

ze del mat!, serà presentada per l'eminent cant.a.triu Josefina Huguft,
la seva deiXeble predilecta Hcrmú1la
Onrcla, la qual interpretarà. un selecte programa Integrat per obres de
:r-.Ieyerbeer, Arrieta, Pucclnl, Vives,
Cabàllero, Penella, Burrull 1 Valverde.
Coliaborarà en aquest CO.''Icert la
pillll.lsta. Diana Pey, la qual .lnterpretan\ diverses obres de Ch opin, 1
en primera audició algunes obres del
compositor Manuel Yuste.
Ln senyoreta Garcia serà acompanyada pel pianista senyor J osep
Frelxa.
L 'ESTUDI
CONCERT
A
LAPORTA
Diumenge, dia 2, a les cinc de la

tarda, t!ndrò. lloc un concert de deixebles del mestre Antoni Laporta
Astort, en el qual les senyoretes ~
maine Buire, Josefina Escolà Costa,
Anna Maria Ribalta, Suzanne Buire,
Luctenne Herre!.z i Regina Laba, en
.Wó dels senyors UuJs Benejam.
A¡usU Hernàndez ! de la senyoreta
Ivonne Buire, Interpretaran obres de
Mendelssohn, Albéniz, Rimslcy-Korsaltow, Schubert, Haydn, Tartini,
Salnt-Saènc;, Grieg, Chopin i Mozart.
DOS GRANS CONCERTS
PER L 'ORQUESTRA SIM·
FONICA DE MADRID
Per als dies 3 I 5 de j uny hi ba
anunciats dos grans concerts al Palau de la. Música Catalana, per l'ad-

mirable Orquestra Simfònica. de Madrid.
Tant per la meravellosa qualitat
dels seus Instruments de corda, com
per l'eminència dels seus solistes ¡
equilibri de les altres parts del conjunt simfònic, les execucions d'aquesta Orquestra ens porten sempre
l'enc!s de la perfecció. L'illustre mestre Arbós, amb el seu entusiasme i
dinamisme sempre renovats, amb la
seva. ciència admirable de la direc_s.ió 1 amb la seva. comprensió profunda de les obres. obté d'aquest
conjunt versions que poden ésser
comparades amb les de les més famoses orquestres d'Europa.
Els dos concerts, únics que donarà a Barcelona l'Orquestra Simfònica de Madrid, són reservats per a
l'Associació de Música. Da Carnera
o sigui, que r.omés aquells que per~
tanyin a l'esmentada Associació podran tenir el ¡oig d'assistir a aquests
memorables concerts.
((coN CERTs vEsP E RT INSl

Amb aquest tftol, la Sala Ribas
ha organitzat, sota la direcció artfstlca del mestre Pahlssa, uns concerts, que es començaran per una
sène en aquesta mateixa primavera,
i que es reprendran a la tardor vinent.
Aquests concerts tindran ra.mntat-josa qualitat de celebrar-se en
una bora assequible a tots els aimants de la bona música, perquè Undran lloc de les 7'10 a les 8'10 de la
tarda.
El primer d'aquests concerts ha esl:~t encomanat al notabillsslm «Tercet Bocquel.», considerat com un dels
mlllors tercets de corda que actualment existeixen i tindrà lloc avui.
El segon I tercer concerts aniran
a. càrrec dels notables concertistes
senyora Anna March d'Estelrich, pla-

:t a bumanltaf
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LES LLETRES
UNA BIOGRAFIA OPORTUNISSIMA

ASSOCIACI O DE M USICA
DA CA M ERA

L'Associació de Música. Da Camera. clausurarà el curs actual dels
seus concerts al Palau de 1& Música
Catalana amb dues grans manl!estaclons simfòniques, confiades a l'Orquestra Simfònic!l de Madrid,, que
dirigeix l'eminent mestre Arbós, per
al qcal objecte v!ndrà. expressament
a la n01>tra. ciutat l'esmentldà Or;
questra, completa, o sigUI, formant
un cMjunt de vwtanta professors.
Ac;:.:ests concerts. que per la llur
importància 1 solemnitat constituiran un digne coronament de les activitats de cMú.~ca Da Carnera» en
aquesta temporada, tindran efecte
dilluns vinent, dia 3, 1 dimecres, dia
5, amb dos programes que ban cridat molt vivament l'atenció dei ncistre públic interessat per les més lmportant.s manifestacions musicals.
En el primer concert h l prendrà
part un artista de categoria. excepcional: el famós pianista Leopold
Querol.
CONCE RT DEL DEGANAT
D E MESTRES DE BARCELONA AL
CASAL DEL
M ESTRE

Mal com en els m oments de «deflació» - valgui el neologisme- dels
entusiasmes, és tan útil retreure l'exemple de les vides exemplars. VIvim, els r epublicans de Catalunya. !
d'Espanya, sota una consteHacló adversa. L'espectacle de les claudicacions i les anomalies que constatem
a diari és prou per a aigualir els
més sants propòsits 1 frenar abnegacions i pur itanismes. Convé. ara
més que mai, emmirallar-nos en
aquells homes purs i r ectilinis, que
saberen consarrar llur vida a l'I deal
I. en cap moment no el mistificaren
nl el traïren.
Francesc Pi i Marrau -«l'avi» dels
federals, com Francesc Macià fou
«l'avi» dels nacionalistes- figura,
per dret propi, en primera linia, dintre l'estol dc patricis del dinovè que
Irradien, a. través dels anys, una claror que creix, enlloc d'atenuar-se,
amb la distància.

Avui, dissabte, dia 1 de juny, a
les deu de la vetlla, al Casal del
Mestre, Urqulnaona, f , pral., es donarà un selecte concert en el qual
prendran part els artistes del Gran
Teatre del Liceu Ricard Fuster, ba•••
El nostre company de premsa.
riton; Antoni Marquès, tenor ; Joseta Manén, soprano, i Francesc Fi- Francesc Caravaca ba tingut l'encert de dedicar el seu darrer estudi
gueres. mestre concertista.
biogràfic a l'alta personalitat de PI
-----------*------~~- 1 Margall (1). No és la primera vegada que l'autor exceHeix en aquesta mena d'estudis, però avui dirfem
que la seva tasca supera. totes les
acomplertes, anteriorment, de la ma.
te1xa naturalesa..
Caravaca ha conferit al seu treball el to que avui Impera. al món,
El doctor Joaquim Xirau, des- en realitzacions d'aquest ordre. En
cap moment no dóna la sensació
enrotllarà el tema «Herència d'un
panegirista orb, que activa per
o afinitat. Un simple cop
cultural, Nació i Cultura» i simpatia
d'ull a l'extensa bibliografia consula continuació hom constitu{rà tada - la. llista de la qual figura a
del llibre- és suficient
el Comitè Català d' lnteHec- l'acabament
per a donar-nos garantia de la potuals per al Manteniment de sició Imparcial que el biògraf ha. volgut adoptar davant de l'home 1 de
la Pau
l'època. Alxi, el contingut del «Pi y
Avui, dissabte, a. les deu de la vet- Margall& de Francesc Caravaca devé
lla, a la sala d'actes de l'Ateneu el reflex d'un considerable esforç enPolytechn1cum, el doctor Joaquim tic 1 a.nalit!c, que cura de no deforX!rau, explanarà una conferència mar la realitat fent-ne lncenser persobre el tema «Herència Cultural sonalista. Aixl b o de1xa. entreveure
Nació i Cultura», que és esperad~ en el Prefaci, quan examina la transformació operada. en el curs del
amb expectació.
Seguidament, Ja Comlss1ó assesso- temps, en els relats biogràfics, i quan
rada a l'efecte presentarà les con- afirma -i bo creiem- que els mèclusions elaborades, les quals, s1 s'a- todes de Ludw!d, MUler, zweig 1
Maurois són els que ell ha volgut
Falxea elegants, llnles perfectes
adoptar, estimant-o& l'exceHència.
Això no imposa pas que quan la
11
11
narració porta de la mà coincidències entre el biografiat 1 el biògraf,
HOSP I TAL, 17 i 133
aquest bo hagi de dissimular el més
proven, seran trameses a Paris a 'a minim.
«Conferència Mundial d'Inbelle~
•• •
tuals per al manteniment de la Pau
El llibre primer tracta de «l'hoi defensa de la Cultura». Ultra això me». Consta de 112 pàgines•. atapeihom procedirà a constituir el «Comitè d'Intellectuals per al manteniment de la Pau». de Catalunya.
Hom prega l'assistència de tots
els simpatitzants en general, i, en
particular dels Ateneus 1 personalitats que han demostrat interessarse pel vinent Congrès de París.

1

paoyola del vuit-cents, farà bé de llegir aquesta biografia ptmargalllana
especialment a partir del segon capi~
tol, que comença amb 1& descripció
de com pel març dei 1847 arribà a
Madrid, disposat a. conquistar-lo un
jove de vint-i-tres anys, de ~sat
greu, dolç 1 reflexiu, amb un enorme
bagatge de coneixements, però molt

_______
La F'Ira de 8arce 1ona

~----------*,

En la impossibllitat de trobar-~
a Barcelona algunes de les autoritats que han d'assistir a la lnauguració de la Fira de Barcelona Ja
cerimònia ba estat ajornada ~ ~1
proper dilluns, a les cinc de la tarda. A la dita Exposició hi a.sslsitimn
el ministre d'Estat, en representació
del Govern de la República; Mr. Roger Figbiera, conseller d'Estat, expresament delegat pel Govern de
França, les autoritats locals, representacions del Cos Consular de les
Entitats Econòmiques, dels •Expositon;, de la Premsa 1 altres Invitats.
Les invitacions cursades són vàlldes per l'acte inaugural. La Fira
quedarà oberta al püblic a artir
d'avui, dissabte, a les tres ~e la
tarda.

.

Facslm•l de la portada
.
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de
reialisme
frenètic que
ultrapassà
de molt
les violències
revolucionàries
del 1793.
. Pi i Margall va n~ixer en el ,¡
d una famllia menestrala. El seu par~ era teixidor de vels; no interverua. per a res en política i va educar
catòlicament els seus ftlls. Sembla,
però, que el pactnc teixidor, antic
sergent de millc!ans, va sofrir persecucions per liberal sota els monstruós comte d'Espanya.
El futur President de la República. mantfestà una. precocitat extraordinària. Als tretze anys era uu petit san Començava de dibuixar-se
ei seu caràcter : el seu cselt-go>ernmenu. Hom diu, equivocadament,
que fou un lhome de ¡laçJ. Els que
ho diuen no saben veure la flama
viva que cremà sempre sota aque:J.
glaç, que no rou glaç, que fou serenitat, autocontrol, energia. Als set~ anys, Pl i Mar¡all traduia Euripides i composava tragèdies a la
~anera shakespeariana. E.'Cigent pero, amb ell matelx, Pi no volcué 'consag~-se a la literatura. La sem
intutcló magnffica l'empen:¡.ia a ésser apòstol de multltudsl

...

ECOS

FRANCESC CARAVACA
pocs diners a 1& butxaca. A1l1 tro-

bareu com els editors de l'èpocasemblants als d'avui- explotaven
lrúcuament les aptituds del jove
erudit.
Moltes pàgines, Interessants de debò, ocupa la dura lluita de Pl i
Margall a Madrid, en la qual estl¡ue
a punt de deixar la vida en la sórdida alcova d'una dispesa barata 1
la llibertat als calabossos de la ~i
na. De tot va poder-se salvar 1 la.
seva personalitat excepcional
poder anar-se afermant més cada dia
fins arribar a la més alta lnvestidu~
ra de cap de l'Estat.
No hem pas d'intentar recoVIr acf
punt per punt els avatars de l'accidentada vida politica. de Francesc
Pi i Margall. El llibre que estem
comentant r epor ta. una documentació completlssima que parla molt a
favor de qui el signa. Els catalans
coneixem poc els nostres homes.
Són molts el que s'escridassen en l'elogi o en la diatriba 1 desconeixen,
a fons, aquell que els !a vociferar.
Al nostre pafs, estem mancats de
biografies. Com aquesta que ba escrit Francesc Caravaca, on, en estil
clar i amè, despullat d 'enfarfecs i
feixugueses de grandiloqUènc!es passades de moda, ens sigut donat tmbar coneixença àmpha. i fidedigna
amb els millors homes de les darreres generacions.
' Pi i Margall comença d'ésser discutit. Fins avui, els més aferrissats
adversaris se sentien impressionats
per la . seva aureola d'inteHigènc!a,
de rectitud, de saviesa, d'auster itat.
Jo he parlat amb frares que me
n'han fet elogis I amb espanyolistes
cent per cent que reconeixen que
«Pi Y «Marga!• era muy buena. persona ... ».
Però avui pugen generacions joves, . in.fluïdes per ideologies d'altn
tenstó, que no s'estan de «rebentar»
F! _1 Margall. Els uns, des d'una poSlCIÓ ~talanista; els altres, des d'un
mal'XISme desaforat.
Evidentment, Pi i Margall no fou
separatista, ja que a ell hom deu la
plasmació en sistema de la doctrina
federal; nl fou marxista per tal
com colncidi, com més am'unt diem
amb Proudbon. Però, sota tots el~
punts de vista, dificll ens serà trobar un altre home politic més creditor que PI i Margall a l'admll'!lcló
I al respecte deis seus coterranis.
No estem tan sobrats de valors autèntics, en la història politlca del
nostre pafs, perquè peguem entretenir-nos a ju¡ar a iconoclastes, de
bona o de mala fe.

,:a

Eï Tribunal de Garan·
ties Constitucionals
1

Ciutadans!

~artelona, ~ ò'~Uu~re
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Ha dtt AJornar, i ho recorda molt

a temps Caravaca, que les tres excellències que varen concórrer en Pí
van ésser: la lnteHectual, la sensitiva i la moral. A través do la lectura del volum, aixi en el primer
IJ!bre, «L'bome:J, com en el segon,
«Pensament i acció», veureu sempre
com aquelles tres qualitats prcs!delxeo el pas d'aquest estel de primera
magnitud pels nostres h oritzons poUtics. I en moments d'amargor 1
desesperan..-a com els que travessa
avui el republicanisme, ac! 1 a tot
Espanya, és oporturussíma aquest&
aportació de Francesc Ca.ravnca., que
caldria que llegissin tots. Els uns
per aprendre d'ésser incorruptible:;
i servar fins a la. mort In fidelitat a
la idea. Els altres, per tal de no
llançar, per desconeixement !rretlexiu, paletades d'espòrtules damunt
la memòria d 'un home que hauria
de servir-nos a tots de mirall i d'estímul.
P.
111. Franclsco Cara \-aca: «Pi y
Margall:t Edlt.onal Juventud, S. ~

. La ~OI!Ofia he¡elmna era fer mul- 1935.
titud d adeptes a Alemanya. A Praoça, ProudMn a Espanya Pi i Margall. Ben poca rent ací tieta les
urpes d~ l'analfabetisme 'i de l'EsAUTOG~. UlBUlXOS.
glésia, s ocupava de tnosoful. Pi 1
AQOAREL-LES
Margall, jovenet, va saber-se de cor
1 ei més Important assortiment
ben aviat, tota els sistemes 1 \-a es~
de o RA V AT S de Barcelona
tablir_ el seu, personal, que palesa.
la comcldènc!a amb Proudbon. CaExposició I venda a preus In·
ranca estudia inteHI¡entment ,_
venemblanll a
questa coincidència 1 1a irradiació
Y.ETROPOL l l'ANA
hegeliana damunt de tots dos.
Llibreria vella 1 Nova
•••
canJda, 31 U>AI.xos sa.I.a. Mozarl.)
Tot aquell que vulgul tenlr un coneiXement sintètic de la P<>litica es-

tLLJHBES t
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Veredicte dels Jocs Florals
de Sant Boi de Llobregat

Ossorio i Gallardo

Avui a l'Ateneu
Polytechnicum

LA ESCOCESA

•

1¡n altre poeta- , 1 alxi el veiem nosaltres. Tot el que dirfem coincideix
absolutament, totalment, amb el que
ha. dit, d'una manera tan bella i generosa, Agusti Esclasans. Ens cal,
però, destacar una cosa, que ja ba
destacat també el prologuista : l'accent propi, personalissim d'aquest
nou poeta, tan allunyat de la poesia
floralesca com de la poesia friglda
de laboratori. Vegeu, com exemple
; del que diem :

Reunit el Jurat qualificador, ha
emès el present veredicte:
Flor natural. - Núm. 13-i : Qua tre
poemes de desencís. Lema: «Cerques
par ella I consol i bas descobert la
tristesa».
VIola d'or. - Núm. 52: El més bo
dels dies Sants. Lema: «Deia l'amic
al seu amat: tu ets tot ... etc.».
TU
Englantina. - Núm. <18: Espigues i
No et despullis amor ...
Poemes d'adolesclncla, de
Roselles.
Lema: «Visions de J unY'>.
Ara ve a despullarte la lluna,
JOSEP JANtS I OLIVER
Premí Biblioteca Popular de Sant
lmo¡t quieta.
Edlc. «Quaderns Literaris».
Boi. - Ntim. 105: Oracions d'Amor.
Barcelona.
Camina de puntetes pels camins
Lema: «A una santbolana».
Sense Indicació de preu.
[de la nit.
Agrupació d'I ndústr ia i Comerç
Agusti EscJasans, l'escriptor t.an
Ara. entrarà per la finestra
<50 pessetes).- Num. 138: Primaveracombatut, tan vilment combatut 1
!oberta...
Aiguafort. Lema: «Palsatge:J.
envers el qual sentim tanta admiAteneu F:!miliar.- Núm. 110: Viatració. prologa aquest primer llibre
.. ·
ges. Lema: «I sempre el mate1x...».
de poemes de Jaoés i Oliver. La miQuan et despulll la lluna
Ateneu Santboià. - Núm. 130: Ei
llor critica que podriem fer d'aques- '- els teus besos tindran un gust
meu Adeu. Lema: «Record».
ta obra seria r eproduir integrament
lmés viu,
Secc10 Femenina de Lliga Catalael-pròleg, amb el qual estem del tot
de menta ...
na <centra)).- Núm. 69: Tres sonets.
d'acord.
. ..
Lema: «Del cor de la clutah.
Feia temps que teniem aquest l!JI em dic: Aquesta dona que ara
Sanatori de Senyores.- Núm. 106:
bre da.munt la taula. No trobàvem
ltens
Poema de l'amor humil. Lema: «Tu
l'hora de llegir-lo. I és que hi ha
vençuda al braç, amb un desmai
vindràS».
una bora per a llegir versos com
[de branca.
Quirze Parés. - Núm. 79: Estampe.')
n'hi h a una altra per a escol~ mut'arriba. als pensaments,
del meu poble. Lema: «V».
slca.. Vlviem dies d'angoixa de reCooperativa del Vidre. - Núm. 119:
cel, d'inquietud, d'amargor. • Els vivestida amb una. fumerola blanc~~o
Sonets eglogals. Lema: «Monjoia».
vim encara, però en la pausa d'ad'encens,
. Lluis Esquen-a.- Núm. 39: Quan els
questa. primavera, que sembla un rei é8 ella, no una dona de no-res,
Silencis tremolen. Lema: uLiriques
tom a la tardor, d'aquest maig ensinó la que es perfuma del teu
melangies».
fredorit com un novembre, hem po[bés.
Cèsar Dubler.-Núm. 76: El banc
gut agafar el llibre de Josep Janés
de l'obra. Lema: «De la meva. parOliver, tallar-ne els fulls, llegirlo
(1) El subratllat és nostre.
ròquia».
Abans, la lectura no hauria estat
La resta se celebrarà. demà, diupossible. Hauríem passat les pàgines ~~-------*·~--------- menge, dia 2, a dos quarts de cinc
una rera l'altra, les lletres haurien
de la tarda, al Centre Català de
ballat davant dels nostres ulls, els
Sant Bol.
conceptes haurien escapat a la nosPer Invitacions, al domicili dei setra percepció.
cretari, O'Donnell, 32, a la BiblioteAvui, sortosament, això ja no és
ca. Popular, o el mateix dia. de la
pos~ible. Avui hem llegit, 1 hem r efesta al caè del Centre Català.
demanà
que
fos
inclòs
lleglt, el libre amb un ¡oi¡ profund
Ens plau el pròleg d'AgusU Esclaen el sumari que s'ins·
sans, t.a.n noble, tan intelligent, tan
trueix contra el Govern
desinteressat, que coincideix amb
El 11ou acadt!mic francès Claude
nosaltres en l'apreciació del poeta
de Catalunya
I per com ajudarà a. fer-lo veure 1,
Farrerc, antic combatent, ha estat
per tant, a fer-lo estimar als que no
homenatjat pels escriptor$ de Franel coneguin sinó a través de Ja. seva
ça que feren la guerra, amb una
obra, que és, però, la millor manera
de conè1xer els poetes.
maqueta de la 3eva espasa de comNo podem, en escriure aquest cobat, acompanyada d'una sentida dede
PERE
FOIX
mentari, prescindir de les paruales
dicatòria de Roland Dorgelés.
que Agusti Esclasans dedica. al joveníssim J osep Janés Oliver: «Avui,
-Entre nosaltres no hi ha gaires
la poesia eterna s'està movent entre
e$pasu a repartir -va ter el novelboires de desordre 1 de neurosi. S'ha.
lista B ...- A tot estirar, a algú u
arribat ja a perdre, a. hores d'ara.
faria servei un sabre ...
el pur, intlm, profund sentit de l'e1
ha refusat
ternitat poètica. No hi ba devoció
• ••
literària. La farsa. de la poesia pura
ha. esterilitzat ! cretinltzat la divina
A Praga, a l'avançada edat de íO
puixança Urica dels poetes... Benauanys, ha mort un escriptor i perioradament, l'amor preocupa el poeta
pel damunt de tot. I no pas l'amor
llegiu tots
dista, el nom del qual 110 ens han
abstracte ni l'entelèquia subcordial,
volgut dir, i ha deixat la respectasinó l'amor de carn i ossos, l'amor
ble quantitat de 86.000 retrats de doque és gaudi, passió, desig I. tortura,
que viu decorant-se ell mateix a tranes tamo3es del seu temps, els quals
vés de la carn i la sang dels altres,
retrats porten al revers la respectii que és tan p rimitivament dominava biografia. La coflecci6 ha estat
dor com a l'hora llunyana del GéAvui, dissabte, es posarà adquirida pel Museu de la ciutat.
nesl i com en ei jardi, no encara
maleït, del Paradís... Sota el signe
-Heus ací un rècord a batre -va
a la venda
sensualment flamejant del bibllc
dir algú, davant nostre, com a co.
«Càntic dels cànticsll, màxim poementari de la notícia.
ma eròtic, el nostre jove liric ha esQUARTA EDICIO
crit un joc irisat de variacions epi-Què voleu que us digui/ Act ens
talàmiques «que no recorden cap
agrada m.és coHeccion"r originals més jove poeta d'avui» (1), i que
objectà un famós poeta i dramaturg,
ens el presenteu com «un lir!c pur,
molt conegut per les seves velleïtats
fet 1 pastat, amb aplom I veu autènticament personal... Al llarg d'a. ,amatòries.
Comandes:
quest «Tu» plana sempre un picant,
I una mica corrupte, perfum de tarongina., 1 una llum blanca que té
quelcom de pètal de gardènia. 1 de
Barberia, 14 I 16 :a Barcelona
LLEGIU CADA DIA
carn de dona jove.»
TeiUon 14188
Alx1 veu Agustí Escla.sans a Josep
Janés Oliver -un poeta vist per

LLEGINT.::

Pi i Margall, apòstol del fede·
ralisme i símbol de l'austeritat
republicana

des de c~n.tmgut documental i de
certeres v1s~ons de totes les com'Ulses 1 dolondes e~~ de _la lluita
entre la lllbertat 1 1 absolutisme, lniciada, ja a~~ terrible .vessament de
sang, sota 1 mnoble, dcspota Ferran
vn. Es aleshores, 1 any 1824, enmig
de la reacció més espaventable, que
~eix el patriota per antonomàsia,
1:mtltesi dels patriotes que encara
P~tim. La seva vl~uda al món coin111!!!!111!!!!111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1cadenat
ctdelx amb
el «terror
blanc»
desena. Europa,
amb
un va--i-tot

-

5

Reuneix les màximes garanties d'higiene per t!sser
fabrica t el llibret mitjonsoPt procediments exclus1voment
mecànics
Resistència I elosticttot suficients per o ev1tar que e~
trenqui ol caragolar el cigarret.

~s inofensiu I no irrita ta gola p~r ~er exempt Cf&
productes químics periudicials.
lo seva combustió lenta, que sense permetre que s'apagui el cigarret ol deixar de fumar-lo, fo que aquest
no es consumeaxi omb excessiva rapidesa
El cigarret l'assaboreix vostè; no és el
vent qui se'l fumo.
M illoro el gust i l'a romo o~l
tabac. El S M lll O RA

N O TAB LEMENTJII

En cap llar catalana no ha de mancal" LA HUMANI'fAT

la humanllct1

'

Avui, dissabte, a partir de les tres de la tarda, quedarà
oberta al públic la

Fira de Barcelona
La c:erimòn ia inaugura l tindrà lloe el pl'Oper dilluns a lea cinc
de la tarda, seran vàlides les invitacio ns cursades amb data
1 de juny

L'ORDRE
PUBLIC

Ribera
Ahir

*

la tarda va tenir lloc l'acte

INTER ESSANT CONFER ENCIA D EL GENERAL LOP EZ

d'enterram ent del conegut pintor

LA GUERRA DEL CHAC O

,••
.
Bohvla I Paragua~,en principi s'avenen a un armistici de trentadies
o

(Ve de la pàgina 12)
LA BORS A D'Al\I STERDAl\1
R EFL EXA CALMA
Amsterdam , 31. - La s!tuacló del

franc ha repercutit molt poc en
aquesta. plaça. No hi ha cap indicació a la Borsa, per la qual cosa es
tem la desconfian ça del poble holandès sobre la moneda nacional igual
que passa a França.
A tots els cercles h1 ha una gran
calma, no obtant les diticulta.ts que,
per a l'economia holandesa , suposa
la desvaloració del franc.
L'opinió en els cercles autoritzat s
d'Amsterd am és que Holanda no desvalorarà la seva moneda encara que
França ho faci.

Romà Ribera. La. comitiva va diriOCU OA A ftm EL CAP D E
gir-se a l'església del Pilar i després
POLICIA
Ahir, al mati, al despatx del senyor
al cementiri Nou.
La presidènci a del dol estava com- Alvarez Santullano , tingué lloc una
posta pel senyor Santacana , en re. llarga entrevista entre aquest senyor
presentaci ó de l'alcalde, el nebot del i el general López OChoa.
difunt. Dalmau Noguer 1 Ribera 1 Llegiu LA HUMA NI TAT
T ECNICS FINANCE RS ANNO S'HA P ERDUT T OT
el senyor Puig 1 Cadafalch . Hi conGLES O S A F AVOR D E LA
A la crui11a dels carrers ViladacOrreguere n nombroses personalit ats
D ES VALOR A C IO D EL
del nostre. món artistic. Hi ha via mat 1 Corts Catalanes foren trobats
F R ANC
els document s que hi havia a l'intetambé nombroses corones de flors, rior
de la cartera que fou robada al
Londres, 31. - Els tècnics finanuna de les quals era de la l'Ajun- senyor
Josep Cardona dijous, a la cers d'aquesta capital participen de
tament.
tarda, a la Ronda de Sant Pere.
l'opinió que una moderada desvaloQue descansi en pau el malaguaració del franc fra.ncès, de la manyat Romà Ribera.
B ARALLA
En un bar del carrer de la Mina nera semblant a la belga, no seria
EXPOS I CIO D E PINTURE S es barallaren un home i una dona un desastre, sobretot sl es porta va
A L' ATENEU POPULA R D E per tal d'aclarir qui dels dos havia cap sense greus alteracion s, encara
perdut 40 pessetes que tenien. L'ho- que significari a la 1mmed\nta r etiraGRACIA
Avul, a. les s Ls de la tarda, tindrà. me intentà. donar una garrotada a da en gran escala dels estocs monedona, però aquesta, amatent, li taris francesos a Londres.
lloc a l'Ateneu Popular de Grà.cia la
prengué el bastó i li donà ella, i fugi.
(Salmeron , 177 i 179), l'obertura de
Gabriel Iries hagué d'ésser assistit
AHIR F OREN T R AMESES
la. primera exposició de pintures de al Dispensar i correspon ent de feriGRANS Q UANT I TA T S
l'obrer Germà Bosch, membre de des de pronòstic reservat.
D 'OR A ANGLATE R R A
la Secció d'Art de l'esmenta t Ateneu.
Londres, 31. - Durant el dia d'ahir
--~----*·--------- la tramesa d'or francès a Londres
GRAU SALA
fou triplicada en comparaci ó amb la
Aquesta. tarda, a les sis, el pintor
del
dimecres. Catorze tones d'or en
Orau Sala inaugura a Syra una exllengots 1 dues tones de platp. arriposició. Aquest exhibeix una dotzebaren ahir en vaixells 1 foren tramena de ventalls de vitrina o de «solrée», un paravent executat per enD'acord amb les instruccio ns re ~ ses quantitats més grans per via
càrrec, 1 algunes guaixes, tot el qua l budes de1 jutge militar senyor Bi- aèria. Gràcies a una intervenci ó inconstituei x un conjunt molt harmò- biana, la policia ha procedit a de- interromp uda, hom pogué mantenir
tenir nou dels directius del "Cen- la cotització a 74'75 en lloc de 75, que
nic.
tre
Autonomista de Dependen ts del tou la d'ahir.
R . AULINA DE MATA
Comerç
1 de la Indústria" , els quals
Fa molt temps que R . Aulina de han
A RO lll A CONSIDE REN
estat
a l'esmenta t jutMata tenia el propòsit d'exhibir al- ge, que els lliurats
QUE T OT ES FRUIT D'UNA
tenia reclamats.
gunes de les seves obres 1 és preciESPECUL ACIO
sament amb uns apunts dels Ballets
Roma, 31. - m ha gran interès
Russos, que tingué ocasió d'executar
per la lluita per a salvar el franc
directame nt en el Gran Teatre d'el
de la desvaloració en vista que dita
Liceu durant les representa cions d'amoneda és considera da com la pr1·
quests darrers dies, que el nostre armera en el bloc del patró or.
EL REGLAM E NT D 'ESPECtista inaugura avui, a les sis de la
Hom creu que l'especulació contra
TACLES
tarda, la seva primera exposició a
el franc és una lògica conseqüèn cia
El
senyor
Jover Nonell en rebre da les campanye s similars contra
les galer ies d'Art Syra amb una t renel
ahir, al migdia, els periodistes, els franc suís i el flor!.
tena de dibuixos acolorits.
digué que en el darrer Consell de
S'espera que la formidable posleió
ANGELS SANTOS la Generalit at s'havia tractat del tècnica del franc pugui vèncer
l'esLes obres d'aquesta jove pintora Reglamen t d'Espectac les apareg1..t peculació Internacio nal 1
ocuparan la prlmera sala de les recentmen t a la «Gacetalt i de la vern francès que es formique el Goguanyarà
galeries d'art Syra. des d'aquesta seva aplicació a Catalunya i que la batalla,
tarda. Angels Santos exhibirA obres havia convocat els tècnics de la Ger ealitzades en els seus primers temps neralitat 1 l'Associació d'Empresa ris
1 algunes de molt recent execució i altres persones interessad es, per a
que permetran apreciar la trajectò- tractar d'aquest afer.
la de la seva obra pictòrica.

DETENCIO DE NOU DIRECTIUS

DEL C. A. D. C. I.

*
GOVER NACIO

*

ISales d'Art I
Galer ies Laietanes
Corts, 613
Eugènia d e Loutchisk i

P intura

Viladric
VIcenç R omero

Guillem Ber.gnes
~tAmics

de l'Art Velln
(maquetes i reproduccions)

...
.

Fins el dia 14

SYR A
Diputació, 262 - Telèfon 18710
ART I O RNAMEN TACI O
G rau Sala
Ventalls 1 guaixos
R. Aulina de 1\lata Apunts acolorit.s
Angels San tos
Pintures
Fins el 14. de juny

LES SARDANES

GERMAN OR CATALAN A

Demà, diumenge, dia a de juny,
tindrà lloc al Saló de Garcia Hernàndez cruïlla IndUstria, una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Montseny amb un escollit programa. 0::-ganització, «Germano r Catalanu.
G. E. JOVENTU T CATA·
LANA
El Grup Excursion ista Joventut
Catalana, amb motiu de les festes
q1. celebra en commemo ració del
X.è aniversari de la seva fundació,
organitza una ballada de sardanes
davant l'estatge social, Diputació, 69
(entre els carrers de Calàbria i VIladamat) per a demà, diumenge, a
les cinc de la tarda, a càrrec de la
Cobla Catalònia.

----------:*----------

AN UNCIS OFICIALS

*

COM PANY I 'I.
H ISP AN O A MER I CIINA
D 'E L ECTR ICITAT, S. A,

La Junta General Ordinària , celebrada en aques~3. data, ha acordat
repartir als accionistes d'aquesta Societat un dividend compleme ntari
correspon ent a l'exercici 1934, lliure
d'lmpostos espanyols, a raó de 20 pes·
setes or per a les accions sèries «A»,
«B» 1 «C» i 4 pessetes or per a les
accions sèries ill» «E», pagador a
partir del primer de juny del 1935,
contra presentaci ó del cupó núm. 28.
El dividend es farà efectiu en les
Oficines de la Companyi a a BOJenos
Aires, Balcnrce, 184, a raó de 25 pesos argentins. moneda nacional, per
cada. 20 pessetes or, i de 5 pesos a rgentins, moneda naclonal, per cada
4: pessetes or .
A Espanya es farà efectiva, en els
Bancs esmentats , la seva equlvalên·
ela en pessetes, calculada sobre la.
base del canvi del peso per a xecs
sobre Buenos Aires en el dia de la
presentaci ó del cupó.
Els Bancs estrangers , que també
s'esmenten , pagaran el cupó a opció
dels posseïdors estrangers, en un xec
sobre Buenos Aires o en altres di vises, sobre la base del canvi del peso
en Borsa per als xecs sobre Buenos
Aires el dia de la presentaci ó.
Els Bancs encarrega ts del pagament del dividend són els següents:
A MADRID: Banc Espanyol de
Crèdit, Banc Urquijo, Banc de Bis·

~APLEC

DE

Avui, a les deu de la veWa. inau-

Vaixell petroler que
s'enfonsa, al Mar
Negre
VINT-I-S ET MORTS

Moscú, 31. - En el mar negre s'ha
incendiat el vaixell p,atroler soviètic "Azerbaid jan" el qual anava abarrotat de combustible.
Componie n la trlpulac!ó del vaixell siniestrat 25 homes, a1s quaLs
acompany aven quatre familiars seus.
Les darreres noticies diuen que a
la catMtrofe s'han registrat 19 morts

•••

B akú, 31. - L'incendi del vaixell
tanc soviètic "Azerbald jan" es produi a les poques hores d'haver sortit del port de Bakú, en el qual hava carregat el p etroli del qual anava
carregadis sim.
Segons els darrers informes, a la
catàstrofe han hagut de lamentar-se 27 morts.
L"• AzerbaidJ an" ha quedat completament voltat dei foc i s'enstJrrat als pocs moments. Els tripulants
moriren els uns entre les flames 1
els altres negats.

La balança comercia l entre el
Japó i Espanya

A BERLIN, FRANCFO RT S / M. I
ALTRES PLACES ALEMAN YES:
Oeutsche Bank und Disconto-G eselb-

A

ZURIC I

ALTRES

PLACES

A BUENOS AIRES: Oficines de la

Companyi a.

Madrid, 31 de maig

del 1935.
auració de les batiades d'estiu que
El secretari del Consell d'Adorganitza el Foment de la Sardana
ministració,
d.e Sants, al carrer Vallespir, tros
Miquel VIDAL GUARDIOLA
comprès entre els carrers Sant AnV. P .
toni i Badalona. Cobla Barcelona EL PRESIDE
NT
(Ofidal de la Generalita t).
P. CAMBO

EL P ACTE AERI JA ESTA
ELABORA T

P aris, 31. - Aquesta tard& corrin
amb inslstèncta el rumor que el senyor CaWaux 1 el general P etaitt
havia acceptat formar part del Go·
vern que intenta formar el senyor
Buisson.
UNA LLISTA QUE CffiCUL A COM A PROBABL E
Paris, 31. - En els passadissos

HERBER T SAMUEL QUALIFICA D 'ESDEVENIMENT
EL DISCURS D H I TLER

BUI SSON CONTIUA
SEVES GES TIONS

LES

P ar is, 31. - El senyor Buisson h a
continuat durant aquesta tarda les
gestions per a la. formació de Govern.
Dels partits d'esquerra que h a consultat, n omés ha lograt f ins a.ra, l'ajut i promesa. de cooperació dels
grups de Flandfn 1 PUietrl. Els neosocia}lstes 11 han fet moltes reserves. Els socialistes, en una reunió
celebrada avui han acordat no atorgar la. seva cooperació a. Buisson.
CAILLAU X I PETAIN EN
E L N OU G OVER N

de la Cambra, per persones del "entourage", del senyor Bulsson, s'ha
a!irmat que podria considerar-se
com a probable la següent porció del
Gavinet:
PresJdència 1 Interior : Ferdinand
Bulsson.
Ministres d'Estdt sense cartera:
Herriot, Louis Marfn, CaUiaux.
Afers Exteriors: Pierre Laval; Marlna: Pietrl; Comunicacions (P. T.
T.): Mandel; Colònies: Rollin; Higiene Pública: Quellle; Agricultur a:
Roy; Finances : Palmade; Educació:
Delbos; Treballs Públics: Paganon;
Treball: Frossard.
S'assegura que el nou Govern quedarà constitun aquesta mateixa nit
1 que el pròxim dilluns es presen·
tarà a la Cambra.
sembla confirmar la probabilit at
d'aquesta llista el fet que el senyor
Frossard, el qual pertany al Partit
Socialista s. I . F. O. s'ha donat de
baixa d'aquest partit avui mateix,
el que ha d'interpre tar-se com una
acceptació de l'oferimen t que se sap
li ha. fet el senyor Buisson de la
cartera de Treball.
El senyor Frossard és un dels
homes de més prestigi. del seu partit.

Londres, Sl. - S'ha obert el debat
a la Cambra. dels Comuns sobre els
problemes internacio nals.
El senyor Herbert Samuel, lfder de
l'oposició liberal, ha pronuncia t un
parlamen t en el qual s'ha referit al
recent discurs de Ifitler 1 l'ha quall·
ficat d'«import antissim esdevE"niment
polític».
TOTS ACCEPTE N L'ARMISTICI PERO CONTINU A LA
LLUITA AL CllACO

Buenos Aires, 31. - La delegació
boliviana ha facilitat un comunica t
en el qual diu que BoHvia ha acceptat la treva temporal durant la qual
cada exèrcit mantindrà . les seves ?<?
slcions actuals.
Menre duri la treva s'obriran les
negociacions directes per a la solució
de la disputa territorial per tal d'arribar a. un acord o per a sotmetre
la qüestió a un arbitratge legal, en
el qual acabi la controvèrs ia.
Segons les da rreres informacio ns,
a.l Chaco continua encara la. lluita
a desgrat del curs de les negociacions
de Buenos Aires.
Les <iades oficials fan pujar el
nombre de morts d'ambdós bàndols
a 40.000, però les xifres no oficials
indiquen que el nombre de morts
són 80.000.
Han estat mobilitzat s de 350.000 a
4000. homes i a les línies de combat han lluitat uns 60.QpO homes.
El front de batalla del Chaco s'estén en unes 200 milles.
Les malalties, la sed i la calor han
contribuït al fet que el nombre de
baixes fos més elevat.
Han estat utilitzades en la lluita
tota classe d'armes, des de la baioneta a les metrallado res, bombes
aèries, morters, artilleria moderna.,
pesada 1 lleugera, etc., etc.

tens i ha comprat a Espanya mercaderies per un total de 2.850.000 iens.
En l'actualita t s'observa que aquesta tendència de les relacions comercials entre Espanya i el Japó continuarà y es desenvoluparA encara més
en un futur pròxim, puix que mentre
no hi h agi a Espanya cap restricció
contra les mtrcaderi es japoneses, el
Japó, no solament no intentarà a.doptar mesures restrictive s contra els articles espanyols, sinó que, pel contrari, donarà. satisfacció al desig dels
medis comercials nipons d'estrènye r
encara més les seves tra.nsacclons
amb Espanya,

DISCURS DE JOHN SIMON

Londres, 31. - El ministre de l'Exterior, Sir John Simon, ha parlat
del projectat Pacte de l'Aire i ha
fet una breu història del projecte 1
ha dit que Itàlia havia de decidir-se
a seguir els treballs per a la seva
conclusió però que havia de recerI dar també que altres potències tenien
especial interès en altres punts d'un
El cap de l'Aeronà utica txeca acord general. Afegeix que això no
a Madrid
és raó, perquè no segueixen les neMoscou, 31. - Procedent de Pra- gociacions del Pacte de l'Aire per
ga i Kiev, on téu una curta. esca- a deixar-lo per altres matèries.
Segueix dient que s'han rebut sugla, ha arribat a Moscou el cap de
l'aeronàut ica militar de Txecoslovà- gestions de França. i Itàlia sobre la
quia, general de divisió Paltr, r 1 qual classe de qüestions que el Pacte ha.
acompany en diversoo caps 'i oflctals de contenir i ells mateixos podien
trobar-se en un punt sobre el qunl
de l'a viacló txecoslovaca.
podrien canviar suggerènc ies d'indubA l'aeròdrom de Moscou ha estat
saludat per les autoritats wvlèti- table esperit pràctic pel mètode que
ques i se U han tet alts honors mi- els semblés més convenien t.
Slr John Simon afegelx que creu
litars.
Una banda militar ha. interpre- convenien la continuaci ó del desentat «La Internacio nal» 1 l'himne de volupame nt del pla aeri anglès fins
que les negociacions per al Pacte
Txecoslovà.quia.
Aeri, ja avançades , aconsellln la seva
A la poca estona de la seva arri- suspensió.
Diu que les altres potènbada el general Paifr ha celebrat cies
tampoc no suspenen l'aplicació
una detinguda conferènc ia amb t:l
seus programes .
cap de les forces aèries dels :.iovtets, dels
·Diu després que s'ha d'acollir amb
general Alksnis, entrevista que :.U.. satisfacció
la declaració del Govern
durat unes tres hores.
de Berlin quan diu que no solament
està disposat a dtscutir el Pacte Aeri
sinó tamoé 13 Um.it.a.ció dels esmentats armament s. A judici del senyor
Simon la linUtació dels armament s
n.er1s seria un immens alleujame nt
t un c:gran esdevenim ent». I acaba
dient que l'abandon ament dels aeroplans de bombardeig donaria lloc a
una limitació efectiva d'un dels més
terribles que amenacen la seguretat
, del món.
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LA POSICIO INTERNACIONAL Malgrat l'acord de principi, al Chacd
D'ANGLATERRA
continua la lluita més ardida que mai
Londres, 31. - Segons informacions r ecollldes als cercles oficiosos,
el Govern britànic ha elaborat ja el
pla per a la confecció del Pacte aeri
per a les potències occidental s.
S'ha pogut saber que en el pacte
de referència la producció d'avions
mllltars queda sotmesa a un rigorós
control, conforme al projecte acon·
senat pel Govern francès i que tou
presentat a Londres.
Als cercles poUtlcs hi ha torça OP·
ttmlsme respecte a les possibilita ts
de realització d'un Pacte aeri.
El cMoming Post» expressa la temença que I tàlia no s'adhereix i a l
Pacte perquè considera que el Govern
de Roma està un xic molestat per
la. intervenci ó d'Anglate rra en el plet
i talo-abissini.
El mateix periòdic crida l'atenció
sobre el fet que fins el present no
s'ha parlat més que de projectes de
pactes aeris proposats per AnglatE'rra, França 1 Alemanya , sense que Itàlia hagi fet proposicions de cap classe.

politics alemanys hom segueix amb
gran interès la. situació econòmica
francesa, tot relacionan t les possibilitats d'una desvaloració del franc
en relació amb el relchsmar k.
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A B ERLIN S EG UEIXEN LES
INCID ENCIES M m INTER ES
Berlin, 31.- Als cercles financers i
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Tokio, 31. - Als cercles comercials
cala.
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A BILBAO: Banc de Biscaia.
dóna un resultat considerab le a favor
A BROSSEL LES: Banque de Bru· d'Espanya,
.

chaft (amb subjecció a les disposicions vigents a Alemanya ).
A LUXEMB URG: Banque InterL 'ESBART FOLK·LO RE CI PEP natlonale a Luxembou rg.
VENTURA • I
LA SARDANA

DEL 1&1¡

IN FO RM AC IO DE l'ESTRANGER.
LA PO LITI CA FRANCESA

. ·..

* pintor Romà
Enterrament del

DE ~UNY

;

il.V ÍS

Les Arts

DISSABT E, t

es relacions russo-be lgues
ES FARAN GESTION S PER A
RESTABL IR·LES

BrusseYes, 31. - La Premsa informa que el senyor Vandervel de,
mlnistre sense cartera del Gabinet
van Zeela.nd, sortirà cap a Paris per
tal de tractar amb el leader socia.Usta francès Lleó Blum. i l'ambaixador rus a Paris, Potemk.tn, del restabliment de les relacions diplomàtiques entre Bèlgica i Rússia.
La premsa catòlica belga censura
el procedime nt que s'empra, ja que
creu que això és ta.sca. del minis-tre d'Afers Estranger s.

Les condicions de Bolívia i
les del Paraguai

Buenos Aires, 31. - Paraguai 1
Bolivla, després de l'activa mediació
dels diplomà.tics d'Argentin a i Brasil, han resolt arribar a un a rmistici.
Bolivia ha acceptat, però, a condició, en cas que fracassin les negociacions per a un a rranjamen t de
les seves diferències, que l'assumpte
haurà d'ésser sotmès a l'arbitratg e.
La. Legació del Paragal ha manifestat que el seu Govern ha acceptat
la immediat a cessació d'hostilita ts,
a base que els exèrcits dels respectius paYsos beligerant s es mantln·
gu1n a les seves posicions actuals
fins que acabin les negociacions.
S'espera que, d'un moment a l'altre, quedarà en definitiva signat oficialment l'armistici al Chaco.

•••

Buenos Aires, 31. - Sembla que
les converses entre els mediadors en
el conflicte del Chaco seran coronades per l'èxit.

Fins ara. solament s'ha d.iscutit la
qüestió de la cessació immediat a de
les hostilitats .
El ministre d'Afers Estranger s de
l'Argentin a, senyor Saavedra Lamas,

continua els seus esforços, com a pre.,
sldent de les potències med.iado;rea.
per tal d'aconsegu ir un èxit complet
de les gestions.
1!
Es acceptada la treva. al Chaco
sobre la base de les poslclons ocupa!'
des pels exèrcits belUgerants en el
moment de la. conclusió de l'acorct
La primera. entrevista dels miJUs.,
tres de Relacions Exteriors de BoU~
via. i Paraguai, senyors Ello 1 Rl,..
card, respectiva ment, es celebrà a
porta tancada.

•••

La Paz, 31. -

S'informa o!lcial-

ment «que el Govern bolivià. ha acceptat virtualme nt la fórmula de pau
del grup mediador r eunit a BuenoS
Aires».
La fórmula proposta comprèn :
P rimer. - Adhesió dels belligerants a la declaració del dia 3 d'a..
gost dei 1932.
Segon. - Una t reva de trenta dies,
prorrogab le per altres trenta amb el
compromí s de sotmetre la qüestió a
l'arbitratg e en cas de no a rribar-se
abans a un acord directe.
~
Tercer. - Control i fiscalitzac ió
militar estrangera per tal de garantir el complime nt de la treva.
Quart. - Concertac ió d'un armlso
tlci el dia trenta de maig, a d03,.
quarts de deu.

----- ----- --*:- ----- ----- -

Terratrèmol al Belutxistan
LES P RIMERES NOTICIE S

LES

VICTIME S

SERAN

ftiOLTES : NOftiES A L'AELondres, 31. - A l'agència Reuter
RODROM UI HA T R ENTAli comuniqu en des de Simla que estan
CINC PERSONE S MOR TES
tallades totes les comunicac ions omb
Simla, 31. - Les darreres noticies
Simla i el seu territori, per la qual
sobre
els terratrèmo ls de la regió
causa resulta impossible conèixer l'abast de la. catàstrofe ocasionat pels de Quetta fan veure que la catàstrofe
és
de
magor
importànc ia que el (!Ue
trontolls de terra.
es va creure al començam ent.
Solament a l'aeròdrom militar de
LA CAPITAL , QUETTA, HA
Quetta hi ha que lamentar 35 morts.
SOFERT MOLTS DANYS
Es pot dir que la ciutat de Quetta
K a ratxl., 31. - Es conèlxen alguns ha quedat completam ent destruïda..
detalls del terratrèmol ocorregut
La prestació de socors es fa molt
aquest mati a Belutxistn n.
difícil per la manca de material de
La ciutat de Quetta. capital de l'es- comunicacions, Ja que aquestes han
mentat territori ha soferts molts quedat totalment destruïdes . S'utilit.
danys. Molts edificis pUbiles han es- zen avions per tal de llançar quetat destruïts, entre ells el de l'Ofi- viures i medicame nts sobre les con·
cina Telegràfic a.
centracion s de refugiats que acamL'estació de ràdio continua fwlclo- pen a les immediaci ons de la zona
nant, però amb molta dificultat. De- urbana destruïda pels trontolls de
gut a això les noticies són molt es- terra.
casses i no es pot determina r el veriA QUETTA, SOLAMEN T, U I
table abast de la catàstrofe . Hom sap
HA HAGUT MES D E MIL
solament que hi ha moltes vieUMORTS
mes.
Karatxi, 31. - Es conèix.en nous
detalls del terratrèmo l ocorregut
ELS AEROPLA NS OBSER- aquest mati a Belutxista n, que es pot
considerar com una veritable catà.s-VEN GRANS DESTROC ES
trofe.
Simla, 31. - Ja han retornat els
A Quetta hi ha més de mil morts
aeroplans tramesos per a observar i 500
a
població que està
l'abast de la catàstrofe pels t.erra· situada aMustang,
uns 90 quilòmetre s de la
trèmols de Quetta.
capital.
Les observacions dels aparells han
Gran part dels ft:rrocarril s han
obtingut fotografie s que testimonie n sofert
també
danvs. La cen..
la magnitud de la catàstrofe 1 decla· tral Telegràticgreus
dc Qu~tta ha queren que en tre la població militar dat redui.da. a a escombrer
ies, per la
també hi hagut nombroses vfcti· qual causa han quedat interromp
udes
mes. L'estació del ferrocarril i els les comunicac
ions a ga!rebé tot el
edificis pUblics estan destruïts. A territori. L'única
les immediaci ons de Quetta, acampen hi ha amb Quettacomunicac ió que
és l'estacló de
a l'aire lliure els sobrevivents de I:\ T. S.
que tampoc no tunctona
catàstrofe . Solament a l'aeròdrom ml- amb laF.,deguda
normalita
t.
litar de Quetta hi ha que lamentar
Les noticies que es r eben s6n ~es
35 morts i ferits.
coratjador es
fet que Lnformen PUe
L'epicentr e del seisme sembla tro- la majoria pel
de l'àrea afectada pel
barse entre Quetta i Kelat, a Belut. seisme
ha quedat completam ent inxi stan.
habitable.

------------*:------- -----

La destrucció dels
Plans de Roosevelt
EL PRESIDE NT DffiA QUE
NO P OT NINGU OP OSAR·
SE A LA SENTENC IA D EL
TRIBUNA L SUPREIII

Washingto n, 31. - Hom diu que
el President Roosevelt adreçarà. un
mLssa.tge en e1 qual declararA que
cap reglament federal no permet
emprendre res que vagi contra la
sentència del Tribunal Suprem.
El President sembla que vol aconsellar a patrons i obrers que substitueixin ràp ~ dament les estipulacions del sistema derogat per la sentència del Suprem.
En els cercles competen ts es dcclara que tals convenis, als quals
podien adherir-s' hi liJuremen t patrons i obn~s. no sembla realitzable a la llarga sense Ia pressió d'una
amenaça per part del Govern fe deral.
ELS PATRONS COMENCEN A
APROFIT AR-SE
DE LA SENTENC IA
Washingto n, 31. - En unes de~

claracions fetes davant els representants de la. premsa, el President
Franklin Roosevelt ha dit, entre al tres coses:
"Encara que el 90 per 100 de les
fàbriques d.e la indústria tèxtil vol gués obeir les directrius del Govern,
el 10 per 100 integrat pels més tos~
suts, podrien fer paralltzar els treballs en les indústries de bona voluntat".
Diverses cases tèxtils de Nova
York han redult ja els salaris en
una. tercer part. Les conseqüències
d'aquesta actltud es considera. incalculable.
Roosevelt sembla voler demostrar
pràcticam ent al poble les consecuèn cies nefastes de la sentència del Tribunat Suprem, abans de fer noves
proposicions.

La campanya electoral grega
TSALDAR IS NO ES MANIFES TA
CONTRA LA MONARQ UIA

ha exposat la tasca. realitzada pel
seu Govern fins a la data en els
problemes de les finances 1 l'economia, en la politica exterior i en la.
repressió de l'últim moviment revolucionari.
Tsaldaris no s'ha pronuncia t sobre la qüestió monàrquic a, i ha declarat que era el poble el qui a mb
els seus vots ba via de decidir sobre
el futur règim de Grècl..a..
Tsaldaris ha estat repetidam ent
ovacionat, sobretot quan acabat el
seu discurs.

Un atemptat contra
l'ex-ministre francès
de l'Aire, M. Cot
Grenoble, 31. - L'ex-mlnis tre de
l'Aire senyor PI erre Cot, ha sofert
una agressió mentre es trobava. pronunciant Wl dl.scurs. Un oient 11
llançà vitrlol a la cara. Afortunadament, el senyor Cot no ha sofert
dany als ulls encara que ha corregut greu perill.
Quan Cot pujà a la tribuna i començà. parlar, es prod.uf en el públic
un petit aldarull i durant aquest,
un desconegu t, el qual aprofitA la
confusió que probablem ent ja havia
estat preparada anteriorm ent, lla.nçà.
contra el jove ex-ministr e una certa
quantitat de Uquid.
Immediatament prestaren auxili
a Cot dos metges, els quals veieren
que no so[ria cap dany.
El senyor Cot ocupà novament ls
tribuna i continuà el seu discurs en·
mig d'una gran ovació.
Després de l'acte hagué de rebre
nova assistènci a facultativa , ja que
presentav a diverses cremades de les
quals probablem ent li quedaran el·
cat rius
Entrevista t instants després de l'a·
temptat, el senyor COt, que és uca
d~ les personalit ats politiques més
joves de França, declarà que perdonava a l'autor de l'agressió, qualsevol que fos el cobard autor d'aquesta.

Atenes, 31. - Parlant davant un
auditori d'uns 100.000 espectadors 1
escoltat per infinitat de persones
des dels cafès 1 cases particular s,
La policia detingué a cinc tndivija que el discurs ba estat radiat, dus que es dlstinguir en en l'aidael cap del Govern senyor Tsaldaris rull.

LA HUMAN TAl escampa arreu els ideals republicans i catalanistes
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DAVANT DEL TRIBUNAL I DAVANT DEL POBLE
•
senyor Ossorio I

Gallard o, defensor del
L'informe del
darrer President de la Generalitat, causa' gran lmpreSSIO
•

•

~~~~------~---------El problema de la

(Ve de la primera pàgina) ponerse de acuerdo con el Comit~
revolucionaria que alli funciona. La
una A.samblea de alcaldes que se reunión se disuelve de madrugada
Llega el problema de la Ley de
celebre el próxlmo d omingo. Otros sin acuerdo alguno. Alcanza Com- Cultivo
y el señor Companys dlce
que marchar mañana a Madrid y panys pocas horas de sueño.
en el Parlamento: «Sl os fijais bien
vereis que esta ley es conservadora.
Yo se que es obligado por un hombre de Gobierno al enfrentarse con
el problema agrano. Tampoco lleva
En la mañana siguiente, el dia 14, que no era prueba admisible el que esta ley a. soluciones, sino a mejora.r
y a suavizar un
hacia el mediodia, deambula con un yo presentase unas fotografias, sino algunos aspectes
estado de cosas incompatible con una
amigo por la Via La.yetana. El tema se hubleran alzado todavia. del de- moral
universalJ.
de la conversaclón es el mismo que pósito del sei1or secretaria. podriaDejemos a. un lado los episodlos
el de la noche. Procedimiento. ¿Qué mos verlas.
de la promulgación de esta. ley a
A las dos menes veinte hay 80 que luego habrà necesidad de refeh aremos con el trlunfo? Y con aquella. sencillez de un cludadano, y en personas, es el ridiculo, es el fra- rirse. Ahora solo interesa destacar
una plàctlca amistosa, el constructor caso, ante el cual no se acobarda que el sentido de aquella. ley, aun imsurge otra vez dentro del revoluclo- companys. Cree en la. fórmula cons- plicancio una resolución !rente a. los
narlo y le dlce al amigo. Vamos al tructiva, y construye, sin acordarse
Ayuntamiento a proclamar la Repú- de que no tiene nadie a. su lado.
blica. y dlcho y h ech o. Con un par Llega al borde del rldiculo, y algude amlgos entran en el Ayuntamien- na persona. significativa decia en
y en esta sltuación llega el 6 de
to. Irrumpe en el despacho del al- Madrid al saberlo: «Otra jacada»
octubre. Ello constituirà otra parte
calde señor Martinez Domingo, y aludiendo a la preclpitaclón de los ca- de
mis razona.mientos. La biograle dice: c¡Soy concejal elegido ante· pitanes de Jaca. Llega la nueva. flca termina aqui, por una considea.yer y vengo a proclamar la Repú- prontamente adonde se encuentra. raclón: Esta es la vida de ComblicaJ; el señor Martfnez Domingo, D. Franclsco Macià y que aun sien- panys; éste es el hombre. Luls Compor cierto gran caballero, hombre do él y sus amigos buenos amigos panys en pooo tlempo lo ha tenldo
politlco ejemplar, le dlce: «No lo de Companys no pueden reprimir todo, todo. Como homhre de fé, el
harà usted. Estoy yo aqul que repre- una. critica al Sr. Companys. cQue triu:1 Ié. Sl hubiere sido vasento a. la autoridad legitima». Y hace este hombre», se dicen. Van rà- nidoso, el colmo del envanecimlento.
entonces Companys arrebatàndole el pidamente al Ayuntamiento. Ya no Si hubiera sido inmoral la posibillbastón de mando le dijo: «iLa au- hay entonces 100 personas, hay mi- dad de enrlqueoerse. Al cabo de esta.
toridad legitima en estos mementos les de personas. La República. ha etapa, Luls Companys, que ha pasasoy yo porque estoy elegido por el sldo proclamada por un hombre de do ya de la cima de los 50 afios, donp ueblol» Sale al balcón y dlce sen- sentimiento fntimamente conserva- de empleza. el hombre la vertiente
cillamente estas palabras; que ya de- dor que slrve a. la masa popular tràgica, se encuentra vencldo, pobre, absolutarnente pobre, ejemplarf inen su peculiar Ideologia: «Pueblo como lo entiende.
El sr. Macià proclama ràpidamen- mente pobre, y camino del presldio.
de Barcelona, los hombres que han
triuniado en las elecciones acabamos te la República Catalana. Luego en- Este es el fruto, y aun tengo que depi·
de proclamar la República». Procla- trames en este episodio hlstórico. cir una cosa màs en su abono,
perdón a él personalmente,
ma la República como el régimen cruza la Diputaclón e inslste en pro- diéndole
porqué voy a hacer una confesión
que habfa prometido al pueblo. Eran clamar la República Catalana. Con que
a él no le hice nunca. Cuando
las dos menos veinte de la tarde. En un gesto gentil y elegante aparta de me encomendó su defensa y fui yo
la plaza de San Jalme no hay ni un sus funciones a nuestro compañe- a visltarle al "Uruguay" tuve un
ro D. Juan Maluquer, presldente de momento de temor. Estos levanticentenar de personas.
Aunque el tribunal ha entendldo 111. Dlputaclón.
nos son bastante lltlcos, y los catalanes t ienen un poco la obseslón del
sacrlficio del tipo herólco por Cata-

La proclamació de la República

Llei de Conreus

vtejos hàbitos y a la tradicional injusticia, era una ley de un sentldo
tan afirmativa y conservador, que
pooo tiempo después llevaba al Parlamento español una. semejantlsima
el ministro de Agricultura señor Jimenez Fernàndez, del partldo de Acclón Popular.
Y yo evoco a los señores vocales
que me escuchan y que han tenido
a.fición para conecer las teorias y
los IUlhelos de la democracla cristiana, a que comprueben si el sentido de esa. ley, como la de Jlménez
Fernàndez, no està Inspirada en las
fórmulas, en las soluciones de los
católicos soclales.

Arriba el 6 d'octubre

La República en marxa

Lleialtat evident

La República se pone en marcha. esperanza pasa unas cuantas horas

El Sr. Companys con la vara de del dia.. Pero otra exigencia de tlpo

alcalde, es paseado en hombros por polltlco, en cumpl1mlento del Pacto
la multitud por las calles de Barce- de San Sebastlàn lleva a otro Uuslona. Era su gran Uusión, ser alcal· tre prohombre catalàn al Minlsterio
de de la ciudad. Pero la polltica y al flnalizar la tarde, el Sr. Comtlene sus exigenclas y a. virtud de panys, que ha proclamada, como preella, sin que tenga ningún interès decesor del Goblerno de Madrid, con
estrlparlas ahora, ha de dejar la. Al- màs audacla que él, porque lo ha caldia que va a ocupar otro repu- bia hecho solo, no es nadie, no es
blicano. Se dlce que va a. ser ml-I alcalde, no es ministro.
nistro del Goblerno espafiol. En esa

Companys, al Govern civil
Ya de noche, entlende el Gobierno
de Madrid y enttende el Sr. Macià.
que conviene desalojar del Goblerno
Clvll « Barcelona a don Erniliano
Iglesias que se ha instaladJ en él.
Y este es un momento q<J.c requiere
tamblén declsión revolucionaria personal, porque naturalmente, el goberna.dor primero que lo ha ocupado no
esn solo. El Sr. Companys no es alcalde, no es ministro. Corre el episodio de echar al goberna.dor. Lo hace fuiminantemente, y ya, como lo
ha logrado, el Ooblerno de ldadrid le
dice: cPues quédese usted.» Y el
creador de la República se encuentra
al acabar el di 14 de abril gobe.r nador
civil, que era lo que menos podia interesarle, pero, en fln, la suerte es
asi. Es gobernador. ¿Pues què ha de
hacer? Gobernar, y goblerna. Y goblerna, y de ello hay testimonio unànime en toda la prensa. porque incl<tso, sucesos desgraciades que ocurr ieron en Madrid, en Màlaga y en
Alicante, y en otras capítales, no
ocurrleron en Barcelona, donde el
gobernador Companys tlene una fuerza moral decisiva. ¿Cómo la tiene?

¿Qué armas, qué Instrumentes son
los suyos para desempeñar tan grave
papel en momentos tan dificiles? ¿La
fuerza, la amenaza, la coacclón? No.
Hay un episodio conocido en Cataluña. que revela el modo de don
Luis Companys. La C. N. T. anunció
una huelga general. Una huelga general a las pocas horas de instaurada
el régimen era la destrucción del
régimen mismo. El Sr. Companys
llama a los dlrigentes, y les dlce:
«Os voy a hacer LlD r equerimiento.
S1 tenéis la fuerza para hacer la revoluclón social, hacedla. Yo me
apartaré, no estorbaré. Tendréls razón. Pero si no tenéls fuerza para.
hacer la revoluclón social no me es·
torbé~ a mi . y continuemos la. revoluctón poU~tca para lograr la libertad de todos. la. vuestra Y la d~ los
demàs. Saldré al amparo por la llbertad de todos, vuestra Y de los demàs.»
De modo que la alternativa es esta:
«Si podéls, haced vuestra revoluclón,
sl no podéls vencer, deja~e a mi
hacer la mla.J Los slndlcalistas se
convencen Y no hay huelga general.

Lluís CompanyS, diputat a Corts
Deja. Companys el Goblemo Civil;
viene a las
Cortes Constltuyentes, y entonces da
otra prueba de su alto sentldo g-.Ibemamental; él y sus llustres compai\eros de minoria, enteramente
compenetrades con el Gobierno, plantean el problema catalàn, como una

es elegldo dlputado y

_
relvindlcaclón de Cataluna, que pide
ante unas órdenes españolas que
otorgan, lo presentan como un problema. espaíí.ol. Y por eso arranca de
ah! la conciencla en la conceslón de
problemas, con otro hombre llustre,
y como Companys injustam~nte perseguldo, que es Manuel Azana.

El problema autonòmic
La coincidencla es esta: el problema de la autonomia de la Vida local.
de la personalidad regional y restauraclón del vtejo na.clonallsmo hlstórlco. No es una cosa de elles; es una
cosa de substancia. española, de arral¡o español, de tradlclón española.
Y no se slrve a los catalanes corno

Desde el primer m emento he querido proceder ante el Tribunal con
la màxima lealtad y ademàs con la
mayor compostura. Pero no cabe
duda de que rne he interesado grandemente por este drama netamente
judicial cuando t: ..i.lnada ayer la
vista saU a los pasillos oi yo unos
comentaries; unos espectadores de·
cian hablando de los Informes escuchados ayer - que h an sldo para
mi motivo de emoción, por su autor idad, su ejecutorla y para el foro
español un honor indiscutible - decian, repito: "Los deflenden con el
corazón ". Exi)Cto, exacto. Esa es la
verdad. Este grupo de hombres, ninguno son cata "I Dista s, ni catalanes
siquiera, no h an puesto al servlcio
de los consejeros de Catalufla ni un
frio deber profesional ni una agudizaclón por el estado técnico, han
puesto el corazón; el corazón, la màs
límpia de las fuentes de nuestra
alma, de nuestras almas.
Sl en algún memento el tribu?al
advirtiese exceso en nuestras palabras o en nuestra actitud, que no
qulsiera tener, perdon adios, perdo-

=

n adme. Ante la sltuación actual de
estos hombres de Cataluña y de
España entera, todo se puede dispensar, menes que tengamos el corazón sereno y helado; nada màs del
hombre, que las formas, la doctrl..ua.
Estos hombres han proclamada la
República federal, y hay muchos espiritus en España que ven esto como una cosa pecaminosa, delictiva,
destructora, atentatorla a España
,.. .,ndo no puede remlsma. A'
primir la erudlclón, invoca el saber. Seria esta una ocaslón pintiparada para que un buen pedante
hicler a exhibiclón de la legitlmldad
de las teorias fed erales y citase desde Prohudon, deteniéndose largamente en PI Margall hasta el trata.dista. màs reciente que es Muskell.
Tranquillcese el Tribunal, porque yo
no voy a haoer esto. Yo voy a examinar cual era la legltimidad de una
declarac!ón federal, en la etapa hlstórica que estamos viviendo y de la
cua¡ los consejeros de la Generalidad
son consecmncla de otros antecedentes

Per què combatre el federalisme?
I

Muchos ataques por ser federat. vertfa la concesión del vlejo naclo¿Quién tiene autoridad moral nallsmo, no como una entidad orpara lanzarlos contra ellos? ¿Seràn • gànica administrativa, slno como
por ~caso los discípulos de Prat de una fuerte entidad lústórica; y asl
la R1ba? C1ertamente, no. El ~~odmi- decia que veia. con buenos ojos, Mirabie autor de «La Nacionalldad Ca- là, cuanto pudlera favorecer las
talana» tiene tales iluslones y tales autonomias local('S y la vida. propia
ansias federativas que sostiene la fe- no de las regiones, fria y abstra¿
deración de los Estades Ibérlcos des- tamente, sino de su propla Hamada
de Lisboa basta el Ródano para. región, de la gloriosa patria. ca.taconstitUir un inmenso Imperio. ¿Se- lana. Y es que en este revlvir de
rà, por ventura, algún ca.tólico en las nacionalidades han llegado a
las esferas menos cultas que haga fundirse muy diversos sentimlentos.
,coincidir el federalisme con el des- Primero, la. nacionalidad era una remàn? A esos yo 1('5 diria que el surrecclón de la escuela. lústórica
oblspo màs obispo que be conocido, frente a la abstracta y geomètrica
e~ saber Y en virtud, el oblspo de concepción r oussouniana. Después 1a.
,Vtch doctor Torres y Bages, ya decla nacionalidad era el Instrumento sin.el afio 1906, en un opúsculo titula- dlcal que muchas masas trabajadod o «Los excesos del Estado»: «Cuan- ras apetecian como fórmula màs ràdo el Estado nlegue el derecho a pida para llegar a su emanclpación.
,una. región que se ha desarrollado Y últirnamente las naclonalidades
dentro de su territorlo en virtud de son fruto afirmativa de libertades
llas leyes naturales de la vida, la !rente al nacionalismo del!icado que
condena a muerte.» Para los inte- Mussolini y Hitler ponen en moda
?ectuales, victlmas de esta preocupa- en el mundo. Y esto se infUtra en
1ctón antlfederal, yo les recordaria todos los ànimes de tal manera. que
1que Marcelino Menéndez y Pelayo, casi no hay r egión que no sea fedeque era alguien, en los elogies a su ral
maestro, Milà y Fontanals, ya ad-

1¿eh?

qulen les otorga una limosna, ni elles
lo sollcitan. Es Espafia que vibra de
nuevo, que sale de su sepulcre para
restaura r la historia, y por aquella
comcidencia de republicanes y catalanes, es que se hace el Estatuto de
Cataluña, que es una prenda de paz He aqui un ejemplo, entre muchos: La Alianza Republicana cony de justlcia.
memora el 11 de febrero del afio
1926, con un progrruna de su obra
1de Gobierno, y el número segundo
de su programa dlce: «Una ordena.
clón federativa del Estado reconoclendo la exlstencia de dlferentes
personalldades penlnsulares.J Ya esto lo firman Marañón, Pérez de Ayade Companys se hace esa obra nota.- la, Unrununo, Azaña. y Lerroux, enbillsima de construccióo y de gobler- 1tre otros muchos.
no, a que aludian los otros señores El lS de octubre de 1929 don Ale'
consejeros en sus declaraciones. No jandro Ler
roux pronuncia un dlsteniendo que vencer su notoria modest.ia, como el sei1or Fiscal dijo con
una ironia completamente flscal.
No; exponiendo un pecho a preguntas de los defensores, porque nosotros
tenemos un lnteréS muy grande en
demostrar al ré¡imen y a España que
estos hombres de la Generalidad no
son unos revoltosos vacuos. Ya se
ha dicho ayer elocuentemente por Pues esa es la teais de esos hommis colegas. No son unos imprevi- bres: Una España federativa que
sores, no son unos destructores de la por serio Y respetar cada una de
economia que encuentran creada, no. las personalldades que se suman, seSon unos legis.)adores y unos gobermàs fuerte que la de hoy.
nantes muy a la moderna y muy en- La
Federación Republicana Galleterados de las materta.s que trata.n.
ga lanza un manifiesto en ma.rzo
de 1930 y dice: eLa RepúbUca ha
de ser federal porque tal es el sentir de los r epublicanos españoles
consclentes de que el federalisme
acercando el Goblerno al pueblo, 1~
adop ta a las rea.Udades re¡ionalea
y garantiza la libertad.•

del Oobierno civil, le envia este oflcio: «De orden del Oobierno provisional de la República federal espaEs reemprèn la vista moments desñola, comunicada al Presidente del
Estado catalAn-el capitàn general prés 1 el senyor Ossorio i Gallarda
cree que hay una República .!edt:ral continua el seu informe, dient:
«Con la venia, señor: Aun siendo
Y un Estado catalàn-, se servirà
usted hacer entrega. inmediata de tan poderosa y fecunda la voluntad
ese Gobierno al ya nombrar.lo ml- del hornbre, nunca es ella libre recnistro de la República espatiola, don tora de sus actes.
Luls Companys.J
El hornbre obedece de modo espeEn aquel minuto era ministro de
Espru1a. Pocos minutos después era 1 cial a su temperamento, que no es
gobernador de Barcelona. Pero el ge- obra suya, Y a las clrcunstanclas,
neral hablaba en nombre del Estado que no lo son tampoco. Para enjulcatalàn de una República federal. ciar la actuación de los gobernantes
Luego tendremos ocasión de examl- de la Oeneralidad de Cataluña, innar el viaje de los ministres espa- teresa examinar las circunstanclas
ñoles a Barcelona pa~ que no se que precedieron Y rodearon el acto
declarase la República federal; pero que hoy se enjulcla. Esto tiene ya
todo el rnundo creia que estàbamos un aspecto poUtico concreto que yo
estoy obligado a. tratar con una meen ella.
sura excepcional Y con salvedades v
reservas que no eran obllgadas para
mis compañeros.

Continua la vista

I

Unes paraules de S. E.
Poco tiempo después S. E., que era
entonces todavia jefe del Goblerno
Provisional de l¡o República, va. a
Barcelona y es reclbido con una apoteosis como nunca se conoció y ni
aún los que lo veían podlan creer
una adhesión tan unànime, tan clamorosa del pueblo catalàn a las instltuciones que España. habia querido darse a sl mlsma. El Sr. Alcalà.
Zamora, con el Sr. Companys, salló

al balcón de 110 Generalidad y dljo
estas palabras, que por su transcendencia son hlstóricas y por la boca
de que emanan son un pagaré: «Cataluña es digna de su libertad y yo
declaro ante el pueblo catalàn que
sus libertades seràn respetadas porque Cataluña, cuando màs libre, màs
espafiola es.»
Tengo estas palabr¡¡.s por un aclerto magno y por una virtud palmaria.

el federalisme
La Constitució
Entramos ast a. discutir la Cons-I «GacetaJ y que tan injusto como prltitución en el Parlamento, y en el var de la calldad de estado federativa
articulo primero, al poner lo que es
España, brota una. enmlenda de los
federales pidiendo que se diga cat egóricamente que España es una Repúbllca federal Mi colega., el sr. Jlménez de Asúa, ha dicho ayer que
q uel Parlamento todos eran feena
derales menes yo. Recordaba sin IÜI·
da y me honraba con ello, una frase' que desbordó en t:n dlscurso rnio,
por este espiritu un poco chancero
que es en ml, vàlvula de escape de
muchas amarguras y de muchos desengaños. Yo habia tenido la alta honra de presidir la Comisión jurfdica
asesora que hizo el anteproyecto de
constltuclón, y alli no pusimos la R epúblicp. federal, y yo la sostenia siempre porque he creido que est as cosas no se pueden imponer desde la

a Cataluña, es impon~rlo a los que
no lo quieran tener. S1 en Huelva o
en León, o en Extremadura no hay
espiritu federal, seria. enorme equivocación imponerlo por ley. Pero yo
decia, Y esta. es la broma a qué aludia en aquel discurso, que en aquel
momento todo el mund o repu blicano
se volvió contra lp. Comlsión juridica
y contra mf; todo~ eran federales y
juzgaban tan insólito que alguien no
lo fuese, que yo andaba por las calles
con clerto temor porque veia por todas partes un¡¡.s mlradas condenatorlas y me parece que la gente decfa:
«Fljate: ese hombre voluminoso que
va por ahl no es federal». (Aquesta
El Sr. Fiscal vela una gran dififrase causa algunes rialles entre el
públic que escoltp. el senyor Ossorto cult ad para poder escindir quienes
pueden llamarse republicanes a uténI Gallardo).
t icos y quienes no. Realmen te el tema es arduo. Pero yo, para mi orientación tengo una fórmula al parecer bastante segura: los que votaron
la Constituclón pueden ser o no
estaba.n los radicales, estaba todo autén ticos republicanes; los que no
el mundo. Tanto lo estaban que en votaron la Constitución no fueron
aquella misma. sesión se levantó don republicanes. Pero esto en definitiSan tiago Alba que expresó su sor- va interesa poco donde esté la verpresa y dljo: «Pero, señores, el dad
entre estas dos tesis, no es proacuerdo es bastrulte grave para que blema
para este caso. Lo que en
hayamos de tomarlo aceptando o este e~ju lclamlento criminal, para
repeliendo una enmienda. Sin duda determmar la responsabllidad èe
esto ~"cesi ta més cautela, més prounos hombres, lnteresa, es saber
fundo estudio. «Y don Julié.n Bes- cual
es el estado de ànimo de esos
t eiro, con perfecte sentido politico,
porque el terna asi lo requeria, le- hombres, tengan o no razón ; cual
vantó la sesión. Al dia siguiente fué ha sido la !orrnaclón de su conciencomo ven elles, sin lnterés, por
el jefe del Goblerno don Niceto Al- cia;
calé. Zamora a conjurar la tempes- mera convicclón ldeológica el protad. ¿Y qué dijo? Pues vino a reco- blema polftico espafiol. Los defensoger aquella teoria de la Comlsj ~n res de esta segunda teoria advierjuridico-asesora de la que en un ten el pellgro de que qulenes no haprincipio se reia tanta gente. «Espa- yan admitido la Constitución puefia es federal». Sem región federal dan un dia o destruiria o goberla que lo quiera ser y no lo serà la nar el fascismo dictatorial, y es de
est e temor de lo que està lieno el
que no lo quiera sen.
espiritu de estos republicanes. ¿Caprichoso? ¿Manlà.tlco? ¡Ahl Voy a
recordar dos dates que justifican
esta sltuaclón. Uno de estos, anterior, otro de después del 6 de octuSebastié.n es federal o antifederal, bre. El 29 de febrero de 1934 se hlzo
yo os diré que encerrado en ese en Barcelona una manlfestaclón imexcluslvlsmo de palabras, no podria ponentfsima por el temor al !asclsexplicar con un monosilabo, pero sl mo. No se hablaba entonces de los
me permltís aclararlo os diré que el sucesos episódicos que dieron origen
Pacto de San Sebastiàn tiene la al 6 de octubre. Sólo al ver ciertas
potencialidad plena, la posibilidad orlentaclones en la República se reuperfecta de dar la. satlsfaoción del nen muchos mUes de cludadanos en
federalisme para las reglones que son de protesta, y aquel dia, Comlo apetezcan, de modo que a Cata- panys les dlce: «Sepa todo el munluña se le diré. que sin la palabra do que todos esos ciudadanos que
federal, reclblré. una !'at l ~facción se maniftestan no son una multitud
idèntica a la que pudiera tener en circunstanclal, porque es la ciudaun réglmen federa.lJ. Y asi quedan dania de la democracla catalana.» Y
las cosas.
eso llevan Companys y sus compañeros impregnada en su alma.
Ha ocurrido ya todo lo del 6 de

Els radicals federalistes
Habia un partldo, un fuerte partldo que por su potencia numérica.
y por su tradición hlstórica imponJa
de modo inapelable lo que hublese
de hacerse en este punto. Aludo RI
partido radical. Presidia entonces la
minoria el señor Guerra del Rio y
cuando se discutió la enmlenda se
levantó y dijo: <<Pero planteado el
problem¡¡., planteada la votación en
los términos expuestos que los plantea la minoria federal, n osotros no
tenemos mas que una obligación,
que es, declarar que entre declr que
España es una República a secas, o
que España es una. República federal, la minoria radical vota con sus
amlgos y correliglonarlos de alianza
republicana, los federales».
De modo que en la República federal estaban IzqUierda Republicana, estaban la. Esquerra Catalana,

Una promesa a Catalunya
Pero con esta promesa a Catalufia. que importa recordar s1n proscriblr ni imponer a las demés reglenes el federalisme, se darà al heebo vivo de Cataluña, a las aspiraclones manifestadas de Cataluña,
r . satisfacclón identica a la que
pudiera obtener en su régimen federal de amplio criterio, sln constituir privilegio para Cataluña, sino
derecbo accesible a todas las reglones espaúolas que con voluntad,
con tradición, con deseo qUislera
suerte que sl me pregunWs en r~
laclón con la enmlenda que se discute sl el criterio del Pacto de "lan

en la apertura de la asamblea
del Partido y en su discurso consta
esta definiclón programàtica del
Partido Republicana Radical: aspira a. que España. sea una sola nación compuesta de Estados diferentes -<lesde luego el màs dlrlgente
tenia. que ser el Estado Catalàn-,
sumados al Estado federal y hacer
una España y hacer una poUtlca
moral e histórlcamente màs fuerte,
mà.s Unida, mà.s Identificada. en todos sus componentes, que la España de ayer y la España de boy.
CW'S()

Esos antecedentes son parte de la
historia de España y van avalades
por la responsabllidad de partides,
de grupo.s y de individualidades tan
eminentes y tan responsables, como
las que acabo de citar. De modo
que cuando después de todo esto
yo veo alguna. gente indignarse con
los catalanes y decirles: «No, queréls
imponer una República. fed eralJ, yo
protesto indignado, porqué no es
eso. Es que nosotros se la debemos
a elles y no se la hemos pagado, v
por consigulente su grito federal
tiene todos los caracteres de una
acclón relvindicatorla. .(En la Sala
suenan voces de muy blen).
1Ah. Per o queda el problema ya

La tesi federal del Govern de la
___________*___________
Generalitat

r•

Lealrnente, fervorosamente adherido a la República desde el primer
dia, interesado como el que màs en
su consolidaclón y en su éxlto, yo
no tengo claslficación dentro de ella;
ajeno a los partides, cargos y funciones, yo tengo que poner una 11mitaclón a la libertad de mi enjulclarnlento para respetar todas las
ldeas, slgulendo en esto la lección
acertadfslma que daba en sus palabras prlmeras el llustre representante del Ministerlo públlco, qulen
de vez en cuando tlene unas admirables manlfestaclones de liberalismo verbal.
Se disputan el predominlo ldeológico en la República dos tendenclas ·
Una dice, «hay que ensanchar ~
base de la República. No es tan interesante centener la significación
ideológica del 14 de abril como lograr que se sumen a. ella el mayor
número poslble de españoles aunque inlclalmente no fuesen republicanes.» Tesis que t lene todos mis
r espetos. Frente a esta, se erige esta
otra : «Serà ocioso para conservar
la República ensanchar su àrea sl
se conslente que en ella tengan asiento Y mando los que ni la sienten
ni la est lman. Es la esencla del 14
de abril lo fundamental por encima
del número de servidores concurrent es o adherides.>> T esis igualmente
respetable.

El federalisme, acció reivindicativa ~!~b::~~ ~:sa~os~~n~e t~~;

Un exemple

Companys, President de la Ge--=-......:.- -------- ------- neralitat
Establecido el Estatuto, el señor
Luis Companys es una breve etapa
Presidente del Parlamento cataiin.
Lo retiene el Gobiemo de Madrid
para ser ministro de Marina, y es
Ininist.ro de Marina pooo tiempo.
Muere Francisco Macià y es eleg¡do
Presidente de la Generalidad, y al
tomar poseslón se ocupa de la formaclón de la tlenda catalana del
orden püblico, del problema social,
de los contratos de cultivo. Y añade:
pero todo dentro de la ley y con las
armas de la ley en la mano. Y en
seguida, su sentldo de catalanista
afiade que Cataluña. defenderà sus
libertadcs cueste lo que cueste. El
El revolueionario slgue construyendo.
¡Y c6mo construyel Dfgase lo que
se qu!'era. en la etapa de Presidente del Parlamento catalàn y de Prel!ldente de la Generalidad, cómo se
con~truye. Ya darian mucho.s castellan06 cualquler cosa para que rigier an en España siqUiera. dos leyes de
Cataluña: la Ley Municipal y la
ley que regula la vida CiVil de la
mujer casada. Y bajo la Presldencia

luña, y no hay nadie a quien no se
le presente frecuentemente la ima.gen de Fiveller y de Rafael de Casanova. Y yo llevaba este temor.
¿Querrà ser Fillever? ¿Querrà ser
Casanova? ¿Se habrà enamorado,
de una postura, ante el pueblo català.n siquiera sea con riesgo de su
vida.? Si es tal el estado de su ànlmo, ¿cuàl es mi oficio entonces? L
con sorpresa., y con admlración me
encuentro con qué Companys se define asi mlsmo, diciéndome : "Ni yo
tengo miedo a nadie, ni tengo que
presumir de nada. Yo soy un poUtlco que se h a. encontrada con una
dificultad, que la he resulto con modos polfticos, que me he equivocada
y que he perdido. He de pagar la
cuenta amigo Ossorio. Tenga entendido para. su defensa: ni humlllación, ni jactancla" y esta serenidad admirable de un hombre que
podia sentir las dos tentaclones, la
de la soberbla y la del miedo, me
acabó de decidir la personlldad de
mi am!go. Por ser él y sus cornpañeros como eran, se explica su actitud y su modo.

enqulstado en la realidad de cataluña, que el capitàn general, señor
López OChoa, ya nombrado capitin
general por el Gobierno de Madrid,
por tanto, ya no es ocupante revolucionario, envia al comandante jefe
de cierto grupo de Artilleria, una
orden conceblda en estos términos:
«Proclamada. la República federal
española y nombrado ca.pitàn general de Cataluña, ordeno a usted que
en el acto de recibir la presente orden, salgan dos baterias de 50 hombres cada una y por las Ramblas y
calle de Fernando se dirijan a. la
Plaza de S&.l Jaime, donde proclamaràn la República con los :nlsmos
honores con que se proclamaba. en
t>l anterior régimen, el estad:> de
guerra.J El general cree que estamos en una República federal. Tanto lo cree que para facilitar la extracción de don Emiliano Iglesias

#

El Primer firmante de este documento no està boy en el Tribunal
por un azar de la politlca: era don
Oerardo Abad Conde, que, como
presidente del Consejo de Estado
formó parte de esta respetablllsima
corporaclón.
Y el 14 de abril, qulen proclama,
como antes se ha explicado, la República s1n objetivo, ea don Luis
Companys. ¡Ah I Pero inmedlatamente surge la RepúbUca federal y
esa es la que PI OClama. don Franclsco Macià, y està esto de tal modo

o
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més concreto del dia. Se me diré.:
«Si, si. Todo eso es verdad, pero no
pasan de ser antecedentes polltlcosJ.
Ahora queda lo grave. El señor
Companys no era ese día 6 de octubre un propagandista politlco, no
era sólo un caudillo de un part!do, era un gobernante y ademés
tenia la representaclón del Estado
en Cataluña y al adoptar una actltud facciosa tralcionaba su proplo deber. Explicar esto es la tercera parte de ml informe, lo que yo
llarno las circunstaneias.
Sl la bònda.d del Tribunal, que ya
me doy cuenta de que es pródiga
conmigo en el dia de boy, llegase n
concederme unos minutes de descanso, yo le quedaria muy reconocldo.Jt
El PRESIDENT: La Presidència
no té cap lnconvenlent a accedir •
la petició del lletrat, però fa present la necessitat que el judici
oral acabi aquest mateix mati.
El senyor OSSORIO I GALLARDO: Jo estic segur d'acabar aquest
mat[, per poc que la benvolença del
Tribunal m 'acompanyt
Es sus~n el judici per uns minuts
I mentrestant els !amlllars dels consellers es dirigeixen als escons 1
parlen amb ells en unió de diversos
periodistes.

del 21 de dJciembre de 1934, y un
mlnistro de la República, un minis·
tro moderada, moderado, sereno y
respetablllslmo, D. Fillberto Villalobos, dlrlgléndose a esas fuerzas que
pretenden participar en el Gobierno de la República sin haber acep.
tado la Constituclón les dlce: cYo
no quiero sufrir una humlllaclón en
mi obra y no quiero seguir tampoco
aqui ni un mlnuto màs. Quiero decir señores que si no entran con leal.
tad en la República. preferible es
que hubleran continuada en el cam·
po contrario.»
¿Tenia razón el Sr. Villalobos? ¿La
tenlan sus impugnadores? Es Igual,
es igual. Repito que tengo la obligación de respetar a todo el mundo.
Es Igual. Lo que dl¡o es que cuando
esta Idea de protesta, de susplcacla,
de censura, cuaja en la mente y en
los labias de un minist ro, en la serenldad de una sesión parlamentaria, no tlene mucho de singular que
cuaje en el cerebro de unos gobernantes en los dias de una agitación
Y de una conmoción extraordinari&.
Durante el Uempo del Goblerno
del Sr Companys lejos de hacer eso
n1 de preparar e~ alguna de hastilizaclón a la. República, en dos
mementos critlcos para ella, se apresura con su Goblemo a ponerse al
lado de S. E. Le Importa mucho la
República.
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El problema que planteja la Llei
de Conreus
Llega en esta situación la ley de esto contribuya a su preocupación y
CultlVo, materia vedada para mi Y a su enojo?
adcmàs de examen inoportuna. SOlo
hay una cosa que lnteresa: lo que ----------·:----~~~
sc resalta en ese fallo, afecta a Ja
competencia jurisdiccional de los órgauos polft1cos de la Generalidad de
DESAPAREIX DEL TOT A~m
Catalmía. ¿Les es negada con razón? ¿Sín ella? Cualquler critica,
repito. seria inadecuada, seria irresALS INA, P . DEL CREDIT
pctuosa. ¿Qué de extraño tiene que

Dolor de ronyons
Medicina Vogel

doloro&o trance de reprimir. Catalanes: El Gobiemo queda otra. yez
sereno, por Cataluña, por la Republica y por la Libertad».
Y luego empiezan los primeros ep!sodios coactivos de las huelgas. La.
fu erza. pública. lo reprime. Yo he
estada esta mañana. Jeyendo un Ubro
extremiSta que ataca a. los directivos,
a los hombres de la Generalidad,
porque n o dejaron desde el primer
momentos el paso !ranco a una huelga. revolucionaria.
Y a. todo esto llegamos al in!orme
del general Batet, del m!smo instructor del proceso, seiior GU y ~il.
y atU nos encontramos como anugos
produciéndose estallidos en todas
partes, en todas partes de Cataluña.
y en los pr!meros momentos ya està.n en rebeldia Manresa, Granollers,
Villanueva, Tarragona, Reus, Lérida,
Gerona, Urgel, Figuerns.
con razón recordaba ayer que como no habia cauces. ni módulo, ni
autorldad, cada cual proclamaba lo
que querfa. Lo mlsmo bacian unos
un Estado Cata.làn, que otros la Re·
pública comunista. La anarquia iba
uniendo los cauces y podia tragar a
Cataluña. entera. SC produce la huel·
ga, huelga enorme, enorme y la Alianza Obrera, que es la que la inspira y la dirige flja su actitud. En la
mañana del 6 de octubre hay unos
pasquines que lle\-'lln el encabezamiento de República Catalana 1 lue-

go dicen: "Precisa en esta hora
grave -.Gla acclón decidida. y enérgica; boy es cuando hay que proclamar la Repúbllca. Catalana, ma·
ñana qulzà.s sea tarde .. Viva la huelga general revoluclonarfal ;Viva la
República. Catalana!".
Llega la misma tarde y hay una
mani!estación de Alianza. Obrera,
que lleva al !rente un cartel que dlce: "Eldglmos la República Catalana, conferenciar con Macià." .Pobre M~ià 1 ya estaba muerto. Con·
!erenclan con el Presldente Companys 1 se dlsuelven poco después.
corre por la ciudad el anhelo de
que hablarà companys a. las ocho
de la noche. No se sabe exactamente lo que ptf;a en Madrid, pero que
en Madrid hl\bia una revoluclón armada Aquella era clerto. Se tetúan ·las prlmeras noticlas del es·
panto de Astúrlas. se sabia que cundia la revolución en EXtremadura Y
en Màlaga. se hablaba. - esto afortunadamente no era. clerto - de la
sublevaclón de los tres apostadox·es
de la Marfna. de guerra. Cunde el
desconcierto. No se sabe cual es el
Poder. No basta con que balla 1J!l
mlnlsterio constitufdo. Es necesar1o
saber si esto es cierto y cua! es la
legttlmida.d dc tal rninisterlo y arde
toda Espafia. Y vlve toda España
unas horas de congojn, de espanto,
de horror.

DISSABTE, 1 DE .JUNY DEL llal

ma• ·Sl estos bombres que no saben. ~anejar las arm~. no t enian ¡
ni las de defensa. personal! Habia
unos mozos de escuadra, cien y pioo
solamente; los otros estaban !ucra,
con un mosquetón cada uno. Y ahora voy a descubrir una noticia que
no sabe ni el propio sei1or COmpanys, que he adqulrido yo por otro
le.do. Cada mozo de escuadra tenia
trelnta cartuchos, ni màs ni menos;

tal, tuvlera cu!dado de que esta Pu I
t a no tuviera vigilanc!a? Yo no~·
sé. La cuestión es que la puerta 0¡
taba abierta. El comandante Pé et.:
Farràs noblemente dice al Sr. e ~
panys, màrchense, està ablerta~
puerta de la calle de San Sev 1
a e • e
yo me quedo aqul con mis m02osf!!to,
escuadra sosteniendo el fuego has~¡
donde pueda. Vosotros huid. y
...... ., u....,,
dt l~plt cab,...
tos consejeros, estos hombres de c~1
. ., \lfta curt com~tta
queta dlcen que no se van, Pase ~..,
que pase, porque no quieren satir0 t
Avlsan al cap!tàn general y se r•~ ·
~~
.Se. les conduce al cuartel de la
me y con los generales al !rente. Y d1vis1ón, y ¿cómo los recibe el gen
era. la ilegitimidad. En la «<sabelada», ral Batet? Aun que ayer se <Uk; J
O'Donell y Dulce con todas sus !uer- me parece oportuna recordarlo 1 '
e.
zas, !ban de uniforme, y era la 11~ yendo sus palabras.
Como llevàndolo a su pecho le dl
gitimidad. El 10 de agosto, el general
Sanjurjo y sus compañeros no !ban Batet a Companys, con pena y coce
de toga, ciertamente; lban de unifor- dolor: c¿Qué habéis hecho? ¿No • ll
me, y era la Uegitimidad. Luego be- béis que por la violencia no se ~~
mos tenido que pasar todos por el graran jamàs los ideales, aunque
bochomo de que se deshaga la Cons- ~an justos, y sl solo por la lega.'
tttuclón de la. monarquia e impon- lidad y la razón que como este sol
gan un poder legitimo, la autoridad y que nos alumbra serà la llave que
la tropelia, !ban de uniforme, y no lleve a los pueblos por el canuno
un uniforme cualquiera, de unifor- del progreso?» Companys, austera.
me de tenlente general con mando mente aparta al general y se limi~
de capitàn general en Cataluña. Y a decir: «General, yo no he ve.
en último caso, el dia del choque, el nido aquf para recibir consejos.ll
Ya. que hablo de esto quiero hacer
6 de octubre, de uniforme iba Pérez
una digresión leve porque se vent1Ja
Farràs.
No; el uniforme en España, por un estado de espfritu, el Sr. Fiscal
desgracia, no distingue la legitlmldad con quien tengo el honor de conten:
der con ci!rta frecuencia dcSde hace
de la tlegitimidad.
muchos anos, es un hombre justo y
COll él me pasa lo que con ciert.oS 1
mat~_?nios desavenldos, que cuanto
màs nnen màs se quieren. Yo qu¡.
ademàs tenia dada dos veces la pala- slera decirle al Sr. Fiscal en ml
bra de dar una. respuesta, habia de nombre, en el de todos los defensodaria en un sentido o en otro y con res y en el de todos los procesados,
franqueza y lealtad. Y llegó el mo- que estamos sincera y profundamen.
mento del choque de l01t grupos ar- te reconocidos porque ha sabldo lle.
mados, episodios drnmàticos y la.Dlen- var su papel, no con la dignldad
que es propia del cargo y de la per.
tables por todos los extremos.
sona, sino con una mesura, con una
Con la. mlsma lealtad con que yo cortesia, con una delicadeza, con un
estoy enjuiciando - deseo al menos sentldo que tengo que subrayar por.
estar enjulciando - todos los eplso- que siempre en la vida cuando ~e
dios de este proceso, quiero hacer enfrentan posiciones de lnferloridad
también una a.lusión a esto: ¿A dón- no hn.y nada que deprln1a tanto a¡
de se inclina mi ànimo? Cuando pre- que està en posiclón Inferior, que
sencié el careo del Sr. Fernàndez se le advierta el desllivel. Y por lo
Unzue con el Sr. Pérez Farràs, aque- mlsmo Sr. Fiscal no quiero dejar
lla que el fiscal díjo de las di!cren- de pasar una de sus frases y SE!
clas de condición moral, no lo pude permitirà que yo se la recuerde por.
recoger, porque el becbo de Interve- que qulzàs no fué suficientemente
nir en Ull hecho de rebeldfa y ser meditada. Aludiendo al Sr. Com.
vencido, no deja en nadie la condl- panys decia: «Es màs fàcil mauclón moral de la víctima ni aument.'\ dar matar que saber morir.» No;
la del victoriosa. ¿Hacia dónde se in- eso no. Eso no es justo, primero porclina mi espiritu? Pues con la lmpar- que el Sr. Companys no ha mandacialidad, y yo quiero rendir lealtad a do matar nunca., no ha dado órdenes
todos, ahora. mi espiritu se Inclina re- dc agresión. Toda su responsabill·
veren temente y respet'uoso para los dad màxima -aqui no se ha hablados, con un recuerdo emocionada y do de otra cosa- es haber dicho al
càlido para los jefes, oficiales y sol- comandante Pérez Farràs: Defiendades que perdieron la vida en la da Vd. la Generalidad contra qulen
contlendo y los cuales en el julcio de sea. Defcnderla, no que atacara
hoy no es lfcito olvidar. ¿Por què rin· nadie. Y después, cuando el Sr. com.8
do yo mis respetos a los dos? ¡Ah! panys se dirige a. la di visión para
Porque los dos han cumplido con su rendlrse, no se da cuenta el Sr. FiS·
debcr, y tan noble y digno es el uno cal Y todo el mundo de que su ànl·
como el otro. ¿De dónde me vlene mo, en aquel momento, y toelo, !e
a mi este juicio? Se lo voy a declr al encamlnaba hacla el pelotón de ejeTribtmal.
cuclón, pues no hemos sabido todos
que en el primer mes posterior a la
revuelta, la vida del Sr .Companys
ha estado en peligro como lo ha
estado la del Sr. Pérez Farràs.
sanos tntentaràn esto? Por eso, resYo quisiera que lo Intimo de la
pe:t ~0:, ~~~àndez Unzue estaba a conc~encia del gran caballero Y gran
func10narlo que es el Sr. P...iscal no
las órdenes del capitàn general Y és- quedara ni por asomo una duda reste le manda: «Torne usted la Gene- pecto de estos bombres, tan culpa.
ralldad.» Y él, con sus soldados Y bles polltlcamente como se quiera,
oficiales, cumple la orden. Mis plà- tan equlvocados como se qulera, pe.
cemes a todos. ¡Ah! Pero el Sr. Pé· ro que son unos hombres de honor
rez Farràs estaba dependiendo, por que saben cumplir con decoro con
ley, de esta. otra autoridad: Un hom- su deber.
bre modesto, abogado, peri~ista, caUnas palabras sobre la declarnción
si nada, pero que es el Pres1dente de del estado de guerra. No hay con
la Generalidad. Y cuando el general prccislón nada sobre la hora. Ya
por voz de ~u ayudante le dlce a Pé- hemos asistido a. un cubileteo sobre
rez Farràs. «Venga usted», Pérez
hom en que se declaró A t
Farràs contesta: «Iré si me lo ordena respecto he de recordar que. el a~~~
ml J>residente.» ~uando el Presiden- tor de la. dlvislón nos dijo que el
te de la Generalidad no se lo con- cstado de guerra se había declara·
siente, responde: «No voy, porque ml j do a les ocho hora oficial y yo
obllgactón es .obedecer al Presldente sorprendido le pregunté sl 'eso de
de la Generalidad», Y cuando el Prc-¡ hora oficial queria d{;cir que no Ha
sldente !e dice: «Defienda usted: la la bora real. y lo negó y lo dijo:
Generalldad _contra qulen sea», Perez No era la hora verdad.
Farràs no dlSCute, contra qulen sea,
Bien, pues ya lo había explicado
y sale a defenderla.
ayE>r el Sr. Barcia, de la quinta del
teletlpe dice que empieza. la comer·
1 sación entre el Sr. Batet y el señor
Lerroux a las 8'10 de la nocbE>. A
la~ 20'10, dlce la quinta. Luego es
evidente que el bando no se pudo
tener a las 8 de la noche, y que
quien otra. cosa diga se equivoea.
En un oficio del capitàn de Infanteria Lara del Rosal a su corocido el acto de la pareja? Admira- ncl, que obra en el folio 191, dice
ble, admirable; excelente. La parcja que salió con su compañfa a ocu·
de la. Guardia Civil sacó un pape! y pnr la Generalldad a les ocbo. ¿Códljo: cYo tengo orden de que no mo puede ser a les ocho, si a las
pe.se nadle», y no pasa usted, ni us- ocho estarian declarando el cstado
ted ni el otro ni nadie, ni autorldad de guerra según la versión oficial, Y
que me defina mi deber. y por aho- ademàs ante la realidad no puede
ra cumplo con mi deber.» y tuve que ser? Pero ese mismo oficial afirma
acudir al oficial de servlclo, que, na- que dirigió la orden de dirigirse a.
turalmente, con una libertad de eri- ocupar la Generalldad a las ocho
terio que no pueden tener los guar- de la noche, y. en cambio el señor
dias dijo que sl· cel letrado que en- Fernàndez Unzue, en el follo 80, dl·
tre, 'el portero ~ayor que entre; no, ce que ~ecibló la orden de tomar la.
faltaba màs», pero el guardia habfa Generalidad y el Ayuntamlento a
obedecido. Esto es lo militar, ese es las diez menos diez o menos c_uarel militar. No el que suprime consti- to. Y éste fué el que llegó prun~
tuciones Y altera régimenes Y modlfi- ro, llegando ~1 de Infanteria m~e
ca las leyes. El militar es Pérez Far- cho después. c.Cómo es pos1ble
ràs; el militar es Fernàndez Unzue. la Artilleria reclbiese la orden a 1 5
d1ez, y la Inanterfa, que llegó mu·
cho mè.s tarde, la recibiese a !a.s
oc ho?
El propio auditor nos ha d1cho
de aquel momento, be de decir que que cuando Tauler fué a llevarle el
no son maJos, que son buenos. A ml oficio al general de la. Divlsión, ya
me parece que no bago ninguna la- estaba fijado el bando declarando
bor pràctica ni errónea, diclendo que el estado de guerra en la puerta de
para mi son buenos los dos, el que la División. Sl yo tuese el gener~
està detenido y el que no fué pr<> Batet no quedaria nada. agradccid~
cesado siquiera. Coino se trnta de a. mi auditor, porque si estaba f1·
un suceso de esta especie no tengo jado el bando cuando llegó el seningún remordimlento en rendir ñor Tauler, ¿cónio le contestó a la
une.s palabras de a.ca.tamlento Y res- comunicaclón pldiéndole el nUJyot
peto y eso me parece Sr. Presidente tlempo posible para resoJver? ¿Pnes
que no hubiera sido Imperdonable en no era Jo natural haberle dlcho de
el ofic:o:
nadie. El Sr. Pérez Fa.rràs cumplló antcmano, al entregar
cVea u.:;ted el bando que hay f¡ja·
con su deber.
do en Ja puerta de esta c;asa»? t Qué
• Y después del episodio !amen~ 1mportancla tiene esto? eoncreta·
ble Y sangriento ocurríó algo emo- mentc. para los bechos enjuicllldOS
clonal, de d.ignldad, entre el Sr. p¿_ aquí, ninguno. Sólo t\ene la imPO!'"
rez Farràs y los consejeros. La puer- tancta de saber que nadie ha pod:·
ta de la. calle de San Severo, la del do demostrar que los consejeros de
testero de la Generalidad, cstaba la Generalidad conoc1esen el esta·
abierta y sin viglla.ncia. ¿Porqué era do de guerra y que no se puede ~
aquelio? ¿Porqué en la Plaza Nueva, biletear en las horas y en los !lll"
que està màS aba.jo y que sirve de nutos. que el precepto del artfcúl~
acceso, habia unos grupos de csca- 42 de la. ley de Orden públiCO dice.
mots o quJzàs porque el general Ba- «Los que se rindieran en el térJ1l1nO
tet que ha sldo todo un hombre be- que el bando lije y no habiendo t.tr·
névolo, aparte del suceso fundamen- mino señalado, en el de dos boras.
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Què fa el senyor Companys?

¿Qué es lo que hace el señor COm·
panys? Le dice al comandanta Pérez Farràs: «Defienda usted la Generalidad oontra quien sea.ll ¿COntra quién podia ser, contra quien
Pero llega la crisis de octubre, se posibil1dad de Wl movimlento que ensea? Podlían ¡;er los grupos de la
trañe
el
menor
pcligro
para
la
Re·
planten en el Parlan1ento el dia priF. A. I., que estaban enormemente
mero de octubre. El dia 2, un perió- pública, me aprcsuraré a panerlo en
enem.lsta.dos con la Esquerra; podico se expresn en estos términos: conocuniento de S. E.» Y cse dia lledian ser los mismos marufestantes
uLa maniobra ha sido tan meditada ga el dia 4 de octubre. ¿Qué ha.ce el
desbordados; podian ser grupos ta.scomo burda. Gil Robies atacando al Sr. Companys? ¿Sigilarlo? ¿Engactstas; podia. ser el ejército sln que
Gobierno, porque ni calza botas de ñar, tomarse siquiera una bora de
supleran su legitlmidad.
montar ni ciñe el cbarrasco ni se térmlno para prePenir el peligro? Lo
Parémonos un memento en esto. Se
aplica. las espuelas y arremete con- que tmce es preocuparse con !mpaba dicho con un enjuiclamlento detra Cataluña, etc., etc.» Y poco des- ciencla de hablar al Sr. Presidente.
ma.siado fàcil: u¿No iban de un1for·
pués auade el mismo periódico: «Sl El telegrafil;ta Sr. Galiano ya nos ha
me? Pues ya sabian que era el ejérlos deseos de Gil Robles prosperasen, d1cho aqul que en die~ minutos le llaclto legitimo.» Tremenda mentis papobre .m>paña.» Algo màs adelante: maron por teléfono cinco veces del
ra la historia de España. El reglmien
«Frcnte a un partldo de opresión y 'Goblerno de la Generalidad. No poto que asaltó el Palacio Real para
de vergüenza.. no queda. otro camino dia comunicar directamente con Su
contrariar la autorldad que cntonces
que el estatlldo revolucionaria. Si Jas Excelencia. Habia de bacerlo por el
¿Qué hacen los gobernantes de la mir ese ep1sodio, cohibir a las ma- tetúa de regente Espartera, con León
derechas de Gil Robles no son com- hilo de Gobcmación. El telegrafista
prensivas, el camino legal desapa- dice: «Yo me di cuenta de que esta- Generalidad? Por Dlos, seiíores, yo sas ametrallàndolas, adoptar una y Concha a la cabeza, \ban de unlforba lntervenida la comunicación.» ruego a todos los que han lnterve- actitud sa.nguln:;.rla. Y ahogar con
rece.»
túdo en }a polltica y a los que no lo la fuerza las aspiraclones de aque¿Por qué he eleg1do estE:. perlódtco Pues yo ahorn digo - claro que so- han
becho que se salgan unos 1ns- llas masas trabajadoras?
eso huentre los varios cientos donde podria bre mi palabra porq-.te no es prueba. tantes en la ~naginaclón de su pa- biera sldo una crucldad, No,
lnconhallar algo semejante? Porque es «El ninguna que lo acredite - que efcc- pel de jueces serenos, y se pongan secuencia una traiclón. una
Pero, adey se dice: «¿Por qué no pldló la
P,teblo», de Valcncia, ór¡;ano del que timmentc las comunícaciones de to- en una s:tuación de estos hombres. màs, Companys tetúa otros deberes
halrta el dia anterior habia. sido pre- das clases con el jefe del Estado no ¿Qué deberes tenia Companys fren - con las lzquierdas españolas. Tode.s contestación el señor Companys al
sidenta del Consejo de Ministres, don estaban libres, y yo sé por què lo di- te a los catalanistas? Recordad que habían roto su solidarldad con el general Ba.tet en vista de que ella no
el Estatuto fué una trasacclón. Los régimen y la Esquerra estaba en el llegaba?» ¡Ah!, eso ya bubiera s!do
Ricardo Samper, hccho que ademàs go, aunque no lo puedo explicar.
Qulero seüalar aquí un contraste. catalanes querian màs; los caste- Gob~erno, 1 como que estaba en él una humillación. El general Batet,
de conocer todo el mundo es inncgagable que estos dias para hacer eso Tengo en la mano un periódico que llanos querfan menos. El Estatuto se tenia màs elementos. No baber he- requerido por teléfono, requerido por
ha sldo utllizado por el Sr. Samper replte, como todos, una conferencia hizo translglendo. SC decia a los ca- cho entonces lo que hlcleron buble- oficlo, dos veces habia prometldo
talanes, ya no os queda tú el esta- ra. slgnificado que hubléramos oido contestar. ¿cómo unos hombres dlgpara refutar el discurso de Azaií.a. del Sr. Salazar Alonso en el Círculo tuto.
¿Vàls a permitlr que gobier- de nuevo el call!icatlvo de !enlclos, nos !ban a decir por tercera.
Pues cuando un hom!Jre que no se ha Mercantil. El. Sr. Salazar Alonso, mi- nen con
vez:
vuestra complacencia? Ad· que tanto se prodiga. a los catala!riado todavia de las responsabill- nistro dc la Gobernación en septiem- vierto que hubieran quedado abiertos nes. Entonces se hublera
dlcho: Es- «Sr. general, conteste usted algo, que
fades del mando, en su órgano en Ja bre, dlce: «Repetlmos nuestro punto los cauces a todos los extremlsmos tos catalanes son los do slempre. A lo estamos esperando para saber qué
Prensa dice de !rente a ese Gobicrno de vlsta al Consejo de Min!stros, pues separatlstas ya. que no quedaban a la hora del Estatuto, todos con nos- bacer?» Esto habiera sido repetir
del 6 de octubre, la revolucióll, y lo en la República autónoma se advier- los catalanlstas exa}tados otro ca- otros muy amigos Y a la hora de ju- aquel ejemplo cbueco de cuando en
dice con la serenidad de quien escri- ten sintomas subverslvos. Hablamos mino que el separatisme. Y es cicr- garse algo ocurre, que tenlendo màs Barcelona se quiso proclamar la Rebc o inspira un articulo periodistlco, a la conclcncla de los ministres pa- to que la huelga no la. 1nspiró la. ruerza. que nadie no hacen nada, pública en el Ajuntamlento hace
¿nosotros nos vamos a. sorprender ra ver sl se atrevian a provocar la Generalidad pero los huelgutstas , ademàs estaban con ellos todo el años, y hubo un concejal que lo im·
mucho de que reciban el Goblemo revolución, porque yo seguia pensan- pensaban de4 mismo modo que la - pueblo catalàn incluso sus obreros y pldió advirtlendo que la facultad de
y cada. cua! en su modo, su deber era facilitar el camino para
con una excltación pareja las masas do que hab!a de provocaria.» ¡Mag- Generalldad
proclamar la República no constaba
nifico cotejol ¡Admirable compara- protestaba contra la constltución de que todo se resolviera con los me- en la ley municipal. <Rumors.)
republicanas de Cataluña?
ese
Gobierno.
¿
Y
cuàl
habia
de
ser
nores
transtorn
os
~Ibles.
El dia • es lnmlnente el advenl- clón! El ministro de la. Gobemación el deber del Sr. Companys? RepriNo habia que preguntar nada. Demiento de esas fuerzas polfticas al cree que hay que provocar la revolubia - se dice también - Companys
:Poder. Antes del dia 4 el Sr. Com- ción, excitar a los mlnístros a que la
suponer q-,te el general Batet contespanys ha tenldo conversaciones con provoquen. Estos traïdores de la Getaria a su proclama con las armas.
el millistro Sr. Guerra del Rlo y és- neralidad consumen su energía. en
Es lo que menos podia suponer Luis
te declaró aqul que le ba.bia expuesto decirlo al jefe del Estado: u¡Cuidado
Esta. es la si.tuac!ón dura y apre- que después de todo estaba en la Companys, porque Companys proclalealmente su preocupa.ción ante esa que puede estallar una revolución !» tada y dramàtica en que se ven COnstituclón y en las promesas dc mó la República el 14 de Abril en el
¡Juzg·ue el Tribunal a cada uno!
orientación de la polftica. ¿El· homLuls companys y se ven sus com- sus primeros lntérprete.s. Y hace la Ayuntamiento y el general estimó no
Se resuelve la crisis y los partides pa.ñeros. ¿Y qué bace entonces? proclama, la. proclama. que se ha contestar con las armas, tú con las
bre q\le estuviera preparando una.
revolución se lo anunciaria a los ml- no catalanes lanzan un manifiesto al Pues busca una solución jurídica, mirado como de tinte separatista. armas ni de ninguna manera. De
nistros del Gobierno? Pero llega el pafs, manifiesto que no e:;t""' suscrito polftlca, para encontrar cauce a la No quiero entretenerme en leerla suerte que bien pudiera creer que el
dia ol. La preocupación del Sr. Com- por los jefes, y algunos de ellos, ya se dificulte.d. Pero esto hay que bus- porque ha sido Ieida ayer, y aunque 6 de octubre el general Batet, que
panys es prevenida a S. E., porque dijo ayer con verdad, ni estaban en cario con un poco de detalle. Yo te- mereeen dist!nguirse algunos
en tiempo anterior le ha dlcbo: uSi Madrld cuando se redactó, pero que mo que algún malic!oso, no de aquí, pàrrafos, me preocupa ya elde sus
canalgún día advierto yo en Cataluña la re!leja el sentir de los núcleos que de Catalufia, dilga: «iAh! Entonces
sancio qne estoy produclendo al Triopcran en la polltica española.
busco una. ciudad cualquiera.» No; bunal; pero hay un momento en la
CASA SUBIROS
no es eso. Entonces buscó la única proclama, para subrayar el cua! yo
H o s p i ta I,
salida digna. y poslble: despertar la bab!a querido que pasara aquí la.
---------------=------ - - - - - fe, im•itar a la paz al pueblo esta- placa fonogràfica - no era arbltralàn, ofreciéndole aquello qu ~ ha sldo rio en mi ese deseo; el Tribunal en
su encan to tradicional: la Repúbli- su alta sabiduria ha. estlmado que
ca federal. Y por eso es un ejemplo no debia hacerse y no hay màs reHace muchos años se habló de un
Yo no voy a leer los maniliestos, ciendo: «Ante la situación creada en este episodio de la. vída de COm- media que acatar su disposiclón -,
pero si una frase de cada uno de la República por la formación del panys Y todos los que yo al princl- pero yo lo quería hacer para que el asalto de oficiales del Ejército al
Congreso. Era presidente dc la Càellos. IZquierda. Republicana: «toda nuevo Gobierno, en la que todos I pio traté. COmpanys es slempre el
solidaridad con las instituciones ac- los partldos que màs directamente I mlsmo. Si estudlante, crea la Fede- Tribunal advirtlera una. cosa que no mara don José Canalejas, nada mese
advlcrte
con
la
lectura.
Porque
tuales del régimen». De Unión Repu- con_tribuyeron a la mstauración del ración Escolar Española; si sociónos que don José Canalejas, y llamó
blicana: «se aparta de toda colabora- réglmen sc s1enten obllgados a rom- logo crea la Unión de Rabassaires al leer la proclama se Iee slmple- al oficial de la Guardia Civil que
cióll y rompe toda solidarldad con per toda su solldaridad con sus acmente: «En esta bora solemne, en mandaba el piquete de serviclo, y le
'
.
los órganos del régimen>>. El Partida tuales instituciones representativas, en Cataluña, sl repub~lcano triun- nombre del pucblo y del Parlamen- dijo: «Sr. oficial, corren por ahf esos
Nacional Republicana: «Romper to- creo es mi deber que cumplo con fante, proclama la Republlca por su to, el Gobiemo que presldo asume
da solldaridad oon las instituciones». profunda dolor expresar ml actitud cuenta; sl gobemante, legisla y go- todas las funciones del Poder y pro- rumores. Y si se confirman, ¿qué
harà usted?» Y el oficial le dijo:
Izquierda Radical Socialista: «Rom- de incompatibilidnd con las fuerzas bierna.
clama el Estado Catalàn de la Re- «Perdóneme V. E.; yo me pondré al
per con todas las instituciones del Y elementos polfticos boy .al ~rente
Al
llegar
el
6 de octubre, ¿qué ha- pública Federal Española. Al esta..
actual régimen». Partido Federal Auun Estado, bólo en apar1enma re- bia de haccr? Buscar aquella con- blecer y fortifiear relaciones... » et- lado de mis compañeros de arma.»
tónomo: Hemos acordado declarar- de
publicana».
Y yo conservo de aquello un recuer.
nos incompatibles con las lnstituAsf estaba formando el julcio de duets. que no estaba mstitulda, que cétera, etc. No, no. Hay una cosa do indignada, sublevada, irritado, fucioncs». El Partido Conservador, el E~pafia. ¿No resulta un poco pueril, estaba en su conclencia, que cstaba que dijo la realidad y recogió la ribunda, con toda la furia de mi toga
màs extenso y el màs duro de todos: conociendo estos antecedentes decir en el anhelo del pueblo catalàn, lo placa.
y de mi chaqueta de ciudadano. ¿Qué
uomper toda solidaridad con los que hubo una conspiración para el
es eso? ¿Qué es eso? Pero la fuerza
órganos de un régimen deslea.l».
6 de octubre? No, no la hubo. Fué
armada, ¿no obedece màs que a la.
Seria muy extrai'io que la Izquierda una explosión en la. que cada cual
autoridad armada taDlbién? Pero es
Catalana no pensara que esta era respondió con arreglo a sus anteceuna consigna, no de los grupos cata- dentes, a sus hechos, a. sus posibllique los hombres civiles que mandan,
lanes, no catalanistas, sino dc todas dades. Los socialistas plantearon una
¿no es el Estado, no es la ley, no es
los izquierdas españolas, haciendo lucha armada; los vascos reduplicala autoridad, no es el POder? J>ero,
un sólo !rente.
ran su enojo por el problema de su
¿es que para !mponer la ley, la paz
Eso no se ha perseguida con muy autonomia económica. los part1dos
Cuando el señor COmpanys dlce: del propio general al respetable vo- social, el orden social, senecesita llebuen tono. pues no faltava màs. Esto de izq\nerda no tenian màs que la «Proclamo el Estado Catalàn de la
cal lnstn1ctor, señor Gil y Gil. El var charrasco y espuelas? ¿Qué paiacredita al señor Fiscal. No se ha pot<ibilidad de exprcsar su pensamien- República Federal Española»,
se pro- general Batet le contesto: «Tal asunperseguida, porque no podia perse- to y lo expresaron
en abstracta. No ducen murmnllos y aplausos que to lo considero de extrema graveguirse. Yo lo señalo. En función dl- tenian una cosa que perder como
cortan las últlmas palabras del ora- da.d y sl usted ha tenido mucbos
recta de defensa judicial, para ad- don
de Albornoz, que noblevertir como se lban fraguando ele- menteAlvaro
la
~rdió. Y como estos hom- dor. Pero el orador, para que no días para medU.a.rlo (que no había
mentos &Jenos a estos elementos aje- bres de lzqulerda, tenian un elemen- cupiese duda, ooge el hilo de su tenido muchos lo tgnoraba el genenos a esta voluntad y jmcio de estos to dc gobiemo, una fuerza., ¿qué oracíón y repite: «De la República ral) yo 11eceslto un plazo para
adophombres. Pero todavla queda Ulla iban a hacer? ¿Desentenderse?
Federal Española». Ese era el disco tar ml rcsolnción.» Y lc pide que le
\ 'OZ màs aut.orizada sorprendcntt',
que querfa que se bublera oido aqul; envie un oficio, y el señor comporque habia estado ajena a to<í~>S
porque COmpanys no qulso dejar su panys inmediatamente rcmlte un
las pasiones de los grupos. Esa voz
ambigüedad, tan fàcil y quizà.s tan oficio por conducto
era nada. menos que del Tnbtmal de
del señor T~uNo puedo admitlr que cada
Garantías Constitucionales, nada me- suspesa tornarà ràp1dament amb grata para los extremistas catala- ler, Y dice el general - dijo el senor ral, cada oficial, cada soldado, segenecriles ramoses.
nos del que era Presldente de este
nes. Sl él qucrín o no queria; si él Tauier- que
dijera
al
seflor
COm.
ja
en
decididor
juridico
de
lo
que
es
PERLES F EM I
Tribunal don Alvaro de AlbomO'l,
tenia empefio en que el Estado Ca- pan:r"S que tomaba
el mnyor tiempo . legitimo o ilegitimo porque entonces
quien abandonaba el cargo aimitientalàn fuera una. cosa española o no, posi. ble para contestarle
(ya. no es no podriaDlos anda.'r por la calle. Y
dolo, por esta misma politlca, diy él la tenia, la. tenia, porque es Wla hora>. el
mayor Uempo posible por tener toJerancla, y por esto heP~ oontestarle. No sé sl en presl- 1 mos visto en todo el slglo XIX, y
d10. encontraràn la respuesta mis por desgracia en el siglo XX, las
anugos; basta abora. no ha llegado. ¡ cuarteladas y 1e.s sublevaciones. El
sense dolor ni molèstia de cap mena
Ademàs ha habido un episodio militar tiene por ley, por norma y
el perlode suspes, amb
un poquillo lenebroso. El Auditor 1 por gloria, Ja obediencia sin dlscuPERLES F E r.1 I
nos díjo que él estaba. con el gene- . tir.
Propues.a la huelga el dia 5, el El dia 6 vuelve i. hace'r otra alo~ Batet C'\lando llegó el diputada j El otro dia, lo quiero dccir en eloseñor COmpanys dir1ge una alecuclon cuclón: «ReqWero a los ciudadanos
Tauler y que se marchó del gio de la Guardia Civil, se me ha
en la que dice: cEs nece5arlo que no que guari:len la mWma seren!dad la historia de su vida, porque COm- senor
se produzcan ni alborotos m Yiolen· en est.oj¡ mo.nentos de enorme tras- panys, que llO tiene que llacer adu- despacho y se ocultó en una habl- dificultada el paso para ver a los
cias dc ninguna clasc. El Goblemo cendencia. Refrenar las impa.ciencias laclones a nad!e, se siente patriotafiL' 6W 1procesados por la pareja de la Guare~pera "i c;on!ía que no se nrà en de vucstros anhelos. Tenemos la ~on- ro. ¿Que es un catatan1sta, Ull ultra
"
~ ~ dia civil, a mi, su defensor, y al
el tranco de imponer su autoridad. tianza de _que el pueblo autonomista catalanista, un catalaniSta entusiaspropio portera mayor de este TribupUl's tlene confianza en el pueblo, de Cataluna sc abstcndrà dc violen- ta? Ha temdo si empre, como sus FEMI són un prodigi de la. ciència nal que iba a transmitir la orden
que es la garantia de su conducta». cl.a.S que el Goblcrno se verfa en el compaüeros de Gobierno, qulero demoden1a
Sll
del Sr. Presidente. ¿Qué me ba parc1
R EBUTGEU . , .T ACION
II•IIS•Iiira~alllli&ilii&UIC•ill•a••••••••••••~ cir sin exageración, como toda Cataluiia, aunque muchos lo desconocen, un sentimiento intimo de fer- lación contigua. Nada de particular
Por eso yo digo se u·ata de conducvor a España, porque comprende hubiera tenido que el Auditor re.cique toda la grandeza de Cataluña, biese al Jado del general la vi~ta
que todas ~us llbertades, que todo del señor Tauler; pero esto penrute
su auge, que todo su poderio, es en inferir que lo que estaban haciendo
Espafla dondc cuaja, es alrededor en aquel momento tales sefiores !lo és el nom de les famoses PERLES
que tanta. fama tenen pels seus rede los españole3 donde Uene calor, era cosa para que Tauler la adV1r- sultats definitius. Venda, Farmàcies
es con el alma espa.1iola. al lado co- tlese.
mo puede Ylbrar. Y por eso, ruanY después de todo eso llegamo.~
do le 1nterrumpe la multitud, apa- al episOdio bélico. ¿Habi& un pro- tas en aquel dia de la sesi.ón, en
sionada y enardecida con la lectura, pósito de rebeúón? ¿El sei\or Com- que dos \"Oluntades encrespadas Y
companys c ... den tro de la Repúbli- panys y estos consejeros que estàn ante eUas me inclino con igual resde
ca Federal Española:t acaba de leer aqul, porque los proce~ados estàn peto y con Igual admiración.
la proclama.
aqui, nada. màs que estos. no otros
El Sr. PRESIDENTE: Olvida l'I
¿Qué hace el rellelde? ¿Qué hace de los que aquí no hay por qué ha- sr. utrado que ya ha sldo juzgado
el traidor? tQué bace el separat!s-: biar, se habian dispuesto para una e1 s r. Pérez Farràs y que este Tribupròleg de Ventura Gas sol
ta? COmunicàr&elo 1nmed.íatamente rebelión? ¡Si no tenian una. sola ar- na! no tlene competencla para juz..
al Je!e del Estado: «Acabo de leer
gar su conducta y que el Sr. LetraUn volum iHustrat amb nombrosos gravats
esta proclama», y asume con ello
do està realmente al respeto del Tritoda la responsabilidad del acto. Y
bunal que lo juzgo.
lucgo, ¿qué bace? Llama al general
El s r. OSSORIO Y GALLARDO:
Batet para declrle lo que ha becho:
Sr. Presldente lamento que en mis
Comandes a I' Administració
«Requiero a usted para que con sus
pa.labras vea algo contra lo que yo
!uerzas se ponga a mis órdenes.»
respeto. El Sr. Pérez Parràs està
¿Qué hace el general? Tódo lo que
juzgado y ante ru sentencia no hay
I
lea aquf referente al general Batet
màs que inclinar la cabeza como
-me perm!to advertirlo desde aboante los fa.llos de todos los tribunara- està tomado de su declarac.l6n,
les; pero cuando bablo del ~do,

Però arriba la crisi d'octubre

ni habla otro depósito. De modo que
tban a combatir de veinte minutos
a veinte horas a. r azón de un tiro
por minuto o de un tiro por hora;
estaban inermes.
..
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DISSA'lTE, 1 DE oi\JNY DEL t93S

edaràn exentos de penaJ Y el riódlcos de Barcelona una noticia del Consejo dice que eso no es le- dadanos, pues es Uegal porque vo mucho màs tiempo, en España se en los Bruchs y Gerona, pero mlu
aut~rlzado.:t
c0:nhate por otra invasión, la L.m· alto, no. Y cuando la República sigro•mares no podràn acordar pe- y en ella p revi~ne que en todas las te. Lo~ parlamemarios de Barcelona
Pues nos reliraremos a la fuct7~'l, cesa. no se mucs•ran rtiscordante:s nifica la asp1ración de una ilusión
relaciones
entre
los
proplctarios
y
se reunen y entre esos parlamen- S'! le d ice. Muy bien, muy bicn, con- los puc!:!os al c;xmcrse al invasor . y de una apetencia, son todos los
1
del Cod1~o nulltar sino después
~=s aprec1.11.r l<\S 110ras de publicado los nparceros h:m de regir les con- taries hay nombres tan destacades testa, la !uerza cons:ste en que yo Pclean todos, deflenden la. integri · pueb!os csp:uioles, de un modo sigel t>aodo. De modo que en el còm- t ratos anteriormente suspendidos, como los de los Sres. Cambó, Le- pongo la mano en el hombro de Ja dnd del :;o:or espafiol todos, l el nificada Cataluña, quicnes se s man
puto de 111S 24 h'Jras y en la. de d~ en la Inteligenc1a de que està d1s- rroux, Macià, Melquíades Alvare;z; y respetable persona de D. Ralmundo pueblo cspaúcl llegr~. tan alto como a las mismas inquietudes politicas.
hon~s vr. Ja llbertad y acaso 1:1 VI- puesto a exigir las rcsponsabilida- otros que por con.sideración y res- de Abadal, y asl se d1soh Ió.
Les referències de la sessió de
des consigulentes u qu1enes no 'um- peto no debo pronunciar en estos
El otro dia para document.:ume en
Corts d'ahir publicades als diaris
da de los bombres.
El eenor l' t5wl decla: cDesde el plan estns órdenes, aplicàndolt:s, fl mementos.
conciencia, como yo procuro h?.rerd'ahir 1 radiades per les emissores
El Sr. PEDREOAL: No hay ra- lo síempr<.>, me avisté con el Sr. Ma·
rnomenLo en que se publicó el bando, los que Jas desol.itdecnn, las sanclo,
locals, deien que el senyor Sunyol 1
nes
del
bru1òo
del
eslado
de
~·~e
zón
algu
na que impida pronunciar- tos, amigo 1.1fo de toda la vida, y le
se ap:ica, porque no se van a bacer
Yo t.o olvidaré nunca el espectàcu- votación definitiva. Volan en pro del Garriga havia fet un prec determl·
rra
Un
bando
de
guerra
tegulaudo
los.
modtlltae!tones personalcs.» Obliga
dlje: lt¿Hubo después de aquelio nl- l'l ac In aprobación del Estatuto. Se ! Estatuto 316 diputados. Vowm en nat que no és del cas concretar. Es
a todos los que puedan conocerlo. las relaciones c:yi:es de nrrcnda.- El Sr. OSSORIO Y GALLARDO : gur..n actuación judlcial?», y mc dijo: aprobó el Estatuto en las Cortes, qae 1 contra 24. Por cierto, una cosa màs tracta d'un error ja que el senyor
EBLtib~Re un régtroen pseudoleg!ll mlentos de tlerra! Ticne volumen, Por respeLo a su Scñorln, por una «¿Cómo judicial? Ni un pllcgo de mà.s que obra de los cata!anes ha sldo ! curiosa: de los 24, ci nco ban sido mi· Sunyol I Garriga no ha assistit a
para mod~iar y t.'ncuíl.drar h acc1ou ¿eh? Porque Ja ley de Conlrntos de discrecional razón, no qu!~e dccirlo papel en una Comisnrln consenU yo obra de un hombre de Alcalà de He- I nlstros desde el 6 de octubre para l'llP sessió del Parlament des d'abans
de la autoridñd: ¡x:ro si tenemos culuvos lmbla sldo derlar~~odn COllS- pero s l r.o hay inconvenlente yo Jo que se pus!era. Pues bueno fucse. nares, de un hombre de Madrid, de ~ acà. Y en tal momento se levanta el del mes d'octubre darrer.
q ue hay &lt!o donde no se ba pod¡- titucional por el je!e del Gobiern:> diré. El nombre era el del Sr. Pe- Buscnban el bien aquelles noblemen- otro de Palencta, de ctro de Segovia,! Sr. Companys y con un movimiento
do recibir la noticia del mnndo, no scñor samper de'ide la cabecem del drega!. <R:anors.) Supcngo que el te por el camino que encontraban que hnn afronta.do por cierto gran- 1 emotlvo que contn.g!ó ~ todos, y que ~--~ -~----*:-----------~
~
se puede aplicar. Es exnctamente banco nzul, y dt'S.PUÉ'S de cso t n ge- Sr. Pedrega! no se l'nojarà conmigo mils acertado y porque ello se ajus- des campaiias injuriosas por defen- f yo no oh·idaré nunca, gritó: «i Viva el
neral
dlce
que
se
lncumpia
a
favor
por este extremo de respcto y con- tnba o no a la Jcy. Pero mercccri:l. - der lo que era c!erto o a Jo que a su p\leblo espaf1ol!» Otro dlputado calo q..:e ba est.ado ocurriendo en gran
XVII Congrés Català
parte etc 1~ t:nwas se&uidtl!i cu el de los pro;n~t!\rits, que es a favor ~it!eración que en todo memento !e mc decia el Sr. Mates - estar loco entender lo era al menos. Y cuando talàn, el Sr. Aragay, gritó: «¡Viva
d'Esperanto
tuero de guerra en Catah;na; por de qu1en oblll!'a el contcaLo y cou- he quetldo gun1dar.
pam hnbcr convertida aquella en un se aprueba el Fst~tuto ~e Jevanta Espaita» Y el di?utado madrileflo, _el Dia
d
Ei Sr. PEDR!:X.iAL: En absolutu. !cnómeno judicial.•
est~ querfa yo traer las sPnte11clas roma con e.ph.-.r el bando del esta~
Companys y dice estas palabras me- poeta popularlstmo Ruiz de Tap1a,
A ~ ~.1~y .b d d ls
ls
El S!". OSSORJO Y OALLAHDO:
porque se h& ~tlmndo en muchas do de gucr~. Por \enl.ura hay aqtu
Pasa el tiempo, llegan los albores morables:
, grltó: c¡Víva nuestra Catalw1a!:t Y
es · rrt a a e, congress ·
oca.s\o:J.es que corno al pueblo tal o letrados, prolcsores de dercrho el- Se rcun:ó la Asamblea dc Parlamen- de la República del año 31. Macià,
1
uTodv lo qu~ he dicho en el trans- los diputades todos, puestos en pie tes rece~cló oficial a ~Ajuntament,
al pueblo cua! no había llegado la vil, algunCIS, qu~ cuando est~ dealt- taries y el gobern:~dor lnter\'ino para distlnguiéndose en esto con Comcur:;~
de L"l dlscuslón del Estatuto en.. aplauden. Ap~a~den. ¿A qué? A una c!g~~ ~!~~a!~lód~ 0 ~~~~~~t ~;
gado
de
la
rr~pol<&Bbi!:dad
del
Tridísolverla. Se rcsist!cron y se oye- panys, proclama la República catanottCt.J. del bando, por lo tanto r.o
cam11ado
a proclamar que Ja conce- comunlón espmtual qu~ se vota~ ~n la Fed~ació Esperantls~ catalana.
bunal
do
Oaram.ins
espero
ql:le
es·
ron gritc.>S de que: lfQUe enLre la lana. T::m cierto es que dice: «En
se po4~n apl!car aus precc1.tcs.
de la autononúa venia. no 9: dis- aqu~l memento. «iVlva Espana.» salutació dels delegats al saló d'actes1
He qul'rido dcclr con csto que las cr1ba una pequeiJa monografta so- fuerza.» El gobernador D. Leopoldo nombre del pueblo de Cataluf1a pro- sión
gregar smó a retor~ el sentimtento ¿Cunndo lo d1jo el Sr.• Companys? de l'Ajuntament.
c!rcl:nstancta.s se imponen enton- brt: esta. nueva fuE>nte del dcrecho MA.tos, hombre cautelosa, sereno, re- clamo el Estado catalàn bajo el régl- de la unldad espanola, a hora, a pro.. ¡Ah I .Pe
ro hay muchos \ivas de esta
A les 11 : Celebració dels XVI Jocs
posado -tiene las buenas condirio, men de una República catalana.» NaCt'-> como ea todRS lliS OCI\$Ion..>s de co:.1tractual.
y no ~~e m<? ocurrc atacar al ge- nPs de los hombres gordes-, dice: die abre un proceso, ni era el mc- bado el Estatuto, lo vuelvo a repettr; cspec1e que hay que pasar por el _ta- Florals Internacionals al casino
la v.ct~. y la proclama. del 6 t'e • importa. ademàs decir, señores di- miz. ~ Sr. Companys no grtta ¡Vtva r A les 14: Banquet Oficial a l'H~tel
tubre at~ndió a los aconteclmieutos, neral .lh\~et porq1;e dijo esto del pro- «No, no entra la fuerza, la fuen.a mento para abrirlo, tampoco. Salen me
putad,s, que en este gran problema Espanal en memento para una adu- canaulas (Plaça Nova) Tiquet 12
al amb!ente, como ha. ocurrido en pó:ULo. El general B!llet lo llito por aqui soy yo, que represento el po- precipitadamente tres ministres del esp:'l.ftol que nosotros si:mpre
hemos ~ttción. Nunca ha dlcho ¡Viva Espa- pessetes.
·
otras ()1\rte.s much:c; \"CCe3. · l dfa la 1uer1.a de las clr.:unstanclas y en der del Estado. Es uno. asamblca Estado español, hablan con Macià y
senUdo.
as!,
cada
ft·acctón
politica,
t;a! para salvar el Estatu~o. El seA les 17: Inauzuració de l'Exposi·
aquE'l
memento,
gotlernnnte
esporàde parlamentaries, pues es llega!, resuelven Jo de la República catalana
20 de octubre se publica en loo pe·
dico. creyó sln dud• que seria la porque solo el rey puede convocar- y se crea la Generalldad, y no hay cn.du d1putado ha expresado su pen- nor Companys no grtta ¡Vtva Espa- cl6 Esperantista a l'Ajuntament
Sallllento de la rna~era que él ha cre!- ña! en un memento de temo~ o cuanA les 18: Sessió de treball a· l'Amanera. de mantcn~r la paz en Ca- IA. Es una reunión pública de ciu- proceso.
do qUe servia meJor a . los lnterescs do corre un pellgro. No ha dtcho ¡VI- juntament; memòria del &'cretan de
talufla. Y E'Sto, que es un acto de
de la Patrta. Por_ lo ~
o! sale el Es- .va Espafia! nn~e el general Batet. la Fe<ie[acló, aprovació de l'estat de
go!uerno, està. somctído a tlUe~tra.
tatuto <'e Cataluna sm deJar en nues- Antes al contrano, le ha tratado con comptes, discussió de propostes precritica Pero en verdad, a ml me
tro àni~ ninguna clase de rencor, sequedad. El Sr. Companys Y SòlS sentades, etc.
pare¡;erfa muy mal que se eojutciaA les 22: Gran festival de !"Orfeó
ra criminalmente al gentral Batet
otro dato útil~ La Asamblca de Zu- el acuerdo de quemar el archivo de ni reservas, para aquelles hombres compalieros han dicho ¡Viva Espaper esta orden.
màrraga. Con una memoria humoris- la corona de Aragón, asaltar la Caja que Jo han combatldo, habiéndolo de· ña! en el memento del triunfo. Era el Ripollès al Saló Comtal els elements
tlca, pero lnflel, el Sr. Fiscal dijo: del Banco de España y declararnos fendido nosotros como otros hombres aleluya, era el grito de satisfaccióo art!stics del qual posar~n en escen:l
llustres por tener una concepclón di.>- de la Uus!ón consegulda, de la obra l'obra lirica catalana «La nostra Pun.10•
«All1 no se hizo màs qae cantar el con toda la autoridad. ¿Qué hubiera tlnta de la estructura del Estado y rematada. ¡Viva España!, di~en talre:t. Preus especials per als con«Giiernikako arbola».» Hubo un poco dicho el general Batet; yo no le CO' de
la grande1 de Espa[:\. Pero to, elles, pero no como una claudica- gressí$tes.
mà s que el «Güernikako nrboln». Esle nozco, pero estoy seguro que entonces
dos l~boraremos por el propio ideal ción dc sus ideas. Catalanes, cada dla Dia 10 de juny
fué el últlmo número del programa: se hnbíera jugado la propin \"Ida para de que la joven República. adquiera, màs catalnnistas, pero
en el dia de la · A les 9"30: Visita a la Biblioteca
pero me voy a permltir recordar lo detencr instantàneamente al que co,
que pasó en Zumàrrnga. Llegaren municaba semejante protesta delic- por nuestro amor, el relieve que por justícia, su gríto no es otro, sino el Mata., Museu Folklòric 1 Monestir de
de ¡Viva Españal
Ripoll. Punt de reunió: davant de
En el ltBol~tio de la Oenerallda<L> la ley, de l~t ConsUtucl~u Pn ra evi- los parlamentaries, y· los nlcnldcs, no tuosa. Pues no faltaba màs. Por te- su esplendor necesitaJ
Y un dia después se procede a la
l'Ajuntament.
del H de oc.t~ol.lre apnrece una. or- tar un mal mayor. ¿Es delito eso? se dejó entrar a. los concejales. Hizo léfono, a cara a cara. Por teléfono
A les 11: Sessions de treball i de
den de un ge:~eral deslltuyendo al Pues l'O denuncio esc delito. Desde un discurso don D1daleclo Pricto. Don la hubiera dicho: uQué me d1ce Com·
Pres:d.. nte y 11. los conr,ejeros. ¡Des- el 6 de octubre llasta el 2 de cnero José Horn, diputado nacionalista panys? ¿Que va. a comcter este deli~~::~ura del Congrés al lloc de COS·
ttt11yímtloi01:1!. y o. esas borns esos catalulia ha vivido en absoluta. ile- vasco, ieyó un documento. Pronuncló to? Muy bien, ahora. mlsmo le redJzA les la: Visita a la Cooperativa
ser10z·es es,aban bajo el amparo del galidad, en absoluta ileialidad ante otro dlscurso el Sr. Monzón, que ha co a. prisión.» Y al dlputado Tauler
«L'EconòmiCa» i lonx.
T1·ibu1•!'.1 de Garanti:\s, que les ha- la. inconstitucionalldad lmpucsta. por declarado. aquí el otro dia, y dcspués !e habría dicho: <<¿Qué acuerdo es
A les 17: Festa teatral al Saló Combul 'IU~:>endic.io. suspendido nada el GoQlerno porque no cstaba anu- de a.quello se cantó el «Gucrniknko este que me trae? ¿Un acuerdo para
tal, an1b concert per l'Orfeó Ripollès
mas. y ver cso yo he dlcho que ba- laoo el Estatuto.
1 arbola». ¿Ha habldo procc:sos? Nin- delinquir? Queda preso en este mo,
¿Q¡¡i~n ha predicho? Esto lo ha letariado pucde producirse con seblaua en nombre del Presidente susEl señor PRESIDENTE: El señor guno. Ha habldo procesos porque los mento. ¿Se reservaria estudinrlo? pred1cllo el jefe del Estado. Volvamos renidad, sl los hombres son justicie- i amb la coHaboracló de l'Esbart de
peu:.o.
letrado està examinanda unos he- I alcaldes y concejtlles habfan abando.. ¿Para. qué? ¿Es para coger a man- la vista hacia el memento hlstórico res. Es un mar de sangre si se em- Dansaires.
A les 22: Vetllada literària a càrY un g-:-n~rr.l :;e salta la orden chos muy posteriores al delito que nado S\lS puestos en los Ayuntamlen- salva a t:nos l.ombres que han fiado a que antes yo aludla. En el balcón peña en mantener lnjusticias y pri·
del poeta esperantista Jaumó
del Tribuo:~l nl dccir dcstiluído. A vamos a. juzgar y no creo que sean 1 tos vascos, o que se habian resistido en su palabra? ¿Qulén se atreve a de la Generalidad. don Niceto Alcalà vlleglos. Pues bien, en Cataluña rec
Grau Casas. Oportunament serà L'l·
mí mc pn:·eu muy mal, prro no <.>sos hechos postcrlores los que pue. 1 a aceptarlos. Pero de Ja Asamblea de hacer esta injuria a Batet? Yo no, Zamora ha dicho: cPorq1•3 catalu- como en todas partes, el movimien- dicat
el local.
ncu.11rlo. yo nl a:ltor de un delito. dan influir de modo alguno en la Zumàrraga ha hnbido gran acuerdo pero el q•.le Ja. suponga, ¿la hacc? No. nya, cuanto màs libre, màs espafiola to de ascensión del proletariado Dia 11 de juny
Eslo ru~ obl":l de otras circunstan- sentencia que vayamos a dlctar.
I de no abrir proccso ninguno. Se ha El general Batet cuando recibió el serà.» Esa es la condlción de los abo- brot~ se <>ncrespa, se enardece, aA les 6: Excur;:;ió a la Cerdanya,
El ~;ei1or OSSORIO Y GALLAR- dado un caràcter de fenómeno poU- requerimiento sufrió, sin duda, la gados que estàn aqui. Que Cataluiia., menaza, y en lugar de buscar nos· sota el següent !tmerari: Coll de Tos·
clas. ¡ Hay otras clrcunsbncias muy
cur!osas en C!òta hls'torlal El señor DO: ¡Influir en la sentenciat Se. tico, pero problema al fin.
mlsma conmoción de conciencia que que Gallcla, que Vasconia., que todos o tros caminos para reducirles. ¿Va- ses, Puigcerdà, Bourgmadame, Ix, Pla
¿Hace falta una demostración defi- habían sufrido los consejeros. En es- los pueblos espa.ñoles, cuanto màs mos a entregarnos a. este juego de de Sta. Llogaia, Sallagosa, Coll Rigat
An:;t:Ga clc Sojo ha'>ló el día 7 de ñor Presidente, yo no ignoro que
oclHI.lre per la radio al pueblo ca- no Influirà; pero quiero decir que nitiva, categórica, de que el acto de tas circunstancias, que no son poll- lit: :.. màs espafioles seràn.
(meravellós punt de mira damunt la
personal 1nfiel?
t.\:!ln c'icwndo que el act.o de la se ha vlsto el Goblcrno y lo digo la Generalldad era pohtico y no de- ticas, de grave compromiso pol!tlco,
En pro de España, por el bien de Cerdanya), Coll de la Perxa, BolqueAd<.>ntàs, seilor, por tremendo desigGclle;aJ ~,lud crn. un intento subvE'r- en • descargo suyo en u~ as c!rcuns- lictivo? ¡Pues sl nos lo da el general ¿qué haré yo que sea. lo menes malo?
nio de la Historia, nos toca a. nos- España, por la tranqilidad de Es- ra, Odelló, Gran Hotel de Font RoISi\v d:rl¡;ido contra ESP<\Ïtn. Ya he- tancias de presló~ semejante a las Batetl ¿Qué testlgo mayor necesitnn Y en efecto, el general Batet, aun otros atravesar y vivir un memento paúa., rendidamente pido al Tribu- meu, Ermatatge, Calvari (altre miramos \"is~o lo que iua contr:t Espatïa. que tuvieron los gobemantes de Ca-l estas defensas? Al general Br~.tct le empezando por atacar sin haber pre- de conmoción de la humanidad en- n:\1 no tanto que absuelva a estos dor damunt la vall) I Mont Lluís,
Pcro el s~ñor _... ngnent de Sojo es talufia.
I dicen por dos ":cecs: «He proclr.mn~o venldo y sln haberle contestado, ex- tera, para hacer frente al cual todos hombres, como que los comprenda l'antiga vila catalana emmurallada.
El seúor PRESIDENTE: Pero el el Estado cntnlan dentro dc la Repu· hibió un modo y una limpieza y tal los esfucrzos seràn _.)()cos.
el q11e el 14 de abril se apoderó de
y que sepa hacer llegar su corazón El retorn serà per la magtúfica carb Audie:~-:ia de Darce!ona, del mis- Gobleruo no està. en el banqulllo blica federal española», y el Sr. Ge- serenidad, que revelan que querla haEl movlmiento ascendente del pro- al mismo nivel que ha dado el co- retera que passa pel mig de l'arbreda
mc modo revolucionaria que el se- de los acusades y no neoosita de la neral Batet contesta_: «Lo pensaré.>> cer el menor daño posible. De modo
de La Foret i Coll de la Perxa, Oderazòn de Cataluña.
Supongamos que lc dtce una persona: que su testimonio es irnportantislmo.
tior Compo.nys se había apoderado defensa del letrado.
lló, Caos I Les Bulloses. Preu del bitEl sefior OSSORIO y GALLAR- «Sr. General Batet, acabo de tomar
de la A!cal<lia, Macií~ de la Genellet de l'autocar: lO pessetes.
ra:.ur.d. etc. Se apoderó de la Au- DO: Bàstame, sefior Presldente, esa
IMPORTANT
diencl<l., echó al Presldente y se ins- indicación para. que yo dlflera resTots els congressistes que desitgin
ta!ó allí, y, a los pocos dias, el se- petuosamente. No bablaré de esto
El seüor FISCAL: No para recti- quillo personalldades o personajes assistir al banquet 1 els que vulguin
flor Angucra. de Sojo juraba con las aunque en realidad emplear!a muy
ficar todos los conceptos porque ello púbUcos de categoria social, slno prendre part a l'excursió a Ja CerdaPero hay todavia '>tro màs grave. muy clara. Condeond a Companys. lmpllcaría una. tarea. muy larga dn· con mayor cuidado aun cuando han nya són pregats de trametre la insmar:os sobre el Evangelio guardar poco tiempo; pero, en fin, renuncio
y h:toer guardar la Constitución que a esa sat1sfacción porque creo que El st· ~r Fiscal acaba su infonne di- A los otros, ¿para qué? Si no hay do el número de defensores que han sido de màs modesto origen, guar- cripeló per mitjà d'una simple postal
se promulgase, con lo cual acredt- el señor Presldente tlene mà.s pro.. ciendo: «Si no f uera por el hec ho cosa grave màs que en el hecho de actuado extensamente en su lnfor- dar para los procesados todos los al Comitè del XVII Congrés Català
tnl}n ~ predisposición y su flextbili- babilidades de acicrto que yo y se- de armas que costó la vida a unos armas, haréis una cosa evldente el me y el debate seria interminable respetos compatibles con lo desagra- d'Esperanto, Ripoll. El pagament de
dad acomodatlcla. ¿Es que después gundo porque la. persona es para cuantos soldaditos - recuerdo que de mandar defender la Generalidad. sino sólo para corresponder el re- dable que para ellos tiene que re- les inscripcions haurà de fer-se des·
de e~to se puede decir que en fun- mi de tan atïejo respeto y <re tan emple6 este dimlnutivo cariñoso - Los demàs consejeros no lo ••acen, qucrimlento, cariñosamente hecho a sUltar acusaries de un d~lito. _Cia· prés de la sessió d'obertura del ConcionPS de ministro ha comettdo un alta calidad que aunque no me con- el hecho de la Generalldad seria ln- ni tenian necesidad de hacerlo, aun- ml persona por el señor Ossorio y r•> es que esto no puede tmpedi.rme grés.
significante.» No extralio.rà. al màs que qulsierao. ~";)lo un moviln'ento Gallatdo. Y aprovecho también el el exponer los hechos, pueda o nJ
Els congressistes que surtin de Ba.rdellto? Yo no lo diria jamàs. Ha venciera slempre me obligara..
representante del Minlsteri"J pú- de eregancia. esptritual les ha . lle- tener que contestar a su requerí- buscarlos tal y como los veo y que celona són pregats de fer-ho en el
respcndido a una necesidad y hay
El señor PRESIDENTE: Agradez- alto
que yo me acoja a. sus palabras vada a decir que se solidarl.t.at>an miento para dar las gracias a todos yo lo comente como
justo tren que surt de la Plaça de Cataque dlspensarle.
co y estimo las palabras del sctïor ybllco
procure tomar de ellas todo aque- con el Presidente. Pero las pruebas los demas seüores defensores por en cumplimiento de ml juzgue
lunya, línia Nord, a las 6'20 del mati
deber
y
Ossorio
y
Otlllardo.
Pues es uatural que tenia que condel dia 9.
llo que rue es favorable, tal es su son las prueba.s. El mandato e" de- las consideraciones personales que ello en ml informe negaba yo por
hetribuir dcsde su !\Unl~tcr:o a aqUle·
autoridad.
tender no lo ha dado màs que ~uls en su Informe me han tributado. .No rolsmo con la misma conviccióu con
tar lo:s esp!ritus en Barcelo:1a y por
El hecho de la proclama es, para Companys. Yo creo que eso no es
1
frases màs o menos no lc íbamos a El millor preparat per a combatre'l el fiscal, insignlficante. Pues no delictlvo, pero no vale nada mi pen- d' 1en SS. ss. que yo correspondo la. que en el mlsmo daba fe de su
con creces a Jas muestras de res· gallardia. Y recojo lo uno y reco, ANUNCIEU A
tomar la cucntn.
condenéis. Sl el propio acusador di· samiento, dejémoslo a un lado. Sl peto y consideración
han teni- jo lo otro. Yo no puedo, a pesar m!o,
ce eso, ya tenemos una garantia de no es delito, absolverlo, pero sl lo do para ml modesta que
Pero aqtú hay otrlt cosa màs grapersona. Por acceder a este requerimiento amisabsoluclón
de
mis
defendidos.
La
ve: es el delito de Ja suspensión de ALSlNA I
es, condenadle a él, pero a él solo,
SEG ALA
conslderaclón, afecto y respe- toso y me ratifico en mi concepte
gravedad està en el hecho de annas. a los demàs no, porque en este ac- esa
to, yo me creo obHgado a declr al de que eltisle gallardia. Hero!smo -...;;...~---·*:-----¡Ah! Pues la solución entonces es to no tuvieron part.ícipaclón.
recoger las manlfestaciones tan ca- no lo puedo ver y por consiguiente,
rlñosas que me han dirigido que con mucho sentimlento lo digo y Si alguns dels processats té alguna
jamas he intentado, y siempre he creo que en estos términos puedo ,. rosa a manifestar. (Vegi's a primeEl señor OSSOIUO Y GALL..I\R· ej~rcito - el ejército que tenia en
tenido culdado de evitar, no sólo debo hacerlo.
ra plana les paraules pronunciades
DO: De comcruencla, reño::es del sua ruauos y no era una entelequiu
cuando se hau sentado eu el banpel senyor Companys.>
Trlb:mal, ti&!lif•ca que no cstazr.os l"le'> el ejército estaba en la dipuEl fiscal es lncongruente al acu- da; los del 31, nada; los de la usnmAcabades les manifestacions del
antc un delito. E8tan1os ante un su- tc.ción.
sarlo. O es incongruente al acusar- blea de Zumàrraga., nada. Eran fesenyor Companys, el President diu
CI'.SO polítlcQ y uu sucesv polHKQ
1:.1 prcsidente Sr. Aradio dlce las lo o el hecho no era lnslgnlficante nómenos pollticos. Y es~os hom!Jres,
que la vista queda per a sentència.
que no f'S otro c¡ne una rcbe:dia circunst:mclas que han obligado a. sobre que ademàs la responsabilidad ¿30 aúos de presidlo? Si llegàlS ...
1 afegeix: <:Prou, per a estendre les
ct;tolr¡<JI,.:-a. hkcJI\ la obra de t;.'l Oo· la. Diputnción de Barcelona a adop- destacada. de Companys es absolu- dictar esa sentencia, ¿quíén ~ rcéi.s
El senyor OSSORIO GALLARDO: ha expresado y cuando en el fon· actes corresponents 1 com que tri·
blcrno. Se reoolvcrà aqucl!a dlflcul- tar la resolución que nada tiene de tamente evidente. Companys t ~ el que habrà perdldo esta causa? Y
-Por respeto al señor Fiscal, me do del alma de S. S. quede algo que garan algun temps a estar redacta.
ta<\ dc una manera o de otrl\, pa- legal, pero con el deseo de solucio, caudillo de un par~do, el jefe dc un ahora hablo en el fondo tntm1o de
rC:cerà mal o menos mal, pe ro esto nar el confllcto y díce Figueras · Gobierno. Naturalmente todQS si- mls sentimientos espaúoles. ¿t:c:nde- Jlmito a tomar en considerac!ón el a nosotros nos parezca, sl no mal des, per haver estat sempre pres taestada de su ànimo. Nadie puede menor, bueno, también lo olvidare DO pucde traduclr.;e en una dcfL'11· «Yo no soy el llamado a juzgar vues- guen sus indicaciones, todos ~'~en
nados? Yo no sé quién perderà el dudar que en mis palabras tamblén xnos porque de s. s. tenemos <'1 na- quigràficament, es sotmetran a la.
c!ón de tlpo crlmlnal. ¿Es muy tros acuerdos en las pa.sadas clr- tras su acuerdo. Todos firman el proceso, pero ellos
signatura per part; meva en el mosufriràn
padecl'ave!lturada mi afirmncíón? Ahora cunstancias los cuales tal vez pue- documento con él. Pero si a com. mientos y los arruinaréis; pero no ha habido la mejor buena fe y yo tural concepto y tengo la. seguridad ment oportú.»
y todos los defensores estamos re- de que sc arrepentirà.
veràn que no. En la lmposlbil!cbd~dan hal>er sido una medida salva- panys le dice su conciencia, sl
S'aixeca la sessió. Són les 2'10 de
son los perclidosos t>n la contienda. conocidos por la forma en que sc
Acte seguit, el President pregunta la tarda.
de referirmc al Go)Jeruo actual, do:a•.
hublese dlcho cosa contrarta, probaSeLiores,
llego
al
final
de
este
in
.
creo que se!à poslb:e referirme a
c. No os parece natural . que lo del blement.e Ja cosa contraria se halos pnsados. Cu:mdo l:l. Repúbllca 6 de octubre. tenia Ja expresión de brla hecho. Y sl hab!a tornado este forme, que ha durado màs de Jo 1.ue.
del 73, sc ltab!n productdo en los co-¡ ser una med1da &alvadora? Los he- camino, él tlene la responsabilidad yo qulstera, porquc la cantidad !' la
mlc.'"lZO:; dc marw, en Barce:ona, chos quedan recogid?s y r~strados y !e amarga màs que a ninguno "Qo- cahdad de las responsabilidades r. u
pesa.n sobre nú así lo ex!ginn; Pt>r;..
una ~itunc!Gn de agitación extraor-~ en el ll~ro de Gonzàlez Uzruïa <:L!I. der arrastrar a la de¡\·cntura a otros
dlnaria. El cap.itàu general Galindo Revolu~,ón en Barcelona» Y ~odn\'ia hombres cuyo principal peca.do fué yo no puedo ponerle térmlno sin
baula marchndo de Barcelona Y ha- el Pl'Opto Pi Y Margall, el dt& 9 de fiarse de él y compartir con él l na dccir unas palabras que me parecen
bía abandoundo el mando a segun- marzo. en Barcelona, en un folleto responsabllidad que en realidad no inexcusables, y que si las ols l on
la misma lilnpleza de in ~enctón con
do C"-bo Y h:tlJ~a marchado tamb"én.
que llama as! ~eBar~lona» dlce: «Tal tienen.
1
que yo Jas pronuncio, en mi , .-opi:l
...
'
j \·ez con màs pre\'istón que yo qulComparado
este
fenómeno
con los responsabilidad. ·ante ml ¡:rofesióu
~~ro gener:I f~~ las tro pas Y. les • sieron preclpttar los acontecimlend!~ la .o;d!!ll '"'" sallr a combatir aJ toS» porque en efecto no se sancio, antertores que yo he aludido, r sal· y ante mis compatriotas, podrían telos .cnr1Ltns. I..ss tro¡l3S empczaron Jnó esta república federal pm-que el ta la reahdad palmana. De modo r.er algún resultado eflcaz.
a ~!torcar a la. RC!lilbUC1l Y se gua-l Parlamento de la 'Repílblica tam- que los del 13. nada; los del 17, areélcron en la D;putaclón Provin- poco lo hlzii
cial. ¿Qué ocunló? Pue.'i que la. Di- 1 Pasar. tos años y estamos en Jas
r~o
putactón prcclnmó el Estada ca~ postrlmerias del re!nado dc Alfonso
llu de ls P.cpú.blica Fcdernl Espa- XIU. El a.fio XVU ,·iene en extremo
fiola. Y tomó h iniciativa de una de Jas juntas de defensa. Frcnte a
R~publlca !cdcral que se hnbia pro- elias se reune unn asamblea de par,.lllet!do en la Constiluel(.on futura. Pi lnmentarios catnlanC'.s que hace la
¿Sabéis, "iteres del Tri.bunal, cuàl reino àrabe que pasa luero a crisY M:\r&al.l. nada menes Qlle Pi y propuesta de organización del estado
MRrgn11, m!nl!tro de la Gobern&- federal. Todo se Jee en el libro del es el \"erdadero e intimo deseo de tian!zarse, etc. Y en cada lndo flo.
clón, e..o::tablccló UUI' CQnversacJón te- Sr. Rovira y Virgili «Catalutl.a. y esos procesados? No e.¡ que 1 J ab- rece el derecho y florece su lc:lgua
le¡;r:\flcn. Y d!jo; cPero ¿qué es lo Republlca. Puede encontrarlo qUien sol\<ài.s. es que los compre~dàls. Re- Y sus instituciones consuetudlnarlas
Que hl~ll uslcdcs? Una República. nos necesite. Y entonces se dirlgen sallim en Espafia dos conceptes dt! Y su arma.zón económico. Y todo es
fed~ral t!ono que v61llr de arriba e. a las JlO<!eres publlcos dlciéndole la naciooaUdad que se muestran an- variado y dlstinto; pero en las aguas
abajo d~ lAB t:orte-3. No es posible que COO\'oquen i.nmedlatamente a tag6nicos, pudlendo ser perfecta- sublevadas de aquella. verdad, se va
Que ven::;o. de ~!lajo a arriba. No se las Con.c..; y que sl no lo hace el r;mnte armónlcos. Para unoo, r:spa.. trua.ndo la. figura de esta cosa magI
empefien ustc:!rs en proclamaria Gobiemo harà una lmitación a to- na es una unldad que se ha de re- nifica, ingente y eterna que se lla_,...__
p- rque do \'ll. & ser Ja anarquia de dos los dlputados de Españ:¡. para ¡ir con el lema tan grato de tres ma Espaiia.. Y ante los àrabes no
2
Esp:lfia.J
reunlrse en Barcelona el dla 19 de manl!estaclones: una ley, una :r~o, vaclla. Cada. pueblo a combatlr. No
Y ent.on1:e:; el preslde:nte del poder julio. El poder estaba entonces r&- narquia y ~ unldad. Para ob"oe. hay una;; que comba.tan y otros qu!l
eJ•cuth·o, ll¡ucrru¡ y est.oy viendo presentado por D. Ed.ua.rdo Data, que España es una multlplicldad de r l~ apoyen. Toman todos una m.lsma
clones que deben vivtr ficles por de- iniciativa. Y al mismo tlempo que
dcsde o.qui a 1 ~rro:u que por &u da. esta nota:
del Estado, pero no \ nUl- surge la epopeya.; màs o menos lenomb:JJ Y 1UL"\Ci1n ::aoo l'Sas cosus
«Ese Intento des\'llllcce e lninnge signios
cada.
mcjor que l'C. ¡x.rque lB.S ha oldo el ar:tfculo constitucional sc¡ún t:l
gendarta de Pelayo en Asturias, &ll r·
Desheeha España, al ea que al<Ju- ge idéntica la. epopeya. màs o meno.s
de lnbl'lll l!e :u 1~1'tre padrc-Figue- cual, el rey con el con..sejo de su go,
na.
\'CZ ha estado realmente hecba
ras, he v1slo COl''-'n!do el mo\·im!en- blerno pUcde otorgar su prcrrogatllegendaria ta.mbién de Roger de
y unificada la. lnvasión de los àra~ Flor y sus
(.-J, lmm 1Dl~irlo. y cuando se va de convocar, reunir, suspeoder o
nueve caba.Heros de la.
rclcbrn una r~E-l%1~m en la dipu- disqlver las Cortc$. y lle\-arlo ade- bes. cada pueblo tiene que reha- fama. por las montaiias de ca.talutactón el pr-:.è~nt.a dice; Han he- lante y procurar su resolución cons- cerse a si mlsmo y busca su poten- fm. Y cuando bay un memento en
ebo 1~3 a'p--..1Ad06 Prvvltlclal..., otra titulrla un acto vcrda~ramente se- cia Y su !ortaleza. no en la autorl- que se reru.elve el pueblo contra. la
I cqucaa c~o:., una e~ leve, que dlcioso dcfiuldo y penado en dlver- dad de la ley, no en la rue~ de tuania del Poder maye<>tàtico, son
li lle:a a ocur:ir a Companys nos sos articulos del Códlgo Penal.» No un ejêrclto purificada, sino en la paralclos los movimleotos de la. Coma.tàls a él Y a ml - ho. ocurri- hay ~qui un ¡eneral Batet; que diga· propia floraclón de la. entrafla. de munidad en CastilllL y las de la c~r·
_ no pugeu aJ cel
do que la D PUlAC'lón dlsuel\""P el Yo respondo de todo. El president~ sus realidades, y as1 se fonnan Ara- mania en Valencia., en cate.Iuña y
gón y cataluüa y la.s CastiJ.Ias. y el en Balcares. Y CUIUldo, andand >
(Per Bartoli)

Un aclariment del di·
putat senyor Sunyol
i Garriga

i~ d!ce que las autorldades civUes oficial. La finna el general Bate' gal y que lo perslgulrè. crimlnalmen- no la he
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DISSABTE, 1 DE .IUNY

El pte del Tribunal

DEL 183S

· LA CULTURA •

Es reunirà dimarts per a
dictar sentència

L'ARRIBADA DEL SENYOR 1\I:UR no depèn ni de mi ni del Gove
Depèn, com s'ha dit en altres ~
Els exàmens de la Facultat sions, de les Corts.. .

de Dret ••• El càrrec del doc- Josep Xirau, conferenciant
tor Fontserè ••• La solució Avui, a les set de la. tarda al
Seminari de Pedagogia de la. UnÍver
definitiva de la Universitat de sitat
el doctor Josep Xirau disser.
Barcelona, segons digué el tarà sobre l'interessant tema« «L'enRector accidental, depèn de senyament universitari del Dret». AHIR, A LA UNIVERSITAT
les Corts
Ahir, al mat!, el Rector en funcions
accidentals, senyor Mur, tal com em
Homenatge al professor
d'esperar, es possessionà de les tasCasares Gil
ques del Rectorat, i cessà, per conse-

Madrid, 31. - El vocal del TribuEsperant la sentència
nal de G1lranties, jutge instructor,
senyor Gil 1 Gil, en acabar la sessió d'aquest matí fou voltat pels pe~iodistes, que li preguntaren quin
curs segtlirà ara el procés, i respongué:
-Hem acordat que el vi~-presl
ient del Tribunal, ~enyor Traviesa,
raci una ponència que haurà d'esMadrid, 31. - El vocal del Tribu:ar redactada definitivament el prò- nal de Gar:lnties senyor Antoni M.•
Kim dimarts 1 es farà lectura d'ella Sbert, aquesta tarda ha estat al Conel mateix dimarts en el Ple que ce- j grés. Els informadors polltics l'han
lebrarem ja al Tribunal de Garan- saludat i han parlat amb ell del curs
tie3, i que començarà a dos quarts ' del procés contra els consellers de la
:l'onze del mati. Ens reunirem el di- Generalitat.
marts, que és el dia que fineix el
Un periodista li digué que. el voterminl de cinc que ens atorga la cal de dit Tribunal senyor Gil i Gil
llei descomptant el diumenge.
havia manifestat que al Ple que sc
~uina impressió en teniu?
celebrarà el dimarts pròxim seria
-En això em perdonareu, però dictada la sentència, ja que aquest
com a. vocal de l'Alt Tribunal no dia es complien els cinc dies que
puc donar la meva opinió. Avui marcava la Llei.
marxo cap a Saragossa., d'on estaré
El senyor Sbert digué que en
de retorn el dilluns.
aquesta noticia hi havia una conEls periodlstes intentaren obtenir fusió. El dimarts no pot ha.~er:hl
d'alguns altres vocals llur impressió, sentència conforme la Llei d EnJUi els senyors Sbert, Alba i Taltabull 1dic!ament 1, tenint en ~mpte . que
s'excusaren, dient que també com a 1són 21 els vocals, ha d haver-hi 11
vocals del Tribunal no podien rer vots en pro; però com que no crec
cap comentari.
que es produeixi aquest fet tan ràpidament, perquè la sentència serà
objecte de grans meditacions i motiu de moltes deliberacions, fins el
pròxim dijous no <lf'ec que n'hi hagi.
Possiblement, comptant que hi hag¡
11 vots en pro, la resta dels vocals
ft.,... . . lluc6td
•• trlpl• cobuda
disconformes formularan dos vots
' " vn.a cvra complerta
particulars 1 uniran els 10 vots.

El SENYOR SUERT DIU QUE
NO HI HAURA SENTENCIA
FINS DIJOUS

güent, l'altre Rector accidental seAhir, a les onze del maU, al labo.
nor Palomés.
ratori d'Anàlisi Quimic ·de la FacUlEn rebre al migdia els periodistes, tat de Farmàcia d'aquesta Univers¡_
el senyor Mur els parlà de les im- tat, tingué lloc l'acte solemne de
pressions que portava. del seu recent coHocar en un lloc visible de l'esviatge a Madrid, que, com hom recor- mentat laboratori el retrat del docte
darà, fou cridat com els altres rec- professor senyor Josep Casares i Gil
tors, pel propi senyor Dualde.
a.ctualment catedràtic de la Uni,·er!
Digué que en la. reunió que es ce- Sltat de Madrid.
lebrà sota. la presidència del minisA l'acte hi assistí gran nombre de
tre d'Instrucció Pública, hom parlà professors 1 alumnes de la FacU}
dels ensenyaments secundaris 1 uni- tat de Farmàcia, i varen fer ús d;
versitaris i particularment dels tri- la paraula entre altres el Rector acbunals d'exàmens dels Instituts.
cidental senyor Mur, el degà de la
El senyor Mur també manifestà Facultat senyor Palomés, el farmaque, pel seu CQillpte, s'ocupà de di- cèutic senyor Oliver Rodés 1 l'aUXIVEUS DE CATALUNYA
versos afers de Catalunya i relacio- liar de la Facultat senyor Brugués
El senyor Lluls Companys, a Ja seva ceHa, llegeixnats, com és natural, amb la «Co<Express-Foto)
Finalment, l'homenatjat, visibÍemisarfa General de Ensefianza en ment emocionat, pronuncià un magCatalufia».
nífic discurs d'agraïment, el qual
-Entre ells -afegí el Rector acciA-mpliació del Consell
versar! de la seva fundació, envià un dental- recordo que també em và-- !ou objecte d'efusives felicitacions.
Entre els assistents també veiérem
escnt al ministre dè Comunicacions reig ocupar de la pròrroga de quadoctors Jesús M. Bellido, que pOrsollicitant autorització per tal d'e- tre anys més pel càrrec d'auxiliar els
tava la representació de la Facuitnt
metre segells amb les efigies dels del doctor Fontseré i de l'afer reia- de Medicina; Sànchez Diezma, de
seus presidents Miquel Moya, Josep clonat amb els exàmens de la Fa.. Dret; Morell, pel Collegi de Farma.
Franco Rodríguez i Alexandre Ler- cuitat de Dret, que, com és sabut, cèutics de Catalunya.; Roig Perelló
!ou resolt d'acord amb la proposta
roux 1 del fundador de la Casa de de la Junta de l'esmentada Facul- del Collegi de Doctors; Castells, pei
CoHegi Local de Farmacèutics; PeNazaret, Torcuato Luna de Tena. , tat.
ricot, Puig Sureda 1 altres que senEn el Consell d'avui el senyor Lucia
-Respecte de la situació defin1t!va tim
molt no recordar.
portà l'assumpte i el Consell en de la Universitat, ¿ens podeu dir
En acabar l'acte fou obsequiat amb
Madrid, 31. - La maJoria dels as- llocs elegibles d'aquelles xlfres elec- ple es mostrà totalment d'acord amb ali!'Una cosa? -preguntà un perioun delicat lonx, servit a l'esmentada
sumptes aprovats en el Consell de torals, i, per tant, els partits que la petició, i s'acordà que els minis- dista.
dependència de la Facultat de FarMinistres d'avui l que figuren en no representin una quantiLat supe- tres d'Hisenda i Comunicacions, el
-Això -digué- és una cosa que màcia.
la nota oficiosa per ésser de pur trà- rior al 20 per 100 de total de votants primer pel que es reefre!x a la.
mit no requereixen ampllac!ó ni ex- a les circumscripcions respectives.
Es concedirà a cada llista, per vir- part econòmica i l'altre a la postal,
plicació sobre el seu aba~t.
tut de l'aplicació del quocient, tants es posin d'acord per a ultimar els
Entre els assumptes aprovats hi ha, llocs com vegades la seva xifra elec- detalls de l'emissió.
: com de gran interès, el relatiu al toral contingui el quocient electoral
problema ferroviari. L'aCCJrd del Go- resuitant de dividir el nombre de
vern fou el de demanar Informe amb votants pel de llocs elegibles a la
j caràcter d'urgència al CQnsell d'Es- circumscripció.
DESAPAREIX AMB
tat sobre si segueix o Ilo en vigor
Els llocs no adjudicats per l'apl!l'Estatut ferroviari. Sembla criteri del cació del quocient s'atribuiran a les
ministre d'Obres Públlquf's que convé llistes o :.rups de llistes associades
Quiosc, Glorieta 14 Abril (davant núm. 4)
SEGALA I FARMACIES
anar ràpidament a l'establiment d'un que pretenen major xifra electoral.
A totes les operacions aritmètiques
))
Glorieta Bilbao, cantonada Sagasta
nou règim, per a la qual cosa serà s'entendrà per quocient el resultat de
prec[s en primer lloc Indicar una li- la divisió nombres sencers, prescin))
quidació a fi de rescabalar les com- dint en absolut de resfdus 1 possible
Puerta del Sol (davant «Bar Flor»)
panyies ferroviàries dels perjudicis aproximacion.s decimals.
que hagi pogut sofrir amb l'aplicació
No podran ésser proclamats elec·
Carrer Alcalà, número 22 (davant
de l'Estatut. El ministre d'Obres Pú- tes els candidats que no haguessin
Teatre Alcàzar)
bllques pensa que els ferrocarrils, de- obtingut una xifra. de vots nominagudament organitzats, Poden ésser tiva igual a. la del quocient electoral
en el successiu rentables 1, per tant, i superior a la meitat de la xifra.
electoral dels punts que figuren.
no té inconvenient que l'Estat doni Aquest projecte de modificacions al
l'aval que s'ha demanat. Per a aques- text legal vigent haura de tenir
Vídua de Vicenç Pastor, Nau, 15
t~~o r eorganització que hom preté serà validesa per a les eleccions munic!precis deixar les companyies en lli- pals que convoqui el Govern per a
Des de fa una temporada que el
«Quiosc Modern», Plaça de Castelar
bertat I aplicar les tarifes que consi- elegir nous Ajuntaments, una vegada jutge municipal de Sant Feliu de
Degut a l'excés d'original del prederin oportunes, encara que limita- transcorreguts amb excés els qua- Llobregat, senyor Artur Palau Xlsent número, donem a continuació!
des amb terme màxim. Aquest pro- tre anys del seu mandat.
ménez, era objecte d'amenaces i coun extracte de la sessió de Corts
blema s'abordarà amb tota rapidesa
Els senyors Gil Robles 1 Portela
d'ahir, celebrada amb escassa conValladares estan encarregats perquè accions d'un individu que l'amenaperquè pugui acoll!r-se l'esmentada estudiïn el vot particular del senyor :va. si no li donava diners, •m concurrència.
. M drid
Després de formular-se ~versos
.a
• 31. - . E? aca~ar la. re- organització en la nova llei de Pres- Jimenez Fernàndez, les lfnles bàsi- ¡ r a la mulleh del jutge unes suprecs i de llegir-se un proJecte de un1ó de la Cozruss1ó reviSora dels supostos.
ques del qual seran respectades. Sem- posades velleïtats conjugals cornellei sobre organització militar d'As- ¡ serveis traspassats a la. Generalitat,
La. nota d'avui en el CQnseli dóna bla que el criteri del Govern és el ses per ell.
túries, el senyor Mascort denuncià el secretari ha manifestat que se- compte de la tasca que realitza Ja. que e.s ~oti pel Parlament una llei
El senyor Palau denuncià els fets
l'obertura dels centres obrers clau- 1 gons havia anunciat al mati, s 'han Comissió revisora dels serveis traspas- q~e Slgu.l ':ll te~e mig entre el rè- a la policia i d'acord amb ella cità
1
surats a Catalunya.
dedicat a. ultimar la. proposta reiats
la Generalitat de Catal nya gun m~~:Jor!tari I el de representació l'individu de referència i li prometé
. .
u
proporciOnal.
Manifesta. que aquesta .~rllongadal 1 tiva. a Obres públiques i espera e ue sa
amb arelació amb el Mimsterl
d,Obres
Recentment, el Govern francès, lliurar-l'I una part de 1a. quan t1'tat
clausura ocas1ona. la misèna de ::no - dim
•
.. Públiques.
Com
es
tes famllies empleades en aquells
recordarà,
l'es- una vegada desfetes les negociacions que li havia demanat darrerament.
arts estarà feta. 1~ valoraclO. .
Parfs, 31 (Urgent). - A un quart
PRETE APODERAR-SE DE de dues de la. matinada (hora. !ran
centres i també origina la lnactivi-1 Tal com us he md1cat--ha afegtt roentada Comissió es preocupa en comercials que els seus representants Efectivament, un «botones» d'una
tat d'escoles, mutualitats, coopera.. -els senyors Pi i Sunyer I Turell aquests moments de l'estudi 1 valo- venien celebrant amb els . espanyols, empresa dedicada. al repartiment til'
PEKIN I ALTRES CIUTATS cesa) ha quedat constituït el setives, borses i altres entitats benèflco- 1 surten cap a Barcelona aquest ves ració de les carreteres que han d'és- 1I posaren, a més de la. contmgentacló, cartes es pr~sE'utà amb una ca::ta
Londres, 31. - «Daily Telegraph» güent Gabinet:
culturals i econòmiques, a les quals pre.
ser traspassades definitivament a la una taxa als nost!es plàtans, a la signada per la dona del denunciat. publica una informació del seu corPresidència I Interior: Buisson.
no es pot acusar de cap acció revo- ¡
'ó tò
l
f
I
. Ió\ seva entrada al païs vet. Com a con- Li fou lllurat un bitllet de banc de responsal a Xina en la qual diU que
Ministres sense cartera: Caillaux
reg¡ au noma, en er-se a reV!s
seqüència d'aquesta mesura, el Con- 500 pessetes, del qual la policia ha- el Japó té importants projectes
luclonària. Diu que aquestes entitats
Drama a l'interior d'un
en Herr10t, Louis Marin 1 Petain.
que olidena la llei del 2 dc gener de sell a proposta del ministre d'Inno mereixen aquest tracte.
l'any en curs s'ha cregut que totes dústria, va prendre l'acord d'impo-j via apuntat el nombre per previsió. estudi per a l'extensió de la zona desAfers Estrangers: Plerre Lava.!.
Es refereix a unes manifestacions
ascensor
aquelles carreteres que tinguin inte-1 sar una taxa per quilo als automòUna vegada hagué sortit el «bo- militaritzada a la Manxúria. a fi d'indel senyor Portela Valla~ares sobre
Justicla: Pernod.
rès nacional continuïn a poder de bils de fabricació francesa que tra- tones» amb els diners, la policia el eluir l'àrea total al Nord del Yang
la situació catalana 1 diu que les
Guerra: Omleral Maurir.
l'Estat, aixi com les carreteres que 1 vessen 1!!- frontera ~spanyola.
seves paraules li han sembla.t molt
segui i arribà darrcJra d'ell al do- Tse. Si aquests projectes japonesos
Marina: Pietr1.
1
creuen la regió autònoma que puguin
Tambe prengué l_acor~ de contin- micUi del suposat xantagista. La es porten a cap, ciutats com Pekin
bé.
Aeronàutica: General Denain
S'ocupa després de la censura de
tenir caràcter d'estratègtques i les ge~t~ la importaCió d ous de Tur- seva muller signà el rebut de la lle- i Tiensin quedarien dintre la zona
Comerç: Laurent Eynac.
qu¡a. 1 Txecoslovàquia.
t
Premsa i es queixa que a Catal~;~
que pertanyen al circuit de ferms
S'assegura que Espanya mo¡¡trà ra, car anava a nom d'ella, i els de protectorat japonès.
Hisenda.: Palmade.
nya es treguin noticies i comentans
La informació afegeix que el geespecials.
.
desigs de reprendre les converses policies se li tiraren al damunt deEducació: Màrius Roustand.
que apareixen amb tota llibertat als
Semblava un XIC estrany que ?a- comercials amb França, a l'objecte manant-li el lllurament de la quan- neral japonès Minetsu, després de
Treballs Públics: Paganon.
periòdics de Madrid.
Colònies: Rollin.
Madrid, 31. - Aquesta matinada vant la Comissió encarr~ada. ~es- de veure si és possible arribar a. la tltat que acabava de percebre. La conferenciar amb l'Ambaixador del
Es refereix a una informaCió oberTreball: Frossard.
ta per a tractar de les vacances de hi ha hagut un succés dramàtic en tudia.r el traspàs dels serveiS de 1 Es- implantació d'un «modus vivendi» dona, que es diu Josefina Cubells, seu pais a Hsinking, ha sortit cap a
s'hi negà rodonament i sosttngué Tiensin amb instruccions concretes
Higiene: Ernest Lafont.
la marina. mercant i demana que un dels ascensors de la casa m:une- tat a la regió autoòno~a acordés el entre ambdós països.
es decideixi amb tota amplltud de ro 150 del carrer de Santa Engra- Consell que in!ormessm els reprePensions: Perfety.
El ministre de la Guerra, senyor una lluita aferrissada amb els agents per a la realització immediata dels
criteri.
Agricultura: Henry Roy.
cia. Alli hi viuen el senyor Juliàn sentants dels Ministeris de Guerra i Gil Robles presentà a l'examen del de la. policia, als quals esgarrapà i projectes esmentats.
LI contesta el senyor PORTELA, Rodriguez I la seva muller, Sagra- Marina, però té una expllcació. En Consell un' projecte de llei de refor- causà lesions de poca importància..
El ministre de Comerç, senyor
1 diu que s'ha. d'anar amb mesura.
el pla de defensa nacional, que es- ma de la justlc-la. milltar, encarni- Es presentà llavors el marit, Marian
t iN ADVERTIMENT DEL Laurent Eynac, prendrà possessió
Després continuà la discussió de mento Massó.
JAPO AL GOVERN DE a la tornada de Nova York d:l l'ac
Pocs minuts abans de les tres t.an tableix com a punts estratègics de nada, segons sembla, a la militarit- Sànchez i Prleto, i es formà un alla llei d'impremta.
XINA
tual titular William Bertrand, qu~
darull que aprofità la dona per a
El senyor MASCORT defensa di- arribat a l'esmentada casa el fill gran valor diversos llocs de la regió zació del Cos jurídic de l'Exèrcit.
Toklo, 31. - Noticies dc font ofi- ha. anat als Estats Units en el viatPer manca de temps no pogué In- fugir.
del matrimoni, Deogràcies Rodrí- catalana que hom vol que restin a
verses esmenes.
La policia, però, pogué detenir Jo- cial Informen que el Govern japo- ge Inaugural del «Normandie» i tor
El senyor FERRET defensa unes guez Massó, de vint-i-set anys, I una càrrec del Poder central en tota la formar al Consell de ministres el
dona anomenada Alexandra Balles· seva integritat.
altres esmenes.
de Treball. El senyor Salmon por- seflna CUbells, que aRegà que ha- nès ha fet advertir al Govern xinès, narà a bord del mateix paquebot.
Ha estat nomenat sots-secretan
El projecte de llei electoral, o mi- tarà al pròxim Consell el projecte via anat al Dispensari a fer-se gua- per mitjà del general Takashak!, coRecorda que en un centre republicà teros, de vint-i-sls. Sembla que enfederal de Barcelona durant la Dic- tre tots dos hi havia relacions de llor dit, el de modificacions de la de reforma dels Jurats Mixtos que rlr unes lesions que s'havia causat mandant de les tropes japoneses de de la Presidència del Consell el setadura es posaren al jardf uns di- caràcter íntim, i per aquesta cau.sa llei del 1907, del decret del 1931 i
t ls
ts tà '
_ durant la seva baralla
amb els Tienstsln, perquè amb tota pressa dis- nyor Cathalà.
buixos de majòlica els quals varen la muller del Deogràcies s'havia en la llei del 1933, ha passat per en els ac ua momen es a 1n agents de l'autoritat.
posi les mesures necessàries perquè
romandre alli, no sols durant la Dic- queixat d'aquest procedir als pares totes les situacions parlamentàries; forme del Con~ell de Treball.
la ponència intermin'sterlal la qual
Tampoc no s estudià en el Consell
Posats els detinguts a disposició cessin les maniobres d'agitació l els El Banc d'Holanda augmenta
tadura, sinó mentre estigué a Es- del seu marit.
la tassa
l'ha convertit en dictamen; després d'avui, com s'esperava, el projecte del Jutjat declararen que no era actes terroristes contra. el Japó.
panya la Monarquia. Haurà estat
El v!gllant els ha obert la 1>0rta projecte de !'ex-ministre d'Agrlcul- de llei de Justlcia, que complemen- certa la denúncia i que l'únic que
Takashaki ha. presentat altres denecessari que hagi vingut una. RepúAmsterdam, 31. - A partir d'avui,
l
en
el
mateix
moment
ha
arribat
mandes
al
Govern
xinès,
demanblica democràtica perquè aquests ditura senyor J!ménez Femàndez, i taria la del gener dei 1935, regulant exigien del senyor Artur Palau era
el Banc Nacional d'Holanda ha a-aga la casa un germà petit del Deo- per últim un vot particular dels di- 1a. forma en què han de qaedar els el lliurament d'una qua:1titat que des que fins ara. es desconeixen.
buixos es manin retirar.
gràcies,
de
nom
Leonardo.
DeogràInformes de bona. font asseguren mentat la seva taxa de descompte del
putats ministerials senyors Lazcano serveis de dit departament a Cata- els devia.
No són admeses I s'aixeca la sessió.
cies, contrariat per l'encontre, li ha 1 Gll Brandón. En el Consell d'avui lunya.
que els japonesos es disposen a refor- quatre al cinc per cent.
Foren traslladats a la pre'lJ.
dit, un cop dins de la porta: «Anem s'ha tractat d'aquest\ qüestió, 1 el
çar les guarnicions dels forts que
Contràriament al que es deia, les
DE LA VETLLADA AL GRAN
a veure els pares perquè els vull Govern s'ha mostrat d';..:ord amb les obres que es realitzen a l'Hipòdrom
tenen al Nord de Xina.
PRICE
Tot seguit pot guarir-se amb
parlar d'un asumpte molt !mpor- orientacions dels aHudits diputats. per a construcció de nous Mlniste- ----------~*-----------tant, puix que estic disposat a anar- Segons .s~bla, aquests vots pa~!cu- ris, no seran sll!'peses. El ministre
Ginebra
bat
Barcelona per
Setanta sis segrestadors xinesos
me'n a viure amb aquesta c~onat.» lars s'hi mclouran algunes modifica.. d'Obres Públiques celebrarà demà
decapitats
El
nostre
propòsit,
re29 25
SEGALA I FARI\IACIES
El Leonardo no ha !et cap cbjec- clons de no molta Importància, però, una reunió amb els contractistes
Tsinanfu (Xina), 31. - Han estat
La vetllada. que es celebrà la nit
cló i s'ha dirigit al seu germà dient- en el seu dia, es convertiran en exa- de dites obres per a veure la fórpetidament anunciat, de decapitats
76 Individus que havien passada al Gran Price obtingaé un
li:
men de la Comissió. Per tant, allò mula de fer liquidacions provislopublicar diàriament co- format una banda que es dedicava a èxit
de públic força notable. El pri-Jo pujaré primer per a dir ue lntercssant és que, per a unes prò- nals que permetin continuar els
persones acabalades, per a. mer partit anà a càrrec dels infantils
tu pujaràs després.
mentaris i reportatges de segrestar
ximes eleccions municipals, el Govern treballs 1 deixant per al pròxim serescatar
les
quals
exigien
fortes
de la U. C. de Joves i Atlètic. VenLeonardo ha pujat al pis 1 mo- té. el pen.sament que els actuals dis- mestre els defln!tilll'.
la vista històrica que té quantitats.
ceren els primers per 28 a 11.
ments després ho han fet Deogrà- tr!c~A;s s agrupin forman. circumsLes Comissions gestores provinVa ocupar-se, entre altres cies 1 Alexandre.
El segon partit entre el Laietà 1
lloc a Madrid, ha hagut
cnpc!Ons, que elegiran, com a mínim, clals elevaren fa temps un escrit al
el Barcelona es decidí per als priQuan Leonardo estava a. punt de set regidors, I, com a màxim, 14· Si President del Consell sollicitant que
Coses ' dels Serve .IS d'Obres tocar
de quedar, fins ara, en Una dona sola provoca el mers en els darrers moments del parel timbre de casa. seva, el ~eu els que s'elegeixin passen de 14: es aquest acordés concedir-les autorltPúbliques a Catalunya
germà l'ha subjectat pel braç 1 .t formaran dues circumscripcions, sl zació per a emetre emprèstit per tal
tit, pel resultat de 21 a 17. Arbitrà
propòsit.
Esperem que pànic a tota una barriada l'àrbitre
.
ha demanat que no toqués, ja que són més de 28, 3 I sl són més de 40, 4. de realitzar obres de les autoritzades
internacional Lucirl, que ho
Madrid, 31. - De~ d-e dos quarts
1 amb
els nostres lectors no
Uns guàrdies urbans que circula- féu excellentment. Els equips foren:
de dotze del mati fillS a la una 1 era molt tard · S'ha acomiadat
•
L'electc.r podrà votar tants noms per l'Estatut. El senyor Lerroux esven tranquiHament pel carrer de la Laietà: Fèlix, Martínez (4), Prieto
cinquanta minuts de la. tarda, han lla dona. han baix~t I escala. En com llocs es fixin, 1 en cada llis ~ tudià l'assumpte, el presentà a la deens faran cap càrrec Independència
s'alarmaren en sen- (13), Llebot, Creus (4), i Guix. Barestat reunlLs a la PcesiGènc!a del arribar a la portena, en comptes dran figurar tants candidats com liberació del consell de ministres I
perquè la culpa no és tir crits d'au:dll 1 de tota altra me- celona: Vilà (1), Farré, Mallart t3l,
Consell els ministres.
d'eixir al carrer, han entrat a l'as- llocs. A l'elector se li donarà la fa- fou redactat un projecte de
llei
que
na, que sortien dels baixos de la Hernàndez (7), Tomàs (6).
A la sortida, el ministre d 'Agncul- censor. Un cop dins, han tancat. cuitat de
nostra.
la seva papereta de vo- resolia la petició. El projecte no
tu ra digué als periodistes que el la porta i Deogràcies s'hn tret una tació pelsfercandidats
casa número 249 i de les dels cosEl tercer partit el disputaren les
de
les
llistes
fou
tramès
a
la
Comissió
correspo.,cojecte sobre els blats seria lleg1t navalla barbera, amb la qual La fet
tats. S'hi adreçaren ràpidament per seleccions de Ginebra i Barcelona.
__________
*-________
_
oficialment
presentades,
encara
que
nent.
1
com
que
altra
vegada
han
~----------------· veure
::questa tarda, una vegada que el a Alexandra un enorme tall r 1 coll.
el que passava i es trobaren Arbitrà Manent. La primera. part va.
•.aP de.l Govern P08és a la signatura Tot seguit ell s'ha fet el mateix: un siguin diferents. Es permetran les reiterat llur solllcitud, es tractà d'eamb una veritable guerra civil .
acabar amb el resultat de 13 a 13.
I au~ontzacló corresponent, ja que el tall al coll. Sens dubte en sentir-se Associacions o coalicions de llistes lla, però no s'adoptà cap acord conMartina Coll I Gert, convertida en En aquest temps Maunier flaquejà,
nsor Lerroux no hav1a pogut des'
presentades per partits polítics que eret, ja que es deiXà per a un prò- Uiurament d'un nou destructor
una nova Agustina d'Aragó, que viu però en el segon temps millorà la
oatxar aquest mati amb s E
que moria, hn tocat el timbre d'~ ·
xim Consell
a la Marina de Guerra
El mlnistre de Comunica:ctons do- !arma. de l'ascensor, timbre que tu es declarin afins.
en aquella casa, es posà, hom ig- seva actuació i al poc encert en
Per a fer l'escrutini es sumaran
Segons .es nostres noticies es parcartagenn, 31. _ Ha estat lliu- nora per quins motius, feta una fú- tirar a basquet hom deu que per1à una referencia del tractat. S'ha sentit el porter, el qual s'ha t.ixeJrlat del traspàs d'Obres Públiques cat del llit 1 s'ha adreçat a. l'ascen- els vots obtinguts per cada candidat Jà al Consell d'eliminar els procedl- rat a la Marina el nou destructor ria i començà a apallissar tots els dessin els nostres la partida. De l'eper- rAlmlrante Antequera».
constrult seus familiars, els veïns i tothom quip dc Ginebra, el millor Paré. Els
: C!\talunya, del problema conegut sor 1 ha vist al seu interior dos cos· en els diversos llocs. Per a conèixer ments parlamentaris necesr~
~I blnt. del moresc 1 de política eco- sos enmig d'un bassal de sang. Hl. el total dels que hagin obtingut a la q ..~ el primer de juliol estigui apro- a les Drassanes de la Constructora que se 11 posava al davant, amb un equips foren: Selecció de Ginebra:
.òm!~ entre altres assumptes de demanat auxili Deogràcies 1 ¡1 "·- circumscripció, es comptarà el coefl- vat el pressupost per al segon seKarlem (2), Paré <8>, 1\lottier tll>,
objecte contundent.
•enys importància.
•
·
-• ~ - cient electoral de cada llista, 1 dl- mestre è:! l'any en curs 1 la llei de Na\'al d'aquesta capital.
Una vegada fou calmada l'heroï- Lambercy t2l, Rnedié (4), Sidler C2>,
E). scnror Lerroux, en sortir, es v~ amant han estd traslladat.s a la v!dint la suma dels \"Ots obtinguts restriccions i de reorganitzacions de
A
l'acte
del
lliurament
assistiren
Wuillemier.
na de l'aldarull, !ou conduïda a la
utà t1. manifestar als periodist~s Casa de Socors. Deogràcies tmia
Selecció Barcelona: MaUJúer !2),
Je a primera hora aniria a despat- una ferida tallant, amb secciona- per tots els candidats que figuren serv~is llegits aquesta setmana pel l'almirall cap de la base naval Joe.n Delegació corresponent, on donà exen
elles,
pel
número
de
llocs
que
ministre
d'Hisenda.
Cervera;
el
contralmirall
cap
de
Font <S>. Arnaud t10',
u amb el President de la Repú- ment de la tràquea, greu. Alexanplicacions de quin fou el ccasus bel- Carbonell,
s'elegeiXIn a la circumscripció.
L'Associació de la Premsa de Ma- l'Arsenal, Ca.mll Mollns i caps 1 oti- ib que l'obligà a declarar la. guerr:l Muscat t8>. En la propera edició
lca.
dra ja hnvia mort.
farem una ressenya detallada del
Es prescindirà per a l'atribució de drid per tal de celebrar el 40 anl- cials de Marina.
als veïns de les cases del co;;tat.
partit.
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Trobareu

la humanitat

I

El Govern dedicà preferent atenció a la
Comissió revisora de traspassos a la
modificació de llei electoral

I
I
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Medicina Vogre

a les administracions
de tots els dia1 is de
Barcelona.

DET.ENCIO DE DOS SUPOSATS
«XANTAGISTES» QUE FEIEN
VICTIMA DE lES SEVES AME·
NACES Al JUTGE MUNICIPAL
DE SANT FEliU DE LLOBREGAT

Extracte de la sessió DIU QUE DIMARTS QUEDARA
de Corts d'ahir
ENllESTIDA LA VALORACIO
DELS SERVEIS D'OBRES
PUBLIQUES

!

la humdnilat

Es ven a Madrid

•

.

A València:

I
I

ESTRANGER Ultima hora

I

I

El JAPO VOl *CONTINUAR lA
SEVA PENETRACIO DE XINA

Buisson, ha format
Govern

AMB UNA NAVALLA MATA LA
SEVA AMANT I INTENTA
SUICIDAR·SE

Artritisme

Medicina Vogei
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El CONSEll DE MINISTRES
D'AHIR
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, • A la. sessió d'ahir, a l'obertura
'de borsa. els concurrents s'aplegar~n
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CONS ELL DE CU LTURA I RELA•
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Llibrers, 8, entresol) VALENCIA
La necessitat de coordinar els es186'50; F elgueres, 4.4'00, 44'25; Chnde, forços valencianistes en l'aspecte patriòtic i cultural, ens mou a consti:
4.47, 4.46, 450• 449·
tulr una entitat semblant_ a. les qué
ban propulsat altres movunents naNord, 62'60, 52'70, 52'5~, 62'60; Ala- cionallstes t riomfants. Tindrà com a
cant, 40'60, 40'50; Rll, 65'00, 65'2S, directrius essencials tots aquells prln65•15 . Explosius 131 131•15 130 -65 • ctpis en els quals coincid eixen les en.
Ford: 249, 2so.' 249;' Sucrei, 31'25; t~tats i individ_us ~ue integren el moGas E, 121, 120'75; Plates, 18'00, 18'50 ; vunen~ valenc¡arusta i ,que podriem
de
.Asland 73•50 . Petrolet- 5•10 . Filipi-1 resumll' br~ument en 1 afirmació
la personalitat valenciana en el doble
'
.,,
'
'
=:S:.74, 373; Chade, 450, 449, 450, ~~~~~:m~ llengua. 1 del dret al

Borsa de la tarda

rotllo de D eutes de l'Estat, pwx
'que representava una novetat to~ar
~a veure l'esmentat rotllo de..9)rês d ba~ ·er fet uns eis meeos de vacances.
~~ bé vàrem veure durant la sessió
molta concurrència. les transacc~ons
'al•
-r~=~. encara que es cotitzà.
t oren esc.........
•amb canvis sostinguts.
Cbade, 450, 451; Chade D , 87'60;
t- Les Obligacions Municipals, amb
Cbade E, 87'60, paritat; Filipines,
ues transaccions, no feren més
I
374, operactons.
~ repetir canvis anteriors. Les de .
Nord, 52'70, 52'45, 52"80, 52'70; Ala·
(~ T resoreria de 111- Generalitat, fiui·es· perderen uns tres octaus. Al cant, 40'55, 40'70, 40'65; Ford , 249,
tà certa 248 249'50; Asland, '74'65; Explosius, LI •
b
1> ,
U LA HUMA N1TAT
129:25, 131,· Ril, M'50, 64'85; Aigües,
e ector de ferroviàries om no

Borsl del matí

Borsa ofiCI
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El bon comerc'lant té el
deure d'anunciar als diaris
que pel seu +'lratge IJ' ofe·
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e SeU article, sense pre•
OCUpar Se de la SeVa J'deo

..':::::::

lli U
1111 -

pr. Auatr1ac 6 •¡, A
1111 75
1)1'. Aust.rlac 8 •¡. B
~ _
1)1'. Aual.rlo.c 6 •¡ , o
v. Imp . Ma.rroo 5 •¡. 9J 2i
prn. lrJalz.eo 8 •;. A 101 •~
li

107 7t

lnternac... 100 :.:s

8 ., . amt. per tot. 112

=-=============·=·==============·==·'·.
DB LLo "J a

ff:cai84P&r..

Valore aut 11 ootltnn .om efect"
o llblloa
\
<Banc B1p, d "Dp.- • •¡, 112 15
I
I
I

~ ~~~l~a~~~!¿o;,~W~ ~~~!z~:!i

la

tiple de lo. canço còmica MARIA ANTINEA, la bellisslma
estrella coreogràfica - THE
JOANNYS. l'atracció elect.ro lluminosa d'ombres - ANACAONA,
la dansarina exòtica - DIEZ CA.
BREJAS, balls fantasistes - RIA
de CASTRO, notable vedette mo.
derna - SIMONE et CARDONA,
campions de la dansa - TBE BILLY JACKSON GIRLS, el gran
conJunt coreogrè.!ic - ELS 15
VIRTUOSOS Dl!: TRINSCHER en
les seves totalment noves ellhi·
blCIODS - 3 PTES. BUTACA, 3
comiat-homenatge
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REVETLLA RAMPERIANA
amb la coHaboració d'Aiady, Leo•

1 Maximillà Thous Llorens.
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51- Apllcaclona .eaec. C) •¡,,
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Asl.and 6 •¡, Vlllaluengo. 1131 94 representacions de :
87 25 Allland 6 •¡, Còrdova... Q4 25
I 6 •¡. .... ...... . 88 I
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J 6 •¡ • ......... /S /5
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a~
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Auxll. Cons.
activitats patriòtiques, realitzarà, soFranca 1864 .. . s~•
comp. AuKil. de F. o. 100ta el patronatge del Consell, les que
França 1878 .. . sa 25
1
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s'esmenten a continuació:
Colònia Güell 6 •¡, ... 98de Quln tero i Guillén. L'obra que
Reus a Roda.. . 82 1
const. Paviments 6 '/o 8/ b(l
c oordinació de les activitats
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mal la comèdia. n1 la. portentos:l.
La limitació de les possibilitats del
A.ndaluaos 1.• variable_
Electro Met. Ebre 6 '/• gg_
creaclo que fa Antònia Herrero,
1.• 3 ' / • ...... 13 •
El Tibidabo 6 '/• ...... 87 fO
exigeix, més que
moViment
nostre
eo
es
Rafael Bardem i totes les prlme2.• variable~
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CoUl. d'Obres Ged. 6 •¡, d8~ 6t enlloc, que es coordinin tota mena
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Eners. Iod. Arag6n 6 •¡, ~4 5ú
- DemA, a. les 3'30:
Companyia.
per
culturals
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construccions Elec. 6 •¡, 951H - tal d'evitar en el possible que es perches - A les 6 i 10'15: MORE·
11118 5 °/o "' u •
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1920 6 •¡, ... 15 •
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'Obres
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Fom.
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llament.
Fom. d·Obres 6 '(• ...... 611li Central d'AragO •¡,
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42 3U
Fom. d'Obres 6 '/•192:; 116- 100 - pecte consistirà a fer la propaganda
F. C. Cremallera 6 •¡ , .. .
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Ud fO
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Fom.
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Company ia da Comèdies da Maria
Gran Metro 1922 6 'I• .. . 8ó50
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hotel
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MediDa a 5alamaoca ... 4~ /5
RwlelQ Espanyola 1924 lot :IJ
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1926
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112
82......
'I•
6
Madrid-Paris
i
indispensables
considera
que
tives
F. C. Sarrià 6 •¡, .... .. 115Manufactures de Suro 8325
Tè.nger a Fez 8 •;..... ..
que no tinguin antecedents en projecMaQu. Terres. Mar. 6 •¡, IS/ 5U
1(1i " '
Metropolitana de Cons ~2 /S
82 Ib te o en realització; a crear un reNit, a les 10:
MID.. Potassa Súria '7 •¡, 1•3pertori de publicacions valencianes,
Alaua 1 Canale
ProdUCteS PirelU 1928. UllLA MARIPOSA QUE
tot facilitant-ne l'adquisició als adSert, S. A ~ 6 •t• ._. ...... . 40Cas I Eleotrlcltat
Teletònlca 6 1/2 •¡, .. . 100 6(¡ 1t0 75 berits i simpatitzants; en influir soSOBRE EL MAR
VOLO
Tenerlil. Moderna 'k'/•- 80~
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Demà,
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105 celebracions en enormes proporclon;;
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Prota¡onlsta: :MARC REDONDO.
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Sempre el programa
més atractiu
Tarda, 4' 30. Nit, 9'45: REVIS•
TA PATHE I FEMEN INA;

BASTA DE MUJERES
DIBU IXOS

ESPIGAS DE ORO
per Richard Arlen I Cenevieve
Tobln .. - Demà, matinal, 10'30.
Preu un lc, 1 pta. Tarda, senló
continua, 3'30. • Prlferènola, 2
otea. - E$11ecial, 1 ota. - Di·
llu na vinent : RAIMU en. FAN·
NY i Cary Gra nt en EL CASINO
DEL MAR.

F A N T ·A S I O
Avui, tarda., a les 4 1 nit a
•
les 10:
REVI STA FEMINA - ISHAM JO.
NES Y SU OR QUI!STA (musloal)
PATHE JOURNAL - Luiae Ull·
rich i Adolf Wolbruck en l'Interessant fUm:

REGINA

NOU

F. OC

Demà, sessió MATINAL.

CINEMES._

MARYLAND

Plaoa Urqulnaona, 6-Ttl. 2tl611

.C l N E

GRAN TEATRE ESPANYOL
AVUI, CONTINUA, des de les

<i de la. tarda.

·

l

Tarda continua, 3'30, 6'30
7'30. Nil;, a les 10:
DIBUIXOS - ITA LIA A" TI GUA
Y MODE RNA (Documental) t.4AHIONETAS I

VJAJERO SOLITARIO

¡I DARRERS DIES li
de l'emocionant peH1cula

Lionel Barrlmore
Bu taca, 2'20. A LES 7'30, 1 PTA

üLORIA QUE MATA
t i ORANERO! I
No deixeu d e veure aquo.çta pel•
llcula. Pròximament . est rena sen
saclonal I
LOS QUE HACEN
(Solament per a maJors de 18
anys)

URQUINAONA
Avul. tarda, a les •· Nit, a les 10:

EL DIFUNTO TUPINEL

co ·LISEUM
Avui, tarda, e. les 4'10. nit, a
let liJ:

per Colette Dazfeull I Et cheoare

LA NOVIA ALEGRE
per Carole Lom bard
Morria

Chester

REVISTA PARAMOUNT

LA LEY DEL OESTE
per Evebn Brent I Randolph
Scott
ANN BARD1NO en

DIVINA
amb Rebert You ng, Hils Asther I
Sari Maritza
(ProducciO RADIO)

PUB LI

CINEMA

SesslO continua. Seient UNA PES
SETA: NOTICIARIS· DOCUMEN·
TALS • VIATCES, tro.

EMPRESA CAPITOl

3

SE.SSIO CONTINUA
l>e les 4'15 a les 12'30:
GRANS PRODUCCIO NS,

3

EL HOMBRE INVISIBLE
Emocionant producció;

CATALINA DE RUSIA
per Douglas Fairbanks (fill)

EL ALTAR DE LA MODA
per William Powell

El centenari de la Cinc bessones (?)
fundació de Buenos que han viscut un
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C. F. de Toro, P. Terol i altres
1ntêrprets - Nit, 10'15. Butaques
a 3'50 ptes. Exlt delirant:

PALAU DE LA REVISTA
Tarda, 6 •15 : AL CANTAR EL
CALLO, per Laura Plnillos, Ala·
dY 1 Leoe. Nit, 10'15: AL CAN·
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Aquest Consell aspira, per tant, a
dirigir i organitzar tota manifestació
i activitat valencianistes que tinguin
un valor representatiu 1 totalitari en
els aspectes cultural 1 patriòtic.
Al mateix temps, 1 com· a tasca.
constant, el Consell, a través de les
Seccions que ba de crear, treballarà
per :
Establir relacions adients amb tots
els moviments recobradors 1 singular ment amb els més afins.
Coordinar l es a ctivitats cultum.ls i
patriòtiques valencianistes, i
Or ganitzar un fons informatiu que
faciliti la seva labor i la dels organismes valencianistes i alhora orienti
les aspiracions nacionals dels nostres
compatriotes.
EL CONSEL L
PROA tindrà un Consell, encarregat de fixar la seva orientació, constituït per onze membres, a saber:
President, Nicolau Primitiu Gómez
Serrano; secretari general, Adolf Piz.
cueta Alfonso; gerent, Enric Navarro
i BorràS; dipositari, Francesc Soto
Mas; vocals: Joaquim Reig Rodriguez, Miquel Duran de València, An-

-------:*__,. . . .____
egt

Deuttl dl l'Estat TANCA

. ESPEG I AC I! ES

- · ... . ,.¿i ClONS VALENCI ANES (Carrer de . ~- : --;-'' ;;

'

I

negocL El mateix podem dir del r otilo d'iñdustriàlS.
.., EE..Jes'ZA.s_~i~_ ~1 compi~t fou de
notar la puJa. de les ncclons Cros.
Les tractades a. 11 de mes es desenvoluparen amb poc negoci. Les fer·
roviàries no aconseguiren més que
millorar uns deu o quinze cèntims.
Les industrials, amb sosteniment. RU:
i ExplOSius, bé, encara que a darrera.
bora estaven un xic fluixes. Les Gas
E. fermes. Les Chade aconseguiren
una. puja d'uns deu enters, 1 les Filipines, molt sostingudes, però amb
menys negoci.

Impressió

PROA

•
FINANGES
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Cnllender (Onoorlo). - Les cinc
bessones D!onne, les nenes més famoses del món, han complert el seu
primer aniversari. Des del dia que
arribaren al món aquestes nenes ban
concentrat al seu voltant tanta atenció com sl fossin estels del cinema. Qualsevol crit, plor o rialla d e
les cinc germanetes ha aconseguit
publicitat. Marie, I vonne, Emllie, Ceclle 1 Annete han estat fotografiades, examinades per homes de cièn·
ela i admirades per tothom.
El Govern d 'On!.6rlo ha. pres sota la. seva jurisdicció les nenes, per
tal d e n o permetre la seva explotació. Els pares d e le.s criatures, els esposos D1onne, lluitaren contra l'acció d el Govern ; finalment, però, consentiren que els nomen essin tutors.
F a poo les bessones Dionne han qued at c.sote. la custòdia• d el r ei d'Anglaterra .
A l'hospital on h an estat recloses,
situat davant la casa del m atrimoni
Dlotme, ha estat construït un d epartament especial, d ot.at de tots els a venços moderns, per a les cinc bessones, les quals són més di!icils de
veure que acomeguir una audiència.
reial. Fins e!s p ares 1 tot b an d 'obeir les dispo31clons de la insUtució
creada per a assegurar la salut d e
les nenes. El menjar és preparat especialment 1 tot el que toquen ba
estat esterilitzat.
Quan van néixer, l'any passat, e·
ren tan petites q ue totes plegad es
pesaven, sl !a no fa, com w1 Infant
normaL Ara cadascuna. d 'elles té el
pes normal d'un Infant d'un any. Alxò ha estat aoonsegult gràcies a la
cura de la ctència. El Dr . Alien D a !oe mereL<t tot l'honor d'haver acon·
seguit que \'i&quin les cinc petites
bessones 1 de la seva transformació
en infants normals.
La infermera de les nenes, ma.Qilme De Kirelan, ba salvat també llur
"1da. Quan sols tenien tres mesos
s'IncendiA un llum d'alcohol que hi
havia prop de la incubadora on eren
le.s bessones 1 la lnfermera es tirà
a terra sobre les na.mes 1 les ofegà
amb el seu cos, cosa que li permeté
de salvar d'un perill segur les tamo-

se.s
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CAPITOL. - Tarda, a le.t 4
1 nit, a les 10: LA ISLA DEL MIS·
TE RI O, J>el' Nl¡rel Bruce I Beathec An¡el; MUJ ERES PELIG RO·
SAS, per Wnrner Baxter I Rosemary Ames I DIBUIXOS.
EXCELS IOR. - Sei;slo continua de <la 12'30: EL GUAPO. en
espanyol, per Jnmes Ca¡nty; EL...
ES ELLA, per Meg Lemonler; EL
ANGEL DEL AR ROYO, per Co.role Lombard i D I~UIXOS .
COMTAL. - ConUnua de ' a
12'30: BUSCO UN MILLO NARI O,
en espanyol, per Jean Harlow 1
Frnnchot Tone; EL.... ES ELLA,
per Meg Lemonler; JUSTICIA
PARA INDIOS. per Tim Mc. Coy;
EL AMI GO DE PANAMA, còmica.
I DIBUIX OS.
WALKYRIA. - Continua de 4
a 12'30: LAS VIRG ENES DE WIM·
POLE STREET, en espanyol, per
Norma Shearer I Frederic March·
EL TREN DE LAS 8'4 7, en capa:
nyol, per Alady, Lepe 1 Sa.ntpere·
NO ES PECADO, per Mae West Í.
DIBUIXOS.

VARIETATS

.-'-1

..

FR ON TO NOVETATS

I

Avui, dlasabte, tarda, a les 4:
AZURUENDI - LEJONA contra
PASTOR - ORZAY. Nit, a les
10'15: IZAOUIRRE • PASA.Y contra QUINTANA IV - CHIQUITO
GALLARTA. - Detalls per car·
tells.

.

Frontó Principal Palace
AvUI, d issabte, to.rda: TABOA.
DA • TEODORO contra ISID().
RO • mARLUCEA. Nit: GURU·
CEA.OA - MARCELINO contra
JUARlSTI I - OOMEZ.

BRAUS • ARENES
Oiumena-e, 2 de Juny, tarda. a
lea 4'15 :
Grandiosa correauda de braus
braus. Dos de la 8
8 magul!lca
VIDUA DE SOLER
Ptr al cavaller en Plaça

SIMAO DA VEIGA
6 ~[f~ ~~~u~N~eAgi 6
per als valents matadors

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

'

MARICEL • PARK
CRAN PA RC D'ATRACCIONS
Demà. diumenge, de 4. a 8 de
la tar<lll., funoloDAran lea ¡rans
ATRACCIONS I DIVERSIONS Entrada. ~o c~nttma. l"Urucular
l entrada, 1 pta.

FUTBOL
Campionat d'Espanya
Daml, tarda, a Iu 5:

L LE V ANT
contra

BARC ELO NA
A les 2'45. camvlonst Amateur,
UNIO FRUTERA • SANTIVERI
LES coan;. Entrada, 3 ptes. méa
el 10 per 100

.

,

Dissabtè, 1 dè Juny del c1935
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Farà, Buisson, un govern de concentrac1o nacional?

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

PER ALS AMICS EMPRESONATS

La nostra subscripció
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)

TREBALLADORS DE LA CASA
CUBERTA, DE GRACIA
Teixidores:
Emília Bertran .. . •..
0'75
C. R ............. .. .
0'75
Vicenta Zaragoza ... . ..
0'75
Encarnació Ramon ...
0'75
Antònia Albanell ...
0'75
Dues Farreras .. . ...
1'50
Maria Pedra .. . .. .
0'75
Anneta Rebull ... .. .
0'75
Maria Marcos ... . ..
0'75
Dolors Farré .. . . .. .. . .. .
1'50
Ramona Balaguer ... •.•

0'80
l'-

Harmonies cavernicoles

GOVERN GENERAL

L'APLICACIO DE LA CENSURA A BARCELONA

•

ELS DUBTES QUE SORGI·
REN ENTRE ELS DIPUTATS. EXCEPTE LES EXTREMES ESQUERRES ESTAN TOTS DIVIDI TS.
París, 31. - Tots els comentaristes coincidències a apreciar que entr e la sessió d'ahir a la tarda. 1 la
de la nit, s'observà en els diputats
un canvi digne de menció. Successivament s'exposaren a. diverses tesis
per diputats d'una mateixa fracció,
variant aquestes situacions d'extrema dreta a extrema esquerra.
Hi hagué un moment que semblà
que el senyor Herriot havia convençut a tots els seus correligionarls,
però, sobtadament, es veié que els
seus esforços no donaven el resultat
esperat, j a. que els radicals socialistes votaren dividits. Especialment
es produi un moment d'emoció favorable quan Herriot es refer! amb
gran energia al perill, al seu judici,
d'una intensa especulació, per combatre la qual al Govern ll callen
els plens poders solUcitats. Amb tot,
però, aquest èxit oratori, només fou
momentani.
Seguiren els diversos caps de
gl'up exposant els seus r espectius
punts de vista, 1 es veié clarament a
darrera. hora, que la votAció seria
adversa al Govern.
Es interessant de remarcar que a
excepció de les extremes esquerres,

El Governador general, interf, va tin a enviar-hi cròniques ni. co:ebre ahir eis periodistes. Aquests mentaris de cap mena, tota vegada
jà l'enyoraven després de tants dies que són censurades totalment. Tot
,
no parlar-se.
això, a part de la informació que
0•50 de-L'assumpte
pr incipal que hi ha també ha estat mutilada.
0,_
50 planteJat actualment
-comen çà
El Governador cügué que faria ar1
._ dien~ és el que està pendent en la ribar la queixa. a Madrid, 1 veure les
1,
qüestió de «La Industrial Algodoned'aquesta diferència de trac02,_50 ra.», les fàbriques de la qual estan causes
te.
,_ par alitzades per dificultats econòmi1
ques. Convé que quedi ben clar , perEl conseller-gestor de
què elis diuen en uns rètols posats a
Cultura diu que «La
,
les fàbriques, que ho tenien tot lliu- •
0.50 rat a la Generalitat, i això no és
v....... .....................
Veu» pot dir el que li
Vicenç Fontanals .. . .. . .. .
0.50 cert. Jo valg reunir les autoritats i
Ramisa Soler ... ... ... .... ..
0,50 la banca per tal de tractar de la
plag!
i ell pensar el
1 .--: I petició de 7 milions i mig de pesseEduard Petit .. . ... ... ... .. .
que
vulgui
Miquel A vellanet...... .. .
o 2.:~ tes que la Unió fe1a, 1 com que al
J Estrada ...... ........ .
1;- Banc Exterior de Crèdit, l'Hispano
R eclamats pel senyor Duran i
M.iqu~t Morera ... .. . .. .
O25 Americà i el Colonial, no eis lnteres- Ventosa, els periodistes que fan 1nEmllia Sanahuja. .. . .. .
o:6o sà l'operació, aquestes gestions van formació al Govern General, estiJosep Puig ......
o.so fracassar. Després ha estat convoca- gueren al Departament de Cultura.
Jaume Sospedra. .. .. . .. .
O50 da una reunió de la banca catalana,
El senyor Duran els digué que el
A la memòria de Macià ..•
0'40 a la qual valg exposar la convenièn- motiu principal d 'haver-los demaRossend Artigas. .. .. . .. . ...
l ' - cia que facílitessin aquesta quan- nat ·a per tal de donar explicacions
Grup d'Obrers (3.• veg):
,
titat. La banca, demanà, natural- referents al decret que va publicar
J. Estrada... ......... .. .
1- 1 ment, un conveni amb els obliga- fa. uns dies el «ButlletÍ» sobre CoorJ aume Purcet. ...... . ..
1'- cionistes i una relació dels crèdlts dinació dels Ser veis de Cultura, al
Vicenç X ............. ... . ..
0'50 de la Companyia, per tal que si qual objecte ha estat nomenada una
Vicenç Fontanals .. . ... . ..
0'50 deixa els diners, no serveixin única- Comissió, a la qual voldria parEduard Petit .. . .. . ..... .
l ' - ment ~r a pagar endarreriments, ticipació l'Estat.
Miquel Avellanet. ... . ..
0'25 ja que de fer-ho alxi quedaria noExplicà, que hl ha una pila de
Miquel Morera .. . ... ... ...
0'30 vament mort el capital.
serveis que es porten a terme per
Em!li Sanahuja ... ... . . . . ..
0'15
Es un problema de capital, obrers duplicet 1 fins per triplicat, degut
Josep Puig ......... .. .
0'50 i banquers, però com que no és d'or- a no estar ben delimitades les funJaume Sospedra ........ .
0'45 dre públic, nosaltres estem al mar- clons pròpies de l'Ajuntament de
Enric Comas... ... .. . .. .
0'50 ge. Fem, però, totes les gestions que la Generalitat 1 de l'Estat. Això• moClaudi Murciano .. . .. .
0'50 cal per arranjar-ho.
tiva que moltes vegades no es facln
Nurl r Josep Vilà ..... .
1'--Però és que si no s'arranj'l, pot- les coses, per haver-hlmassagentinRnmisa Soler ......... ......
o·so ser que les fàbriques quedin para- teressada 1 suscitar-se tivantors enAbella ...... ... .. ...... .
0'60 des...
tre uns 1 altres.
Lltús ... ...... ... . ..
0'60
-EI mal és que podrien passar
-Es tracta, doncs, que cada orgaMario .. .
0'50 coses pitjor.
nisme porti a terme la gestió culx. x ....... ........ .
0'50
-S'havia dit que u~1a Companyia tural de la millor manera possible
x. x ....... ... .... ..
0'50 es quedaria el negoc1...
establint una noble competència. D~
Virgili ... ........... .
0'50
-Caldria, però, que primer es de- ~ del punt de vista catalanista que
Gelabert ........... .
0'50 clarés la suspensió de pagaments j0 no puc amagar, cal creur~ que
de la Unió Cotonera.
l'Ajuntament 1 la Generalitat poBORGES BLANQUES:
-¿Podreu avui dirrnos quelcom drien obtenir conjuntament { deAntoni Déu Gorgas .. .
3.- del passat Consell? No ens vàreu manar de l'Estat avantatges que ara
Maria Manges de Déu ...
3.- donar cap nota, I sembla que es no es tenen.
Antoni Déu Manges
3.- procuri no parlar ne...
--com a conseller que represenAlba Joval de Déu ... .. .
3'-En el Consell celebrat el passat teu la Lliga, què opineu respecte un
Sòl Déu Joval. ........ .
3'- dimarts es va fer un estudi econò- editorial aparegut a «La Veu de caArgent Déu Joval ..... .
3'- mic i tècnic de les valoracions deis talunya», edició del passat dissabte,
Joan Déu Xabarria ... .. .
3.- serveis traspassats. Com que tot eren en el qual es mantenia un criteri
3'- xifres, no en van donar nota. Sem- oposat als projectes d'obres en conSever Viñales Atúria. .. .
3.- bla que el primer assumpte enlles- traposició amb el Govern 'del qual
Concepció Déu de Vifiales.
3' - tit, serà el d'Obres Públiques.
formeu part?
Severet Vlñales Déu ...
Ptes.
-¿Anireu a Madrid, amb aquest
-Home... No recordo el que deia
motiu?
l'editorial de què em parleu ...
- Per ara no, si el Govern no em
-Doncs mireu, parlava del «Pla
suma I segueix .. . .. . 90.420'&5
Ens ha estat lliurada una participa- crida, · i no tinc necessitat de fer-ho. quinquennal>>, de les obres que teció d'una pesseta del número 33242 I
-Es va cbr
Dlnlcl Bona un dècim del número va haver-hi que al p:J.ssat Consell niu en projecte; però no pas amb
discussions molt fortes elogi. En fi mostrava especialment
33069 del sorteig d'avui, per tal que
en cas de sortir premiats sigui afegi- a conseqüència de discrepàncies po- discrepància amb l'actuació del Preda la quantitat corresponent a. la nos- litiques entre eis consellers...
sident...
tra subscripció.
No ho cregueu -replicà el sc-Ah, això són coses deis diaris.
nyor Pic-. Va ésser un Consell d'al- El diari fins essent «La Veu» és molt
gua fresca i caramels. Es parlà <!e lliure. Eis consellers pensem allò
plans, de viatges, de pressupostos, que ens sembla i ho exposem al
de visites, etc.
Consell. Sóc partidari de la. lliber-¿1 de l'editorial de «La VeU>> tat d'impremta ...
del passat dissabte, què hi dieu?
El senyor Duran esquivà totes Ics
Comentava desfavorablement la vos- preguntes que hom li féu sobre la
tra gestió 1 afegia que en aquests qüestió, arronçant les espatlles i dimoments dlHcils no era oportú par- gué:
SOLITUD I COMPANYIA lar d'obres i de «plans quinquen- 1 -No puc dir res... El diari té llinais».
bertat per a parlar...
Eliane és una dama inteUigent,
- A mi no m'arriben els editorials
-¿Es va parlar al Consell de la
bella i soltera. Viatj.t molt, tota de «La Veu», com no m'arriben els denúr.cia que es diu que ha estat pre- El m in istre d1m1sstonari, Germain
poders abans de
sola. I com que la solitud, en viat- dels altres diaris. Sl fes cas d'uns sentada contra el nomenament del
ge, és poc agradosa, ella ha sabut i altres no viuria pas tranquil.
conseller de Justfcla, senyor De
resoldre la situació.
-PerÒ cal tenir en compte, se- Prat?
els altres grups es mostraren diviSí entreu a la seva cambra d'ho- nyor President, que en el vostre Con-No en tinc cap notícia.
dits a apreciar la transcendental
tel, veureu damunt la tauleta de seU hi ha dos consellers de la Lli-8'ha parlat de la dimissió de qüestió.
nit el retrat d'un home, d'un bell ga, ¡ que «La Veu» és el diari del vostès, a conseqüència que els trasexemplar de la raça caucàsica. La partit... Sens dubte hi haurà. qui se'n passos no van com caldria o com
FLANDIN VA SOFRIR UN
interrogareu, està clar. I ella us ressentirà; o bé el partit, o el diari, voldrl~u ..
ESVANIMENT.
o els consellers, o vostè...
-AlXò ca!drà que ho pregunteu a
tarà, amb un somrís adorabie:
París, a¡, - S 'ha sabut que el que
-«La veu», és una cosa, i els con. qui ho hagi cüt -respongué el se- anit tingué el senyor Flandin des-No m'és res, ni tan sols z¡ co· nyor Duran- a fi de no haver de prés del seu discurs a la Cambra. fou
nec el nom. He adquirit aquesta sellers una. altra...
(Aqul, el representant d'un diari respondre ni afirmativament ni ne- quelcom més que la indisposició a foto perquè s'adiu al me . concepnunc'ada., ja que en realitat fou
te de la bellesa masculina inte- de la nit, protestà que es parlés a gativ~~:ment.
-A1xl, les valoracions com van ... ? victima. d'un esvaniment del qual agral. Quan m'installo en un ho- fons del diari de la Lliga, quan no
fortunadament
es reposà al cap de
-Jo únicament puc dir que el
tel tot seguit situo la foto estra- hi havia present el seu represenpoca estona.
tègicament per tal que em fa.ci tant. Cal que es recordi sempre, que n:eu desig és que vagin bé -digué
companyia. Així tinc la impressió el diari de la nit es diu Independent, fm alment el conseller-gestor de CulNOMES 46 RADICALS SOque no viatjo sola, sense comptar i aquesta intervenció el declara es- tura- acomiadant-se dels period~.S
CIALISTES VA R EN VOTAR .UIB EL GOVERN
que al servei li ja molt bon efecte tretament lligat amb «La Veu>>, la tes.
cual cosa nll1gú t. ~• ;:¡, .:.) (També
• • •
Paris, 31. - Durant la votació
suposar-me fidel a un absent.
L'Oficina de Premsa de la Gene- d'aquesta. matinada. a. la Cambra,
I si paleseu mclta estranyesa, convé aclarir que els editorialistes
dels diaris no han de donar mal ralitat, facílità la següent nota del els radicals socialis~s. no obstant les
Eliane us dirà, encara, rient:
recomanacions d'Hen·iot, ho feren
del treball als redactors que Departa.'llent de Cultura:
-Sempre és preferible, en ruta, compte
curen de la informació de la Gene«A la Facuitat de Lletres de !a dividits, i només votaren la conla companyia discreta q'un retrat
ralitat. Per tant el redactor de «La Universitat de Poltiers ha estat pre- fiança al Govern 46 d'aquests.
que 110 pas les molèsties d'un gos
Després de rebre l'encàrrçc de forVeu» res no hauria resolt, en aquesta sentada i admesa amb molt favofaldiller.
mar Govern el senyor Buisson aocasió, o en tot cas, hauria fet més rabie classificació la tesi presenta- quzst
consultes fins a les
Amics, ¿per què 110 prendre en
diflcil l'explicació que deman3 el da per Michel Plauit titulada «Etude quatrevadecelebrar
la matinada.
consideració el sistema d'Eliane,
periodista al senyor Pic. A ningú sur les B1b:.iotèques de Catalogne-».
Buisson ha mantin&Ut act:ves conen el viatge de la vida? Per bé més). Per altra part e1 redactor
del Forma un volum de 175 pàgines
que tinguem la tendència d'agru- diari de la Lliga no es trobava a la (París, les Presses Modernes) n'ha vcr~.zs amb els socialistes per tal de
co:tèl.xer l'r.ctitud que pr-:ndrieu en
par-nos, poden venir moments que conversa, perquè no hauria d'inte- estat presentat un exemplar al &e- el cas probable
que se'ls ofuis una
ens dispersin t ens facin anar a ressar-li, tota vegada que després nyor conseller de Cultura de la Ge- particip.lció en el nou Govern.
cadascú per les seves. Aleshores e. companys els retrobàrem a. la 1 neralitat. Es un llibre abundosaEs dóna com a descomptat que el
proveïm-nos de la vera efígie d'un Conselleria. dc Cultura, acompanyat ment !Hustrat, fet de primera mà, nou Govern quedarà constituït avui
tdeal, harmònic amb nosaltres, de tres capellans.
a.,.'l document~.c!ó recollida per l'au- ma~ix.
que ens acompanyi pel món a la
La conver::;a dels periodistes amb tor gràcle.3 o. una. pensió que va
ELS 1\IINISTitES REDACmanera de la toto incógnita el senyor Pic es reprengué amb el concedir-li el Govern francès per a
TEN LA DL\USSIO !\!ENd'Eliane. Millor que no ens hi tro- mateix tema, fins que un altre re- estudiar el !uncion:tment de les Bl- .
TRE DURA LA \'OTAClO.
bem, però ho suggereixo per si ens pòrter, de significació monàrquica bliot.eques Populars a Catalunya.
LES CON~ULTES CO!tlf..:\·
lli trobéssim ...
1 redactor d'un cbari dedicat pre- L'obra va dividida en dues parts deCE.'i A LA MATEIXA 1\IAJ. M. FRANCES
ferentment a temes mercantils i co- dicades a tractar de les Biblioteques
TL'i.ADA.
mercials, intervingué de nou, pro- d'estudi sobre Biblioteques iniclad,l
París, 31. - En el curs de l'escrutestant de l'interrogatori a què era per la Mancomunitat de Catalunya tini, els ministres, considerant que
Pero en vano se esfuerzan, por- sotmès el senyor Pic, I tractant
d'im- i seguida per Ja. Generalitat. Es la el resultat de la. \'otac!ó els seria
que nosotros, que sólo trabajamos en pedir que la conversa seguis enda- primera vegada
que una Facultat advers, redactaren Ja la carta de
la Prensa para. servir a Dios y a vant, però afortunadament, el se- de Iletrt!S admet a Fra."'lca
una tesi dimissió col-lectiva. L'escrit es portà
la Patrla, sin otras miras interesa- nyor Pic seguí contestant les pre- dedicada a l'estudi de Biblioteque::; a la residència del president del
das, viviremos mientras Dlos quiera. guntes del redactor que l'interrogamodernes i és motiu de gran salis- Consell, se::Jyor Flandin. EI signaren
Y cuando llegue la hora de nues- va, fent constar aquest que ho feia fació per a nosaltres que siguin lt•s tots. els mln!stres, amb excepció del
tra muerte, moriremos con la con- amb tota delicadesa i per tant l'a- de Catalunya les primeres que ha- mirustre de la Marina mercant seciencia trahquila de no haber con- tendria com mereixia, si més no en gin servit de tema per a tal inno- nyor William Ben.rand, el qual Es
troba. a bord ~l .. Nonuandle" en
trlbuido con anuncios y reclamos a el terreny d'amistat.
vació.
d.reccló cap a Nova York.
espectà.culos lndecentes e inmorales,
Finalment els periodistes s'han
M. Henri Lemaltrc, Bi'o~llotecari
Herr!ot, en companlia dels deY a la. divuigación de obras conde- queixat al senyor Ple, de la durasa honor: .i de la Biblioteca Nacional més membres del Gabinet, portaren
nadas por la Iglesia.
amb què la censura. ha tractat les de París, que és qui va suggerir a Immediatament la dimlssló al PresiEntretanto, vayan aprendiendo los informacions de Ja vista de la cau- M. Plaut el tema del seu estudi, lS dent Lebrun, el qual acceptà 1 inique s i e m p re tienen las palabras sa que es ve celebrant al Tribunal troba a Barcelona en ocasió del U cià tot seguit les consultes. Aquesta
«unlónt y ccaridad~ en los labios lo Suprem, contra l'ex-Govern de la Congrés Internacional de Bibliote- hora de celebrar-se consultes consque hay debajo de ellas.
Generalitat. Es queixaren els perio- caris. El senyor conseller de l ultu- titueix un fet sense precedents a la
Porque una vez màs se confirma. distes que mentre els diaris de Ma- ra de la Generalitat ha cbsposat que història política de la República
francesa.
que los niños dicen las verdades.»
drid fan els comentaris que els plau, li sigui facilitada la vislta d'algunes
El ~nyor P1erre La\·al, del qual
Tenim la seguretat que tot comen- aqtú Ja. censura ha previngut a les de les Biblioteques populars de la
es par]a com a possible cap del nou
tari ~ sobrer.
redaccions que n1 cal que es moles- Generalitat que desitja,·a conèbcer. Govern, dEclarà: "Jo no desitjaria.
SecOió de Contramestres
i Ajudants:
Ferran Caselles .. . .. •
J osep Gabarró ... ... .. •
J osep Sert ... ...... .. .
Joaquim Tarradas . .. . ..
Francesc Tarradas .. . .. .
J oan Apariclo .. . .. . ...
F ranct:sc Grau .. . .. . . ..
Grup d obrers de C. A. D.,
dc Sant Boi (2. vegada)

s uma a nterior •. • ... 90.235'15
3'F amilia ::; nt.;enfs ... ... .. .
1'Pietat P ascual ... .. . .. . . ..
Dolors Sardà, a la memòria
2'de Macià .. .... ...... .. .
J . Par ellada .. . . .. . .. .. . .. .
4'A la memòria d'Angel Gui2'merà, A. B . ... ..... ... .
B . A., admirador de Lluis
Companys ......... .... ..
2' Isidre Tomàs, de Copons
(4ta. vegada) .......... ..
1'Bertran, a la. memòria de
2'1\iacià .. .... ... ... ..... .
Joan Albanell 1 esposa (segona vegada) .......... ..
10' l 'Concepció Allepuz ... .. . . ..
Roselles humils 1 espigues
daurades (9a. vegada) ...
4'10
Ginesta flairosa (9a. veg.)
l 'Branquilló de llorer teixit
de pensaments (9a. veg.)
0'50
Concepció Guarda. (quota
1' setmanal) ...... ... .. .
5'Sanxo ... ... .... .. .. .
5'Curet ... ... ... ... ..... .
5'P . Q.... ... ...... .. .
Una familia d'esquerra
2'Francesc Pardigó, de Cas5'telldefels ... .. . .. . ... ...
3'A la memòria de l'Avi ...
3'50
MarceHina Viver . .. .. . .. .
Cinc amics <quota setma5'nal- ......... .. .
2'Una futura tieta ...
1'Joan Llagostera ...
l 'Munt de Capdevila
l'Francesc capdoavila
2'Una nola que ven ous
Un grup d'esquerrans de la
Cia. Barcelonesa d'Electricitat (6.• vegada) ...
17'Eis mateixos de cada set8'75
mana ... ............. ..
Un grup d'empleats de la
17'R. F. E ................
T. S., admiradora de Macià
1'Unes noies de Gràcia ...
0'70

:t.i. M ... . ......... .. .

Es diu que Caillaux i el mariscal Petain formaran part del
Govern
Els socialistes cooperaran segons les circums.
El senyor Pic i un editorial de «La Veu» tàncies
Han estat tancats aiQ~ns Bancs per a evitar
l' especulacto
•

la presidència del Consell; preferiria continu~ al davant del Minis·
teri de Relacions Exteriors, per tal
de portar a terme les diverses negociacions internacionals actualment
en curs, les quals es troben molt a vançad?s".
ES DONA IMMEDIATA1\IEN'J) L'ENCARREC PER
'f AL D'EVITAR EL PANI C
FINANCER
P.:..1·is, 31. - En r ebre la visita deis
ministres dimissionaris durant la
passada matinada, el senyor Lebrun
es proposà nomenar un successor a
Flandin immediatament, abans que
s'obrissin els panes, per tal d'evitar
que es produís el pànic.
Ferdinand Buisson, president de
la Cambra, fou encarregat de formar el nou Gabinet 1 acceptà 1m·
mediatament davant la pressió del
senyor Lebrun.
Buisson és un independent, que
procedeix del partit socialista 1 espera formar un Govern homes seleccionats de categoria 1 d'història
neta, sense consideracions de partit.

S'OFEREIXEN
ALGUNES
CARTER ES ALS SOCIALISTES
Paris, 31. - Hom sap que Bllisson
h~ ofert als socialistes no una, sinó
diverses carteres, entre elles la de
Treball.
Persones del circol del senyor BUJs.
son declaren que de la r esposta dels
socia1Jstes depèn l'èxit o el fracàs
en la missió que li ha confiat el
President de la República.
S'assenyala com a probable llliBUISSON SURT DE L'E·
d'Hisenda a l nou Gabinet a1
LISEU A l\1 B L'ENCAR- nistre
senyor Pietry, que fou ministre de
REC.
Marina al Govern Flandin.
P arís, 31. - A les dues de la matinada ha arr:bat a. l'Eliseu el preSOL-LICITA LA COL-LABO.
sident de la. Cambra, senyor BuisRACI O D'H ERRIOT
Paris, 31. - O!lcia.lment s'anuncia que Buisson ha soH.icitat la col·
laboració personal del cap del part16
radical socialista senyor Eduard Herriot.
El grup radical socialista de la
Cambra es troba reunit en aquesta
moments per tal d'estudiar les proposicions de Buisson.
EU _,._,:-; PROPOSA LAVAL CO:I-1 A PRESIDENT,
PERO LEBRUN EL PREFEREIX A AFERS ESTRANGER S
Paris, 31. - Encara que Buisson
acceptà immediatament l'encàrrec de
formar Govern, ha declarat als periodistes que havia aconsellat al senyor
Lebrun que designés al senyor LavaL
El President de la República contestà que el ministre d'Afers Exter iors tenia greus problemes en cnrs
de solució 1 no convenia de cap manera que abandonés el seu departament.
EL S
NEOSOCIALISTES
FORl\IARAN PART DEL
NOU GOVERN
París, 31. - En eis cercles politlcs,
encara que no conelxen com estam
format el nou Govern, ténen la impressió que el senyor Lll.val conser·
varà la cartera d'Afers & •• a"S"%'8,
pel fet que no es creu convenient
un canvi a l'esmentat departament,
davant l'actual situació internacional,
ja que el senyor Lava! coneix millor
que ningú eis assumptes en tramitació 1 a més perquè l'opiuió estA
conforme amb la política que segueix.
Es creu que els neosocialistes formaran part del nou Govern, però
no aixi els grups de dreta.
El senyor BuiSSon ha declarat que
és fermament oposat a la inflació
1 que si aconsegueix forma r Govern
es presentarà al Parlament amb el
lema de «mant~nlment del franc».

I Foes

Un fi!lq~~~o ~;~eonor I d

e BengaIa

Retallem de «El Siglo Futuro» de
dimecres un solt eloqüentissim que
posa moltes coses al descobert:
«Los ntños dicen lc verdades. UN ELOCUENTE EJEMPLO DE
COlt!PANERISMO Y DE... UNION.

Hace màs de tres meses quisimos
pub:tcar la slgulente lnocentísima
aunque muy instructiva anécdota.
Causas ajenas a nuestra voluntad,
cuya indole ya barruntaràn los lectores reiteradamente nos lo impldieron.
Pero como el lance es curioso y
aleccionador, no queremos dejar de
referirlo Dice asf:
«Un querido amigo nuestro nos
reflere, en cnrtar que nos escribe des
de Bilbao, la siguiente interesa.ntisima y aleceionadora anécdotn, que
brlndamos de un modo especial a
los que siempre tienen Ja caridad
en los labios.
Regresaba de Portu~l en automóvll este querido amigo con su esposa, cuando al pasar por Ciudad
Rodrigo, se !e acercó un sacerdote,
al que acompañaba un nii1o de unos doce a trece años, rogàndole que
que les llevase basta Salamanca.
Accedió a ello con mucho gusto
nuestro amigo, que antes de salir de
Ciudad Rodrigo compró «El Siglo
FUtl!rO».
Al verlo el nlño le dijo, muy sorprendido:
-¿Es que Iee usted «El Siglo Futuro?
- Ya lo ves -!e replicó aquél.
-Pues dice mi padre que él no
h a de parar hasta que tenga un per iódico de la tarde que mate a llEI
SJg:o Futuro» y a d.a Nación».
Al oir esa 1mpert1nencia, intervtno premroso el sacerdote, dic!éndole:
-No digas tonterias.
-Pues es verdad - insistió el nifio -; yo le he oido decir eso ru uchas veces.
-Mejor baria tu padre - dfjole
nu~tro amigo- en querer «matau
otros periódlcos enemlgos de la Rellgión.
Al poco rato, otra lmpertlnencla
del nlfio, otro capotazo del sacerdote, ~· ... otra. p~ancha.
Al llegar a Sa!amanca supo que
el niflo locuaz es hlj ~ del Sr. Herrcra <D. F.), uno de los Iarautes de
la Empresa que publica «El Debate11
y d:lsde hace unas semanas el periódico dc la tarde cYn».
A nosotros nada nos sorprende,
porque cYa:t est:\bamos al cabo de
la cal:e, )' cYu sablamos el amor y
la cnrldad con que esos señores nos
dlsUnguen.

I

*------ --

ble que formin part del nou Gove
alguns dels membres de l'anter! rn
Gabinet. La continuació de Lava! or
Assumptes Exteriors ningú no ho ~
sa en dubte.
""'
De les reunions celebrades fins el
moment de comunicar, pels diferents
grups politics no ha sorgit cap so¡
ció i sembla que, pel contrari h usor~it alguns inconyenients .Perq~
a vm e:> pugui soluc10nar la erts!
No hi hauria r es de particular que
el Gabinet que formés Buisson de.
manés plens poders, igual que F'lan
din, però amb l'única düerència d'exÏ
gir-los sense nova discussió. Aquesta
versió, és denegada per molts.

Martin, llegeix el proJecte do p lens
p roduir-se la crisi
(Express - Foto.)

son, el qual en sort! a dos quarts
de tres, assegurant als periodistes
que aviat hl ll:lt!!'ia Govern i que
aquest fóra de concentració.
Una. mica després entrà al Pa·
lau el president del Senat del qual
n'ha sorUt prop de les tres de .la
matinada. A aquesta hora es retrrà.
I a desco.nsar el President de la Rep~
bllca, senyor. IA:brun. La ~cretana
de la PresidenCla han facilitat una
nota a la premsa en la qual sense
comentari anuncia la crisi 1 la consulta dels presidents d'ambdues
Cambres.
En eis p15sadissos del Palats
Bourbon es dóna com a segura la
const:tució, avui divendres, d'un
Govern presidit pel seayor Buisson
en el qual tindran representació
tots els partits, no essencialment
marxistes, encara que en aquest no
intcnvindrà Tardieu personalment.
Hi ha qui afirma, amb tot, que el
llder socialista. Leon Blum i un grup
de socialistes mod~rats, desitgen
collnborar. En tot cas, entrarà. en
el Gabinet pels socialistes de França. el senyor Marquet, alcalde de
Bordeu; i potser algun altre.
A Interior anirà l'independent
Mandel, i sona. el nom del senyor
Rist per Finances, cap, avui, de
l'Institut Econòmic i renomenat es~cial!sta en qüest!ons monetàries.
Per descomptat, Lavo.!, cont:nuarà
a Rclac:ons Exteriors.
Si es constitueix un Govern de
tanta força és fàcil que es contingui
el pànic 1 la inflació. Es considera,
de totes maneres, pels ben informats
que tard o d'hora, la desvaloraciÓ
serà. inevitable.
En alguns cercles es remarca que
el min~s~l de Justícia esperà fins
ahir matelX per tal d'L'liciar la repressió de l'especu:ació.
BlliSSO~
CO!'Io"FERE.'iCIA
A..'IB ELS PRESIDESTS DE
LES CO:\USSIONS DE FIN.\NCES DI::L SENAT I DE

LA CA:\IBRA

LA BORSA OBRA LES SEVES P ORTES : LES REN·
DES FRANCESES PUGEN
DOS ENTERS
París, 31. - En contr a del que
s'havia afirmat, la Borsa ha obert
les seves portes en el dia d'avui.
En el tancament, les Rendes franceses milloren fins dos enters. S'atribueix aquesta puja a les nombroses
declaracions que es feren ahir, a la
nit, a la Cambra contra els projectes desvalori tzacionlstes.
D ES A COR D ENTRE U
PREI\ISA DE DRETA RES.
P ECTE EL SIGNIFICAT DB
LA CRISI
París, 31. - «Le Petit Journal», que
s'ha distingit per la seva campanya
a favor de la desvaloració del franc,
Interpreta la derrota del Govern Flllll
din com un motiu favorable per a
la desvaloració.
«Le Jour>) diu que en el deba'
d'ahir foren derrotats el Govern 1
la desvaloració.
BANCS QUE SON SEG ~
LLATS PER T AL D'EVITA&
L'I::SPECULACIO : LES Dlo
}'ICULTATS PER A EVI·
TAR-LA
París, 31. - El segellat d'alguns
Bancs de Paris per la policia tingu6
lloc a les 11 '50 de la passada nit.
La noticia. és oficial, perquè àdhUO
ha estat facilitada per l'agència ofiClOSa. Havas.
El Govern ha adoptat aquesta 1
altres mesures per tal de perseguir
els especuladors 1 tot~s , aqut!lles
persones les activitats de les quals
es consideren perjudiciaUi per al crèdit públic.
Al Palau de Justic1a tmgué llOC
una conferencia dels fiscals de l'Estnt. Després, el ministre de Justicia.
senyor Pernot, anà a VlSitar el President del Consell per a informar-U
de les mesures que s'havien adoptat. No obstant, és difícil per al ~
vern una actuació eficaç en aqU<»•
sentit, pel fet que els compradors
no tenen l'obligació de declarar la
sc\'a Identitat i l'or pot ésser comprat
a les taquilles del Banc de França,
com l'operació comercial més senzilla.
Durant el dla d'ahir, les persones
que no tenen diner suficient per a
e1ectuar la compra de barres d'or
han continuat Ient compres de petites porcions.

París, 31. - El senyor Buisson ha
celebrat una conferencia amb els
Presidents de les comissions finance·
¿8A~C.S
L:Sl.:ORCOLL.\'l'S
res de la Cambra i del Senat.
PER. LA I'OLICL\?
EI partit d'Unió Democràtica Ra·
Paris, 31. - ProssegUint la se>&
dical i el d'Unió Republic:ma han
anunciat a Buisson que ajudaran un acció contra els especuladors, la J>?.:
lleia ha practicat un escorcoll a ""'
Govern d'unió nacional.
Banca Tumin 1 Companyia. .
ES :.:oLT POSSIBLE QUE
S'anuncia que avui es practicaran
EL NOU GOYERN, SI ES uns altres escorcolls i diligències ~f.
P OT FORl\JAR, DEMANI lacionadcs amb la repressió contra ""'
TAMBE ELS PLENS PO- especuladors.
DERS
(Passa a la pàglns &)
París, 31. - Es considera proba-

Tots els republicans llegeixen cada dia LA HUMANITAT

