' MPS. - A Catalunya plou 11tr la Vall rl~Aran, el Pallars I pla
IL
de Lleida: la nebulositat en aeneral H molt •bu"dant, llevat al Pene·
dèl, La ltaarTa. Conca dt Barberà, camp de • • ·. 41i0na 1 Priorat. on éa
11oaua. Ela venta a6n un xlo forta del W. ur la vall dt Hurla I del 1.
11er Andorra. Lli piuau méa Important• han 11tat 111 dt Ca11dtlla (38 li·
tru metre cau&drat> 1 l¡tanpnto (24 lltr11>. Temperaturaa mlnlmea: O.o
1 Caodella: 2 anua al Port Bonalaua i 4 a Anaoluter i Eatanaento.
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senten cia avui?
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Guió ~del iñ0111ent . EsouERRA RE-

nuarà la reunió del Tribunal
La reunto del Tribu: I
nal ••• El secretari diu

«Esquerra RepubllcaTIG de ca.taluuva» h.a in&taHat el seu Secretartat a la Ronda de 8ant
Pere, num. 70, prat., prtmera.
Les entitat~ i milita11ts del
PClnit que vulguin actreçar-s'h.i
per a qualsevol in¡ormació o
cc.msulta., poeten ter-ho etes d'ara per escrit o personalment.
EL8 dimarts, ctifcnu a dissabtes, de dot2e a doa quarts de
dues de la tarda, hi haurd al
local del Secretariat un vocal
de la Comüsió Executiva. det
Part1t, per a atendre els co1¡,.
suhants.

que avui hi haurà sen-
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terès
El secretari accidental de l'alt Tri·
buna! en rebre els periodlstes a les
Ma~rtd, '· - Aviat ll<>rtu'a el llibre
2.20 de la tarda, manifestà que ' o
«l.1 üowerno de !a venerallda.c:t en
terna notiCies per a comurucar-ios.
banqWJ!o de los acusac::tos» en el
ei
sen·
ha
-Però encara que no hi
•••
tènc1a -li Judicaren- en ei Ple ~Sem· ' qual A!ard Prats recu11 1 ornêna un
Les entitat. clausurades a Ca.au1p11 l fidel extracte de les oecta
bla que parlaren alguns vocals.
talunva poeten enviar, i ts con_ si - respon¡ué -. ~rlaren al· rac1oos sumartals 1 el text integr;
venient que ho facin, a les o/ietguns, però solament tres, 1 Sl parlen -taqu.~rauc- de Jes sesstons de Ja.
nes del Secretariat d'E.R.C. una
Amnisti&l
relació detallada de la seva ~i
els 'fint-i-un ja comprendreu que la. v1sta 1 dels dlscursos de les detenses.
tuactó actual, data. i motius tfe
Acaba de constituir-se un Comitè central, per a tota la República.
Un llibre d'lilstària que no pot mancosa. s'estirarà.
rou
Els penodistes U donaren compte car a. cap biblioteca.
El seu president és una destacada figu.ra d'«Esquerra Republicana de 1 la clausura, etc., t en fi,
considees
qu.e
detalla
fetes
aq.ulls
manifestacions
les
de
aleshores
Ca.talunyu. Dintre el Partit, per bé que en la unpossibtlitat de donar I rin d'utilitat per a rea.lttUir lea
per alguns 'focals. 1 comentà:
f1n& ara torma. concreta al propòsit, l'lmpera.tiu de l'amnistia ba preogestions convenients a. la seva
Visites
-Molt be. 81 això és el que u& han
obertura.
cupat constantment els seus organs de direcció. Una de les reiVindicadit els vocals. bé està; però lo no
Madncl. '· - El senyor Companys
, puc dir més que demà a les 10.30 es
cions a. plantejar en la. conferència que no pogué donar un nom iHusf.h~ beus ex-consellers reberen a
toma a reunir el Ple.
tre d'E. R. C., l'amnistia ocupava lloc de preferència en el guió de l'oque comumquem, le~> seguents
-Creieu que hi haurà sentència?
rador. En aquest mateix sentit, podem dir que ban estat examinades di·
-La. meV& opinió és que si perquè VIS1tes:
verses iniciatives, en el sentit que la campanya a realitzar depassi els
B
El~> actors Pepeta Mel!
el tennint expira el dijous i s'ha de
concedir un temps per a redactar-la. bnd.ll 1 eJ seu JilJ· el .... a 1 ene' Q.
llnlits d 'una. actuactó de partit 1 aconsegueixi l'abast 1 el radl d'acció
A~u.st.
pu\at
....
•
.
B
1
1
convenient a l'amplitud del propòsit i a l'eficàcia de la tasca. a realit.Pilar Rlimos, albert Ma t.
. . arcta, Real
U n e s mant'fest actons
j mwler eJ Pllltor ~
AltOilS
zar, que no serà poca ni U.cu des de molts punts de vista en els quals
' nard! de Pantorba, ei qua.t ta un ~
de moment no podem entrar. En aquesta mateixa edició LA HUMANI·
Tots el3 esforços i sacrificis que
'¡ trat. al Sr. Companys; Mana Pw¡,
qUe no han eXiStit
TAT publica un article sobre el mateix tema. La seva signatura té pre- peguem fer per tal d'alliberar els
.H.amon Figueres, Jos"p Gu Cnsu
condemna~
cisament, en les circumstàncies actuals, 1 ens plau assenyalar-ho perquè
Aquesta afirma
Madrid, '· - La Premsa ha pu- Jl~~;ia Carles Valten 1 mÚller, el
aquest fet augmenta el seu valor, aquest sentit d'amplltud i de coordi- ció
. bllcat unes manlfestacions del ~ny"r f:el MartiJ~~utmp8 Soto Barrera; .Rata que calgut posar al servei d'aquest
nació de matiSOS poUtics diversos dintre les esquerres catalanes.
anet, Ant.c>ni LlaCompanys en les quals es fa dir a! unes J •
Éu osep Aleu Figuerola 1 muPresident que quan Sigui alliberat el ~
Si fem relació d'aquests detalls concrets és per tal de deixar ben noble i fenn desig tota. la nostra
fe i entuSlasme.
e, Simó Ubau,
primer acte públlc en el qual parlarà Fr~'nces~e~arzoFonquern
Es necessari que nl per un moment
preclS&da la nostra posició en el sentit que entenem que la campanya
1 mu er 1 filla, An·
.
serà a València.
no puguin temr
per l'amnistia, aqui com a. la zuta de la República, no ha. de cenyir-se
• Ens const.a que el President. no ha t~:;; ~ude, Ter~a .M.1~et, ,usti ra.
dlntre la zona. de forces polltlques determmades sinó que ha d'estendre's el mes petit dubte que estan sols. i
aquest sen~ I Soan ~::r~éJ G~b~ u . Barona.,
una foteressantlsaim$ fotografia de . Llull Companys, a la cella de la fet cap manifestació1 en
en el possible a. totes les masses ciutad:lnes. Ateses, però, les cucums- que puguin creure que no pensem
Català» de
« a
altre que es manté Vali.>n .
presó de Madrid•. Et nostre IHustre amic llegeix, com cada mati, LA tit ni en cap reservat
en relactó amb Soler ~;¡ JoseP Mar1a Poblet., Joan
absolutament
tancies actuals, cretem d'imprescindible necessitat canalitzar la direcció en ells w en els seus dolon. Cal que
1
01
11
mu er, Josep Mana
el futur.
CExpress-Foto>
1
del moviment a. través d'òrgans amb la necessària solvència. 1 convenient saptguen bé tot&
L'un1c que es desprèn de les es- Llado. Francesc Para Navares, mu.
representació, que controlin la campanya. I pugwn assenyalar-ne les dl- estem dlsposats a fer tot Uò que !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!111!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!! c..sses paraules que ha dit es el seu ller 1 filla; Salvador Quemades, Btramor, avui m~s Intens que mal, a · ntndez Barl'060. Joaquim Vilà, por.
rectrius adequades a l'eficàcia del propòs1t 1 a la claredat de l'objectiu. calgut per tal que ben avta: pug~~
tes lllbertats de Catalunya 1 al sen- tador d'un sa.lut dels penodlstes que
SUPi.EMlNT tXTRAORi>aNARI
Cal situar les coses per dam~t de partidismes 1 banderles i, per aquesta estar entre nosaltres. Per atxò, ea
tlt esqul.'rrtsta l transformador de la fan in1onnac1ó a. la üeuerahtat; Llub
-imprescindible que ràpidament ena I
raó, cal evitar en absolut desVIacions 1 equ1vOC6.
Carretéro, Martmez Gallarda Lluia
República.
En aquest sentit les esquerres catalanes, personificades majoritària- posem a la !elna
uuarro, GOdés, d'Acc1ó Catal!Úla, de
Sarrià; Odó de Bucn, Margarida Rlement en les organitzacions d'E. R. c .. són al seu lloc, dlsposa.des a una Llegiu LA HuMANIT AT
sedel
salut
de
L'estat
ra.. Rubio 1 Tuduri, Melcior Maruu,
Crelem que s'ba. d'anar com més
actuació lntensa, desinteressada. 1 entusiasta. Per humanitat 1 perquè
Joaquim Verges, Josep Faro, el peeegura.ment és E. R. C~ al nostre poble, la que mostra en la pròpia carn, aViat millor a la constitució d'un co-l'
riodista Ramon Martmez Sol, Lluisa.
nyor Lluhi
la dramàtica. clca.trtu de moltes 1 ¡reus tendes recents; la que compta, mltè pro amnwtla, en el qual tinTapla.s de Roca, Marcet i muller
en els seus ren¡les, més buits 1 més doloroses 1 entranyables absències. guin cabuda totes aquelles or¡anJtde Asúa, Josep Sansi, a d:
Jiménez
Madrid, 4. - El Conseller senyor
zaclons polltlques t socials que, com
Lluhl 1 Vallescà ha estat mt.lalt vocat; Ruiz Punes, Francesc Ramos
En les pà(lnea 5, 6, 7 1 8 d'aquesta
nosaltres, sentin la necessitat d'una
aquests darrers dies. La tensió ner- Montserrat Vilà de AViles. Franc~
àmplla. ammst1a, com tambe hem de mateixa ed•ció repetim les pariUes
viosa provocada per la vista de la Madrid, ex-numstre senyor Glral, dlcausa i l'emOCió amb que aquesta putat ~nyor Bugeda. dlputat Joen
recabar el valuós i eficient ajut de del nostre nu~ero. del l>a!.l>at d~"sabla premsa llberal de la nostra terra te que conterua l'mforme que llHus-s'ha qesenvolupat, van ressentir la Simeó V1darte, Juha Sangents, dipuseva malaltia. continguda per 1& vo- tat Jull Alvarez del Vayo, Francesc
Es mnegable que aquest Comitè t':.,j::!_~~ d~~!~ ~s;':1~o.!aY!~a~~~
En escriure aquesta. crònica no tenlm més elements de judici que la
1 l'alta moral Gómez Hldalgo, una representació del
Madrtd, oi. - Ha quedat constituït, luntat increbantable
notfcla. concreta de la negattva de la cambra a la concessió de plens pot fer una tasca profitosa, però ~anties, en la. vista. de la. causa condel senyor Lluhl Afortunadament, el C!.'ntre d'Esquerra Republicana 1 Uruó
poders al Govern Boutsson. constituït el passat divendres 1 de la d1m!ssió encara. que aquest no es el moment tra. el darrer Govern de la Genera- provlSlonalment. el Conuté nacional nostre amic es troba ja absolutament Fementna. del Camp de l'Arpa; una
per assenyalar-la, estem convençuts litat de Catalunya, I eo defensa de pro alllillStia.
d.'aquest, que haurà presentat al Prestdent Lebrun.
refet 1 bé 1 fa la vida ordinària altra representaCló del Casal LetaLa oonst1tuc1ó actual del Conutè de presó.
mendi I altres.
No és paa la primera vegada que ena ocupem de la aituació interlClr que Sl tots ple¡ats tem l'esforç que lJws Compan711.
-• · 1
els que estan reixes endins es med.e Fran~ Representa. massa França. per al món occidental. e$pecúï.ca.- relxen. no serà nn••tble per fort que 1 Com si¡ui que, per e..uceoc ~s de és la següent: Senyor Miquel Sancaracter tecnic, hem hacut d aprcr t ló
•
""'""'
lt la s1·tuac1o· ca da 1 sigui ce.p Govern,
NG•
que sense tardar fitar les mateixes matrius d'estereo- a , senyora 01ara 0 ampoamor, se·
men t per a n osaltres, perquè Pogue~ Pa..,._. per t. .
vegada més critica que passa. la. Nac1o vema. Podem dir que França. es ¡rure, no tmguem l'alegria que dóna tí la de l'esmentada edicio, ho ad- nyor Joan Botella AserlSl, senyor Be.
vlrtim aLl nostres lecl.on. per tal que net Ps.von, senyor Eduard Ortega 1
el darrer baluard que resta al liberallsme de l'eacola. continental, puix que la. victòria obtinguda.
També cal que juntament amb oo s'estranyin de veure reproduaaea Gasset, senyora Dolors lbarrurt lPa.
la forUtud del d'Anglaterra es basa en fonaments que potser tenen les
se. ves arrels en el seu lmperi, mes que en el que s 'anomena el trad1c1ona- aquesta acció donem un més am-~ exac~men~ amb lea matea:.:es pa¡i- Slonarta), senyor VIcenç Marco Mi·
a~f~ la P:~:a;l~r!m~a:.!:' :::· randa, senyor Esteve vega, senyor
llsme liberal anglès. La caiguda de França a mans del reaccionarwne pli lmpuls a l'obra tan patrtòtlca I
s¡gniftca d'Ulla manera mevitable un retard que hauria de repercutir plena d'esculls que estan fent. ets ciu- de:x':: ~06t~ra. edJeló del ' passat d~ Eduard Barrlobero, senyor Josep
damunt tot Europa l més profundament que enlloc als Estats de la Pe- tadans que constitueixen el Comitè sabte.
Franchy Roca, senyor Vicenç Rlsninsuta. Ibèrica: Espanya 1 Portugal. Els sedunents de revolucionansme que pro presos. Es necessari ajudar i doLa crac quantitat de peticions arri- cos, senyor Francesc López de Golnar, per tant, més embranzida a la
.
.
.ó
senyor GatetA Bollva.r, U·
coecnea.,
meUlet
ha
nosaltrlli
a
segona pròpta con.1:ess1 del Govern portugues es mamtesten ja a la super- tasca d'aquest Comitè i per a fer-bo bades fins
.
Ll 1s J .
!!cie de la vida sociAl del nostre vei de l'Oest sotrirten un cop que atu1. els naclonaliste• d'esq'uerra 1 +,.. el, nar-nos, àdhuc amb perjudici de la
tmenez Asua 1 senyor
u
normal contextura del cos del nos- nyor
"""
"
·
ió d
ed
d
i ili
e la tuania de Carmona per molt nostre poble en general han de com- tre diari, a utilitzar, com diem, les Au¡ust Barc:a.
ri& tota poss b tat e r empc
t Co itè 'h desi
D
temps. El recobrament evident del poble d'Espanya tocaria també les prendre que la seva aportació ma~ mairiua que contenien el text del
gnat una
s a
m
·aques
conseqilencaes d ·una caiguda vertical del democratisme francès a mGM rial a aquesta obra d'amor i patri"- .,...an d'·-urs. E Uector notara, que Com'·'"'ó
A wr obaervador senaiblt, la nre1ó moderne&. Hi et desgraciat '"""'
e:vecut1·va composta ~•·
""'
..,... •·
-...
~ u otereu observaciOns i 1m.presÍÚmsl 8'/lc. mogut sempre en m~ctit "(i;
'
·•
""""
tlsme no ha d·esser solament !illa la pa¡ioa. 5. pels motiua aHudit.s..
de lea dretes p0Sit1vament reaccwnànes.
El Govern de .Bouisson, que va néixer sota. els millors ausptcls de d~ls sentiments, smó que es l'obliga- conté al(una altra. noticia que no te seguents senyors: President. Mlquel ck gran interèa hurna. En aquest aenque111.au, o en eL <Usempar fÜ u¡
contmwtat sofri el pnmer cop ami) l'actitud dels soclall.stes, que, lleials ctó moral que tots tenlm envers els rea a veure amb l'informe, 1 esperem Santaló; secretari, Eduard Orte¡& 1 món s'ht trobo gent de rota. mena. 1/USclla &orctlcta ' cruc.et, se11se u.tt1a
Gasset; tresorer, Vicenç RlSCOS; vo- Hi ha el cklinqüent 114t i incorregt- t-t.>IO ae ta litua que tU na.¡res à ILIW
· expulsaren Frossa1·d que preleri donar suport -•· soc¡-"- nostres ideals, car s1 ho fem aixl. sabrà excu.sar-nOL
,.¡Front. comu.
ble, que V4 cla.&!ij1car Loltlbmso i socaetút mcLe11wuL 1 '"''~l; e,..raiLf es.
l'i t ·
é tind
......,..
.....,
d'ell el nostre Marià cubt Ht IW t'apa~sw1wt trre¡Le:uu, eL aesHUMANITAT cals: Gaietà Bolivar, Benet Pavon I Clbans
n una satisfacció
rem
ta lndependent Prestdent de la Cambra que obeu la disciplina del Ps.r- a. m s
punt de partida de le8 teories penaz; I ec¡utttorat, 1 /1718 potser el se<ec,e.
Francesc López de Gotcoechea.
tit. Amb tot, la. vtda del Govern estava assegurada. S'ha evidenciat amb ddebaur'l:e·er acomplert amb el nostre Llegiu LA
~~h'~oomaML~wrr~
al/ere71CLU es una 110mes. Aqui
Hem· de pensar que els sacrUicls !!!!!!!~~~~~~~~!!!!!~!!!!!~~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ La
14 primera votac ~de conrlança. que a la tarda d 'abu planteja Bout:,son
eutn: u¡ at.unqu.e1~a aouuaen c:I.S
N N
en ne¡ar-se a acceptar ~es mterpellacloll3 dels comurustes 1 dels 50Cfa.. que poguem ter. tant en l'ordre mapuores A ¡v1u, "'"'' etS aetmquenu
PANORAMA I TER ACION AL
11stes. En aquesta votaclo el nou President tingue molts menys vot.& en t.eri.al com espiritual,
"''punes aou1wen el3 riCs.
seran
contn. que no tin¡ué a favor Flandin. La majona resulta molt supe.nor
La impressto pn mera u L4 d' I.IIW
sempre · de poca lmportàncta si per
a la majoria que tombà l'anterior President.
gran pteuzl. At..ro.. u una magnz¡;ca
\/"
Repetim que en aquests moments estem mancat& d'element& de jud1- un Instant els comparem amb el que
es<.'OUI IU ~L7tq-ncta.. L.'lTUituut cie
ells realment es meretxen.
¡ntmeres uetres 110, començar en e.li
el. però perquè aquesta majorta s'bag1 convertit en minoria cal que Lleg'tu LA H IJ M AN I TAT
'e¡ormaton8 a.e nens. Aet ea 14 Um·
\
a·bagt trencat un ressort lntern del Govern o bé que lea dretes mes extreveratt4t. ALa preswu u cur&en ela
JOSEP TARRADELLAS
mes hagm pensat poder aprofitar la caiguda de Boulsson per a crear
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HUMANITAT

ret

Infinitat de cartes
legrames

Aque&ts dles no na
re:;pouare te~> cartes 1
te1e"n.ute:. u 11Cl.tle.11lo, vat que toc.aom
tència
~.en tac1 ca.rrec. .Ues <fll<:!UesteS cotumne.s no 1em avment 8.lXl per a saMadrid, oi. - Des de les 10.50, que w.suwclà de tota.
queda const1tuït el Tribunat ae úaranttes, fins a les l de la tarda, dura
Un llibre de gran in·
la sessió.

A trebal l ar
per 1o mnistia

s

A dos quarts d 1onze conti-

(AJALUN YA

Com una. etapa mes Jel llarg 1 dolorós cam1 a recórrer en la trajectòrta. del seu recobrament, d!lvant let esquerres de Ja Repúbllca. en
¡eneral, 1 les esquerres catalanes, en particular, es presenta un nou objectiu: l'amnistta per ala condemnats, encartats 1 persegults per les
jornades d'octubre.
No es tracta. de postcions poUtiques, com un simple joc de tàctica.
Dissortadament la realitat del dolor de moltes vides, té apremls més dra.matica, lmperatlus més urgents. Es tracta d'un clamor d 'humanitat, que
ag1ta les zones vives de la ciutadania republicana i catalana 1 que erts-I
tal:lit.za, cada. dia. amb mes emocionada prec1Stó. en la consc1ència coHecttva.. Sl es delmQUl - no hem de discutir-ho aqut, es clar -, si es dellnqut fou en la defensa d'ideals sentits honradament i mantinguts a tota
costa. Pel delicte, els Tribunals ban dit 1 aniran dient el seu judici. Per
la idea, el judiCI. 1 la. demanda de perdó, són en boca de l'opinió publica.
Cent mll republicans reunít.s a Mestalla, volen dir alguna. cosa. Tot un
poble - tot un poble! - pendent de les incidències d'una vista històrica, vol du alguna cosa. Vult mesos, dl& per dia, de llargues cues de visites als locutons de les presons, volen dir alguna cosa. Traduït en una.
sola. paraula., l'expressió és aquesta:
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UNA NOVA I GREU CRisl l
MINISTERIAL A FRANÇA

I

HA QUEDAT CONSTITUIT
PROVISIONALMENT

I

VISIONS DE lA PRESO

f':5•

LJhome que sortirà
d' aqu1,...
I

ó

una aituaci dl!tcll que els permetés poàer jugar la preponderància que
han anat ¡uanyant entre lolicJ.alltat dels cOSSOc> armats 1 la força de les
lligues patnòtiques, !elxist.itzants 1 monarqu1tzants, desenrotllades com
una llor d'est.uJ.a durant. ta vu1a del Govern antenor.
Pot també haver passat que la precsèncla de Caillaux, no massa ben
vista. per certa mena de patriotes IIJa qua.ls ha fuetejat duramen' amb lhbrea, pamflets 1 art.lcles, per l'utllitartsme que donaven al seu pat.rtot~
me, ba¡1 motivat el retraunent d 'aquests grups de dreta. En de1mttlva.
els mot1ua de la caiguda del Govern Bouisson, a la segona votac1o de
c<lrlflança que planteJa al primer dla que es presenta a la Cambra, poden esser molt prot:unW. o oa.nats. Pot uactar-6e s1mplement d 'una mera
diacrepànc:ia en el repartlment de llocs de segon ordre o d 'una 1Dterpretac.ió fonamental. polltica o econòmica, però el fet evident es un: que el
nou Govern francès no ha. pogut passar la prova dun dia de sesslo pa.rd
mal é6
· videncia
lam tè.na 1
m . ¡reu el que pugui semblar
un
que &1XO e
en
a pnmera vist.a.
El que a1 es pot assegurar éa que aquell parèntesi d 'a.ngoiXa. que es
VIL cloure a França. amb la form.aclo del nou govern ha tomat a obru-se
ol
1m
ol~
posant, m ~ mes penllòs, t que nm¡u no pot estar segur
mea
m
de le& conseqUencies que un fet semblant po~ terur a França en la tupen.ro!la ae la sensibilitat que pateix aquell pals, com tant.s 1 tants altres,
a causa de la ~ econòmica a què e.s v~u abocat 1 t. causa de la PSlCOfi!
bèl!.lca ael mon.
in'-_.• pro¡ñ tant com per desi¡ de veure Fr&n'
"""".,...
A llCSLitre&, per
ça 8D ca.m1 de nonll&litat, no ena ruta m• q~;.e d.ealtJ&.r que els nO&trea
nln:s trob1n ben a'Jiat el cam.t que els t.re¡u¡ de la ln!luèncla fat.idica.
dal ~• que vol e¡¡aohr amb ella un. et. lM poQ\Ma ric:iimea
'"''8 no U ban estat encara tmmolad• a~·-

,_

--

-------*-------

estuaa.s $Upenors.
Aque" 10ve nunuo que 114 arrtbat
a.vtu estava cot esporuguit, n11erat i
apwnat t.l van aetemr ahir, en el
rn.oment que cedmL u UIL{I. temptaetó morò<lla fta¡;uz comes un ¡urt.
l.i.l tw. c:uL que ¡a , 11111 ,.. que no crooava
treb4U a que iCJ nt'Cl ¡Clmllla -u.n1
parea veu~ no poaten menJar. 7ou
110 a1ue1t AquesL poUer ha aLt 14 ve
ntac, po'tser t:na oonta. una ¡ar¡a1 e Ulla cara cte nen oonaaaos, pero
aeapur.ta en eu ~~ t1 auu un nctau
• ae m.al.lcia L..l IUln anotat el 11(Jm,
lt luln ¡eL poJ4r CI$ a au ae tu maJL.s
aoore un caTLo 1 u han pre~ ell S1{1·
nes dactllo¡¡ra¡u;s. E.& vn aelmqw.nt.
Ja esta /tf.ul.L. r.¡ueac. uct >a11u;.,w ttl·
dclebte a peremu1 à'eU, aut<Jr d'un
¡urt, aú U a.nua. Despre.s l'nan cUl:cat en uMr lwbltacw estreta, amb
Ull4 reú:a ck oarroti cü ¡erro, per
on entra L4 llllm 1 la remor Uun11a.114 de 10 anaa que uclata a Jora..
Aquesta u ta lt!L'a gab&a, per uns
ntao.s, potser per un1 an1,11.
Aquest mtnuo o:mcorrna ctespru
al pau, e11 tel /J.orea d'esbargiment,
1 llna /J.ora al aw P<Jdra w:u.re elf
leiU, 11 es que t."enen a tiÏ..ttar-U> a
troxe1 d'una ttab~ rei.ta.. f./li.an l4g&
•CJl pati, quan /OCi la aeva. entrada .
al paU d.e la presó .. l.i acwtaraa
ela altru 'Pt'UOI f començor4 110ve'

1

1

u ... El sert)'or fiscal. en el aeu fn.
forme acll$at(lrl, amunte(ava el que
dm com a prol'ts per tal de deixar
demostrat que el Govern de la G~
oeralitat venia pnparant des de feta
temps els fets oriJ~n d'aquesta causa. I per a mntor donar la sensació
que n~ltres bo banem p~parat tclt
amb aWncla de l'opinió pública catalana. i aprofitant de disposar de
les forc:~ d'Ordre Públic, ~1 qualilira
de COIJ d'Estat. recional. Doncs lli. ~•; 1
conform~ !Ilo hi ha ahres culpab~~ I
que no..altrea i jo sinplarment. ¡QuJ..
na altra cosa Jo desitjo alno que u I
re<"onerui així? Xoaa.ltres, culpable~, I t
ací estem. al banqu~t dels acusat~
decidits a sofrir el càsttc. Però, ¡per
què s'ba posat Cat.alun:ra forn de la
Llei I de la Constlturló! Això at m- •
bla demo..trar que t>ls nostru lemora
uta\'en Ju~tiflcat~..,
LLUlS CO:\lPANYS

I
..- .
~•

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

Aquest nu'mero ha
estat v·lsat per Ia
censura

I

, b-;..l.t¡
On ha fat el niu el colom de la pau

(Per BartoUl

(P._

a

la pl¡tna t)

la humanitat

2

·COMERÇ I FINANCE S
6

LA BORSA
Impressió

La situació general del mercat fou

de calma 1 de gran manca de trans·
accions tant als sectors de comptat
com als de fi de mes. La calma fou
més visible als rotllos de comptat,
puix que es publica dia per dla el
~ombre de pessetes norrunals que representen les transacciOns fetes als
esmentats rotiJos 1 aquest nombre de
pessetes nommals no arribà a latercera part de l~s transaCCIOnS VlStes
en dates antenors. la ql.lt\1 cosa vol
dlr que Sl en algun sector de comptat
s'hi nota fermesa són cotitzaciOns
forçades que a la llarga no taran mes
que perjudicar llurs tenedors. pwx
que encara que ens consta que ni
ha la consigna de puja. de totes
maneres s'ha de veure que el sentit
comli ho 1mposa. pel motiu que la
clientela dóna ordres migrades. Per
no exposar·se a cap trastorn, creiem
que és una mesura de preVISió molt
encertada.
En els Deutes de l'Estat (que en
total cotitzaren dos nulions sis-centes
mil pessetes), l'Intenor obtingué una
petita puja d'uns trenta cèntims i
l'Exterior també ha remuntat quelcom. Els amortitzables es lim.ltaren
a repet.ir els canvis.
Les Obligacions Municipals, només
sostingueren canvis. Les de la Tresoreria. de la Generalitat, augmentaren
mig enter, i inamovibles, Diputacions
i ProvincilJs. Les ferroviàries, amb
escasísslm negoct, perderen petites di·
ferêncies. Les industnals, repetiren
canvis.
Al sector d'Accions al comptat, les
Cros, S. A., experimentar en una baixa. d'uns vult enters, i les Telefòtúques ordinàries milloraren uns dos
enters.
El sector de f! de mes es mostrà
forç~~o feble 1 mancat de transaccions,
com ja hem fet constar al comença·
ment de la impressió. Les Accions
ferroviàries, quelcom més fluixes. Durant tota la sessió de borsa 1 a la
tanca no feren més que remuntar·se
uns vint cèntims, 1 quedaren lmpassibles les Alacant. Al sector d'industrials, també tractades a fi de mes,
amb poques transaccions, perderen
terreny totes les Accions cotitzades.
En general. quedaren fluixes 1 hom ·
notà algunes vendes importants en
A~ions Mmes Rif. Les Chade, despres de tallar cupó, reaccionaren un
xic en cotitzar 434 1 les Filipines
amb quelcom de soSteniment.
'

Borsí del matí

Nord, 53'00, 53'1 'l, 52'90, 52'95; Alacant, 41'00, 41'05; Ford, 253; 255;
Asland 73'00, 72'50; Colonial, 43'25,
43'15; Explosius, 128'25, 128'75, 128'15·
Rif, 64'50: Aigües, 181'50, 181'35, de&.
comptat el cupó de 26'67 pes¡¡etf's·
Filipines, 364, 365; Chade, 428, 433:
432, cupó tallat de 48'16 pessetes.

Borsa de la tarda

Nord, 52'80, 53'00; Alacant, 41'00;
Rif, 63'75, 64'50; Explosius, 127'50,

CANVIS DE MONEDES
Lllures
Frac es
Dòlars
Lires
Marca
Suïssoa
Belgues
Florlna
Escuts
Cor. Praaa
Cor. sueques
Cor. noruegues
Cor. daneses

36'00

36'10

48~6

4~'41)

7'31

7'33
60'65
2'965
239'50
124'75
4'97
33'10
30'90
1'87

60'45
2'945

239'25

124'25
4'96

32'70
30'70
1'85
1'80
1'60

E SP E CT A CL ES ,p UB L I CS
================================= ~ '
•

I

J,

1'82

1'62

126, 127'75; Ford, 255, 259'50, 259'50·
Anda.Iús, 10'75; Aigües, 181'50; SUc res'.
31'00; Asland, 72. 70, 71'50; Coloma!,
42'85. 43'00: Felgueres. 43'50, 4!100;
Flllpm~s. 366, 368; Chade, 433, 432,
43f!. 434.

TEATRES
TEATRE

Borsa oficial
Trans~ersal. 21 '00, Chade. 434. Pll·
ritat; Chade D . 85'20, paritat; Cl' .e
E. 85'60, pantat, Fllipmes. 366. Jbc3;
Asland, 70'50.

I

F 1R A oE 8 A R eE L oNA
PALA U.::. DE MONTJUIC
V ¡ S IT E U•LA I

I

I

rt~f1VETATS

Gran Compa nyia del Teatre de
la Sarsuela. de Madrid

Avui, dimecres. t... rda. & les 4'30
Butaque5 a ;.¡ ptes. l:'nmer: LOS
- Seien. Extt soro.

CL:AV~LES

llos:

NO ME OLVIDES

per 1 ~;.'1 1 nt canton Pere Terol
Ntt. a les 10'15. Butaques a 3'50
ptes. 1Lxit sorollós!:

1

NO Mc OLVIDES

l'rloml del cuvo barltoo MARC
REDONDO - Gran rep:..nrmeot
Uc•mà, diJOUS, tarda; NO ME OL·
VIDES, per Marc Redondo - Nit.
NO ME OLVI OES.

MERCATS

DE

CATALUNYA
*
REUS

TEATRE

ROMEA
Talèton 22028

Preus a l'engros del dta 3 de juny
del 1!13.> facilitats pel Col:leg1 Oflc18.l
d 'Agents ComerCials de Reus:
Fruits
Avellana gra 1.•, 116 pessetes els
41'600 quilos.
Avellana gra pet1t, 109 p tes., 1d.
Id. crosta negreta. 68 ptes., 58'40 q.
Id. crosta comU. 65 ptes., id.
Ametlla molla, 57 ptes. els 50'40 qg.
1d. gra llarg gs., 335 ptes. els 100 q.
Id. 1d. id. propietari, :no ptes., 1d.
Id. id. esperança 1.•, 280 ptes.. id.
Id. id esperança 2.&, 265 ptes., id.
Id. ld. comú pais, 265 ptes., ld.
Id. id. comu Aragó, 265 ptes., id.
Id. id. marcona grossa, 325 ptes., Jd.
Id. íd. 1d. propietan, 275 ptes., id.
Vins
Vi blanc camp, 8'25 rals.
Vi negre camp, 8'75 rals.
Vi blanc Conca i Urgell, 8'25 rals.
Vi rosat, 8'25 rals.
Vi negre, 8'25 rals.
Vi negre Priorat sec, 10 rals.
Vi negre Priorat amistelat, 11 rals.
Vi blanc Ribera Ebre, 8'50 rals..
Vi negre R1bera Ebre, 9 rals,
VI blanc Mancha, 9 rals.
Mistela blanca, 12'50 rals.
Id. negra, 14'25 rals.
Most blanc ensofrat, 8'75 rals.
1d. negre ensofrat, 8'50 rals.
Preus per grau i càrrega 121'6 litres franc . Reus.
Alcoho~ mdustr~l 96/ 97o, 246 ptes.
Id. refinat vin1c 96/ 97°, 244 ptes. .
Id. destilat 95/96°, 238 ptes.
Preus per bectolitre franc Reus.
Cereals - Farines • Despulles
1
Blats de força. 55 ptes.
Blats comarca, 52 ptes.
Farines de força, 69 ptes.
Farines corrents, 64 ptes.
Farineta, 42 ptes.
Tercerillo, 36 ptes.
Trits. 35'50 ptes.
Segó, 36 ptes.
Ordi. 31'50 ptes.
Civada, 35 ptes.
Faves, 54 ptes.
Favons, 48'50 ptes.
Moresc (blat de moro), 47 pte!.
Guixes, 42 ptes.
Vesses, 44 ptes.
Erp, 41 ptes.
Tot els 100 quilos.
Garrofes
Garrofes 6 ptes. el quintà de 40 1
quilos.
Olt d'oliva
Reus superior 1.• de dèclmeso, 180. '¡
Id. id 2.• de 1 a 2•, 170-175 ptes.
Id. fluixos de so, 157-158 ptes.
j
Urgell superior, dècimeso, 180-170 p.
Tortosa corrent, de so, 164 ptes.
Id. f1, de so, 167 ptes.
Id. superior , de 2o, 170 ptes.
Id. extra, de 1 1/ 2o, 175 ptes.
Aragó fi, de dècimeso, 177 ptes.
Tot els 100 quilos.

I

-----A les f)'30,

-------

101 representació

de:

MOREN A

CLARA

A les 10'15, CO!\II\IE1110RAC10
DE L'ENTRADA DEL 2on. CEN·
rENAltl DE MORt;NA CLARA.
f'uncto d'HOMENATU E ALS AU·
TORS, QUe ASSISl'IRAN a la
represen tactó: La 102 representa·
CIO de;

DRENA CLARA

VI

Dissertació per JOAQUIM MON·
T.ERO 1 acte 2oo. de. LA MAR·
QUESONA - Demà, tarda 1 mt :
MORENA CLARA

TEATRE

lesArcf~· tarda, a les 5 1 nlt, a

AMORES

y AMOR lOS

DIJOUS, ESTRENA:
LA RJSA
dels germans QUlNTERO

Deutes de I'Eatat
Interlor 4 •J. A ••.....••
75 50
»
B .........
75 50
»
e ......... 75 50
75 50
1t
E .........
75 50
1t
F .........
7545
1t
G1H .........
78Perp. Ext. 4 '/• A .........
112 25
»
»
B .........
9150
»
»
c ......... 9150
»
»
9015

•

»

D.........

o.........

»

E .........

»
»
Jo'
»
~tG1H
Amortit. 4 'I• A
»
1900 B
»
c
.Amortlt. ó 'I• A
1t
1900 B

•

.........
.........
.........
.........

.........

.........

.. ... .. ..

c .........
o .........

»

•

E .........

»

F .........

Amortlt. 6 'I• A .........
»
1917 B .........
»
c .........

»

»
»
Amort.lt. 6 •¡.
»
1926
»

o .........

E
F
A
B

.........
.........
.........
.........

e .........

»
D .........
»
E .........
»
F .........
Amort. 4 112 'I• A -......
1t
1928 B .........
•
e.........
Amortit. 5 •¡, A .........
» 1827 sense B .........
» tm postos e ..... ....
»
D .........
»
E .........
»
F .........
Amortit. 5 'I• A .........
» 1927 amb B .........
• 1mPOStOII e ..... .. ..
»

»
»

0 .........
E .........
F .........

Amortit. ó '/• A .........

»

Am~rtlt.
»
»

1928 B .........
4 •¡. ~
11128 B

e

Amorti t. b •¡. A

»

1929 B .........

»
»
»

E ...... ...

»

e .........
o .........

F .........
Bona or Tresoreria A ..
Bona or Tre&arena B...
Deute F·errovtal'l :; 'I• A
Deute Ft<rro•1ar1 5 'I• ti
Deute Ferro~lllrl :, 'l• G
0('1He Fern . 4 1 2 •,, A
~ute F('rrv. 4 1,:1 • • S
Deute Fern• 4 1¡2'/• C

9025
9025

9150

85 50
8585116 116 85
116-

!16116-

116 75

114 50
114 70
11470

115150

114 70
114 75
102 25
102 25
102 25
102 15
102 15
101 70
100 15
100 15
100102 65
102 55
102 55
102 25
102 45
102 45
114 15
114 15
114 1s
fíS75
1ò3 75

Ant.

TOURNEE CATALUNYA

MORENA

CLARA

200 I 150 representacion s Madrid
I Barcelona., respectivamen t • ve.
r ltable esdeveniment teatral Companyia procedent del ROMEA
Detalls per a Contractes: TEA·
TRE ROMEA • Telèfon 22026

TEATRE
T I VOL I
Tarda, a les 5. Nlt, a

les 10'15:

Pastora lmperio

I la seva extraordinària compa.
nyla. amb ADELINA DURAN; les

lamoses estrelles CARME ROYO-

MARUJA CASANOVES - MORALS
and CLARET la gran auacctó TOPEIE, el popularísslm carlcatLA CALORRE, belllss1ma. gitana. .
GRACIA - UARIO, ~ial
art
afro.cubà - ESPINOSA, superfantaslsta - M1LAGROS FERNANOEZ, cantant a guitarra - VIC.
TOR ROJAS, el màglc de Ja gultarra - CANASTEROS DE TRIANA, cGuatequeJ cubà per tota Ja
Companyia • GRAN ORQUESTRINA dirigida pel mestre FERNANOEZ GRAVINO - ¡¡SOLAMENT
:PINS DILLUNS!! Nit: Butaques, 3 ptes. • Tarda: Butaques
2 ptes. ESPECTACLE SELEC:
ClONAT PER A FAMILIES.

75 75

75 90
75 80
75 70
75 76
78-

.Badalona 6 •¡. ............
Barcelona. semestre .. •
»
1906 A ......
»
1906 B .. ....
1
1906 e .. ....
I
1907 0 ......

»
»
»
»
•
»
»
»

82 35

9185
sn65

9125
9080

9080
9150

8550
8550
116 15
11625
116 15

INI

15

11625
116 15

11460
114 70
114 70
102 85

100 25

7! 50
u. 50
!1.5 7 ~

:~

1:12 63

102 50
102 40
1021:12 :i.S

102 2l
247 ;,v
2~7 1C1 75
101 75
101 6:i
P1

1~

01 -

Pa-

Generalitat
Tra. ~enut..~ s •¡•. 1 101 -

liHO O .. ... .

89 68 50
6668 25
62 50
66 62 50

1912 F ......

64 50
65 -

1912 B ampl.
1912 E ......

1913 .s ampl.
1910 B .. .. ..
1917 B ......
1918 B ......
1t
1919 B ......
»
1920 B ......
»
1921 6 •¡, ...
»
1921 6 'I• dc
lt
1925 6 •¡. ...
»
1926 6 'I• ...
»
1929 6 'I• ...
»
11122 Ex.POS.
»
1925 Balmes
»
1928 Ba.Jmes
»
11128 P. Fre.
»
1928 li •¡. ...
:t
1934 6 'I• ...
» Eixampla 1907
» Eixampla 1913
»
Eixampla 1927
» Bons Reforma.
Càdlz ó 1/ 2 'I• 1929 ...
Màlaga 6 •¡. 1923 ......
Màtaaa 6 •¡. 1925 ......
Sev1Ua Exposició 6 •¡..
Valmcia 5 •¡. .. ..........

67-

6S -

67 50
87 75
87 25
67 50
67 50
57 25
88 65
88 25
87 25
87 50

87 75

~

75
67 75
88 75
57 50

86 -

1750

87 -

87-

sa 50

86 -

90-

87 50

75 50
97 25
GB 75
GB 50
88 75
68 50
76 -

65 -

66 75
G5 n 50

75 25

i7 50
68 50
..., _
vr

~ 25

Antt&ues Diputacions
102 70 Barcelona. 11 m1lloos ...
82 25
102 5ii
»
5 mtl!oru; .. .
78 75
102 50
»
llérle B .. ... .
74 50
102 55
»
sene e .. .. ..
74 50
102 65
»
6 •¡, 1926 ..
90 102 50
I
8 •¡. 1!130...
11611450
»
Provlnetals ~
95 50
11450 Mancomunitat 1914 ...
69 11450 Mancomunita t 1920 ...
69Catxa Crédlt Com. ......
71 -

9375

78 76

Avui

AJuntamente

7885
78 60

711 60
~-

Pon

1

»

•
»
»
»
»

.Juntu d'Obres Publiquea
Barcelona 19vll .. .
98 Barcelona. diverses
~¿ de CàdiZ • .... .... ...
iS 7<>
de l.iiJOD Muse1...
97 de tie\'llla ' · D. ..
ga 50
»
s. E...
114 »
s. F...
sn de l'arra¡¡ooa .....
90 -

Valors QUI es cotiUan com electe•
oubllca
Banc lilp d ESp .• .¡ ,,
~45 50
91lt
•
~50
•
;, •¡,
81»
101 15
»
5 ·¡.
119b<l
100 85
»
•
»
6 .,. 1t.7 :.u
•
»
.. ~ J. :l '· 1\.U t>:f
:o l:r~ott Low1 b .,.
hQ
111125
I
.»
• :, 1 J. I•
u. ,;,
•
» lotetpn ò ¡.
»->- 115 '"
•
• lnl.erprv o • 1U1 /1>
CrtOit Local 6 • liiJ2 1U4 oC> 101 I~
Sons Expo& lnLernJlc . 100- 1DO SC
1 ur. 50 Local 6 'í• amt. per tou 112:.0

Ant.

C I N
T(AT~t

CUANDO HACE FALTA
UN AMIGO
per .Jackle Cooper

LA PEL-L!CULA DEL MAXIM INTERES 1 LA BONA MUSICA;

UROUINAONA

DOLOR OSA

LA PEL-LlCl.JLA QUE lNT!l;RES.
SA VEURE ME!$ D'UNA VEUADA

LA

•

»
»
»
»
»
lt

»
»
•
»
•

e

4 .,......... .

o 4 ·¡• ..... ....
E 4 1¡2 'I• ...

E· b • 1 • .........
•¡, .........
1/ 2 ·¡• ...
·¡• . ........

G. 6
!:i ó
1 6
J ò

•¡• .........

Fracca 186-t ...
t rança ld.d ...
D•rcctes ........ .
Rculi a Roda...

»
<..ó.c.o.a a , ....
•
B.aC!aJOl. b '/•...
Anda.JllSOoo> 1 • variable
»
1 ... a .,.......
11
2.• variable.
I

»
•

»
••

c.; de

••

·l 196ti

Taré'a. continua; 13'30. 5'30, 7'30.
Nlt. 10. Selecció de cino peiH·
cules de dibuixos en colors I ne·
gre. - ESTRENA de:

DOLOR OSA
Temporada de srans represes
Tarda, a les 4 1 olt, a les 10:

DOLOR OSA

~JADANDO

()ompll!tarun el programa les lcteressants peJ.llcules PRISIONE•
RO DE Ml CORAZON, per Mary
Glory I Roland Toutain 1 FETI·
CHE. meravella de la cloematograua mecànica. Aviat! Aviat I
Aviat!: LOS QUE NACEN (No
apta per a menors de 1fo anys).

EN SECO

(Solament tarda), per «Booazas»:

EL PEQUEfllO REY

Film Duvivier, per Robert Lynen

Desfile de Candilejas

La super-revlsta WARNER BROSS
de la temporada

r

,-------

2 .a 8 "/• ......

11107. 3 ·(· •
"'lklua<li la•
hilS ;, ¡,
111-U 6

t.

~o..~t.~ .w: ~·a:;,

•

o

• C,.,entr,¡¡ dAr g.,
t:o l-. uest t;,:,pan¡u ,j 1 •
t c.; l...lemaii<IU 6 ,... .
f C.: ::>ecuuaans ....... .
\.iran :.tetro lll:t..! o 'I• .. .
uran Aleuo 19.2-. 6 '/•.. .

58 25

57-

6574 50

87-

8050

87 :15

7J 7u

8'•l;òW
40 lb

32-

::>l¡,;,_

,_

12

~

6011

11 50
I ~

IbUi1.J -

69 -

EMPRESA CAPITOL

Avui, de 4'15 a les 12'30;

EL

ARRA BAL

(En espanyol)
L'emocionant producció de
misteri pollclac

CAPITOL. Avui, tarda, a
les 4. Nit. a les lO. Estrena de
prog¡'l!ma doble; CHARLIE CHAN
EN PARIS, l'er Warner Oland 1
Mary Brlao; ORO VIRGEN, per
Jolln Boles I Clalre Trevor i Dl·
BUIXOS.
EXCELSIOR. Avut, sesslo
contmua de 4 a 12'30: UNA AVE·
RIA EN LA LINEA, per Spencer Tracy;
AL COMPAS DEL
AMOR, per NUs Asther i Pat Pat.
terson; EL REMOLINO. per Jack
Holt; DIBUIXOS (Wait Dlsney)
COMTAL. -· Avui, sessió con·
tlnua de 3 '30 a 12'30 : UNA FIESTA EN HOLLYWOOD, en espe,.
nyol, per Lal,lrel, Hardy, Lupe
Vetez, Jlmy Durante.... ; MATAN·
DO EN LA SOMBRA, en espa.
oyol per William Powell; DEDE,
el llilllor fU~ europeu. per Al·
bert' Prejean l biBUIXOS, Walt
Disney.
WALKYRIA. - Avui,
sessió
continua de 4 a 12'30; UN LIO
DE FAMILIA, per Stao Laurel 1
Oll.ver Hardy; BOUBOULE I, EL
REY NEGRO, per George Milton;
EL REMOLINO, per Jack Holt 1
DIBUIXOS.

~ran

CINEMA NIA

CINEMA PARIS
Avda Pta. An111. 11- I 13
ltl.ton 14644

Sempre el programa
més atractiu

Tarda, 4'30. Nit, 9'45: REVIS·
TA PATHE t FEMENINA - Ca·
ry Crant en:

EL CASINO DEL MAR
RAlMU en el trlom!:

FAN NY

de Marcel Punol - DIUMENGE,
MATINAL, 10'15. TARDA, SESSIO
CONTJNU4, . 3'16 -..-Pnf&l'ènoja ,.
2 Ptes. Espêctal. ·t •pta. RIT. 9'45:
Preferènçta, 1'50. Especial . 1 pta.
Dilluns viÍ)~ftt; Dick J>oweu en·
· 2Q . MJ J.LO NE'S"i.lJi JSNAlll.O RADA S
1reiJeric March i Silvta Sidney en
MALA COMPAiiiiA.

FANT ASIO
Avu1. tarda. a les 4. Darreres
projeccloc.s de l'interessant fllm
REGINA - Nit, a les lO. Secclo
de Cinema. del Centre Excursion ista de Catalunya, Presentarà
l'extraordinari film: LOS DE 14
A~OS. Presentarà tambe en
seSSló únlca una seleèclò de films
Amateurs - Es despatxa a taQuilla I Centre de Loca.Jltats.

PUB LI

LAS LEAN DRAS
Interpretarà e ls números de «Las viuda&», «Los NardOS»
Canarlas», el famós Jmltador d 'estrelles

l el popular «PICHI », el conegut transformista

VIEN ER
Presentació de MILLER, de la parella de ball LERMA·CLAV ELES
1 els

• Avll\ ~ tnln'eci·es, tarda, a les 4:
FERNANOEZ - QUINTANA III
contra NARRU II · VILLARO. Nit, a les 10'15: SOLOZABAL UNAMUNO contra QUINTANA IV
QUINTANA Il. - Detalls per car.
tells.

BOYS DE CELlA GAMEZ
11 suggestlvM giris, 11
Espectacle frivol, artístic 1 original - Despatx per & les quatre
primeres representacio ns a la Comptadur!a del Teatre l &ls Centres de Localitats

!====
====
=~
Frontó Principal
Palace
Avui, dimecres, tarda: LlZARRAGA l i - TRECET contra
ECHAVE • ALOAZABAL. Nit: GURUCEAGA - TEOOORO contra
URIZAR l - URIONA Il.

SAIGON

'

CAFE OLYMPIA

NIT, A LES 111

NAPOLEON'S BAND

a. les 10:

Audició de sardanes

I LES FORMIDABL ES ATRACCION S A LA PISTA

COBLA ALBERT MARTI

Ant.

42 71l

DANClNG O'ESTIU Tel, 13141
PASSEIG DE L'E XPOSICIO
(Edifici Funicular)

Avui, tarda, de set a nou, APERITIU DANSANT

--·-- - ---"'------ AVUI, nit,

Avui

1 cLaa

ALONSO

¡ .----------------~

continua. Seient UNA PESSETA: NOTICIARIS • DOCUMEN·
TALS • VIATGES, etc.

Medlna a Salamanca...
MetropoUtà Trans. 6 •¡.
Ol'eose A B O O E F ...
Orense G 1 H prtor. ...
F. C. Sarrià 6 •¡, ......
Tànger a Fez 6 •¡, ......

GRAN COMPANYIA DE REVISTES
DEBUT, divendres vinent, dia 7, amb l' estrena en aquest teatre
de Ja centenària obra de G. DEL CASTILLO, M. ROMAN I el
mestre ALONSD

I 'fROHIU NOVETATS

Sess~ó

Ant.

TEATRE CIRC BARCELONES

I

CINEMA

Avui

Valors amb garantia de l'Estat
Caixa d'Emis. 6 •¡• ... I 92 _
Hldrogrà.t!ea Ebre 6 •¡,
94 50 1
Deutes 1 Obllaaclona
Cèdules Argentines ..... 101 65
Emprést. Ar¡¡eoti 6 •¡. A 100 »
»
B 100,.
•
e 99 1s
Empr. Austrlac 6 'I• A
99 Empr. Austnac 6 'I• J:3
99 75
.Empr. Austrlac 6 •¡, C
99 Gov. Imp. Marroc 5 'I•
90 50 89 75
Emprst. Malzen 6 'I• A 107 25
»
»
B 107 25
»
•
e 104Céd. 7 •¡. Costa Rtca....
61 50
Ferrocarrils
Nord Espanya 1.• s 3 ¡. 62 75
»
11
2.•s.3·1·
57 75
57 65
»
»
3.as. 3 'I • 60 75
»
»
4.•s.3·1·
61»
))
5.& s. 3 'I•
61 15
Esp. Pamplona 3 •¡, .. .
6065
50Prior. Barcelona 3 'I• .. .
642.>
6425
SegoVla a Metima ..... .
48
75
Ast unes 1.• lllpoteca...
5a50
»
2.• lltpoteca.. .
58»
3.& hipoteca.. .
58
50
Lleida a Reus 3 •¡,
6S 25
6S 25
VUlalba a Segòvia. ... :::
62 50
Espec1a.1s Almansa .... ..
65Almansa a Va.Jeocla ad . 5625
Mtues Sant Joan 3 •¡ ,, 566525
75 25 75~~~';,aF~a~a~t .~.~~..::: 67
511
Nord especials 6 'I• ...
93- gs_
1d. Va.Jeoc1anes 5 112 •¡,
89 75
29 50
Alar a Santander .... ..
82 ~o S¿:)()
Alacant 1.• ntpoteca .. .
5050 5525
»
2.•
»
65»
a.•
»
83»
A 5 'I• ........ .
7574 50
»
B 4 1 2 ¡, .. .
6125

~

Placa UrQutnaona, &-Tal

AVUI, sessió CONTINUA des
de Ics 4 de la tarda. LA JOIA
DE LA CINEMATOGRAFIA ESPANYOLA:

LA

CINEM ES

MARYLAND

CINEMES

1 la més graciosa creació de
Harold Lloyd en

AVUI, tarda. 5'15. ButaQues
1 11ta.: .LAS TENTACIONE S, pe; '
La,ura Ptntllos, Alady i Lepe, Nit.
10 ló. El gran èxit: AL CANTAR
EL CALLO, triomf de Laura p,.
nillos, Alady i Lepe 1 tota la
Companyia - Gran Pl'esenLuclo.

Avui

EN MALA COMPAflliA
per S ílvia Siàney i Fredrlo March
(Són films .t>ARAMOUNT)

LOLA MEMBRIVES

LA

----------~·-------------

per Charlte Rug¡;les. Mt.rY Boland
I W. C. Fields

Fonnldable creació de

A PAR IS

Barcelona. - Tarda 1 nit: eL& casa
del olvtdo:t.
Còmio. - Tarda. cLas tentaclones:t.
Nit: cAl cantar el gallo».
Novetats - Tarda: cLos claveleu l
cNo me olvtden. Nit: cNo me ol.
Rua Geoffray Marle, 11
VIdeS»
Romea. - Tarda 1 nit: cMoren&
clara».
Poliorama . - Tarda l nit; «Amores 1
Amor1Cl8».
Laietana - cAgua en el suelo1, c!ota6
T lvolt. - Pastora tmperto 1 la seva
caraoa» 1 cEscuadra. adelante:t,
(.;ompa..oyla. tiPle&.
MaJesttc. cGutllermo Tell»
lLu
q ue tus Dtose:. uestru;¡;en» l cEl buè.!.
pea cum. 1a:t
Marma. - ct:>e acnbó la crisln c o 1
truco aenlab 1 eLa dama del Boul~
va rd»
Amèrtca. - «Fellpe Derblay», cSe lla
robado un nombre» 1 cSola con su Maryland. - ccuando hace falte. uo
amigO».
amor»
Aotualttata. t-.otlclarl .r ox, IJoeu. Me tro¡:¡ol. - cEl bombre 1 el mona.
meuta.Js 1 cJ..le Va!eneta a Marsella»
;[0~~do:.CanClon de Parts» 1 cSuedo
Astor~a. cEspigas de oro1, cAlegna
estudiantil».
Mistral. - cUull!ermo l 'elllt, cEl ~
Avmi;uda. • cEsplgaa de oro». &Alegria
lltarlo• 1 cVloletaa unper1aleu.
estudtantlb.
Monumental. - cUco .li.nredos». ~la
Barcelona. - cbra. casada
oeceslta
~~a»~a dama. 1 cAlma de ba.ua,..
maridO», cAverla en la 11nea» 1 cEntérate mundo».
Munatal. - cLaa tronteru del a.znor
1
1 cl:iooplat.
Bo5c. - cS1empre en mi cor&Zón» t
Orquestra Plana&.
Núria. - cvamplresaa 1933». tTabw
Bohemta. - cArlette y sua papas1
t cEl cantar de los cantareS».
'
cPrls.10neros del pasado» i eLa v1da Paris. - et;! ca.smo ae1 ma.n
1
en oroma».
cFannyt.
Broadway. - eLa 1eg1on ae 1011 nom. Pedró. - cArlette y aus paput, cFt.
bres sln alma», e& mtsterloso Sr .
delldad» 1 eLa vida en brom&»
X» 1 cEl mundo es m1o».
Pathe Palace. - cEl a.ngel del ai-ro.
Capítol. - «Oro Vlrgen»,
yo», cLa Venus rublu i c.El e!JlP&.
cCharlle
<.:han en Parts».
rador JoDes».
Coliseum. - tl!.'n ma.Ja compadla:t
PrmctPal. ~Siempre en au cora.cVtaJe de placer».
~n.» 1 cEl amor a cara y cruz».
Comedta. - e.La terla de a. vlda.»
Prtnctpal Palaoe. - cEl arrab&l»
1
cEl rey de los gitanos».
«El !rente mvJslble».
Catalunya. - «Alll vteoe el novto:t, Pubil Cinema. Reportatges d 'accMuslca mucnacnos».
tua.Jltat.
•
Centric Cmema. cArrabal:t, eLa Rambles. - «Sucedló una nocbe:t, cLn
llama eterna» 1 cEneml¡¡os Insepatravlesa mollnera».
rables».
Royal. - c.llllla era una dama», eLa
Comtal. cVedè», cMatando en Ja
b1Ja del bosque» 1 •Don Enredos».
sembra» l cUna flesta en Hollr· Select Cmema. - cEl secreto àe ma..
Wood».
dame Blancb.e:t 1 cCuptdo de unuor.
Dtana. - cEl proceso ae Mary - .uume».
gan». cChucllo el roto» I cR1vales Smart. - «Esp1gaa de oro»
1 cButa
en 81ngapore».
de mU,Jeres».
Espanyol. - «Prlslocero de ml oora.
Splèndid.
cEl
conquistador
zon» 1 eLa Dolorosa».
1rresiatlble», cEl burlador de Florencta» 1
Esplai - cEl... es ella». cAst ama la
«Un l!o de !am1Ua.».
muJen 1 cA todo gas».
Exoelsior. - cEl remolino», cUna av&o Triomf. - cLa estrella del MoUI1n
na en la Unea» 1 cAl compàa del
Rouge», «El mundo stn careta» i cEJ
amor».
alma del rascacte!os1.
Fantasio. - dteg1na».
Tetuan. cGulllermo Telb, cV1aJe
Fomina. cRomance untversttar1o»
teliz»
l cCanclón de cunn.
cEo Capr1 nació un amor».
Talla.
cSu
m ayor éxlto», cEl 011.
Foc Hou - cFeHpe OerbJay», cSe ba
men del Vanltlés» 1 actua.cló perrobado un hombre» 1 «Marta».
sona.! de cGuerrlta:t.
Goya. - cDede». •La pequeda Oorrtu
Urquinaona. cEl peque1!.o rq• 1
1 cEl conqUistador lrreslstlble».
cOestUe de candlleja,n.
lnttm. - «M.l.ria Lulsa. de Austrla».
cBusco ua mlllonarlo» 1 cEl bur· Volga. cStempre en mt ooru6Ju,
lador de Floreocla».
•Por el mal camlno:t.
Iris. cEl guapo». eLa tabernu t Xile. - cEl campeón del regtmlento:t
cLa tamllla lo desea».
1 cBaata de mujeres».
Kursaal. - eLa esp1a núm. lS» ,cllu· Walknla. - cEl remoUno1, cBoubeuslones de gTan dama» 1 «CrepU.Sculo
le I, rey negro11 1 cUn 11o de fam!·
rojo».
llu.

VIAJE DE PLACER

LA
DEL

DEL 1936

MENJAR BE I ECONOMIC
AL RESTAURANT

TEATR ES

Avui. tarda, a les 4 1 olt, a.
tes 10:
REVISTA PARAMOUNT

Avui I cada. dia. el sorollós
bit de Fernàndez de Sevilla:

GRAN

A AVUI

COLI SEUM

de Comedies de
LOLA MEMBRIVES

EL FRENTE INVISIBLE

COMIC
PALAU DE LA REVISTA

Ant.

BARCELON A
TEATRE
Companyia

ES PEC..,.'' ~IJ:S PER

•

POllORAMA

Companyta de Comèdies de Mar1a
Fernanda L~drón de Cuevara

TEATRE

TANCA

DIMECRES, 5 DE JUNY

Avui

Ant.

Obllsaolons I ndustrlala
Aplleactons Elec. 6 •;...
85 75
Asland 6 •¡, preferent& 90Asland 6 •¡, 1916 ......
95 50
Asland 7 •¡. ............... 102 21!
Aslll.lld 6 •¡. VHlaJueuga
gs Asland 6 •¡. Còrdova...
114Auxil. Cons. cSanSOn»
85 50
Comp. AuxiL de F. O 100 Carbons belga 4 l / 2 •¡,
57 _
Colònia Güell 6 •¡. ...
98 _
Const. Paviments 6 "I•
87 50
coost. Ferrov. 61¡2 •¡.
85Cros, S. A. 6 "I• ......... 105 150
Electre Met. Ebre 8 •¡.
99El Tibidabo ó ·¡. . .....
87 50
Com. d 'Obtes Ced. 6 •¡,
Energ. lnd. Aragón 6 •¡.
114 50
Esp Carbur::; Met. 6 •¡, 102 50
Construccions Elec. 6 •¡.
114 Colorants 1 Exvlos. 6 •¡, 100 50
Fln. 1 Fld. Arnus-Garl
90 Fom. d'Obres 4 11:.1 •¡,
98 Fom. d'Obres 5 •¡. ......
Fom. d'ODre;, 6 •¡. 192a
114 Fom. d'Obres 6 •¡. 19:.!6 99 76
Fom. d'Obres Bonb 6 ¡, 100 _
Fom. d'Obres Ced. 6 •1 •
97 50
Ma¡¡atzems cEl Slglo».
119 _
Hotel RIU 7 •¡, .........
84 Hullera Espanyola 19:.!4
91 25
Hullera &>paoyola 19:.!6
87 50
Hullera. Espanyola 19a2
90 _
.Madrld·Parts 6 •¡. ......
Q2 _
Manutactures de Suro
83 25
Maqu. l'erres. Mar. 6 •¡,
81 50
Metropolitana de Cons
82 75
AUn. POt:lSSa. tiuna. 'l
108 5u
Productes Plrelll 1928.
9íl ;:>ert, S . A 6 •¡, .........
40 fe letólllca 5 1¡ 2 "/• ... 1U1 l'enerta Moaerna 7 'I•..
80 50
Unlo Cotonera 6 •¡, ...
45 Unto sauoera a ·Es. 6 •¡, 101 Valen. MH!ore.; Urbanes
82 25

Avui

Ant.

Avui

rabacs F111plnes .._ ... ..
21 50
Monopoli Petrolls ~...... 140 50 140Hispano Sulsaa. ....... ..
38 85~altnera Cata.Jana ptea
90Hotel Rltz 6 •¡• .........
52 50
telelónlca 7 ·¡. pret ... 111 511 11150
8997 g¡- Industries Agricoles ... 205l 'eletonlca ordlo&rles . 114 150 117104 50
Maqulcàrla Terrestre ...
29Untó Salinera Espanya
7578Aigua I Canal&
Cas • Electrtcitat
114-1===== ======= ======= ======= ======= ======
Aigües de Huelva 6 •¡.
51 G450
Aigües Valéccla 6 ·t.... 100 25
Bnrcctonesa Elect. 1907
99 Barcelonesa Elect. 1908 98 Barcelonesa Elect. 11112
96 75
Barcelonesa. Elect. 1913 96 75
Barcelonesa Elect. 11120 102 Cacal d'Urgell ............
57 75 57 50
PREUS
PREUI
Catalana Gns O .........
92 75
sn 715
Catalana Gas E .........
91 50
11450
Catalana Gas F .. .. .....
91 50
FARINES
DESPULLES
Catalana Uus G 6 •;.... 103 7~
Catalana Gaa Bons .... 100 75 100 75
Aragó .................... ....
116
18
begones
....................
. I 28 SUI 24
Hlsp. Amer. d'Elec. 6 •¡, 104 75
Castella. (correct) ......
&4
65
Terceres .... .... .. ....... ....
21
22
l:ilsp. Amer. d'Elec. bons 115 ld.
(extra.) ......
70
71
.,¿uartes .................... .
1W 511
20
Reg.-nts Ebre, Bons ...
65 Forca .................... ....
80
80
Num a .....................
~&
~
Coop. Fluid Elec. 6 •;... &2 50
Local. corrent ............
&4
60
Nllm 4 .................... . 1 l7 1 28
Coop. Manresana Ener
114 I dem extra .... ...... ... ..
69
70
"'•t u
Energ. Elcc. Catal. 5 •¡.
tJ
.,, f:..;.
ets 60 q uuua
94 Reglo .................... ....
e~~
156
Energ. Elec. Catal. 6 •¡, 100 25
Preus en ptes els 100 QU1101!1
Energ. Elec. Cat. ó •¡. or 100 ;;;
Mecut& pnms ............
18
10
segonet .. .. . .. .. .... ... .. ..
11 50
Energ. Elec. C. 6 '/•1928 102 ""' 102 75
18
BLATS
Se¡o .................... ....
Energ. Elec. c . 6 'I• 1\13:.1 108 25
11
1.1
l!:oer. Elec. C. Bons 1918 1:: 75
t'reUb C:'l ,,.s la Qo.lartela ue 'lo 11 ..res
Arago .................... ....
150
Ecer. Elec. C. Bons 1924 ~
Castella. .................... .
50
00
Eléctnca Cinca 6 ·¡. ...
ORDI , MORESC I CIVADES
"'
Exuemadura (corrent)
50
¡,;Jectrlca Teot:rite 6 •¡,
- ~
ldeOl
(crutxer¡
50
Clvaaa i!:xtreruaau.a ..
Elec. 1 Gas Lebon 6 •¡. 100 ""'
88
Mancha .................... .
:.o
ldem Manen a ........... .
Aigües Barcelona a -¡.
73 82 75 ~a\arra .................... .
50
~l.>re¡,c Plata, cll~pon" ..
Aigües Barcelona 4 •¡.
49
83 Pencdes .................... .
taem pa1" ................. .
A!.¡;Ueb BarCClODI\ ;) /•
99 4550
Urgell ........... .............
Al¡:ues uarcetona 6 •¡, e; 1~2 75
bll
Orcll, Ur¡ell .............. .
30
Algue;; ~arcc10oa 6 •¡, u
E~calola. Andalusia ... .
1~ 50 102 50
Preus ~" ptes e ls 100 QUilos
60
Otneral Re¡¡ad.lus 6 •¡.
7ti Llum 1 F'Orça Lltvant...
114 7:. 95 75
LLEGUMINOSES
ARROSSOS
Manre.<ana Elec. 6 •¡....
9998 .rav86 AnOaiUbla .........
44
l:'roa r·orces Motr. 6 •¡,
Bomoa . ..................
81 111!
5825 Prd
120
laeru ütremadura. .....
44
For.
l\1.
Bons
7
t.dem Calas par _,.. .... .
•¡,
92
125
57150
lúem
M~l¡orca
...........
.
&o Bell-lloc o. .......... .....
60
6450 t'ro. t-'or. M tí •1. 111:.!:1
61
Acetona lnduatrtal•
f'avocs AUdaJusta ......
44
• Hegants ~bre ...
Floret .................... ....
85 63
74 15 can
64
1<1em Ex~remaaura ..... ·
44
1:$on.s Resaas L!e\·aut
F. C. ürans Pomacnu
104 I liran¡a _................... ..
63
IJ
\'ecu•
Anaalusta
.........
'
Hcgaa1u& Llevant o
J:''uclcular McntJu1c ...
U 111 Se;tcta .. ...... ...... ...... ..
79- ::Se\
h4
6.~
1ueru f'ftr .. cgeres ..... ..
rromv Bare pre1 7 •¡,
I!Jaua d E! cc. , set
4a _
iN t.:.
l'rencat . ...... . .. ....... ....
~T
4)
F.r& paL'<............ ........
::ie\'llli>Ua ll r,tec 8 Dl'•
l'r(lDJ> tilrc. l.lfel. b ¡.
"''
9 ~ ·~
it Far l'IB d errò~ ............
72 50 ::scv
S.•
~l
ldem elltran¡¡ers .........
42
l'ramv
lllana
Kec
d
l!.tec
l.iranA<.Ia
!!
set
1U1
a¡
_
bilUU!xe:, .................... .
4l
lJOIO Elèct C.ltaiUOf.l
Alau~, llalencta , ~,>ret .
101 :.0
1L'& MONQE1 U
Peso,s
estran¡¡el'6
....
.
..
.
90
~,;atau;ua oas s u ......
103 47Tr.lmVt8i
taem pa1s . ............. ..
U:u.auw.a oas ~ ¡,; ...... 12:1 ~·
Ca..,te.:a I C'Orteot¡ ......
100
1~
Llentilles Andalus1a ...
ü!'lll lraru~t•& i 1 • ...
c.;a,...:..r..:o Uaa s fo 6 •¡. 1w 1 1C1- lrtelo (fP!ecta
100
) ~.. . ......
118
120
ldem S:\lamanca
l.itUI f,"m HtJb ;> •¡• ...
110
lusp 1\mct E.e¡;, Al:IC 4~2 :,.., 434- Ea~nmgerea . ....
120
.. ........
60
80
t;txamvta 1 uracl3 4 •¿
biSp Amer Elcc , U
7~ ro
Mallcrc.
....................
62
64
1tumv. ::it Allareu ...
i11S>J <\mer E.ec s . E
86 50
PALLA I ALFALS
Pr.>: - .... ............ .......
'~
90
1 rnmv Barcelona 11!25
A~Ue& Oel Wot.r~t
11(1 - 112 - \tal"'Dcla -..
................
80
90
l mn•>. t>arcelonb Jllat.
Uec. U ¡u, Lct>vn s b .. •
AUeiS 1.• .................. ,
711 5
11- lr<IOI\1es :le\llla o ,
70AltaiS ;¡·" ..................
6
C.• .lTaU$illilulten.l lnia'.' 1SJ CI CRONS
!'ramvte& ur;u•~da 6
l:l1mc u &ó¡.~;¡u¡ a
Palla d'Urgell ............
t.t;, _
2 SC!
3
!dem curta ...............
2 v
l. nc toJtt tl e:,;, ¡~:~Ïira '.:
4
s¡. _
-'n wuu~: a
L tltJ.t:ct ~A t.or u a uca
7~ _
r'r•t;· eu Pl~ f! IS 4ls 14 J
)1<.hut:nt •4 • o. O•e:.. tw f>!., 11,0 ~l
Cl..l• ltL a.: t. ., 11 <lfd
,¿ _
t;ARI'\OFES
»

864 -¡867-

Mer cat de Llot ja

86 -

86 -

=

I I

I

-~ .. 1~1 7
""rot. to A •
{

,

VOUSl fe;r'f1 . ........
•
a 1a ......
c.;o::M;. ~8$ I t lli :ui es
uua:Iñ IndU<:tn~· •··
Carours : •etau ... -..
P'o:nent d 'Obr Ics ......
~

.........

4~

~ I-

, ......

~
1ru
....

P2
'19 ......
•184 62-

'""-

-••

.

..................
.................
.................... .

Marroç
• e.\tca%l.5 _ ............... ..

~~oc~.:;:::::::::::::::::::::

.. ~:. ..:.l.lo u.:¡, ,. ..........
E.l\1!~<1

100

r:-o

11\l

f1 eu~ en rtes . els 100 QUilos~

1G6
1!2
183

.................... ..

_..... .............
:..lataJerc. oe¡:ra .........
RoJa ........... ~........ ....
.uau~.orca

'hca.roç; ne'IITa ............
; E'reot.

"0

.;s
28
;¡&

<ou

o1 :.0
SO

as

r~~..'s-èts f'l QUI~

5350
28
2')50
82:.0

8050

as 50

I
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2'60 ot...
Barcelona un mil
7'6l •
P"ora. un trlmHt rt
AmerJca Llatina 1 Portupl l ' - •
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EL TREBALL

I
En les etapes de transfor
El moment

'al I Repu'bl'lca ¡' a Cataluny·'
SOCI a a

car sl les solucions
tell qüestio"•,
....,
poden i gairebé deuen enfocar-st:
sota. un aspecte ideo!òg1c, cu canVI
llur examen ha de mante~lr-se r.e~nre damunt les bascs d Un& rea~t
""
tat abstracta. Perquè res an post·
tiu, tan ti!.Dgible com són els fets

~~3:m¡;:s ¿.:~q~~~tat~~s q~~ c~~s~~

Un cas tra'g'lc

•

~~~r~ s~~~~f~e~t;~~t~~
Ió
té 1

·a. q1. u~erno tant,a. J>~e~::rpacfer~neequl,aus
bdle
"'
S l polit1camen t doncs, la
I que cal.
•
,
Situació éa incerta. ho CSde\·é encara
més 11&\·ant les repercussions que Ja
&eY& inestab1lltat social està. creant
O sigui en una paraula, que mal- en el moment present. Sl la. Repugra• la natural transformació que b llca \'Ol afranquir-se d'aquesta inquietud, cal que &ense tardança esv
els anys 1 les ~poques han po¡ut mercl les seves energies a. donar
portar a la modalitat del poble bri- una. satisfacció a. les exigències d'una
ls
tànic lessenclalment agrlcol& primer.· mercader, despr~s; a una mà- gran majoria del pa • que t~ tota
la. raó ~n expressar el seu descontent.
xima potencialitat Industrial, més Cal fer una. polit!ca. de benestar,
ò aqu•st b •n estar no .s'aconsegul
tard), la seva força econòmica ha.
~
pogut mantenir-se sempre n. un en- per
vejable nivell adaptant-se semp re a rà. per mitjà. de solucions parcials 0
remeis e sporà.dlcs, sinó llançant-se
les evolucions que el temps use- a. tons del gran problema. vital per
nyala\'a, això és dc progrés. S l no al r~glm: au gmen tar Ja. riquesa adho hagués fet a.lxl, Anglaterra no qulslt1va. d e les classes baixes del
hauria. resistit tampoc sense les ex- pa'· , mlt jan"•nt tote• aquelles re"
>"'
1st a.
b
· ¡ t
1 ·
solucions que calgut a doptar, per racm v f
P OSIOns VIO en es que
tots els Estats, les repetides ases dlcals qu e lliguin. No !er- ho és en<;:¿[;:t~~-que marquen l'era del ma.- testar-se a. an ar de cap a Ja. catà8tro.
f .
Els factors econòmics I les seves fe".
I aquesta. ema es ev1d~nt. que nom~& pot fer-se a mb homes de govern
repercussions en l'ordre soc1a 1 sustentem, clarament, en el nostre que &en tln I& frisança ¡ les necessillibre - juguen en l'etapa de tratl6- t ats de les muses populars. I avui
formaciÓ que experimenta el m ón , ,......, &' '1ll , aquestes només CS trob•ll
•
tà 1 galreb6 declalva. .-- •
1m
en els rengles del republicanisme
por nc a.
una
en la. 'iida. dels Wbles, actualment a esqu errà. Per això i sobre tot. des-

mac•to' econom1ca
Per haver-me arribat tard els arUcles apareguts en l'òrgan sindicalist& abans de la :;uspenslo, :>:>bre el
lllbre Perspectives Econòmiques (1),
referir-me més
n o ban estat nnsslble
¡
t
t
""aviat als diversos aspectes 0 \:!'. s pe
cronista anònim de "Solldar!dad ' brera.", cosa que faig avui _tot lam entant que les clrcumstànc;cs1 hagin privat al collega de comp etar
l'eltJ)051Ció de la. seva. critica. "!'er
endavant diré també que les exlgeneles d 'espai cm privaran de corresP ondre amb l'extensió deguda, a. les
esmentades exposicions.
Creiem que res de tan útil com el

LA PREMSA

·-·

" La. Republica. espanyola es troba
t ambé en un tomb ant di![cll; poteer més cllfícil que cap altre país,

•
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HABLA C HAPAPRIETA
El obrero parado. - Lo que saben
de números ..
<de cEl Sq!»>
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La seva. fraaeolo¡la. tei.Xistlca va. d es.
hi
1
correspon vetllar l'esperi!.DÇO. que ell tot 601 CU·
vulgueu. a Cata un)·a. a
el lO per 100. d'aQuesta quanUUlt; ropeltzaria. el pals a Ja. italiana. Però
~or,~~~ut 1~~~ ?a_U~ah~01a.mft~o~~nlst~~ e.vlat s'han viat dues cose&: primer

t~~lgrn: ~~e le,1 ~~a ~~:=ie~~~ refxl~~r¡
-f'~ép~a~::_ll;lt c~~a~~~~~ ~~l~~~g¡g ~~~t PJ~Js tt~~t d1\'~e~a~;:b?i
ltres I to•s eren que del feixisme no n'acceptara mat
1

dels sen;eis·
cD1umenme." en un acte polltlc que
els eec11<tea de Catalunya celebraren
a Terrassa, el conseller de Governac.ió, entre altres COSes que 110 cal CO·
roentar, rcpeti el que havia dit el
dia. abans nl redactor de eLa Pnbll~~-~~~> so~g 1a valora<:Jó ~«¡is ¡ervt'l
ctslo~;s de ,~ue~òd;:;,~loen enc~rr~sgade~
d 'estudia• ta c¡Uestlo. L'actl~ud que
han adopat els dretes ¡overnamentals
a. Catalun~·a. respecte aquest afer Cn
eSQueixar de riure. Tots ac¡ueeta aem•ors han establert la consl¡pta. d'enslbornar els seus addictes amb l'humorada. d'atrlbul!· el mill pas en què
ea troben a. la. modèstia dels quo ' 'an
negociar Ics valoracions a l"Estatut.
Volen donar ilmenent que &I la par·
ttda destinada a atencions d 'Obres
Publiques resulta inferior a l'establerta. 1 aprovada per les Constituents es
perquè els homes de l'EsQuerra varen
1\cccptar la xifra dc 32 milions dc
pessetes t\xada prenent per base la
quantitat que I"Estat esmerçava en
obrea d 'aquesta mena dintre el terri·
to~ d:e~ar~¿~~~nt és una del!cla
d'incon¡ruéncla. I de despreocupació.
Diuen: sl en comptes d'avenlr-•e amb
el!l 32 milions, n'haguessin exl¡lt 70,
ara. n06&ltres no ens veuríem en Ja. Incomoditat. d'haver-nos dc conformar
amb la retallada. dels 32 mJllons QU8
ens amenaça
¿Que no ho velen que sl ells s'acontenta\·en amb 32 milions. nONit.re5,

11

1

~~tfe~~a~S.: El e ~oior ionr "Nonell.
que ha reslc1lt a. la. zona tòrrida. del
catalanisme, no deu haver oblidat Que
aqueata ar¡uments, tradicionals en determinats &ectou catalanistes. han estat condemnats se\"erament pels Mslmlllstes mh conapious de totes les
ep~~~;e dia dèiem que el sistema delenslu c¡ue adopten les dretes a. catalunra. respecte a la re.-tsió de valoracions ena feia. molt mala espina;
avui, després de les reiterades decla.
raelona pesalmlstes del conseller de
Governació, que aesurament deu estar
beu Informat. preveiem aue els estralls
01eran quanliosos. Es llàstima Que una.
qUesttó tan capital per a. Catalunya
pu¡ul ésser tractada amb un humoel des1·teme tan tora de lloc, perquèPol!tlcaenllaç aeri\ maesa dramàtic.
ment, pcro. alls en patiran més que
ntnaú, pcrqu~ tot el quo ara. diuen
Injustament. dels que ne¡oclaren l'Estatut. despr~s els r;erA alt a. ells amb
tota. la. raó. Sl la xifra de 32 miHons
ja ~~~ excenlvament baixa. ¿com jus~~;a~~~a:"t..~; hagin permès reduir-la

• 'tat de 1es
Supertorr
esquerres

5
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s1nò la traseolo¡¡la. Quan sentim els
noia de 1& JAP demanar ctodo el poder para el Je!e, ena sembla. sentir un
cor de cotorres. Després a"h& fet; e\·1·
dent Que Gil Robles és més home
d'habilitat que d'empenta. Si no !os
e:~ut ~a t~;~~~ ?:e=~ 1~~i~
coixesa ele¡ant que ttult ha fet ~ la
seva popularitat, hauria. estat l& compara~ amb Romanoaes.
Ara. b~. de 011 Robles ¿Quin pre&tl.¡;I europeu podem trobar entre le6
dretes? Parlarem de Lerroux, de l'Emlllano. de Royo Vlllanova?... No vaIem esser envejats ni pels mexicans
n1 pela portuauesoa. ¿Un Martlnez de
Vclaeco ll semblarà potser mJllor a
la. Lll¡a.?
Un examen dels home~; de dreta rcsulta. dur, descoratja. El pitjor no. ès
pas que no en tinguin cap. Es q ue s1
cu tenen al¡un, no és comprés al.nó
per les esquerres. "rol ea el cas del aenyor An¡el Oes01·1o. Heus aci un p olltlc. Tot uu polillc. Es de dreta.. Però
ens hi llem de lle\•ar el barret. Si n o

~<f'&e:lr'!se ;:~~!f~~:, ~~~e::Òr e~~~

PI!.DYS hauria bastat per a revelarnoe-el.
Però no és a.lxò sol el que magnl.11ca
el seu discurs. Ho es lambé que el
ba~a. en prlnclpls per a. ell lncommoviblea, que S'ha cansat de repetir, I en
de la realitat 1
I una vlaló d'Espanya,
de les neceiiSita.ta d'Espanya, tan elara 1 tan cobcreut com la de Manuel

que,
~::;,~.e~ti~g~:eep<:egeg~~~fYa;Ïic~~u- "1ft!~. quo ~;I
Es La. Pub!lcll:'\L tamb

0

la.

el &enyor Azafia te un
·
e
a=. :
«Quan afirmem que un escriptor. un contrapès a la dreta, evidentment, no
tat. i gràcies? Realment, acceptar
-.
torcen les voluntats per poble depauperltzat com est&va , hau- yv• •
i
.a. el
ria reunit en regim democràtic el mesos, seria. molt convenient que ! nQur.lla xlfru va ésser una dc~com>lde- pensador. un polltlc és perfectament ho ~s ni el senyor 011 Robles n1 e~
ni
ten es es
E senu tren car per re.-; amb llurs Ideo-¡ ració !nqualiftcablc per als que ales- europeu, no volem dir. en auma. a\nó senyor Martlnez de Vei&&Co. Ho es
fortes que siguin. En te m un exemple vlvlsslm en la. Itàlia. feixista. 52 per 100 dels vots a!emany11? I logies que es cregut que tendeixen hores> eren cec11stes en pot~ncla 1 avu1 que el aeu prestigi és prou &òlld per el senyor Oesorlo 1 Gallardo. Ara que.
ho son en nctm . .;Com s ho han de comparar-lo amb els prestigi& d'Euro- mentre el senyor Azatut. ~s exaltat,
d
ri
t
1r
nascuda. sota un signe de defensa clar que no.
Damunt la misèria. 1 la uece.ssltat, a. un en1a amen supe or e 1es !er per a no haver d'abaixar la cu~ pa. Es a dir, que a. Pans o a. Londrea apla.udlt 1 se¡ult per les esquerres, les
ultra-ca.pltal!sta i que ba hagut d 'afaria. un paper semblant al que !a a dretes, del senyor OIISOrlo 1 O.llardo
cluses m::nesteroses. els homes cons- davant la gent de Cataltmyn?
ldè 1 d ls f ts La
els grimpadors autoritaris, sempre cients de tots els matisos obreris- ¡ El cas és tràg1c. bo ¡econelum. No Madrid o a Barcelona. Es evident que no en fan cap cas. DeiXen que les see ·
daptar-se a l'ev nc a e
brutal realitat econòmica 1 les seves han tlugut un trampoli !&cU. T am- tes a Judessin d'una. manera eficaç poder soster.1tr intacta una. valoració avui a. Madrid hi ha molt pocs poll- ves paraules es perdin al desert. I sl
consegüents repercussions en l'as· bé en 1851 IJuls Napoleó despr~s d e al ¡over namen t pér part dels repu- tan modesta es desesperador¡ real- tle& capB.ÇOII d'aguantar aQuesta. com- ens n'ha tet. d'advertiments 1 d e proment. El conseller de GO\·ernac ó, mé~; para.clo. A l'esquerra. hi ha. evlden~- tecles, .d 'ençà que ela va predir les
,
""Cte social, és el que realment en desacreditar tant com pogué l'As·
t la. blicans d e~~querra. 81 no vol fer-se Que modesta Ja troba lnju.~tn abusi- ment, I en primer plo., el senyor Aza- ~~onseqüèncles dels afuaelloments de
de la. Història ha capglra.t
e..-1•·curs
per mitjà. d 'una. participació activa, vil. Per a demostrar-ho, fa aquest rao- :t'la, dit sl¡ul això tot acceptant l'ena- Jacal. .• Avesades a. ¡ovemar amb l'ene'· seus fonaments, però a la semblea republicana. presentan to.... ..,
incapaç de solucionar un mom ent almenys per una OJ)061c1ó col-labora- ' nament: el pressupost d'Obres Públt- tema. de provlllclan& q ue aquesta. aftr. gany, la ~<lncerltat 1 con&eqü~ncla. d'avegada ha marcat el camí progres- de forta crisi en el pafs, aconaegui dora. enlloc de les actituds negatives ques de la Rcpúbltco. es de 700 ml- macló comporta. per les dretes cata- qu,.st borne les espanta, 1 fan tot el
slu de la. Humanitat. Tot el procés coronar-se emperador prometent a l 1 estrldèn ts que produeixen reac- !Ions dc pessetes: per la. tnbutacló. II!.DIStes. Però & la dreta, qui ht ha.? que poden per condemnar un cervell
s. ~ ~n ~C:Í ~~nv~~~ d~;:-t\~a~ ~ef:'a~iqr1:,aé
le!!
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l'evolució del món és ple d'argu- poble francès "pa 1 treball" i sense cons tota!m~nt contràrl~s als fins p!!!!e!!l!!!
EL ACTO DE CONCENTRACION de
on Ja. seva. equanimitat 1 el. seu tacte
-· - - - - - - ments que ho recolzen i la neces- a penes disparar uns trets. P ocs que es tracta de perseguir.
REPUBLICANA
Ens adonem que hem anat allar6 emblen destinar-lo, ser& r;eguramem;
sltat derivada. del !et econòmic és anys després el poble coneixia les
degut més a. Ja. \"Oluntat de tes esquerti;t ~s el del Japó. la participació del
-Y o le dlgo que esta acto dart la. que marca l'expansió de pobles exceHmcles del nou imperi abocat a.
1 te ma. ~s t 0 t j us t qual
1
res, que a la previsió 1 \"ldència dc
F 1 R A D E B A R e E L o NA
en la prOducció Industrial munnous com la davallada d'altres que tota mena d 'absurdes aventures bèl- gant-nos q ue e
mucho Juego.
les dretes.
en ceta.t. Procurarem en un pròxim d1al ha passat de 2,4 per 100 rany
b
-"
'""'r una. minva en les
han Ca•~·t
06 u
- Ciaro; slando en Barajaa...
Però en .ft, ac¡uest contrast c¡ue olc.MONTJUIC
DE
PALAUS
93
l'
t t !iques que culmlua arn la. ver¡onyo- article O(,,¡t.e:;t..tr altr ·s ~~~pectes In..-retxen les dretes 1 les ecnuerres espaV I S I TE U • L A I
teressants •--ats pel no ... re lnterlo- 1928 a 3,7 per 100 any 1 4.
creadores i han es a sa pàgma de Sedan.
(de cLas Not!clas:t) seves facultats
més
Industrials
països
quatre
Els
""
"""
d
·
tà
·
te
En
"•hrbits
a
donen als ho..
nyolea en el tracte que ....
rt d 1
aques s cucums nc1es ones, cuto-. de ":3olldar1dad Obrera".
per t an t
mes d& la RepúbHca, ¿no basta. per
e a.
Importants -sempre a pa
Els pobles que ban pogut supe- cal mostrar-se atenta als dl!lclls
mostrar la superioritat de les esquerU. R. S. S.- han passat, en aquest
VICENÇ BERNADES
rar aquest fenomen, és perquè han moments actuals, preelsament pel
res I llur maJor aptesa dc govcrn?.-G.»
aspecte, per sorts diVerses. La seva
tingut també la. quasi rara facultat seguit de conflictes materlalll 1 e&·
NOTICIARI
participació en la producció global,
d e sa ber, no adaptar-se, sinó avan.-_ pirltuals que vivim en aquest pa'·.
(1) Edició " Llibreria. Catalònia.", en t>ls dos a.nys mateL,os I sense te'-"
formac1o
1""- d tr
-•
nir en compte les nuctuncions interDic clarament en el comen çameftt
ans
ça.r-se ,.. per """"' e
ASSOCIACIO DE FUNCIOmedlàrles, ha variat com segueix:
any li35.
que d'una. manera fatal s'imposa en del llibre:
NARIS DE LA GENERALIl'illl!t.tnt dels homes, que dlgui's el
1934
1928
TAT
que es vulgul, és superior a la. vida.
d els Eata.ta 1 àdhuc de les mateixes
La Secció d'Excursionisme d'aques44 8 ~, 32,2 %
Est ts u ·ts
nacions. Exemple viu en els temps
9'3 .• 10,1 - ta entitat posa a coneixement dels
...
A al te ru
El Diluvio scguei.r ocupant-se de
de traM!ormació del segle XIX, el
1 6
l'atac que suposa el propòsit de retenim amb el cas entre Angla.terra.
I
i França., de la post-revolució. Els
tontar rls bé1rs als 1esuïtes:
Però aquests quatre paisos queden cursló collectlva a Mallorca sota el
jacobins, rics en doctrines i idealissempre al davant en el que es re- segUent programa:
«Los nlcto11 dc San lgnacio ya. respimes, contrlb uYren a. la. creació de
Sortida, a. les 9 del vespre del 22 dc ran.
fereix al valor aproximat dc la. proPor el solo hecho de que los dlal'Im peri napoleònic i l'ex-Cònsol
ducció industrial, per habitant lcal- juny en el vaixell correu de la Com- rlos hau ¡·eco¡tdo y publlcado el acuermentre perseguia el principi de la
culada. a base dels preus dc l'any panyia. Transmedlterrània. Arribada. do del Patronato Que entlende en la.
Fed eració d'Estats per la unió de
a Palma el dia 23 a. les set del mati. tncautaclón de los bienes de la. Com-.
1928) :
pati I& da Jesus, na aporecldo ya. la·
les corones a base, naturalment, de
Estats Units . .. ... ... ... 1.750 marcs Desdejuni. Visita al Castell de Bell- SOC!edad
s. A., dando
la nova. dinastia dels Bonaparte, es
. ver. Continuarà l'excursió fins al Cas fc de vida.Lay Educaclón,
Anglaterra .. . .... .. . ... 1.560 fABACO DE FILIPINA&
querlendo terclar en la
girava. d'esquena al poble 1 !ela reCatalà. Tomada per Calama.jor, Por- cueat16n. Sl no los conocléramoa, po..
Alemanya ... ... ... ... _1.100 El dlputado mon,rqulco.- Tt t.. néixer tots els vicis i tota. la cortop[ i El Terreno. Dinar a Palma. drlan hacernos creer Q.uc deli~~den
950 França . . . .. . . .. .. . . . .
llolto p or.
ruptela cortesana que el poble franSuècia va a continuació, amb 900 1Tarda.: Excursió a Sóller, Valldemo- causas justaa Y legales, pero sablendo'
Però 1a gravetat de l'atur no s'ha atenuat fins ara
El fl llp ino. - Graolas, amlao. JY cès havia bandejat amb la Revolusa, Deyà, Port de Sóller. S'efectuarà ya Qulenes son y cómo actúan slemmarcs.
hemos de estar constantemen.te
fúmatelo ese a m l salud i
ció del 1792. Els Drets de l'Home,
un¡¡, visita als jardins d'Alfabia. Ar- pre,
_
al acecho.
tde cEuzkadf:t) la. proclamació i el reconeixement
L'EVOLUCIO DESASTROSA ribada a Palma al capvespre per tal
Un cole¡a. dc la. noche ha putUicaDE FRANÇA
dels quals havien costat rius de
de visitar la ciutat. Sop ar i olt a. do una. nota eupllcada que lc remltló
Les estadlst.l.ques de l'Inst.l.tut ale- a.c¡uests, la. uUUtzació rela.tiva bau·
La Educaclón, S. A. En esta. nota ae
:sang, eren befats i escarnit& pel
Per altra banda, la. tasca dels in- l'Hotel.
Dl¡¡. 24: Desdejuni a les nou. Ex- afirmon casas y hechos muy sabrosos.
general cors, mentre França victo- many de la conjectura no tenien cap ria. estat la. següent a. l'any 1934:
dicis na.c10nals, donada més amunt,
'/•
73
.
Alemanya.
dlce en esto remlt1do que «aQuellas
parrefereix
es
que
el
en
autoritat
riosa en els camps de batalla. es troobliga a recordar la situach) inquie- cursió a les Coves del Drac; concert Se
ftncas de las cuales once no han esta58 »
Estat& Unita.
i passeig en barca. pel llac. Dinar 11. do
bava. corcada i des!eta en tota la ticularment a l'evolució de la. protant de l'economia francesa.
nunca, ni siquiera. por titulo do
62 »
Anglaterra • •
ducció industriat en el món; les es.
Encara a l'any 19.28, a part del la platja de Porto Crlsto. Al retorn, arrendamlento, en poseslón de la Comseva vida. econòmica i sociaL
68 »
Itàlia. . . •
Japó, era l'únic gran pals indus- visita. a. l'església de Manacor, de patl.la dc Jesus. ¡Que to crees tú eso!
Anglaterra. en canvi, que no sen- tadist.tques havien estat represes pels
B èlgica. . . . . • . 56 »
trial que mantenia la seva produc- construcció original i moderna. Sopar domlnlo 3. la Socledad La Educaclón,
ti les extremituds del Terror més serveis de la Societat d e Nacions 1
Contràriament, altres països han ció Jndustrial superior a. 1¡¡, del 1928. a l'Hotel i trasllat 11.1 moll per a em- S. A., cntidad mercantil le¡almente
que a. través dels relats sempre exa- per la B. I . T. Avui, aquestes estaen 1891.»
es
que
el
en
producde
suspectes
acitat
són
cap
llur
dístiques
augmentat
Es a finals del 1920 solament que barcar-se al va.lxell que surt cap a conatitulda
cerats de l'aristocràcia. monàrquica
¡Qué buena ¡entc. ésta dc La Edu·
que .s'hi refugiava., alliçonada, és referei" a. Alemanya, però amb aques- ció ind ustrial, en primer terme dels la crisi va començar a fer-se sen- Barcelona a. les 21.
son tan buenos y tau
A.!
s.
caclòn,
ta. reserva poden é~r encara uU- quals cal posar els Estats Units i el tir a França.
Arribada a Barcelona. el dia 25, a amantes de la. cultura. del DUeblo, ctue
cert per la pèrdua. dels seus territo- lltzades.
creiuna.
implica
oosa.
qual
la
apó,
J
ja
França.
canvia.L.
ha
situació
La
que cran ellos los
S&biendo
y
todo
mati.
del
set
les
ris a. Nord Amèrica va comprendre
xen~ disminució d e l'activitat econò- no ha. estat més un illot dc prosPressupostos: Coberta, 83 pessetes; verdaderoa propletarios de tantos tnque 1a flama encesa. a. l'altra banmuebles y rtncas incautadlls en. 1932,
REDREÇAl\l ENT GENERAL m ica.
desastres. tercera, 99 ptes.; segona, 127 p tes.
peritat en un món de
da del Canal, era. quelcom més inhan eldo tan deslnt.eresados que l.oa
Aquestes consideracions sobre el Quan es manifesta en el món un
Segons xifres publicades pel seu
LEGALIDAD
tens que el simple desfogament regenesecretaria
la
a.
detalls,
a
al Estado y demàs corwra..
Per
cedleron
exisl'utilla.tge
e
d
d'ut!Utzació
¡rau
cmsituació
seva.
la.
general,
proatur
la.
que
resulti'
setmanal,
butlletí
de
cansada
massa
ral de l'Associació, de 7 a 8 del ves- clones publicas para. tines docentes.
- Resu lta quo durant• la Monar- volucionari d'una.
tent, per a<X:~Stament e l volum re- pitjora. De tots els països esmen- pre.
Porquo convlene saber que, de acuerquia todo e l mundo oumplla Ja ltY. sofrir. I va saber-ne trure proflto- ducció industrial mundia.l experlmen·
tats en la. taula, França és <a exdo con la nota. a. c¡ue noe retcrimoe,
- Como que voy crayendo que tratr ~~es ensenyances. Ea innegable que en
La. inscripció es clourà. el dia 15.
, cepció de Bèlgica. per la qual el rçla. Sociedad La. Educaclón, S.A .. ttene
la República ru• un delito,
tot el període del 1800 al 1870, la.
Per al proper diumenge, diiL 16 del -ae¡un a.ftrma-- todos clos Just111trocés ha estat més petit) l'únic pais
(d e cEl Liberal»> transformació econòmica i social de
que ha r egistrat un endarreriment que som, aquesta entitat ha organit- cantes oportunes, auténtlcos e indisque dlchas .ftncas le perles masaes, féu molt méa progreset transcurs del revifament ge- zat una. visita coHectiva. a. les De- cutibles de
lOS
en pleno dorninlo»; y que,
105 en
sos a Anglaterra que a França amb
neral que s'ha manifestat a. l'any pendències de l'Escola. del Treball. El teneclan
por ti!.Dto, nunca fueron de la Comtot 1 l'esperit combatiu dels homes
1933 i 1934. Ja. és un fet conegut, lloc de reunió: Urgell, 187.
pat'lla. de Jesus. ¡Que tecrees tú eso!
aven çats d'aquesta darrera nació 1 100
Ya. vendrà al tio Paco con la rebaJa.
fOC però sobre el qual no trobarlem haque en canVi Anglaterra estava re'
Como sl nadlo auplera. las artlma.ftas
ver cridat massa. l'atenció.
,, .
L'ASSEl\mLEA D E L'ASSO- que hicieron y Joe trucos de que se
Un examen més profund de la ma.gida. per elements tradicionalment
.....
I!
.
CIACIO INSTRUCTIVA D'O- valleron de!lde el advenlmJento de la
ss
ss telxa taula. ens portaria a reconèiconservadors.
BRER S I El\lPLEATS 1\IUNI- República para. aparentar ser verdad
xer encara que els països que han
81 Robert Owen no aconsegu1 toaquello que nunea. lo tucra.
~v
~"'"'
CIPALS
desvalorat la seva divisa. es troben
1
t alment el seu somni d'arribar a
documentes que obran en poder
$0
90 en una. situació relativament més El diumenge, dia 2, es celebrà. al delLosaet'lor
Pefla, Jue:& permanente en
un aoclallsme paternal, havia obert
lncautaciones se hieleron, son
del
cuontas
països
del.s
la
que
favorable
ja. en el pafs un estat de conselènlocal del Centre Obrer Aragonès l'As- clocuentlalmUII.
dlràn a. su tlem- I
qüesuna.
és
aquesta
Però
or.
patró
cta. q ue nl Karl Marx no ha. pogut
lS
es tió sobre la qual no hem d'Insistir semblea anunciada d'aquesta Associa- po y dc manera.Ellosclara.
qménes eran
destruir en elll seus postulats ulterior
concurrència.
nodrida.
una.
amb
ció
Y desde cu&ndo
duetJoe
verdaderos
los
e
avui.
En el la.borlsme anglès, les traces
y cómo aparecló La Educaclón, s. A.
mela
s'aprovà.
acords
altres
Entre
80
20
habremos de vlvlr para. no sadel gran idealista. de New Lanark,
mòrip. presentada. per Ja Junta DI- Poco
ber la. verdad de cuanto tramaron los
hi han quedat profundament mar~
«Ceda»
la
de
guiatge
el
Sota
una.
1
Comptes
de
Estats
els
rectiva,
111Jos dc San Ignaclo.
l
~ell. P erò el cas d'Owen no és més
Para ee¡ulr paao ·a Pll.60 estas cucs;;.
transferència de Crèdit de vint mn
75
Ah l m'han rob&t la a&l1tl'l, que una projecció àmplia. de la menUone& que tan senamente apasionan
a.
l'Associació
de
Caixa.
la.
de
pessetes
fa rcida de bitllets de Banol ...
t&Utat dels anglesos que per damunt
los cludadanos libres, noeotros estaa
la Caixa de Crèdit.
I
- 1 bé 1 no us h i amoTneu. Ea la dels seus prejudicis particulars po• I '
mos de ¡uardla. permanente. Convlene
·-~""
deflació.
enmajor
el
amb
1
Seguidament,
el esta.do de oplntón que
mantener
Yren eempre el sentiment progres1925 1926 Jt2'7 1'28
1330 1931 JSU 1933 JS)I. 1935
(de eLa Publlelt.atl) &u
tusiasme, es ratificà, per unanimitat, ya. ee eatà formando. Int.eresa que todel temps. Sl ells haguessin enrepubllcanos.
auténtlcamente
los
dos
la confiança al Consell Directiu a. n
trebancat la reforma social que re100)
Producció Industrial mundial Undtx de bUt 1HI
alentan amor por la llbertad
que segueixi els treba.lls iniciats en cuantoa
queria. una nova legl.slacló, ~s posy la Justlcla, vl¡llen las maniobra.. .lepro de les mlllores morals I econò- suitlcas.
sible que la "Comune" no hagués ta. un revifament. En el mes de Ju- ~ &trap &t de la. producció, donen una
miques dels funcionaris.
FIR A D E BARCELONA
Que la. Prensa lzquterdista cutae al
quedat com un episodi simplement hol del 1932 la. producció ha.via. ba.i- idea. d e la. infiu~ncla en la. crisi acdi.a de orientar al pueblo en estas
PALAUS DE MONTJOIC
&lllat a. París.
xat al 70.9 per 100 del nivell mitjà tua.l dels factors tecrucològtcs i r etenebrostus. Que no se plercuestlones
VISITEU•I.Al
I en aquest sentit cal fixar-se com del 1928; a la fi de l'any passat tor- conien que allà. on es produeix una.
SL~ DICAT D E CAMBRER S da un detalle de cuanto proponga el
conjuntament a. la marxa social del na_ya al 102.3 per 100 i passa.\'& al represa., l'ocupació de treballadors
Patronalo de lncautaciones y acuerde
El Sindicat de Cambrers de Bar- la. prealdencla. del ConaeJo de minisn o segueix l'~tugment. de la. propals, elll corrents econòmics imposen lOa per 100 en el mes de gener.
celona. adverteix a tots els companys trot. Y que ha¡a.moe todos firme y
Segons la base 1928 •100, l'lndex duoejó.
cad a. vegada. noves rutes que no
que no han emplenat el full del decldldo propós1to de exi¡lr las correstrenquen per re3 l'acció de continuï- general mitjt. anulll. segons l'Institut
pondlentee responsabllldades a todos
«Instituto Nacional de Prevlsióm que aQuellos
tat de l'obra econòmica a condició hauria segui~ les ~uctuac1ons se:
ELS INDICIS NACIONALS
que, !altando a. 6U6 deberes
el
amb
junt
Secretaria
la.
a.
lliura
es
Aquesta. eyo!ucló de conjunt és
con el Eat&do, slrvan a otroa tntereque la le¡i:slacló no trenqui tampoc güents desp:es de la.ny l i20, any
EL ministeri del Treball, Sanitat I
de 4 a. 6 de la tarda, que so- ses por poderoeoa Que ellos aean.
el ritme de la marxa ascendent que en el qual ~a començar la. crisi als conaeqtièncl& de moviments sensible- Previsió Social ha fet pública la. se- carnet.
el dia.
Lol repreaentsntea de la· entldad Ul
ment d1terents, segons els pa¡sos,
usenyala. tot cam.I de progrés. I és Estats Umts .
güent estadlstlca d 'atur obrer Invo- lament tenen de termini filll!
S. A ., podràn explicar, en
Això és el que demostren ela se- luntari total o parcial a Espanya. el 15 del que som, da.ta en la qual hem Edue&cl6n.
1929 · .. ..... ................. 107
al.xf que Anglaterra. fou la primera
notaa 8Upllcadu, cuanto lea pueda lnde tramet re aquesta documentació a teresar
gUents indicis mitjans anuals <sem- 31 d'abril del 1935:
a reglamentar el treball a. les ft~:~~ •...... ... ................. 96
a ue nosotros, y
elloe;
a
Madrid. El.:; que no ho facin seran con nO&Otroa ela hora.
pueblo. no seremos
Indústries agrlcoles I forestals, exclosos
brlques dels infants 1 de les dones;
CONFERENCIES
pre segons la. base 1928•100> :
1932 ::.:::::::::::::::::::::::: ~~
dels
organisme
l'esmentat
per
cr~dlto a &us
demos
que
lneautoe
tan
461.029; indústr ies del mar, 9.403;
quê acceptà. la. reducció horària de
a. què hi hagi lloc.
palabru.»
1933 ........................... 87
c aurooràola». - Avui, dimeeres, a. treball; que legislà. les pensions per
1930 1932 1933 1934 indúStries de l'alimentació 7.575; In- beneficis
1934 ........................... 95
dos quarts de vuit del vespre, Antoni a la. vellesa. dels obrers; que a la
dústries extractives, 12.213; .siderúr·
Montane i Castaño dons.rà una. con- post-guerra creava el subsidi als
Haur1a esdevingut, en conseqüèn- Alemanya. .. . . .. 9{) 61 69 86
gia 1 metaHúrgia, 20.450; petita mefe~ncl& sobre el tem& cBu.rocràcln obrers en atur forçós, no en con- cia, considerablement llUpenor al que Bèlg ica. ........ .
~
63 67 66 ta.HúrgiR. 12.627; material elèctric i
cient!f lc 801: indústries quimiques.
a l'estatge social de l'.Associaeió In:s- cepte de beneficència sinó de sala- existia. en ra ny darrer d 'abans de la. F rança . . . .. . . .. 111 76 85 78
Anglaterra ...... 98 88 93 105 1.753; 1ndústr1es de la construcció,
tructln d'Obrers i Empleat-a de l'A- ri <cosa que segons alguns havien guerra <índex per a. 1913=73).
94.556; indústries de la fusta. 16.226:
.
Txec0151ovàquia
volum
del
s'entenen
lndex
Aque5ts
primer).
2,
funtament. tJoncro.~eres.
93 66 63 70
d.'enaorra.r tota l'organització d c l'Es· Sukia. ... .. .•.. 102 84 87 105 lndÚStri~ tèxtils, 14.456; Indústries
de la producció.
La reforma oonatltuolonal. - Avu1, tat brltAnlc); que ba augmentat
A conseqUèncill de la. baixa de preus Dinamarca . .. ...
98 113 121 de confecció, •cstit i tocat. 6.558:
a dos quart.& de deu del vesp re. M.a.- progre5o5lvament l'impost sobre les <evalua~ com a promedi en 20 p. 100l , Italia .......•. 118 73
Arts Gràfique~ i Prerr.sa. 2.773; trans81 87
nuel carra~ i Yorn:uguera de la. :endes, sobre les herències, sobre les el seu Import està comíderablement. Polònia ....... . 100
ferroviariS. 656; altres trans54
55
63 ports
Unió Democr•tica. de C&talunya, d o- fortunes acumulades. en proporcions per sota. del que s'havia MSO!It. abans Estats Untts ... 82
terrestres. 8.079: transports maports
87
58
6~
71
nara una. con1erènela. pública. sobre que aqul nl soiOillem. Tota la. his- de la cnsi: apro:•dmadament. 650 ml- Japó ... •.. •.• 103 117
ritlms I aeris. 2.616; ai~otua. ¡as 1
137 153 electriCitat.
el uma c.La refonna CODStltucioa&b tòria d'An¡laterra és una. llWta h?ns d~ m~trcs l'any darrer, contra Canada .. , ... . .. 92 103
787: comunicacions. 130;
~5
BO
somll!orament
un
envers
a l'Ateneu Popular d.e Gràcl& (Sal- constant
corne~ en .::E'neral, 8.347: hostatge850 IWhons l'any 1928. A mes -la
scncis d'bl¡lcne, 1.118 ;
2.516;
na.
lllerca, 17i 1 17i , ~t@e. l.er p is). cial que no ha pas privat la. nadó rel!larca es curJ061. per ,·erur d 'un
En la llista molt més completa do- Banca. segurs
I oficines. 4.«2; esde se¡ulr mantenlnt-.e sempre en palS q~;~e practica. tan alegra.u.c.nt el
fino
alemany
.
l'Instit~;~.t
PEr
nada
primer rengle quant a potenclal!tat cdumpulg..._, cal consid erar que una gura. la Uruó Sonet1ca. Au.:o es bas- pectacles pubHcs. 1.672; altres Indúsen la seva organlt.zacló econòmica. part d'&Q.ue~t& producció es exportada. tant curió& vist que l"lnstttut seguia. tries 1 professions. 40.251. Total,
732.034.
H.a tingut interès a. fer remarcar amb perdua..
no menys que de molt a prop l"eLa comparació en Igual data de
ca,.,.lana Club. - Avui, c1Jme.. aquest exemple d'Anglaterra, no pas
de la u. R . s. s.; l'am• anterior és la scgUent:
econòmica.
\-olucló
e res, a. les n ou de la. \"etJI&, tindrà perquè cregui que tot. el quo vingw
L'ATUR TEC!'iOLOGI C es evid ent que la propa¡anda. naz1
Atu r industrial: complet, 199.1M
lloc una. reunió per a t ractar de la. d 'alll hagi d 'ésser considerat com a
Cal !er una altra observació im - es responsable d'aques~ silenci vo- en abril dt>l 1934. l 194.856 en abrJl
consLJtucló d'una. ent•tat de caràcter irreprot.xablc ni que LOt s'hagí ob- portant.
llmtar l. però l'I nstitut ·no pot. fer 1935; parcial. 197.~1 1 176.78•. Tocultural que por.•rà. el n om del ma· tingut. sense uprt's lluites. He reEncara que el nivell en \·olum. d el ignorar que la. mdustrlahtzal'ló de tals, 425 412 1 461 029.
la¡;ua.nya.t Rafael Campalans.
tret aquest exemple perquè és una 1928, s'bagJ pogut a&:.olir àe nou 1 R llisia. segueix un ritme accelerlit.
Atur mdu:strial: complet, 199.154
aspirar-se
pot
que
del
dem05tració
est:gu. avui lleugeramfnl. .sobrepa~
Aquestes )Jfres tradueuen tamtx: en abril del 1934, t 1948:16 en abnl
La comissió organitud ora d ·a.quesdemocrac!a.
forta
de
rè¡im
un
en
m.ltdels
sat. una fracc:o important
un altre aspecte del d esp laçament. del 1935: parctal. 79.248 t 76 H9. T ota projectad& entitat b& adqulnt; ja.
un masmftc loca.l al ~ ciel com és la d'aquell pals. De demo- ;jan:; dc :producció dl$ponlb:e, resta d els centres de gravetat. d c la pro- tllls. 278.402 1 2'il.005.
'Inom1, on tirldr& efecte la zewuó.. cràcia, inspJ.rada en el mes absolut inutilitzada, sobretot. f n els p&.lSC6 ducclo a. con..qquenci& del.> PI'Of;rcsSnmes d'atllr: complet, 4.."6.915 en
Formen la. oomlwó ela e.íu...,.a• rwpecte en d compliment de la Llei, llleti coru;,d~rableme nt. tndu.stnali~ 806 reeh tuta petr. paJ$0S vinguts ae a.bnl del li34, 1 489.101 en abr U del
Joa.n Gual, Afttaú ~ t Jou DO solament. pela de baix s!.nó també, zau
poc a la ~~ econom~. A part de la 1935: parcial. 2ï6.899 i 262.933. ToCapci..U.,.
pels de dalt.
Per u p&loiOII mè6 ll'&ll6. ctn u. R. a ~ .. 1 exemple mea 61gniftta.· tal$, i03 814 i 73~.034.
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El MINISTRE CEDISTA DEL
TREBAll, DIUQUE AlA PENINSUlA HI HA 732.034
OBRERS EN ATURFORÇOS ••
CADA MES AUGMENTEN ElS
OBRERS PARATS

•
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DARRERS MODELS DE TEMPORADA
Grans existències
Preus avantatjosos
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L'autor de «La condition humaine»

ANDRE MALRAUX lfi~

Andrê Malraux: novellista francès.lling, Aldous Huxley, Juies Romains
nasque a Pans I any 1901. Fill d'un I algunes altres de les figures més
tunctonan ctvll frances, anà a la emments de Ja mtellectualitat euroIndoxma à ls vmt anys. Alia téu cu- pea: cPuc dtr francament que cap
n~nxença amb nacionalistes, , revolu- d'ells no. es pot comparar a. 1:\ialrau.
ClOIUU13 1 terronstes xmesos, , com per art en el parlar, per unprovlSt:
t.ambe amb emlSS8rlS ::.ecrets 1 repre- c1o de penetrants anallSlS dms ut
sentant& oflctals dels governs euro- ample sector de matenes, tant con
peus. No solament tou testimom Vl· pel conet~ement del:; esdevenunem
suaJ d 'algutts aels conthctes revolu- contemporarus.»
Com a ec11tor de «La Nouvelle H.t·
cionarlS mes sagnants des del 1925
al 1927, smo que també tou Comts- vue Franç!!ISe», Mallau.x posa l'an
san J.e Ja. propaganda pel Govern gteco-budtc en el pnmer p1a de l'acdel Sud. Com a membre del Comtte tualitat part~>enca, en una e""}X>slcui
ctels dotze, àJuda dtrectament Ja m- molt dlSCUtKla. En hteratura na aju
surrecc1o de Canton 1 esttgué en t!l dat els expertments mes agosarat),
tals com els de o. H. Lawrence, ,
.
fo~ dels combats.
L any 1927 . mentre la revoJucto recentment ha derensat. els escnpcontmuava, va escnure u.gJs conque- tors alemanys perseguits. Actualment
rldors», una novella que tra.cta del vtu a Parts, on treballa per Ja casa
movtment boixevts~a- nacwnansLa ,. Galhnard. «La Nouvelle Revue FranCanton, I any 1925, tal com ell l'na- çatse» te una novella seva en cur3
VI& vtst: Era el relat, en forma de de publicactó.
Per l'octubre de 1any passat MaJdtarl, de dos propagandistes i revoIucJOnans protesstonals. Ell.ubre sor- raux forma part de Ja' delegac10
tJ a Pari:~ l'any 1928, amb el titol de traucesa. at pruner L;On!lres d escrtptors sovtetlcs. lAI. ~va mtervencto
«Les conquerants».
Malraux protesta que el llibre fos, en les deliberactons fou una de les
mes remarcables. cTotes res de!eganocrònica
«una
com Cleta 'lrotzkt,
veJ:lada de la re,voluctó Xinesa.», per- c1ons que han vmgut lici per portarque ~ fon. de I obra conststia en la vos amb llurs presents aquesta calor
relacto entre els indivtdus 1 una ac- humana, aquesta a.mlStat umca en
ctó coHectiva, no en l'acció coHectiva les quals cretx Ja vostra llterawra,
què us ha.n dtt?», pregunta Malraux
als escrtptor& soviètiCS. «Expt·esseunos, mostreu-nos». tothom dtu. Caldna saber com, pero. -st, cat que ta
Umo Sov1et1ca stgui expressada, si,
cal que sigut fet aquest mventan
immens de sacri.ficlS, d'herOisme 1 de
tenacitat. Pero aneu amb compte
camarades, l'Amenca ens ho demos:
tra d'altra banda, que en expressar
una civilització puixant no es fa pas,
necessàrtament. una literatura poderosa, i que no bastarà ac! de fotograftar una gran epoca perquè neixi
una gran literatura. Cal no oblidar
qye s1 el marxtsme és la. consciencta
del social, la cultura és la consciència del «psicològic». «Ja que tot home s'esforça a pensar la seva vida»,
«ho vulgUI o no»; 1 el refús del
que
ALOUS HUXLEY
psicològic stgnillca concretament que
solament. I expileS. que «el llibre era aquell que haurà pensat millor la
prrmer que tot una presentació de seva vida, en lloc de transmetre la
la situació humana (cune accusa- seva expenència als altres, se la
guardarà per a ell.»
tion de la condltion humaíne»l».
Per acabar, explicarem un bell
«Els conqueridors» loren traduïts
a l'anglès a instàncies d'Aldous Hux- g!ls~ d'!illdré Malraux. Fou a proley, en 1929, però l'obra no tingue postt d uns nostres amics, refugiats
èxit m a Anglaterra m als Estats a França amb motiu dels fets d'ocUnits. Alguns crítics, però, l'elogia- tubre. Marcel Arland ens havia esren. Edmund Wilson dlgue que el crit pel gener: «Conec molt a Malllibre era com un far que, mespera- raux; és un dels meus amics més
dament. aclaria una regtó que abans antics. «C'esL une très belle figure».
apareixia llunyana 1 fosca. El lector que mereix tota la vostra estima. Si
tenia al davant una pmtura, basada l'escriviu, feu-ho al N. R. F.» Aixl
en un coneixement intim, del con- ho férem. A,l cap de vuit dies retl1cte de forces en la Xma moder- blem lletra de Malraux: «Estimat
na, amb cada figura ... visible amb camarada-... Pel que fa als altres
una distmció astoradora. I, hi havia. camarades dels quals em parleu. estic
quelcom mes -quelcom que no s'ha- del tot a la vostra disposició... no
VIa trobat encara en la novel:la, amb els escriure directament perquè això
el mateix grau d'intensitat-: l'at- els podria perjudicar... Creieu, estimosfera psicològica peculiar de llUI- mat camarada, amb la. meva simta, d'esforç, amo les seves activitats patia. - André Malraux.» Per cauètiques i pa.sstons pròptes, que va ses que no són del ca.s, però, eiS nostres amtcs no pogueren arribar a
penetrant el món contemporani.
En una segona novella de la revo- Paris i posar-se en contacte amb
lució xmesa, «La condició humana», Malraux.
.Josep SOL
Malraux registra els esdeveniments
de dos dies en 1927, 1 els fets i les
paraules, les amors 1 les morts d'un
petit grup de revolucionaris durant
l'aixecament de Shanghat. Aquest
llibre tingué molt més d'èXit que el
seu predecessor. Publicat a París el
1933, obtingué el premi Goncourt 1
demanà que fos inclòs
tot Europa r econegué en Malraux
un escnptor de primera rua..
en el sumari que s'insLéon Plerre-Quint escrigué a «Les
contra el Govern
truí
lisetmanari
Nouvelles litteraires»,
terari de París: «La condició humade Catalunya
na», no solament és la millor novella publicada per cap escriptor j ove
en 1933 ; sinó que Malraux mateix
és un dels escriptors més dotats i
més sincers que han aparegut després de la guerra. Per la seva cultura, per la seva natura apassionada
de PERE
1 el seu amor per l'heroisme, pel seu
desi¡ de bondat, que és sempre indici d 'inteHigència, ha. aconseguit
posar la seva personalitat en un lloc
molt definit entre els escriptors de
la seva generació i també entre els
de més edat.
Per fi, quan eLa condlcló humana»
!ou publicada, pel juny del 1934, als
Estats Units, sota el titol «Man's
Fate», Malraux aconseguí la · més
alta celebntat i els crítics més eminents digueren que la seva novelia
era la. millor publicada als Estats
Units durant l'any 1934.
llegiu tots
eLa Voie Royale» produl un cert
desengany. Cal dlr, però, que havia
estat escrita tres anys abans que «La
condltion humalne». «La Vole Royale» es basa en una excursió arqueològica que féu l'autor, ,quan tema
vint anys, al Cambodge i a Siam. Un
j ove arqueòleg francès, per a fugtr
S'ha posat a la venda la
del tedi de la. respectable societat
burgesa. se'n va a explorar els tresotll amagats en els temples al mig
de la jungla de Stam.
Malraux es donà a conetxer a l'edat de vint anys amb un volum de
prosa. poètica. titulat «Lunes en papien. Tots els llibres que segueixen
es basen en la seva expenència de
l'Orient 1 entre ells cal comptar-hi
un assaig, «Temptactó de l'Occi4 pe55etes
denD, publicat a Paris en 1926.
Pel març del 1934, cosa de tres
Comandes:
mesos abans de l'aparició als Estats
Units de eLa condltion huma.íne»,
Malraux, amb el pilot Molinier, féu
~odetat
un vol famós sobre el gran desert
14 I 18 11 Barcelona
Barberà,
d'Aràbia, durant el qual pretenta haTelèfon 14188
ver descobert la llegendària ciutat
de Saba, amb vint torres encara
erectes.
Malraux és descrit per Léon Pierr e..Quiut com «alt i prim, amb un
rostre de trets angulosos i durs. Els
seus ràpids moviments nerviosos exEn una penva cprofa:na», és a dir,
pressen determini. Un hom sent en
el seu esguard l'intens ardor d'una no composta per tntsMectuals excluintelligència rara. Excellent orador, swament, el conegudtsatm filòsoJ s ...
és capaç de dominar el seu a•:d1tori dialoga e11 ro amigable amb el ren oamb una o dues sentències que no menat deatl.sta P ... J;l tema IU" user molt seriós, per tal com els dos
fallen mai el blanc1.
Inquiet, ben fet, amb uns grans interlocutora aasentei.llen o deneguen
ulls gnsos que esguarden mtensa- amb el gest ¡¡ cadG iparo.ula
• d ?
d
Q ·
ment. més enllli dè la persona a 1& •
- ue aeuen z.r-.se aquest os. qual parla, a Malraux 11 agrada parlar, però mai d'ell mateix. El seu d1u un observador, un XIC burleta._
-:-Dtuen polevul2ar sobre què es
amic Haakon Chevnlier. que tradui
eLa conditlon humaíne11 tMan·s fa- mes t~port,ant per a I~ salut dels
te), diu. despr,!s de veure'! reunit pçbles. 11 lontolog1a o lodontolog1a.
amb Paul ValéiJ, Comte de Keyser-

Ossorio i Gallardo

FOIX

El Tribunal de üaranties Constitucionals
el refusà

~aHelona. ~ ~·~rtu~re

Leoeral de Llibreria

ECOS

ExpotiCIO 1 venaa a preus 1n·
versemblants a
IIJ(E TROPOLJ.TANA
Llibreria veua J Nova
Qan&Maa, 31 (baU;Q& SaJ& .a.lor&nJ

Hom parla de les talle.s morals del
genere h.uma. El periodi3ta M ~ que
esta di.sgtutat per cose.s de l'ofici,
declara:
-creieu-me. Els homes estan pervertit&. No hi 'f.¡¡ per on agaJar-los.
--Aili l.'ÓS tibomineu d.. homes,
PE!Td no de l4s dones-replica H .•
qlle-1 op qxe el fsótl&rt>p e.s u :nc
fa/di'ter.
-Qua~ diC els homes aUude!.;;o l.e;;
dones. ' tot - rccttfi<,'O. .'\!.
-S . aiJ:o q¡¿an en dieu mal. Quan
en dieu be, en.s deLteu al marge remarca-.L_amb un somns ~~.la
AeJl¡IOI'BiG ;T., rwotcuora 10H l ¡,.,..
te!Zigent.

l_a Comissió s'ha de reunir un dia d'a· LES CONVERSES NAVALS
ANGlO • AlEMANYES
quests a Milà ··· La tramesa de tropes
PRIMERA SESSIO
a Somàlia Eritrea no para ni un dia Londres, 4. LA- Aquest
mati ha tingut lloc. al Fore1gn Otllce, Ja mau-

La situacfó a Franca
,

(Ve de la pagina 12) rellat un esforç metòdic i coordinat
que acondueix! a l'equilibri pressuUN DIARI ITALIA ACUSA guracto de les converses navals an- presentat a la Cambra. el nou Mi- postar!.
1\IES TROPES CAP A
El Govern vol restaurar l'econoANGLATERRA D'AJUDAR gla-germanes, a les quals ha asststtt msterl, que presideiX el Sr. BOUIS·
L'Af'RICA
rrua, restabllr el comerç interior t exson.
ohn
J
Sir
l'Exterior,
de
mlmstre
el
.\-IATE1
1
1\-lORALMENT
Roma, 4. - Han sortit de Gènova
Al mat1, els membres del Gove. terior, combatre la desvaloració agril::llmon, que ba donat Ja benvmguda
RIALM:t:l\'1' ABlSSINIA
i Nàpols els vaixells "Nazarlo SauRoma, 4. _ L'editoriallSta del a Ja Delegac1o Alemanya, prestdida s'ban reumt al palau de l'EllS!, pri- cola, ajudar la mdustna i el comerç
ro" i "Duchesa d'Aosta", els quals
merament. en Consell de Gabinet 1 1 combatre l'atur, sobretot entre la.
transporten cap a l'Africa Oriental "Giornale d'Italia ", en un greu a- · per Von Rib~ntrop.
La Delegacto Anglesa, és presidida de:;pres en Consell de Mtntstres. so- joventut. De:;Pfrtar la confiança. en
1.000 artillers, 70 sots-oficials, 54 ofl- tac emprés contra Anglaterra declara. que la controvèrsia entre els dia- per Mr. _Cratgle, s~ts-sec~etarl adjunt ta la pres1dènc1a del cap de 1 Estat, l'eSdevenidor 1 salvaguardar les insctals i 800 obrers especialitzats.
titucions ensems que es defensa l'Essenyor Albert Lebrun.
ris anglesos i italians no es basa en del Mtmsten de I Extenor.
La sessto de la Cambra ha ao- tat republicà.
Tneste, 4. - Per avui aquesta mt argwnents Juridics sina en argument
LES CONVERSES TENEN mençat amb la lectura pel cap ctel
El Govern perseverarà en una po.
està anunctada la sortida del trans- més importants representats per troUN TO COMPLETAMENT Govern de la dectaracto Dllill3~..t:rtaJ, llttca. de pau i de defensa nacional
NF E e AL
atlàntic !tallà "Sa turma" el qual ha pes, ametralladores, rifles, camions
coHectivament la segu:
orgamtzant
document breu que, a grans trets,
lO N I
CO
Abissinia està conestat requi~ pel Govern per tal de blindats, etc., queItàlia,
retat. Es manlindra tidel a les armsanticipat.
hem
ja
que
el
diu
mantemr
de
tal
Per
4.
res,
d
Lon.
l'escom
a!xi
contra
centrant
transportar a l'Africa Oriental itaUltra una nota consagrada a re- tats l aliances 1 a l'organisme de
el caracter contidenctal de les dlscusliana 4.000 obrers e::.peclalitzats. A timul que troba en l'actitud obser- slons navals anglo-germanes, que es cordar les umes essenctal.s de la po- Gmebra. En una paraula, el Govern
aquest segull'an altres embarcaments vada per determinades potències celebren a Londres, s'ha dectdlt de litica extenor de França, que el actuarà enfront de tots els greus
uovt>rn Bout::.son es proposa no va- problemes que afecten el país i acestrangeres. En l'article es declara no pub1icar-ne cap comuruca.t.
Com es sabut, la Delegacto anglesa rtar, el pres1dent del COnsell s 'ha. tuara raptdament. Per a aiXò demaCOMENÇA L'INEVITABLE qu~ "el que es fa actualment a Abtssima per agents anglesos c?ntnbuelx és prestdtda per Craigte, sots-secreta- hmttat a exposar les raons rmperlo- na. els p.ens poders.»
RETORN DE MALALTS
Roma, 4. - Han arnbat als port.s a fer creure al ~overn d Addis A- ¡ ri d 'Alers Extenors, i la integren, a ses per les quals soHtctten al ParlaEl dl::.curs de Houtsson fou prode Nàpols i Mess.na 329 individus, beba la convicció que Anglaterra més el cap de l'Estat Major de Ja ment que el s1gum atorgats els po- nunctat en tons molt enérglcs.
tots ells obrers, procedents de Somà- recolza a Absissinia contra Itàlla ". Marma, vtce-almirall Little 1 el co- ders espect.als que els permetin reaTingue veritable encert en declalia, els qual vénen malalts de malà.- L'article posa de manifest que des- mandant Dankwerts. L'alemanya, que 1itzar un programa de lluita contra rar que els poders que demanava
na. Aquesta malaltia ha. !et estralls prés de l'incident d'Ual-Ual es cons- es presidida per Von Rtbbentrop, es- l'especulació i facin possible el mau- prov1stonalment del Parlament eren
entre el personal enviat a aquelles truïren a tot el llarg de les trinxeres tà constitutda per l'almirall Schuster, teniment de la integritat del franc, absolutament necessaris per al mancolonies, 1 s'ha decidit la repatriació 1 d'Abissínia moltes altres trinxeres, el comandant Kinderlen t l'agregat 1 aix1 com el sanejament del pres- teniment de l"s instítuctons demo.
amb la finalitat d'impedir l'avenç naval a l'Ambaixada alemanya a supost .1 la renovactó de l'activitat crattques 1 posar1en el Govern en
dels més greus.
econòmiCa de França.
Els repatriats han experuncntat dels autos blindats d'Itàlia, i afll'- Londres. capita Washner.
immediata dels mitjans
El senyor BoulSson ha insistit, sota po!;sess:ó
una. millora tan aviat com han a- ma que "Ab!sslnla féu això perquè
per a. atxafar els especuladors 1 proel punt de vista financer, e_n dues tegtr
aixi li fou insinuat pels consellers
bandonat aquell clima.
el franc de tot atac ulterior
raons element!!-ls: mtangibUttat de
F IRA DE BARCELoNA
Dels que han arrtbat, només n 'han ~strangers". L'article acaba dient:
també molt encertada. la p~rt
la moneda I &Justament de les des- deFou
PALAUS DE MONTJUIC
estat nospttalltza.ts 20, i la resta ha 'Tenim confiança que a Londres es
la declaractó en la qual es decla.ingressos.
als
peses
pogut reintegrar-se a les seves res- deploraran aquests fets. Podrien res- t
treure les
Han demanat _per interpeH.ar el ra.va. que el Govern volia.
V 1 S 1 T E U· L A 1
pectives famllles, per tal de resta- pondre a la Iniciativa d'agents 1 funfmances 1 l'economia del marasme
Govern e~ C!Jmumsta senyor Ramet- e~
cionaris locals, però, amb tot, ser- ,
blir-se totalment.
què estan submergides des de fa
te, el. SOC!alis_ta sen~ or Thorez _1 els cmc anys, reorganitzant-les i realitveixen per tal que Ablssinla tingui
1
Aunol
Vmcent
soctalistes
tambe
dóna
li
Anglaterra
que
convicció
la
ELS ITALIANS ACUSEN
zant aquesta obra de reconstruooió
.
.
Leon Blum.
ELS ANGLESOS D'HAVER el seu suport"El senyor BoUlSSOn s'ha atxecat d'acord amb un pla ja elaborat.
per a soHicitar l'ajornament indefi- }'osà de relleu que l'atenció havia
ELS ITALIANS NO FAN
CURAT UN ABISSINIA
nit d'aquestes interpellacions i hi ha. d esser dedicada en primer lloc a
CAP CAS A LA COMISSIO
FF;RIT
Danzic, 4. - Per ordre del Senat dipositat la qüestió de confiança. 'agrtcultura, en la qual està interesD'ARBITRATGE.
Roma, 4. - La premsa italiana es
Efectuada la consegüent votació, sada. la majoria del poble francèsRoma, 5. - Els àrbitres designats de Danzic, s'ha. procedit a la claumostra indignada. i ataca dlrectament Anglat~rra. Els diaris arriben per Itàlia 1 Abissínia per tal d'ar- sura de tots els establiments banca.- ha estat favorable al Govern per però tambe havia d'ésser atesa. 1~
indústria 1 el comerç en la llUita
fins i tot acusar els metges anglesos reglar l'incident d'Ual-Ual, d'acord ris, els quals romandran tancats du- 390 vots contra 192..
Ha seguit la. sess1ó i el senyor contra la crisi i l'atur forçós consed'"haver guarit un soldat abissi- amb l'estipulat en el tractat italo- tant dos dies, per tal d'evitar les
abissinià del 1928, han de reunir-se conseqüències del pànic que s'ha a po- Boulsson ha dipositat també la. qües- güent.
nià"·
Demà. passat, dia 6, es reunlrà a a Milà, però als cercles polltlcs se derat de la població, a causa dels tió de confiança sobre la petició de
Acabada la. declaració ministerial
,
Milà la Oomlssló anomenada italo- li concedeix una. Importància molt rumors sobre una. nova desvalora· plens Poc:~ers.
sonaren vlus aplaudiments en el
. Immediatament s ha suspès la. ses- centre, en la dreta 1 en una part
franco-americana, encarregada de relativa als treballs d'aquesta comiS- cló de la divisa de Danzic.
Sló per ta.! de donar lloc a la re- de l'esquerra, aprectant-se novament
reconciliar Itàlia i Abissínia, però sió de conciliació
unió de la Comissió d'Hisenda de la <11;1e els radical-socialistes aparetxien
"El comissari dé nacionalitat fran·
en els cercles ben informats es deCambra, que hl!-urà de pronunciar- dividits.
clara que aquesta reunió és comple- cesa i el de nacionalitat americana
Danzlc, 4. - Avui el Senat ha pu- se sobre el proJecte governamental.
in •
jatament inútil, "perque les ober- designats pel Negus P0 d
En el curs de la lectura de la deAls passadissos de la Càmbra es
en exam ar blicat un decret, per mitjà del qual
'
bo
tures ja. estan obertes"1
ministerial interromplren dlA Itàlia ja. ningú no dubte que 1~ seva 1a r amb seguretat, perquè disposa que els bancs romanin tan- considera que Bouisson obtindrà u- claració
verses vegades els comunistes.
es va a la guerra amb Ablssinla, d';f/f~n 1 que faran de l'episodi cats fins a nou avis. Aquesta mesura. na votació favorable en la. concessió
~om hem comunicat anteriorment,
a - a • en res no cambiarà la fou acordada ahir, 1 forma part de de plens poders. Si així fos, el rit1 només es té la incertitud en la
i comunistes proposaren
successió regular de les decl&ions les extraordinàries adoptades per a me de la sessió del Senat serà tam- SOCialistes
data que s'iniCiarà. aquesta.
detenir l'excessiu tràfic de moneda bé més assossegat. No hi haurà cap que s'entaulés immediatament el depreses per Itàllà.
bat sobre la declaració miniSterial.
estrangera. El decret té aplica.ció per debat després de la declaració go- El Govern ~ negà a ta lcosa i posà
----------:~~e-------~--a tots els Bancs, 4ct1wc i\1$ d.'I!St~~ yernf.\tn~tal, que serà llegida pel en la negattva la qüestió de confianM'I
1 el Banc de Danzic. Amb tot, roman- ministre c:ie Justícia, en qualitat de ça. S'efectuà. la consegüent votao.ó i
dra.n obertes nombroses oficines de vice-president del Consell.
Hom dóna com a. cosa segura que, aquesta fou favorable al Govern,per
canvi, per a la conversió 41e divises
un cop la Cambra hagi votat el 390 vots contra 192.
estrangeres en cgulden».
Seguidament, es va suspendre la
Els girs postal a l'estranger que-I projecte dels pleClS poders, serà exar
daran suspesos avui i demà, 1 aviat minat ràpidament pel Senat, ei qual sessió i el projecte de plens poders fou lliurat a la Comissió de Fipublicdes anaves disposicions, atorgarà també la seva aprovació.
QUETTA, DE CINQUANTA
RU$SlA . I .ESTATS UNITS seran
nances del Parlàment, la qual l'aper tal d 'assegurar el pagament de
MIL HABITANTS QUE TE·
ASSISjJ;IXEN PER PRI· salaris,
CONTRA CAILLAUX I A provà per un sol vot de majoria (19
comerç, navegació, etc.
NIA, S'HA QUEDAT AMB
MERA V..E(tAOA A LA CONFAVOR DE LA DESVALO- vots a favor i 18 en contra).
Els contraventors d'aquest decret,
SET MIL
FER:E,.CfA
RACIO
El projec~ té el segilent text:
que no diu quan podran tornar a
Quetta, 4. - En aquesta ciutat soles
a
matf
«Amb ObJecte d'evitar la desvaloAquest
~
4.
Ginebra,
Marsella, 4. - L'antic Inspector
obrir els bancs, són amenaçats amb
lament resten 7.000 habitants, els
del franc, el Senat 1 la Camrltzació
Conferèn19
la
inaugurat
s'ha
onze,
de Finances, Giscarde Destaigne, ha.
fortes multes.
quals s'eixoplugu.en en tendes de
Treball, presipronunciat un discur en aquesta ciu- bra. co~cedelxen plens poders al Gocampanya, que llan estat aixecades cia Internacional del
cUda pel delegat italià, De Michetat. S'ha. mostrat contrari a les me- vern ftllB el Sl <l'octubre vinent per
als terrenys de l'antic Hipòdrom. Jj
s.
sures adoptades i a la JJCllftlca que tal que adopti totes les mesure¿ que
S'han rmprovlsat hospitals, als quals
De M.;., .lelis pronuncià un discurs
segulrà el ministre d'Hisenda, senyor jutg1 aproptat!es per a la reorganites troben recollits 4:000 ferits greus, donant
la benvinguda als tres nous
Ca.lllaux. Ha afegit que, a despit za~ió de les fmances nacionals, l'acque són atesos per personal sanitari
~embr~ de la Conferència., que són
de les experiències monetàries fetes tlvttat econòmica i l'evitació d 'atacs
militar.
els
1
Soviètica.
Unió
la
Afgarustan,
I
Kansas Clty, 4. - Mentre els a Bèlgica. i a Anglaterra, s'ha de- al_ crèdit públic. Aquest decret puPer ferrocarrU han estat ja eva-- Estats Unita d 'Amèrica.
avions i embarcacions de rem conti- mostrat que en aquests casos cal blicat pel Gabinet ha d'ésser presencuats uns 10.000 supervivents de
La Conferència ha elegit presi- nuen cercant pels mllioClS d'cacres11 anar a la desvaloració, com a mesu- tat a la Oambra per a la seva ratlQuetta i la seva regió.
abans del 1.er de gener de
Vint-i-un grans avions de bombar- dent el delegat. sudafricà, Crosswell. de terreny inundats supervivents 1 ra més efectiva per a superar una fica.ctó,
l'any 1936.»
victimes, la regtó centre-oest està crisi.
deig i de transport efectuen viatges
sense parar. En els viatges d 'anada
LA CONFERENCIA EXA· amenaçada de noves ínundacion15. A
ALTRA VEGADA LA Dl VI·
PUJA DELS VALORS DE
porten a Quetta queviures i medicaMINARA L'ESTABLIMENT l'Estat de Kansas ha crescut consi810 DELS RADICALS SD·
L' ESTAT
derablement el rtu Kaw 1 els seus
ments i en el retorn condueixen reDE LES 40 HORES
CIALISTES
afluents. El riu Missouri està també
fugiats.
Paris, 4. - En la sessió de Borsa
Pa.rts, 4. - Es concedia veritable
Ginebra, 4. - A la reunió oelebra.- a punt de desbordar-se.
d'ahir els valors de l'Estat del 3 per transcendènct!l- a la reunió del gr.Jp
da aVUi, l'Oficina Internacional del
els de radtcal SOCialiSta de la Cambra que
i
97,
a
78'60
de
pujaren
100
en
Cll-lcula
es
morts
de
nombre
El
Treball ha. examinat el projecte de 145, entre Colorada Wyoming, Ne- 5 per 100, de 106'50 a 110'50. Altres
va celebrar-se sota la. pres1dencÚI. del
conveni establmt la jornada de 40 braska, Kansas 1 Missouri.
papers han millcrat tambe. S'atri- senyor Hernot. ~quest, comprenent
hor~ setmanals de treball a clnc
cotització
la.
en
canvi
aquest
bueix
Sl be les aigües han començat a
la gravetat de la SitUaCió, pronuncià
ind~tries que són: Obres Públiques,
hi al que que es restableix la confian- un enérglc discurs, 1 tracta de condel Ferro 1 de l'Acer rettrar-se en molts llocs. encara
Ha navegat a una mitjana Industnes
adoptades
mesures
les
a
gràcies
ça,
les
per
Isolades
persones
moltes
ha
vèncer els seus companys per tal
Const~cció, Manufactura. del Vidrè
aigües, que s'han refugiat als terrats pel senyor Caillaux, així com a ·~s que votessin la Llei de plens poders
de més de 55 quilòmetres i Industria Minera.
que ha. fet respecte 11. al Govern, però, am btot i els seus
Donat amb la coHaboració dels Es- 1 arbres. Existeix perill de propagació declaracions
polltica que pensa desenrotllar. desesperats es1orços, no pogué vènper hora
tats .Units en la. labor de la. Con!e- d'epidèmies entre els supervivents la Als
financers diuen que cer la reststencla. d'alguns.
cercles
rèncta apareix assegurada, es consi- que han pogut refugiar-se als pobles
Paris, 4. - Les esperances que es deren com a molt grans les posslbl- alts, on no ha arribat la inundació. els fets d'alúr a Borsa són slmptoEl senyor Herrtot acabà per indi _
temen a França que el paquebot ge- lltats que s'adoptin aquest any lm- En la majoria de llocs l'aigua bona ma que la. crisi econòmica, que, com nar-se i .perdrela paciència, i abaggant «Normandiell batés el rècord de portants mesures.
per beure s'ha barrejat am:b les de hom sap, han creat principalment donà, VlSlblement enutjat, la sala on
els especuladors contra el franc, ha. es celebrava la reumó, i declarà
velocitat a l'Atlè.tnic Nord, han esLa Conferència examinarà. un pro- la. munda.cló.
tat realitzades.
que presentava la. ditrussió de cap
jecte de resolució sobre la dlsminu- Les aigües del rtu Republica.n han estat superada.
del Parti~ Radical Socialista.
El «Normandie» ha efecuat la tra- cló de les hores de treball per la portat la inundació fins a la seva
LA CAMBRA DENEGA ELS
vessia del Sud d'Anglaterra a Nova ComiSS!ó de Treball. Demana. a la desembocadura., al Kaw, al qual tamPLENS PODERS I BOUISYork en quatre dtes, dues bores 1 Conferencia que aprovi el principi de bé desemboca. el Missouri, a Kansas
SON DIMITEIX
catorze nunuts. El rècord era deten- les 40 hores setmanals com a. l'estan- Clty, per la qual cosa hom tem que
tat fins el present pel paquebot dard.» general internacional de la queden inundades les parts més baiParts, 4 (Urgent). - La Cambra,
alemany «Bremen1 en quatre dies Jornada del treball 1 com a guia de xes d'aquesta ciutat. Les línies aè- en reprendre la sessió, ha denegat
l'aeròdrom
base
per
tenen
que
ries
catorze hores i vint-i-set minuts.
l'organitzade
membres
dels
l'acció
els plens poders al Govern BouiSSOn
La mitjana de velocitat aconsegui- ció, sense perjudici que es consideri munictpal, proper a la desemboca- l aquest ha presentat la dimissió t~
da pel cNormandie» en el seu viat- la possibliitat d'ulteriors reduccions dura del Kaw, al Missouri, estan tal del Gabinet.
ge magural és de 55'52 quilometres quan ho permetin les circumstàa- preparades per tal d'evacuar davant
per hora.
cies_
el més lleu perill.
Bema, 4. - El conseller general
EL DISCURS DE BOUIS· seny.:Jr Motta ha declarat aVUi daHom creu que Junction City també
En el period.e de resolució es reSON EN DEF ENSA DEL vant el Con::.ell dels Estats SuiSsos
corda. que són molts els milions de serà inundada, ja que en ella lli ha
FRANC I CONTRA ELS ES. que el Consell Federal ha mtervin~
treballadors que a tot. el món sofrei- tres rius petits, les aigües. dels quals
gut prop del íove-rn ttalia referent
P EC ULADORS
xe.n privacions i porten una vida. determinaran la inundació de la CIUmtserable, de la qual tenen dret, en tat. l del lloc militar de Fort Rlley.
Paris, 4. - Veritablement efimera a les o~anltzaclons feiXIStes fo~
mades al si de les colònies suïssês
A l'Escola d'Assistència Social per justlcla, a elevar-se. Afegeix que l's Avnnt.çant-se a la inundació, homes ha estat. la primera. i última victò- d'Itàlla.
~ la. Dona, els dies 7, 11, 12 i 14 de convenient que els treballadors - !ins 1 dones camperols, que s'emporten ria obtinguda. en aquesta Cambra
El Const>ll t-'ederal suis ha. comuJUny, tmdrà lloc la lectura de P<» el ~unt en què pràcticament pugui tot el que poden transportar dels se.Js pel Gabinet Bouisson.
Roma. que l'as·
sies de J. Sànchez-Juan, Josep M. de reailtzar~, tinguin participació béns. fugen del perill per !el! carreLa Cambra, que aprovà el vot de nicat al gç_vern deorganitzacions
les
Segarra, Clementina Arderiu i To- als benefiCIS dels ràpids progressos teres, plenes de llot t mig inundades. confiança al Govern per 390 vots a ststèncla d~ dites
mas Garcés, feta pels mateiXos au- tècmcs caracteristlcs de la lndllstrla Els ofictals i soldats de Fort Riley favor i 192 en contra quan es tracta coru;tdera pet:judtclals per a. la norl'esa
SUlSSOS
dels
extStcncta
mal
moderna.
tors.
els presten ajut, per tal que l'èxo- d'ajornar el debat sobre la declara- tranger.
Per a invitacions, cal adreçar-se a.
L'Oficina Internacional del Tre· de es faci mes ràpid, per la qual cosa ctó Illlnisterial. posà despres en mlla Secretaria de l'Escola, Corts Ca- ball sotmetrà ulteriorment tm pr~ facillten muls 1 els camions de l'E- norla. el Govern per 264 vots en contalanes, 669, pral.
jecte de resolució a la Conferèncta xèrcit. Els camperols s'enduen els tra 1 262 a favor. quan en repten- Les cinc germanes «bessaObte un gran èxtt la bibliote- aJ1?b el tl d'assegurar l'aplicació de bestiar. Els camps verds de blat ~s dre's la sessió es tractà de la conca «El Camí». recentment llançada pnncipt de les 40 hores setmanals consideren perduts. S'han establert cessió dels plens poders.
nes» del Canadà
al public per «Edicions Proa» 1 dlri- del treball, sense que resulti d'això
Per la importància que té donem HAN FET UNA EMISSIO PER RA·
de socors per tal d'atendre les
81da per Andreu Nm. Fms avui van reducctó en la manera normal de llocs
XIPOLLEIG, PLORS 1 GE·
DE
OIO
mimajor amplitud a. la declaració
persones que no tenen aixopluc.
publicats tres volums: •Els movi- vida dels treballadors.
MECS L'EMIL IA E
Bo
¡ lJ d
ls
La destrucció produïda per les
S LA QUE MES
'
ments d'emanclpacto nac10nab, per
Uisson a la
egi a per
1nundacioC1S continuarà encara du- n tena
S'HA DISTINGIT
Cambra.
Andreu Nm; eLa ¡:ran revoluctó que
, 4. - El canatCanadà.l
Montreal
q
document
el
dlent.
Començava
aigües
les
perquè
dies,
alguns
rant
ve ... », per Jacques Dubom, traducctó
~is ~f!e~~es v~~~s 1 ~5 ~~ms amb l'actual Govern representava la un~g dà ha celebrnt. co~ un esdevemde Joan Puig 1 Ferreter. 1 «Que ha
que m~s àmplia. a la qual s'havta arribat t ment nnciunal; I'Aruversan de les
troben al seu pas.
passat., de Trotzk1, traducctó d 'Ande Ja gilerra. i això amb l'ex- Cinc nenes bessones Dtcnne, !es
dreu Nin. Temes poliucs 1 econòmtcs
I despres
prés objectiu de mantenir el franc quals es trol>en a Callander <Estat
.
•
són tractats en aquests lltbres amb
.
gran competència i un espant moI Rodek, en un article, diU que 1 restaurar les fmances i l'economia d'Ont!Jril. •
0
dern.
«El Camill publicarà obres fona.- El ministre de la Guerra diu la U. R. S. S., Japó i Xina
1
mentals 1 d'actualitat sobre qüestions econòmtques, polltlques 1 so- que en plebiscit el poble VO· no tenen Obstaci~S racials ~~=~~~=~s ~~~e~~ mesures ~ ~~~ò¡g~~~~~ ~~amb~)~ò
ctals, base d'una documentació sòliLa declaració ministenal continua- dels) seus ldpolle¡g &..'llb l'af¡ua_ Desentre Sl
.
da en aquestes matèries.
tar à per la monarqUia
pres d'Una a. una, foren posades daMoscou 4. - Ei conegut publicis- va dient:
«Contra els especuladors que ar- ;;an~ el 1 mtcròfou i emetere~ gemecs
ta i lider comunista, Radep, pubilAtenes, 4 - El milllstre de IR ca un artlcle en el qual manifesta rumen la nació, el Govern d~ne&- dl;tiJ~ ~Wlats. En parttcular es
Guerra. general Kond:¡-hs ha decla- quP. els So·n ets desttgen establir re- denara una acció verament bmtal
:a..
e
rat que creu que en pleblsctt que ~e lactons amistoses amb el Japó, sobre que resultt dec-lst"a. o amw1 t França s'h~~ és sabut les cinc bessones
perquè
~rec.
poble
el
tot
celebrara a
la base que tots els poblemes pen- Iu planen ob!:cures amenaces que na! d ~~en ~a ~lòrta nac.loaquest decideiXi sobre el règtm mo- dent& entre els dos pa~ han d'és- posen en entredit la seva llibertat
les qUlUs hAn estat
e
narqu1c o republ!ca, b:l haurà un 75 ser resolts, ja que són comuns ds
L'obtenció de plens poders la. utl: f'nflades a C$P('c¡allste~ en. puénc~
per 100 de '\'Ots favorables a. la res- lnter~ de!s Soviets. Japó 1 Xina li tzara. el Govern per a presen"Br les ura, ela quals tenen cura d elles, d ~
tauració.
CO~b els Pr1nctplS ~ mètodes mes
Afegeuc q~;~e gran part de la. Untó lnstituc10ns amb absoluta energía.
Es creu que dit pleb~i:; tindrà SovJet~ca. es asatl.C&, 1 no pot ha\-er.
s.
ei: m
Considerem que Ja crisi
oon\'ocala
de
despres
.es
1
un
1Io::
Com que les cmc bessones Dlonne
~g x
hi ob5tac1es racials, com ocorre tn un unportant la
1
tona de l'A!seznblea Nacional.
164 relacions europees amb el Japó. ment. de ¡64 fin~~queaporeti?tabll- pertanyen a l'Estat, els pares no bsn
r apa- pres ps.rt en aquest Aniversari.
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EL T:ERRATREMOL ·REUNIO DE LA CONFERENCIA
DE BELUTXI STAN ,INTERNACIONAL DEL TREBAll

Les inundacions dels
Estats Units

El VIATGE DEL «NORMANDIE»

UNA RECLAMACIO DE SUISSA
CONTRA tA FEIXISTITZACIO
DELS SUISSOS A ITAUA

NOTICIARI

lES DRETES GOVERNEN lA •
REPUBliGA GREGA I
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EL TEMPS. - A Catalunya el cel està en general cobert o gal•
rebé cobert Els vents són fl uixos del sector N. o en calma . Durant In darreres u hores ha plogut a Cledes, Camarasa, Estan8en•
to, Capdella, Pobla. Ribes, Manresa, AdraJl, Frlsser. Molina, GIrona
1 Nuria. La max1ma rtgistrada ha estat de 18 litres per ~etre qua·
drat a Molins, 16 a Seròs, 15 a Fresser, Estangento I Nuria , 14 a
Capdella 1 13 a Pobla.

Bar~elona,

dissabte, 1 de JUi1Y del 11J5
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Dimarts es reunirà el ple del

T. de G.

per a discutir

I

Madrid. 31. - A Ics deu ad mati
çondults del> de la Prcso Çcllular. de Ja ma.H.'IXB. manera que eiS
GleS anteriors, els prcx·es~ .PCIS
Euccessv.. de Cat;ütm)·a. A un Quart
d "onze arnbep a.l 'fnbunttl Suprem
A Ja Sala. 111 na molt mes pubhc

!)Òil

PARAULES DE LLUIS COMPANYS

que en dies a.utcnars. Assisteixen a
re.ctc del JUdici bastant.$ dipUtats
de 1 Esquerra. els germans del senyor Compa.nys. el senyor Cales .PI
1 Sun;¡.er 1 rex-mm1stre seu,yor NI·
colau d"Oiy,er.

•

I

dictar la sentència

Els senya ls po ítics

E;i multipliquen. d'alyun8 meso.. ~:nr;à, els senyals a' urt canvi
en l'opima popular espanyola. Molt n.es que a Catalunya, aquest
canvt s'opera aL conjunt a' .ê~pan~a. Act, a ta terra catwanu, no caL.
eL canvt, perque t"espcnt ae la RepUotzca acL 14 ct'at>nt no ht !ta
tallat mai: t st tronlolta p cc o molt e¿ Cita. lli el..: novembre det
El PH.ESIDENT concedeix la pa.- 1933. per et¡;cte aet movrment exterior de tes dretes espanyoles, el
raula al senyor o~sono I Gallardo, dia 1~ de gener de fany ¡¡egüent t•a es~ ratificat t retermat per
defensor del senyor Uu1s Oompany.s. ta vtctòTia. ac ta coattcto u esquerres en tes eLeccions municipalS.
Catatun11a !ta estat sempr~ contràna a la poltttca que repre·
.senta l'actuat Parta ment espanyol. 1 .a mateixa cos 1 pot ctir·se del
Pats Basc. A ta resta del terntori de la Repubtica, va tonent-&e
l'avantatge que les dretes ht aconseguiren. i a hores d 'ara. l'espertt
d•l H d'abril torna a predominar.
Tat és. en rerum, el preser' panorama poltttc d'Espanya.

Comença la sessió
A les 10 5-' el President dóna Ja
\eu et at:cUcncia pllblica.
F..& reprén ~1 judici oral.

!L'informe del seny or
(Text taquigràfic)
El senyor PR~ Sl D!tiT: ~ls senYf)rs processats que es posm
clempeüs. ssnyor~ processau: Hi ha alau de vosattrn que h&Ai
de manifestar quelcom en llw- leg!Uma <Sefe11sa?
El aenyor COMPAHYS: Amb Ja wènta del stnyor PrKident.
El senyor PRESIDENT: ¿Ho feu e" "om de tota ela vostres
companys?
:
El senyor COi.4PAN't'S: Sl, senyor.
El senyor P~ES ! Oi!NT: Dones poden a.aèure's els altres
••
processats.
El s.nyor cot.•t-t. .. :>: Per a parlar, per • dir · prirner unes
paraules molt breus eu nom propi 1 expressac · WJil'ill, paraales
breus tambe en les quals crec que eMertaré a interpretar el pensa·
~
·
ment dels m.tUI oontellers 3Uipettsos.
En nom prOfJI per a lnsistlr a recabar per a ml la responsa·
billtat maJor. Els meus companys, per la serenitAt de llur esparit, per- l'afecte que ·em 1enen, per motius d'elegància espln·
tual senten anhel I satisfacció a compartir en Igual llur respon·
sabllltat amb la meva; perb a ml em produeix una sensació, que
ta que aprofiti per a dir, tenyors del Tribunal, que •lxb no seria
JUSt. Ja que el major retponl&ble sóc Jo 1, per tant, he d'absorbir la maJor part de la responsabilitat.
I en nom dels mau¡ 09mpanys · he Q.e dtl'," &fi~o pel ooatre
• honor, que el mòltll CJ18 determlnà els nostrea açtes no fou altre •
que la defensa dl la instltuolons...reputJUoa'ISN I del àU contingut
1 la llibertat de Catalunya consignada en la Constitució de l' Es·
:at I que Catalunya acceptl com a tran•cotó I per a resoldre, en
l'àmblt ¡torlós de la nova le&alitat ra¡JUblicana, aspiracions pa·
trl6tlquea que havien estat constantment asfixiades I Hcarnldes
1, per tant, perillosament exotU.del e" el ,..g1m d'a!Hlns. 1 afirmo
pel meu honor davant el TrïlMlnal, davant el meu pals, 1 davant
la Hlstbrta, que la reunlo que J~l Govern de la Generalitat oele·
bra el 6 d'ootubre. I en la qual fou aprovada per unanimitat l'al·
locució I l'acord que Jo vaig Jle¡lr des del balcó de la GeneraU·
~t aquella tarda la motivà la dlsc:uss1ó, l'examen JSels anteoedtlntt, l'examen de lea circumstàncies polltlquei planteJades. No
\'fll'là m*' quo sobre això, sobra sl era enoertat o no a~ar que
la Republloa. auanyada el 1& d'abrtl •tava en ¡reu 1 emment pe·
rlll, I he eatava tambt per OOnMqü.nola la llibertat del nostre
pob4e.
.
En la nostra vió& polltica era reoent el 1"8Cord d'un fet de
força qua malaurt els primers llaiSO& autonomlca de la Man·
comunitat, 1 per un titubeig e per confiança al pr1no1pi 1 a'ana
esfwnant. t aleshor.. no solament • per~ la te, ~no QUe de·
••au• oompletament l'al• senttrrM~ntal nacaonallsta de 1a noetra
terra I alxo es 11 QUO no vouem qua ooorrep.l6s.
El .Uil.YOr F1scaf ha parlat ' ha volgut abrumar-nos amb les uves paraules correctes, amb proves
d"allo que a JudiCI acu hav1an estat com a proves quo no•Ures venlem pre..-rant cte tempe fets deo
tormlnanta òes dtt 8 d'octubre. Està bé 1 amil sat11 ftccHò aoceptarlem, aenyor flscai, amb 1ntensa u·
tbfaocto, qtM_ Cat.attmya quedts apartada I a un costat. El senyor fiscal qualificà, per a donar m 111or
ta ansaoio d'un cop que es clonà per un Govern que tenia l'Ordre Públic 1 el quallfiOt de oop d'Estat
raator.al. ¿Per que eop cl'Eatat reslonal? C.tal~na absent¡ no voltem ~ Catalunya r~stés fora de la
Llt• 1 ~:te la conamuoló.
1 solament em resto.& subscrture unes para.ules del meu defensor senyor Ossorlo ~ Gallardo al qual
:suardare 'Sempre reconeixement etern que laia extensiu, en nom dels meus compan)!s als altres defen•
sora. I no vull Otr sobre això més que unes paraules que no votdTI& fossin lnterpretad!IS com una arro·
¡ancia 1mprop~a I que no voldria qua els donts la mallola una interprotaoió equivocada, d'Indole contra·
rlll, que ¡::o;ués re¡;wgnar la rwslra urena altivesa. ~11 defallim per oondJcló humana sabrlem mantantr
ta nOilla ólgn&tat òe la ropreeentac&ó qu. la noatra terra ens ha donat.
Par ultlm, ekoeífentlaslm senyor Pl'8$ldent, ••nrora del Trlt»omal. no crM que s1gu1 ni pugui sem·
blu di&mlm.lctò mi respecta fl'.lll mereix d'aquest TribUnal sl dic que amb lea atltbuclons liUe la llei
11 dóna pot pnvarooa de Dtns ll'IJ8 eat1mo mo1ttss1m 1 que per tant eiPirent el seu veredicte, no amo
tnq¡.¡Jet.Ut, poro lil a.mb sran fnteres; paro que ol nrechcte que mes ens Importa es el que pronuncií en In
ttno. cons!!Wine• et nostre poble que ens conferl la seva representaolo, respecte de Sl hem estat fidels
a IN fto:itres prome:;s, a tes nostres propagana01, ala nottra significació, a la nostra doctrma, al nostre
ooure, a la nostra traJeotorta da tota la nostra vldl.
I per a mec endavant,~ óí el que Importa, per a m61 enClavant oom a d&pOS&tar 11 de l'autono·
IWU& de catalUnya, cte:S liOUI sentiments, ca. i& NY& vokm&at polltl- nacionalista, per a mts eodavant,
que 6a el que 1mporta conservar perque N l'etern Immutable. per a més en~vant tota WB&da que
els n11.0tres volgut$ I admirats defensors han parlat de Ja Història. jo tte re deo!flrar: ctut esperem tran•
quils el seu veredicte definitiu. amb l'ergull •I oor lfte• 11. OltMCièncla. No ttnc rea mes a dir.

Ossorio i Galla~rdò
(Text taquigràfic)

El senyor OSSORIO I GALLAR· suspenso de Ja Generalldad de Ca·
DO : Con la \'ema del Tt itmnal y etl talufia, mi illliJO y comp1.1\ero D.
'
defensa del honorable Pres1dente Luis Companys.

La personalitat de Ltuís Companys
:·El · Tnounal tiene ante su altal D. Luis Companys , un separatista.
De~ues la Prensa, e1ertos órgaconsiÇleración u11. hombte, una !or.
mula y una.· circun.Stancu. Ello me nos de Ja Prensa. han dirlgldo soimpone, para una . buena sistemati- bre el Sr. Compa.nys y sus colegas
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COM PARLl:N

ltn comentari de
11
ln orm ciones1"
Kedild, 31. - Diu tiiDr(X'mJicloen el &eU. :nu..-.:n> d'nvul, rn·
la \1&ta contra e1 ~
t~t-Ge
den~ J. conseUcro del da.rrc::- Go\-em
de la Ge.ueraUtat:
"Loa dllcursos QUC ante el Tnòu·
~ de Garant~ h:Ul pronundado
lea defe:a8Cift.S de los acusados en la.
- I n . los Hmderell de la
G.-nt'4a4 cie oaula6~ suble...._...
J1IÜI& d ¡ de octubre, H•
...,_
Jia Pf'DCiwci:DdG ft:rdadera ÏJidlJIIIl·
d6n en el publico. N:ldll tle:te que
'ftr 'fa misioa de 'b \!C!.enss ~e tos
~. respetaol.'l ~• lente que
a. ella se Umt~. c:c;n la a¡:olo¡ia. uet
MU""..o 7 la eD!laetóll de ... cnmiu..
- . Y ee MPclerta -~ eua el respe.
.. . . . . . púW!ee de Madrid. ba QOII•
-.te a 101 pr-oe-4~ 1' CCIIl la dr·

,oea"4

cutlSpeotc:lón con que aslste a. a vista
si.D. eoaeclmur a\ '1"11tnm:tl con ma·
nl.felta<-lon~ de ninrunl'~eTO {con·
clllda bkll 4tlllit'-a per cierio a la
qae eJl Ba.Kdoillll. ae ha. aqajél.e ea
casos parec:id-, en lGa filie huta
lai c:.mpll\ehes dit elrin ~ll,jetfi!J .u

ahor& eatàa en el b~.~~qldlle .haa me·
~ído pr~ a. fUJIC!~tJUrios jud.Jciales), lli: conrlerla mal, detlmos con
esa ctwrtcdiÏD popèu la ac~cún
c!e lM

dele~s. ~jcs

pDIJtt-

co$o a.za.nl&w, •('(l.l.lii~ IWlpllÜuat.e d'! 1~ c'll.lpablt'.l en •am& que,
callcnt.e t<>da.vf~o la. san(Tc de Jo¡;
so\da.dos de Espafla. '\Jcttma.s de la

reoelión, se permit.en presentar a los
ertaúD&~
~
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como f~ a la &niclisa

*

OSSORIO

z.ocíon ~e
sep~rada

mi defensa, la. aprcciación
de caàa uno de estos t~·

mas.
El hombre. En la. noche del 6 de
octubre el cxcclentJS.ímo Sr. Presldente del ConseJo dc Mimstro¡¡, D,
Alejandro Larrou•. habló a. los el>pañoles por la radio y dijo, entre
otras cosas~ «El patrlotismo de Cataluna sabrli. illlponersc alli mismo
a la. locura separatista.» Es pues

En aquests moments, unes eleccions generals :e;;islatives,:- aue
~n essencialment pol!tiques, serien les mes indicades. Però qualsevol consulta. al sutragt popular servtrta per a exterioritzar ·amb
xttrcs tndtscutibles l'estat de L'opinió, i tindna conseqüències polt·
tiques de gran abast. Quan hi ha els senyals ob;ectius i inequtvocs
ct'un canvi en el~ corrents populars, es necessari, dins un règim
democràtic, donar al cos electoral l'avinentesa de pronunciar-se
catt(lórtcament.
Cal ~lebrar eleccions. MiUor que tossin legislatives. Pero, en
una torma o altra, cal donar la par{;tula a l'electorat. Un Parlament
t un Govern eatan mancats d 'autoritat moral quan extsteiJ: la convicció que ~a11. detxat de representar la voluntat de la matorta
det poble.
Les utees f els partits, es dtu, han de trtomtar pels camins l.è.
gals en un règtm de democracta. Està be. Per ai:tò cal deixar obert..!
t lliures aquests càmins. 1 quan hi ha sen¡¡als evidents que el$
ciutadans volen ésser consultats, s ha et'anar be7t aviat a la conwlta. democràtica, que és el camt mé-s dret t més segur.
A. ROVIRA i VIRGILI

.{ormu;taa, es <teci.T, agJ.LaC1on c:ons- aa. obra àC JUStlCUI. mumtras no sea.
tcuct.in., 1 y& se empieza a dibujar barrada, se entrega a la. lucba. en dela lucba. que Je ha. de ca.racteriZar y tensa del proleta.nacto campeslno.
que la ha. de acompañar toda. su ¿COmo? ¿Con que arll18ii? Yo recu~i'
vtda.
do como entraran otros en esas lu.El a11o 11117 es elegiclo conceJal en chas polit1cas. Por motlvos de re¡Ba¡:celona. Poco tlempo despues que- peto y de deUcaaeza, no recordare
da. preso en el «Alvaro de Ba.zan». mtegramente articulos penodlst1cos
En 1919 es preso en el cGualda» y que, por otra. parte, estAn en el reenviado desde alll al castülo da 1a cuerdo de todos. Alud.J.re solo a ta
Mota. Ei al rr & geitiooar 6U llber· !rase detmit1va con que acaba el artad ct¡ando p1erde la. vid¡, Layret, en tJculo cumbre de un caudillo. se dlun aseslnato pollc1aco. Lue¡o es ele- rl¡e a. los jóvenes y les cUce: «LuI QALLARDO
gl.do diputado por sabadell y luego, chad, matad, morídll. El sr. Compenetrado de que en la prop1edad
de Gobiemo estu y ottas ea!Jíice.· l'lll1!-l es.Paflola. h.ay una. renúniscen- panys es un revolucionano que no
c1ones: pertidoo, ruínes, cobardiiS, cla feudal que perdura e impide to- ha. dlcho nunca «M&tad» a na.d.ie,
seflor nscal.
ca.lculist&.s. . Companys, decian otras
veces, ejercia la represeuta.ción que
el Eitado indignamente concedió con
de.sdoro y de&lgtÚOS tr&ldorea.
Todos estos nombres .son calific&·
¿Gual es su lucha. en defensa ael que el Sr. Cotll~s ya otra. vez a
das en coDJunto como rruserables de
la. Esquerra. Y no continuo entresa- proletanado campesino? Otra edúi- J.& carceL Se inici& 1& consp~.tac 1ón
cando el Honlegi.o, porque no resa- ca.ción; la creación de la Un!<m aa de D. Jose Sancnez Guerra, QUlen
rabassaires y aparceros de Cat&lu· l!nme. mmed.1atament.e al sr. Comte el estómago.
ful. ¿Ha.ste. dónde na. llegado este pa..oys. A esta labor ~ entrera. ca.e
empello del Sr. CompanyS? La union la. D1ct.adura. Lue¡o Vlene e1 Gode rabal:sa.I.Tes ttcne .boy 80.000 nuem- blerno Berenguer, ael cuat yo quiero
broe, m6s de 1.000 Smchcatos, caJas dec1r, como he de decir •~empre que
rur&le3, r;eruros para tode5 los acc1· tengo ocaslón, c¡ue no tue una ài~
dentes de las pe1'80%l&S y de las co- tadura., sino el mtento de un05 ~·
seehas, ca.sa.s que compran semilla. bres honrados para. salir de la Dic·
na un cooeepto exacta de su pcrso- al extranjero por gra.ndes cantida- tadura. y normallzar la. v1da. JUilClica
naUdad. D. Luis Companys es un dtlfi e msutucum~ que operen por <Wl pa1e, con JtOcO allento, con erro-·
reYoluetonariO, un revoluctona.no .Je mUiones. .l!:5a es la rerol.uei()n que res de pa~rtwa., pcro con nobttoda Ja vida. El agitador que se es- siente y practtca el Sr. Company.>. llsuna intenclón.
Llega. la dictadura y sobra. decJ.r
fuerm en la busca de una. \1dl\ mejor cm el orden 60C1al y en el pol1Uco: pcro como buen revoluc!onarto
es un OOllbtruet<r, porque .:uncamente los msensatos ckrrlt.n 5\n pensar en lA CXJOStruceión. "Es un revoluciona.r10 del Ujo ejemplar de
uambetta. Companys ha pasado me\'!me el Gc.bieroo Bereno:~;~:r , el tnUJúo, Ourantc el dla l:ll>e pland1a 4"taa en las carceles. en lo.:; barcos. en los c~illos, :nn detenclones re~tatlece lc. A¡'Untc.mlentoe. h&- tea en Ju maz:as n:publtcanas, 1m
juWaale¡, por ¡xrsecucwnes guber" clenc!o 105 , nomtx-amtentot; aut.ama· ta.rrto LOrpreoc:11da.!. por el e~nto, retlco.; a 106 que nub:.Uen aido coz:u:.. conozcàmolilo, que es lo que bay c.u~
natl\-a&.
Jalcs i~ttlmanlente deglàQa a.nt&ño ha.cer, porq1.1e evidentemente laa
con el mayor D\lmero•de \'OtOS. El elecctones municlpa.les dell4 de l.bnl
Sr. CQmpulya no.Mfpre-sa a eso, exceden mucho de un !enómc!:uo puno va al A)'Ul'ltamimto. be acen:a ('1 ramente .concejil. Ea el é:ato repo;¡derrumba.mtento de la M001U'QUl&.
pubhcano. ¡Pero qué è.aràn Jos ,...
Se s.nunclan 1&6 eleccloc.es genera- publt.canos coa su éJCtto? li:n Nadri<1
mente en S'J ~samlcnto y en 511 ls ~ 1\1~ la Esquena. Republicaru; està constltuido el Oobiemo, el fU.
v}(la, con Layret y con Segat, dos tle c.. :duna q'Je se forja, senores, turo Gobierno, en tunclones toda.vi& '
L"Splrm:s d~ se!ecC'\on, etes a¡;rt.adort!> m ocho dlas. ~ 01.:no d1::.s por el del Cotni~ revolucionano. En Bar·
del pensamtento y de 1:1. conc1enc1a, tmpu.L\o c;e l.lllQi, 11om.bre.> arrOJidoJ. cetona se rcWlCn en el cafe Colón
1unp1oo en 1& mtencion, nobles en y lleno. c¡e fe. TmllSC'..llTt'D epe~ rn la noche del 13 perliOrUla desta1& conducta. Lo$ dos han stdo &se- dOll 111To4oll8S euaooo llegan Jas eiec- ea.disl.mas de Ja lf,quierda.. ¿Que r4
sina<i.os. Y ya entonces los extremiS· ClOil!!S del J.2 Ci.e abnl. lAI. Esquerra ha de bacer7 Unoa d!cen COOftii:V
t&f> atacau e m~n al trio ~... presenta. 25 eaootdatos y triunfan
Comp&llfB, 5efU1, tae.bà~oler. òe. l'e-' 2~ Uep el 12 G8 Mn1 y d~~
,..... a . ....... _.
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«M'honoro defensant el senyor Companys»

separatlitl., trat<\or, pèrhdo. mi·
acrablc, nada menoo que estas y
otna cuantali cosas mà& ca el scño!"
funde una 'I'"IU$.!''0 jur.dioJI rl'bJIC!· Compa.nss, a quien yo mo nonoro ~n
t3.bl" .. en o una Jll'OJUfanda pollhca defcnder. Pcro, ¿dc verdad es esto?
rtpot;o~va por su oculvn y por la
¿No sera nuE:itra prlm.era. obllgacton
ocaslon en que se reali%a.."
ciespejar el campo de los errores de
los proceaad01, lun¡narlo:. dc Jaa pers.ecucwnes, de la ma.lque1'1!nCla, dè1
apasionamlcnto politico? S1 es fWldamentàl en los )uieí~ cnmlnaloa,
conforme no sólo n la tecmca moderna, smo a Wl sentido de seremdad. Ja tnd1v.csu~6n del dolito,
;cp;~mPS .antc todo que es o . Luts
Del Delegat de Treball a Ca- COmpanys Y formemo; por su hlst()-

Dues dimissions
que són admeses

talunya, senyor Batalla, i del
Director General de Seguretat, senyor Valdívia

en Jcrfti- defen~~&.
To«as Jas oudiU ddlea te.cr ~tadrld. 31. - El seeyor Lcrr,1UK
limlt.e ~ e!!O u d~ PNir eatre eJ ha i&ctitat al Oo:u:rés ra s:cnatura
~do ~nn-.1, 1lirl ~testa. Le. de· de S. Z. el Prcsidetlt c
lla Repufe~:o. de los ti&Jp&biH b~n ~tà. t:,s blitl\, a la qual ~lgu!'en. tm'IJ'e •ltrel>
una mls1iin que ~ lt-y l'CCOtlJ)Ce peco úeorel.s., un ac~tuuL la tl.mus:;¡o Clet
que no putue utiJlUI~c de!tnatura- Cltrecto: ~nl:'rnl ct:l ~?ff.l.l~te.t ~UYOI"
uzandola pars. e:r:altar s. los delln- Veldhia. Oe treb3ll. admel.ent ta
e - ' - e ~ate arra'~ a c1im1mó del delet:at àe 'llebR.Il a
~ pw la ¡àtria. Par lo • · Catalunyn, senyor Batv.tla, , :noare~ la o .... v. tlule ~iea. duifi· na.n~ d.irectcr dc iRê~ A¡rana.
..... a ... petMb.- 7 M . . .• al :;enyor l!!c1or Fernln~ez..

• • •

Nosaltres r~cone!xem que. en una gran part de l'Espanya castellana, t'any 193:! ht va lw.rer ttn canvi ~n sentit dretlsta. les conseqüències del quat van ésser tortament augmentades per la des·
untó de republicans i soc!att.stes. Avui els ll.omes de dreta nan d.e
reconèixer a llur torn el canr:t actuat en sentit esquerrista. I si el
canvi de dos anys enrera va motivar una consulta electoral, és de
creure que eL nou canvt moti"t;arà una nova consulta.
Els problemes de la Remíbllca son tan greus i tan fonamentals,
que el poble ha. d'esur ~ndat sense triga a dir la seva paraula. :sobi·
rana. El:s qui L'an11 1933 obriren desmesuradament t'IB ulls dava1tt
els aenyals de canvi que aleshores van aparèixer, no poden tancar
els ulls ara davant els senyals clarfs:stms i repettts d'un canvt en
senttt contrart que apareixen d'un quant temps ença.
Sota el règim d'autonomia, et Govern de Catalunya va ter, l'any
passat, allò que encara no ha tet el Govern de la República: va
convocar el.eccions. d'acord c..mb la llei municipal nova, que es una
de les millors del m61t en la seva especialitat. ¿Per què els homes
de l'actual 8ituació, que en e/.s darrers temps del bienn.t d'Azaff.a
reclamaven la ceLebració d'eleccto7!.8 muntcipals. no les han con·
vocades encara, al cap d'un any t mtg de tenir a llurs mans la
majoria parlamentària?

Una vida conseqüent de republi·
canisme
Llega a ta Un1\·~.. 1ct¡;<l y sc entreri\ aesdc el Pf'\mer memento l'I
nna labor ac, ngli.ac1ón y de ed.t11t:11·
ción. l!:!i •uno de los rundaaores cte ta
unxm eacotar republtr-ana. Oombl\t.t:
a Ja. Monarquia. tunda una &60Ct&elm. En ltoll ~lebr& lli desp<l60nos
con ta cucel. Traba u.na. int1ma
amatad,· que ba c.e tnnllir srandep
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l informe del

DAVANT DEL TRIBUNAL I DAVANT DEL POBLE
senyor Ossorio •I Gallard o,

de·f·e nsor del
darrer President de la Generalitat, causa' gran lmpreSSIO
•

(Ve de la pr1mera pàgina) ponerse de acuerdo con el Comlte
revo!uc10nano que alli tunclona. t..a
una Asamblea de alcaldes que &e reumón se dlsuelve de madrugada.
celebre el proxtmo domingo, Otros sm acuerdo alguno. Alcanza ComLiega. el problema de la. Ley de
QUe marchar mailana a \1adr1d v panys pocas horas de sueño.
Culllvo y el seilor Companys a1ce
en el Parla mento. «SJ os llja1s b1en
vereis que esta ley es conserv¡¡dora.
Yo se que es obhgaao por un nombre d.e ~..>ob 1 erno al em.-tmLarse con
el problema agrar.o. 'l'ampoco neva
En la m!Uicula SlgoJtente, el d1a 14. que nv era prueba adm!Stble el que esta ley a soluciones, swo a ID«!JOI8r
hacta el medloc11a, ueamoula cun un yo presentase unas !otogratias, s.no at&unos aspectos y a. &uav1zar w1
almgo por la VIa Layetana. E.! ~>em.l se lloJbleran aU8do todav1a del de- es..aao ae cosas mcumpattOJe con una
de la Cúmen.aclou ~:::. e1 llll;:,U1U que pos1ta del seúor secreta.no. podria- ¡ mora~ umversal».
el ac la uocnc. t"rul.cuuultmu. ,..,¿ut mos verlas.
DeJemos a un lado los eplsodtos
n rem os e n el •ru
·
de la promulg.;c~c~<t de esta ley li
a
u
• ~uutut ~ ..:uu llqu~A !alt nos menos velnte bay 110 que Juego nab,·a lJcces.dua
ae 1etella sem:Ule:t. de oJll CIUOadauo, Y en persouas, es el nC1Jculo, es el lr~ I nr~>e. A•wra solo uu.t:re::.a destacar
una pJacuctt aull~tv::.a, et collbt.ructul caso, ame el cua1 no se acObaraa que el senllao de aquella 1ey , aw1 11u.
surge olfa vez deutro del revoiJCiu- L-umpanys. Cree ~:n la tormuJa t'QU~- pllcando una resoluc16n trente a lOS
nano Y le 01ce tU am1go. Vam\JI:o a1 truct1va. y construye, sln acordar:;e
Ayuntamu:mtv a proclamar la ttepu· a e que no ttene nad1e a s u lado.
bllCa. ~ OICUO Y necno. <.;on Ull lJ"'I t..lega &I borae del rtC11CUIO, y algude atmsus entran en el Aywn.am1eu na persona sJgnlhcaLlva decJa ~n
to. .lrrumpe en et despacbú de1 al
Madrtd al salJtlrJo; cOtra J&cada»
Y en esta sH.uac10n llega. el 6 de
calde se1JUr Martl!ltl. uomm~o. :r atudlendo a 1a prec1p1taclou de lOS ca- oc.ubre. t.Jlo constltul.I'a otra part.e
lè dtcc. c,::>oy cunceJal eJe~1do ant.. p 1tanes de Jaca. Llega la nueva . de miS razonanue.u.o¡,, La 01ogr11.ayer Y vengo a proclamar Ja rtepu. pruntamente adonde se encuemra ftea terml.ta aqw, pvr Uü- '"v·•-:-u... bhca», eJ &eíior Martme¿ .Jum 111g 0 D. l>'ranciSCQ Macla y que aun sten-1 ra<..v.. : . ...:..a CI> la v da de ~ompor c1etto gran caoaHt!ro, llomort- d0
b
.,
• ....,ve es "' h
r:!. LuiS ComY sus am 11> 05 Utnos amt~os panys Em poca t1empo Jo na temC1v
poUtlco ejeu.¡.>lar, 1e d!ce: «.No '" de et
L-ompanvno puedeJl ce;;prtmlr
,
,
•--.J. I,Omu , • hubicre sido
·- c.J¡
hara ustea. !!.,wy yo aqu1 que repre· una crmca J"
al l::ir. Uompanys.
«fqu!! •v-v,
t1.
va1
sentc a Ja autundaa Je¡,nt.ua)). l nace e&te nombre», se dll:en. van ra· nidoso, el· calmo del enva.JeCIIDJento.
elltunces L;om¡Janys arreua~oauaule -.1 ¡lluamente a1 A,roJntanuemo. ~a ,¡o 0 ¡ nuoiera s1ào .... _ .i! 1a pos,btll·
baston de maudo le diJO: «iLa au- nay entoncl!s 100 personas, nay m1- dad de em quec<rse. Al cabo de es.a
tonaad tegltllna en estus momenw, les de personas. La H.epubl!ca na etapa, Luis e,., ..., ·
que ha pa.:.asoy yo porque e:>toy e1eg1do por rJ s1ao proclamada pur un nombre cte do ya. de la cima de los b" a:10s, donpueblO!I> ::>aie a1 ua.Jcón y dtce sen· sentllmento mtlmamente conserva- de empieza. el hombre ta vertiente
Clllarnente estas palaoras; que ya ú~:· ctor que sirve a la masa popular tràgica, se encuentra v~ncido, potmen su peculiar Ideologia: «t>oJeblv como h• enttende.
bre, abso.utamen..c pobr3. ejemplnrde Barcelona, ws homures que ha:1
El ::;r. Mac1a proclama ràpidamen- mcnte pob:~· , Y c~-.::no del presidlo.
trmnfado en Jas elecc1ones acabamos te ta .H.epubllca (;atalana. Lue~o en- ~te es el ·~u.o, ,Y aun tengo que dede proclamar Ja Republlca». Procla· tramos en este episodio hlstónco. ¡ CU' una cosa mas en su ubono, PIma la .H.epubhca como el reg1me1. cruza la UlpuLaclón e lnsiste en pr"" dlénd~le ~~don ~ él p~rsonalmente,
que nabJa ¡>romeLldo al pueblo. Eran clam al la República Catalana Con porque . voy a. b, cer una confes10n
las dos menos veinte de la tarde. En
11>
n
t
rt rJ que a. el no Ie h1ce nw1ca. Cuando
tm ge:; gen I Y e 1egat¡ e apa _a._ e m.:: encorr. -'"'"' su datcnsa y 1u1 yo
la pla~:a de San Ja1me no hay ni un sus functones e. nuestro compane- a visltarle al "IJrub..tay • cu\e un
centenar fie personas.
ro D Juan Maluquer, presldente rte mom: n.o de temor. Estos 1evant1Aunque el tnbunal ha entendido la D1putaci6n.
nos son bastante litlcos. y los catalanes t z:1e ü un poco la obseslón del
sacrlficio del tipo h"r"''~.., por Cata-
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Continua la vista

López OChoa, ya. nombrado ca.ptt:t~l slonal de la. Repubilca. tederal espa.v1ejos hàb1tos y a la. tradtc¡ona.l ln- general por el Gob1emo de Madrio. ñola, comu.r ucada al PtCSidente del
Es reemprén la vista. moments desjust1c1a, era una ley de un sentldo por tanto, ya. no es ocupante rev )- Esta.do catalan~! vapit.an ¡;eneral · pres 1 el senyor Ossono 1 Ga.llardo
tan ahrmawvo Y conservador, que 1uc10oar1o, env1a al comandante jefe cree que nay una. RepubliCil rectral contmua. eJ seu mtorme, dient:
poca uempo ~espues llevaba al Par- de cierto grupo de Artillena oJud. y un Esta.do catalan-, se serv1rà
cCoo la verua, señor : Aun slendo
lamento espanol una semejantislma
'
.
t
inmaf :ta de
f
el mtrustro de Agncultura ~>el1or Ji- orden conceb1da en estos termlnos. usted hacer en rega
Ja
tan poderosa y ecunda la volunLad
menez l'ernandez, deJ partida de Ac- cPr~lamllda la Repubti~ lederal ese Uobterno al ya nombraria 'Dt- ael nombre, nunca es ella llbre reccJón Popular.
espanola y nombrada cap1tan gene- mstro de Ja H.epubllca espanola, don tora de sus actos.
y yo evoco a los se11ores voca.les ral de Cataluña, ordeno a usteC1 que Lu1s Companys.•
El hombre obedece de modo espe..
que me escuchan y que han tenldo en el acto de rec1bir la pr~ente orEn aquel minuto era ministro de
atJclóll para conecer las teorias. Y den, salgan dos batenas de .>O uom- España. Pocos nunutoS despues era clal 8 su temperamento, que no t:S
Jos anbc1os de la democrac1a erts· I bres c-.aa una y por las Ra.mb;a., Y goo~·nador de Barcelona. Pero el ge- ¡ obra suya, Y a !as Clrcunstanclas,
c.ana, a que comprueben Sl el send "'
. .
que nv Jo son ta.mpoco. Para enju¡.
8 J& 11er·•l
,tao de esa ley, Cúmo la de J1menez 1 ca 11e .e reruan d se, d lriJan
~ hablaba en nombre del Estado , c1ar
la actuaclón de los gobemantes
rernauae:o, no eb'a msplrada en lo.s Pla:z.a ue ...: ' Jatme, aunoe pructa. cata.làn de una !tepublica federal.
•
lormuhtl>, eu las soluciOnes de los maran la Republlca cuu lus UJ..>Iuu., Luego tendremos ocasión de exaffil- de 18 Generalidad de (;ataluna, ln·
catol!cos soc1ales.
nonores con que se proclaataoa. en nar el VI&Je de los 1Illl11St.ros espa· teresa exammar las cJtcunstancta5
t>J antertor regunen. el es,ad:J de iloles a .Barcelona para. que no se que preCedleron Y roclearon e1 acto
guerra.» El general cree 4 u.: e¡,ta- declarase la Republlca. federa l; pero que boy se eilJUlcla,• Es to tiene
mos en una RepubllC& fe~eral. Tan- todO el mundo creia que est-àbamos ~to~s::;;~:ol~~~~a:.n~~to
t.o lo cree que para fact11ta.r la ex- en ella.
sura excepcional y con sa.lvedades v
!una, Y no hay nadle a qulen no se tracc16n de don Emillano ! gles1as J
reserva.s que
eran obl.igadas pate present.e frecuem.cmente la ima00
miS compan·er""'
...
gen ae n veller y de ltalaeJ de C&l>a•
..,.,_
nova. Y yo llevaba este temor.
Leatmente, lervorosamente adheri¿""uerra ser F'111e~er1 ¿lq!uena. :..:r
do a la !tepúbtica desde el pruner
vcU>l>.uova·t ¿Sa 1. o>rà. ena111v1~~v,
de una postura, ante el pueblo IAI.·
Poco tiempo despues S. E., que era a.1 oalcon de Ja ueneralida.d y dijo dl&, mteresado como eJ que màa en
.;.dau l>l4lh~ra ~a. COn rl~$&0 ue SU entonces LOdavta jete del Uob1erno ebtas palabcas. que por su Lransceu- su consohdaclón y en su éx1to, yo
v1da? s
es
tal
el
estado
dE:
su
•
1
mo, ¿cua! es IDI oUcJo entances?8111L t"ro•ISionat ae ta ttepuollca, va a deucta son .tustoncas y por la ooca no tengo clas!Ucación dentro de ella;
con &urp.t:-.ba, y cou t.úliliid.C1Uil me Barcelona y es rec1b1do con w1a a~ de que ema.nan son un pagare: cUa- &Jeno a. los partldos, car¡os y fuo.
e::nl-u.::n •• o> cvn que Cou1panys se ue- teos1s como nunca se conocio y ru taluna es digna de su libenad y ~ o ClOnes, YO tengo que poner una Jl•
fine así mismo, dicléndome: "NI yo aw1 lOS que 10 ve1an podlan cre.:r declaro ante et pueblo catalan que mltacton a Ja ilbertad de ml enjuitengo nuedo a nadie, 111 ~oengo que WlB. aahe1.10n tan unarume, tan ela. sus Ubertaaes seran respeta.das por- ctarmento para respeta.r todas tas
pre~>uml.I' de nada. Yo soy un poli- morosa del pueblo catalan a las ms- que Vataluña, cuando mà..s l1bre, mas ideas, sígu1endo en esta la 1ecc16n
acerLadtstma. que daba en sus patico que se ha encontracto con una tltuciones que España nabl& quen- española es.»
úu.cu.~ad, que la ne resulto con mo- do darse a s1 m~ sma. El Sr. Alcalà.
Tengo estas palabras por un ac¡er- Jat>ras prtmeras el llustre represendos poht1cos, que me b c .equlvocaao Zamora, con el ::;r, Companys, sahó to magno y por w1a virtud patmarla. tante del Mmtsterlo publico, quien
dtl ve¡ en cuando tlene unas admiY que he pard do. He de pagar la
rables manlfestaclones de liberallscutmla ami;;o Ossorio. 'l'enga eutenmo verbal.
diao para su oe1" rwa: m nunul!a·
c16n, ni jactancia" y esta s ~ reru 
se diSputau el predomlnio ideo!().
dad admuable de u:1 hombre que
Entramos asl a discutir la Cons-¡ cC.acetat y que tan Injusta como pri· gico en Ja !tepubllca dus tendenc1as:
ponia sentir .las dos ~nt~clon"s, !a
de la sob:!rb1a. y la del miedo, me tltUCIOll en el Parlamento, y en el var de la cauaad cie estado fed~auvo Una dlce, chay que ensancbar la
a cabo de decidir la personhdad de arttcwo pnmero, al paner lo que es ' a Cal.aiuña, es tmponerlo a los que base de la .H.epubl!ca. No es tan tn1_!11 al.iJ ~ '· • v,..... ,,. ~ sus cumpa- Espaila, brota una enffilenda de los no lo qweran tener. 81 en Huelva o teresante contener la stgmtlcaclón
neros como er~n. se explica su ac- tederales p1dienao que se diga cate- en Leon, o en .l!.xtremadura no nay 1deolog1ca del 14 de abril como loiitud y su modo.
gor1cameme que España es una Re- esp1niu federal, seria. enorme eqw- grar que se sumen a ella el mayor
pubhca tederal. Ml colega, el sr. J¡. vocac1on 1mponerlo por ley. Pero yo nilmero pus1ble de esparioles aunménez de Asua ha rucno a yer que dec1a, Y esta es la broma a que alu- que lntc1atmente no tueseo republlLa República se pone en marcha esperanza pasa unas cuantas horas
et. aquel Parla~ento t.odos eran te- dia. en aquel discurso; que en aquel canos.t Tes1s que tlene todos miS
El Sr Company~; con la vara de del dia. Pero otra ex1gencla de tipo
,.•,,., Ant<> la situ.aclón actual de derales menos yo. Recorctaba sm ~- moment.o todo el mundo republ.lcano respetos. !''rente a esta, se erige esta.
alcalde. es pas~:ado en numoros pur polltico en cumplim1ento del Pacto
Desde el primer r ·1 ~n.Lo he qu.:,.
an:e el Tnbunal con estos nombres de Cataluñ
da, y me nonraba con el~o. una Ira- se vo1v16 co~Lra la UoiDIStón jurídica otra: «Sera ocloso para conservar
I~ multitud por las calles ae Barce- de San· SebastJan lleva a otro 11us- 1 1ndo
a m..pro:..edcr
xima lea.ltad
y adc.nàs con la
• 'a··1 ~
a
toao
S
ad
Yd..te
en I dlscurso mio, y contra IDI; t.odOS eran federales y Ja Repubhca ensanchar su àrea si
lona. !!.ra su. gran IIUSlòn. ser aJcat· tre pr~hombre catalan al Ministeno mayor con . ---~- ~· P-tro no ca be ••..,¡.; • " ' .• • ,
e pue e 1s- se QUe desbordó
.
¡ ...Alito
al
pensar,
menos
que
t
..,
el
co,
por
este
esptritu
un poco chancero juzgaban tan n.,._.
que gwen no se cons1ente que en ella tengan aslen5
de de Ja CIUdad. Pero la polltlca y al fmallzar la ta rde. el Sr. Com-¡ duaa da que me he in'.rrzs:u;lo grannzón
'D
y
h
~!ado;
nada
màs
dt!l
1
que
es
en
ml,
val~ula
de
escape
de
lJ
tuese,
que
yo
andaba.
por
Jas calles to Y mando los que ni Ja slenten
ttene sus t'XIgenctas y a viltud de panys que na proclamada, como pre- demente por este drama netamente
m la estiman. Es la esenc1a del 14
ella, s1n que tenga nlngtul mterf's deccsor del Gob1erno de Madrid, con I judic1al cua~1oo
...1 aye¡· Ja hombre, que las f• •s. la doctrina. muchas amarguras y de muchos des- con clerto temor porqu~ veta por to- de abnl lo tunaamenta l por encima
Es,o.;; , ......ïbres han proc . . - ~ engai'los. Yo había terudo la alta non- das partes unas nuradas condenatoestr1parlas ahura. ha de dejar la At-¡ màs oudacia que él, porqHe lo ha- ¡ VIS•& &alí. a los pas!llos oi yo unos
del numero de servidores concurrencaldia que va a OCL\par otro repu- bla hecho solo, no es nadie, no es . e~~.os ; unos espe.ctaclor•s de- República fed~ral, y h r.y muchJs es- ro. de pres1dir la Comisión jurtdlca nas y me parece que la gente decla;
tes o adheridos.» TesiS 1guatmente
"""' ::·paña que v~n esto co· asesora que hizo el anteproyecta de «1<'ijate: ese nombre volumin01¡0 que respetable.
bllcano. Se d1ct> que va a ser m 1- I a lcalde, no es ministro.
c1an hablando de los mformes es- pir!tus
1 u·'a cosa P""~
nistro del C'">biemo español. En esa
:. d-ehctlV_a, const itución, y alli no pusimos la Re- va por ahi no es tederal». <Aquesta
cuchados ayer - que .han s1do para
m1 mo.1vo de emoclón, por su auto- destructora, atentatoria a Espan.¡, publica federal, y yo la sostenia Slem- frase causa algunes nalles entre el
El Sr. F'lscal veia una gran dlflrida~, _
s u ejecutor!a y para el fora
· . 1
d.
.,.. puede re- pre porque he creido que· estas co- publlc que escolta el senyor OSSOno cutLad para poder escmdJt qulenes
16
lard
espanoJ un nonor mC:iscutlble - de- pnmJt a eru 1c n Invoca e1 sa
pueden llamarse repuUIICanos auteno),
cia n, repito: "Los d..fir ,,~ n con Ll ber. sena t.sta un~ ocasioo pinti· sas no se pueden unpon~~ ~~sde Ja. I Gal
tlcos y qu1enes no. Realmente el te,la.aè.a
para
q_u~
un
buen
pedante
cor::-wn". Ex~..:to, exacto. E.<;n r:s la
ma es arduo. Pero yo, para m1 orienYa de noche, entiende el Goblemo ¿Que armas, qué lnstrumentos ISOD verdad. -"'ó..e gr•1""" de hombres. nin- · r; ra exh¡b"ción de la legitimidad
ta.ción ~n;,:o una fórmula al pareòe Madnd y entlende el Sr. Macla los suyos para desempe.í \ar tan grave i;!JllO son cat~ i 'l:st as. ni ca.talanes de las teorfas "fet' ~ra les y cítase des cer basta.nte segura: los que votaruu
que convie:1e desalojar del Gob1erno pape! en mementos tan diffciles? ¿La 1 ~tqulera. no h • n 11ursto al_ serv1c1o de Prohudoo, deteniéndose largaCivil de Barcelon... a don Em1hano ruerza, la amenaza, la coacción? No. . de_ los conseJ.e:os de Cataluna m un ~ente e!l Pi ~argall hasta. el trataHabla un partldo un tuerte par- eslaban los radlca1t><, ~taba todo la. Constltuc16n pueden ser o no
dista mas rectente que es Muskell.
•
.
autént1cos repubhcanos; los que no
l glestas qup se na instahd en el. Ray un episodio e 1noctdo en cata- l fno deber P• 0 •'-•· ··' ·' ''· una a¡;uc.; - Tranqu
1licese el Tnbunal, pJrque yo tldo que por .su potencta m,unenca el mundo. Tanto lo e~ta.ban que en votaron la Constttución no fueron
.
zactón por el estado técnico han
y este es u,n momento q.l;) reqwere luua que revela el modo de don puasto el coraz,b ; el cor~:t.on, la màs no voy a hacer esto. y 0 voy 8 exa- Y por su lradic16n b.lstónca tmpoma aquella m1sma sesión se levanta dou
republlcanos. Pero esto en dehmtitambten declswn revoll.c.onalla per-' LuiS Companys. La C. N. T. a11unc16 .Jlnia de las f
~ de nuestra mmar cual era Ja. legitimidad de una de modo lnapelable lo que bublese Sa11t1e,go Alba que expresó su sorva lnteresa poco donde esté la. versona.!. porque naturalmente, el gooer- ' una huelga general. Una huelga ge- alma, de nuestras almas.
a cclarar ;} federal, en la etapa hts-¡ de hacerse en este punto. Aludo 111 presa y dijo: cPero, señores. el dad entre estns dos tesis, no es pronador pnmero qu~ lo na ocupacto no neral a las pocas horas de Instaurada
tórlca que estamos viviendo y de Ja partida radical. Pres1d1a entonces 1a acuerdo es bastante grave pa1 a
blema para este caso. Lo que en
Si en algiln momen o el tribu·, al cua¡ los consejeros de la General dad minoria el señor Guerra del R1o y hayamos de tomarlo acepta.ndoque
e~t~ solo El :Or Vomp.mys no es al- el regimen era la destrucclon del
o
calde. no es mmistro. Corre el epl· 1 reg1meu mismo. El Sr. uompanys aclv!:-tiese exceso en nuestras p:lla.- son consecwncla de otros antece- cuando se dlscutió Ja enm1enda se repeileudo una ennuenàa. Sin duda este enJUICI&mlento crimrnal, para
sodtv d ... echar a l ¡;uuernao.o.. Lo na- ¡llama. a. los dirlgente:¡, y les dice: br~. o en nues~ra actituu. qüe no dentes.
le\'antò y diJo: «Pero planteado E'J e.str -~~slta mé.s cautela, mé.s pro- determinar Ja responsabllidad èe
perdoce tu:mmantemcnte. y ya, como Jo <<Os voy a hacer un requerumento. qu¡s,era ttner, , l:>nadlos,
problema, planteada la votación eu fundo estudio. «Y' don Jullé.n Be6- unos hombres, lnteresa, es saber
'· ..
na logrado, el Uuo1erno de .Madnd le • ol tene1s Ja fuerza para hacer la relo.s termmos expo.1est.os que los llao- telro, con perfecta sentido polit1co, cual es el estado de ànlmo de esos
dl.:e; «Pues quedcse usLed.)> y el ' volucivn social, hacedla. Yo me
tea la minona federal. nosotros no porque el tema as1 lo requeria, le- nombres, tengan o no raz6n; cual
creador ci• •.t ItLpubltca :;e eucue11tra 1 ar •are, no estorbare. Tendréis ratenemos ll'UUI 4Uê una obllgación, vantó 1a ses~ón. Al dia siguiente fue ha sldo la tormac16n de su conctenal acabar el d1 14 de aonl gobernador zón. Pero s1 no tenets tuerza. para
M h
que es, declarat que· entre dectr qw e! je!e del Gop1emo don Ntceto Al- cla; como ven ellos, sln Interès, por
en 11, que era lo que menv, pod1a m- . nacer ta rewlución soc1al no me es- . uc . os . ataques por ser federal.. ver~la la conces16n del vlejo nac1o- Espa.na es una República a secas, 0 cala Zamora. a conjurar la tempes- mera convJCCIOn 1deo16gica et prot ere:.l:te, pero, en fin, Ja suer~ es I torbe1s a. nu y contmuemos la re- ~eh? , Qulen t1ene autondad moral nahsmo, no como una ent1dad or- que Esp~úa es una Republica fede- ta.d. ¿Y que dijo? Pues vlno a reco- blema pollt1co español. Los defensoast. Es eoben1actor. ¿Pues que ha de voluc1on polmca para lograr la liber- para lanzai'Ios contra ellos? ¿Seran gamca admunstratlva, sino como ra.! la minoria radicat vota con sus ger aquella tl!orta de la Co
1 res de esta segunda teorta. a.dvlerhacer? Gobernar. y gob1erna. y go- . tad de todo&: la vuestra y la de los por acaso los dJSCipulos de PraL de w1a tuerte ent1dad histór1ca; y aSJ am'igos y cortellglonarios de alianza jarfdico-asesora de la que en un ten et pellgro de que qulenes no nab1erna. y de ellu hay test1momo u1.a- demas. ::>alar~ a1 amparo por la llber- la Riba? C1erta mente, no. El 11.diD1· dec1a que veta con buenos OJOS, Ml- republicana los federale6»
pnnc.¡>lo se re1a tal ha g<, .~. t....Spa- yan adm1t1do la constttuc16n pueDe modo' que en la República. femme en toda. la pt ensa, porque m- 1 tad de to::los, vuestra y de los demas..t ra ble autor de «La Nac10nahd81.1 Ca- 11a, cuanto pud1era favorecer las
lia
es tederalll. SeJié. r~ón federal dan un dia o destrutrla o goberC~<.. SO, s~.ocrsos dc~ ... ac1aaos que ocur-1 De mono que la alternativa es esta: talanu t1ene tales 1lusiones y tales autonom1as locales y Ja vida prop1a, d 1 tab 1zq · d Re blt
la que lo qulera ser y no lo serà. la nar el fasc1smo dlctatonal, y es àe
ans1as.
fedexatt
vas
que
sost1ene
la
fe-.
no
de
Jas.
reg10nes,
tria
y
abstracn::a
es~bananla
~~~;a
ci~ta::
este temor de lo que està lleno el
n erun en Madnd, en Malaga y en
p..~o.e1s, nared mestra. revoluc1on;
que no lo quiera .sen.
espiritu de estos republ!canos. ¿CaAhcante, y en uas caplta.les, no si no pode1s vencer, dejadme a. m.1 derac1on de los Estados lbencos des- tamente. smo de su propia Hamada
de
Lisboa
basta
el
Ródano
p11ra
region.
de
la
gloriosa
patri&
cata.prlchoso? ¿Maniàtica? ¡Ahl Voy a
ocurr.uvn en Barcelona, donde ell hacer ta m1a.>1 Los smdicalistas se
recordar dos datos que JUStlhcan
¡;ucernaaor L-:•mpanys t¡ene una 1uer- con•encen y no hay huelga general. constituir un mmenso lmpeno. ¿Se- lana. Y es que en este revivir de
rà,
por
ventura,
algun
católico
en
las
nacionahdades
han
Uegado
a
esta s1tuact6n. Uno de estos, anteza. moral decisiva. ¿Cómo la t1ene?
las esferas menos cult.as que baga fund!rse muy diversos sent1m1entos.
rior, otro de despues del 6 de octu.
comcidir el federalismo con el des- Primero, la nacionalidad era. una rePero con esta. promesa a Cat.alu- ~b&$tl8JJ es federal o antifed.eral, bre, El 29 cte tebrero de 1934 se b!ZO
màn? A esos yo les diria que el surrección de Ja escuela histónca í'l que Importa. recordar SID pros- yo ns dl .. que encerrada . en ese en Barcelona una manlfestac16n tmObiSpo màs obispo que he conocido, frente a la abstracta. y geometries crlbir ni Jmponer a las demas re- exclu.siVlSmo de palabras, no podria ponentts1ma por el temor al fasciSsaber Y en v1rtud, el obispo de concepc16n roussoumana. Despues lli giones el t arralismo, se darà. al he- expllcar con un monosUa.bo, pero SJ mo. No se hablaba entonces de los
0Pja Companys el Gobierno Civil; reivlndlcac16n de Cataluña, que pide et:
Vtch doctor Torres y Bages, ya decta. nac10nalidad era el instrumento sln- cho vlvo de Cataluña; a: las a'sptra- me permltJs aclararlo os diie que el sucesos epiSódicos que dieron or gen
es e1eg1do d1putado y v1ene a las ante unas órdenes espanolas que el año 1906,
1
en un opusculo titula- dlcal que muchas masas trabajado- Clones manhr&"tadas de Cata.luna, Pacto de San Bebasti&n · tterle la al 6 de octubre. Sólo al ver ciertas
cortes Cunstll.uyentes, y entonces da otor¡:;an, lo presentan eomo un pro· do «Los excesos
del
Estado»:
«Cuanras
apetec1an
como
fórmula
màs
ràsatJs!acción
identlèa
a.
la
que
potenclahdad plena, Ja • pos¡bllldad orientaclones en la H.epubhca se re uotra prueba de su alto sentidu g.l- blema. espaf\ol. Y por ~"'o arranca de do el Estado
nlegue el derecho a pida para llegar a su emanciJ)aclón. pudiera obtener e11 su rég1men fe- perfecta de nrtr la satlslacc16n del Inen muchos mUes de cludadanos en
bemamentat: el y sus llustres com- ahi !a conc1enc1a en la conces10n de una región que
se ha desarrollado Y últimamente Jas nacionalldades deri\1 de amplio cr1~no, sm ccms- !ederal~J>-mo para las regiones que • son de ¡:.rotesta, y aquel dia, Compaueros de mmf'Jrta, enteramente próblemas, con otro nombre ilustre,
de su territor1o en vl.rtud de son fruto afirmativa de llbert.ades ' tltulr prlvilegto oara Catalufla, slno lo apetezcan, de .modo que a Cata- panys les d1ce: «Sepa todo el muncompenetraaos cun el Uob1erno, plan- y como Cumpan.rs mjustamentc per- den.tro
las leyes naturales de la v1da, la !rente al nac1onalismo delficado que derecho accesible a todllS las re¡lo- luña se le dirà Que sln Ja palabra do que todos esos cludadanos que
tean el problema catalim, como una. segUida, que es Manuel Azat\a.
condena a muerte.ll Para los inte- Mussolini y Httler ponen en moda nes espa olas que con voluntad, fF"r' ·t. , reclblré. '''1a
~-~ 1611 se manlf iCStan no son una multttud
lectuales. vtct1mas de esta. preocupa- en el mundo. y esta se Infiltra en con tradiclón, con deseo quisJera ldentica a la. que pudiera. tener en clrcunstanctal, porque es Ja CIUda1c16n antUe?eral, yo. les recordana todos los animos de tal manera. que suerte que 'li me preguntats en re-- un rt'~rlmen !ederab. Y asi quedan dania de la. democrac1a catalana..t y
1que Marcelmo Menendez y Pelayo, casi no bay regtón que no ses. tede- lactón con la enmJenda que se dis- la.s cosu.
eso llevan Companys y sus compa.
que era algulen, en los elog1os a su raL
cute si el cnterio del Pacto de -~ n
La colncldencta es esta: el proble- quien les otorga una llmosna, nt ellos maestro, MUà. y Fontanals, ya ad-j
ñeros irrpregnado en su ~lma.
ma de la autonomJa de 1a vida local, lo so!ICJtan. Es España qúe vibra de
Ha ocurrtdo ya todo lo del 6 de
de la personalldad re610nal y restau· nuevo, que sale de su sepulcro pe.ra
octubre : na pasado ya un trimesración del vlejo nac10nalismo b.lstó- restaurar la historia, y por aquella
tre : estamos en la. sestón de Cortes
rico. No es una cosa de ellos; es una comcldencia de r epubllcanoa 7 cataEsos antecedentes son parLe de la. mas concreto del dia.. Se me dirà ·. del 21 de dlc1embre de 1934, y un
cosa de substancia española, de arrai- lanes, es que se hace el Estatuto de
He aqut un ejemplo, entre mu- curso en la apertura de la asamblea h tstona de España y van aval~tdos
mmistro de la .H.epublica, un mtniSgo español, de tradición española. Cataluña. que es una prenda de paz
chos: La Ahanza Republicana con- del Partido y en su discurso consta por la respoosa.bthdad de p&rtldos c¡;,¡_ Sl. Todo eso es verdad, pero no tro moderada. moderada, sereno y
Y no se sirve a los catalanes como y de Justícia..
pasa.. de ser anteoe<iente& poliU- respetat11ll.Simo, o. Fillberto Vllla.
memora el 11 de !ebrero del aüo esta defmictón programatica del de grupos y de lndivldualldades tau 00511
j1926, con un programa de su obra. Parttdo Republicano Radical: aspi- eminentes y tan responsables, como
lobos d lrtgiendose a esas fuerza.s que
Abora. queda lo grave. El aeüor pretenden participar en el Gabier·
de Gob1erno. y er numero segundo ra a. que Espaúa sea una sola na- la.s que acabo de citar. De modo
de su programa dice : cUna ordena- c1ón compuesta. de Estados dLfererv Q\
cuando después de todo esto Companys no era ese dia. 6 de oc- no de la Republlca sm baber acep--~~------------------------ clón !ederat1va del Estado recono- tes -<tesde luego el màs dJngente yo veo alguna. gente lndignarse con tubre un ¡::. opagandista. politico, no tado la Constitución les dlce: cYo
ciendo la existenc1a de dtlerentes tema que ser el Estado catalan-. los catalanes y decirles : cNo, querets era sólo un caudUlo de un part¡. no qUtero sufrir una humlllación en
personahdades pentnsulares.t Ya es- sumados al Estado tederal y hacer lmponer . una. República federal», .Yo do, era un gobemante Y aaemas ml obra y no qulero seguir ta.mpoco
,>resentación del , .Estae1o aqul m un minuto màs. Qu1ero deto lo finnan Mara!lón, Perez de Aya- una Espaila y hacer wUI pollt1ca prote.sto ind1gnado, porque no es teuH la
·Establecldo el Estatuto, el señor de Compe.nys ee hace esa obra nota- la, Unamuno, Aza1'la y Lerroux, en- moral e h iStóncamente mas fuerte, eso. Es que nosotros se la debetn06 en Cataluña Y al adoptar - una ac- cir señores que si no entran con leaJLws Companys es una breve etapa btllsima de canstrucc16n y de gob1er- tre otros muchos.
tacctosa tra1c1onaba su pro- tad en la Republlca, preferible es
mas uruda. mas ident1C1cada en to- a ellos y no se la. hemos pagado, v tJtud..
1
Presidente del Parlamento catalàn. no, a que alud.ian los otros seüores
El 13 de octubre de 1929, don AieP 0 deber. I:xplicar Hto es la ter- que hubleran continuada en el carnLo retiene el Gob1emo de Madrid consejeros en sua decla.raCJones. No jandro Lerroux , pronunc a un dis- dos sus componentes, que la Espa- por consiguiente 5U grlto federal cera parte de nu mtorme, lo que yo po contrario.•
1
ña de ayer y la España de boy.
t.lene todos los caracteres de una llamo Jas <'U'Cunstanc~B&.
para ser ministro de Manna., y es teniendo que vencer su notaria maministro de Marma poco tiempo. desti&, como el señor l"1scaJ dijo con
acc16n re1vmdicatona .(En la Sala
Si 1 bo
·
¿Tema razón el Sr. Villalobos? ¿La
Muere Francisco Macià y es elegido una 1t0nía completa.mente fiscal.
suenan voces de muy bien>.
a
Udad del Tribuna.l, que ya tenlan sus Impugnadores? Es igua.l,
Fresidente de la Generalidad, y al No; exporuendo un pecho a pregwl¡Ah. Pero queda el problema ya me d.oy cuenta de que es ,..ródiga es Igual. Repito que tengo la oblitomar poses1611 se ocupa de la. tor- tas de los defensores, porque D()I;OüOS
conmtv:o en el dia de hoy, llegase a gaclón de respetar a todo el mundo.
mac.tón de la tienda catalana del tenemos un mteres muy granoe en
concederme unos mlnutos de des- Es Igual Lo que di¡o es que cuando
orden públlco, del problema soc1al, demostrar al reg1men y a Espa11.t que
de los contratos de cultivo. Y aúaae: estos nombres de la Generalldad uo
~d~~· yo le QU~rla muy recono- esta. Idea de protesta, de susptcac1a.
de censura, cuaja en la mente y en
pero
todo
dentro
de
la
ley
Y
con
1nS 500 unos revoltosos • vacuos. la se
Pues
~sa
es
la
tt>Sil>
de
e.s01>
homEl
prtmer
firmante
de
este
docuarmas de la ley en la mano. Y en ha dicho ayer elocuentemente por
I El . PRESIDENT : La PrCSldéncla los lablos de un ministro. en la sesegu¡da, su sentida de cata.l8ll.ista m1s colegas. No son unos unprev 1- ores: Una ~pail& tcderatJva que mento no esta. boy en el Tnbunal
no te cap mconveruent a. a.cced.lr • renidad de una seslón parlamentaañade que C&ta.luña defenderà sus sores, no son unos destructores de la por serio Y respetar cada una de por un azar de la polltica : era don
la pet1cl6 del lletrat, però ra pre- ria, no tiene mucho de singular que
Jibertades cueste lo que cueste. El economia que encuentran creada. no. las personalldades que se sumau, se- Gerardo A.bad Conde, que. como
sent la nocesstta.t que el judiCJ I cuaje en el cerebro de unos goberEl revo1uc1onar1o sigUe construyendo. Son unos legiSladores y unos gober- ra
tuerte que Ja de hoy.
pres1dente del Consejo de Esta.do
oral acabi aquest mateix mati.
nantes en los d1a.s de una agttacion
¡Y cómo construye! D¡gase lo que nante.s muy a la. moderna Y muy en- 1 La Federac16n Republicana Galle- , formò parte de esta respetabllistma
se qulera, en la etapa de Presiden- terados de las materias que tratan. ga lan;¿a un manttlesto en marzo corporación.
El senyol" OSSORIO 1 OALLAR- y de una conmoclón extraordlnarla..
00; Jo e~ttc segur d 'acabar aquest
te del
catalàn Y <;~e Prede 1930 y d1ce: «La Republlca ha
Y t!l 14 de abril qulen proclama
SJdente Parlamento
mati
de la Generahdad;
como se
Durante el tiempo del Goblemo
· . .
construye, Ya darian mucbos cast€de ser teaeral porque tal es el sen- como antes se na exphcado, la ReTrib~r:r ~~~c~~e lA ~volença del del Sr Companys, lejos de bacer ..:so
nanos cualquier cosa para que ng 1etu de I~ repubhcanos espanoles puollca sm .ObJ~tlvo, es don LWs
F. _,
pany 01 de preparar cosa alguna de hosran en Espana Slquiera dos Jeye.> ue
consctent~ de que el federah:.mo, Compa n)s.
,An. Pero lnmedJata·
..s susp('n tl JUdtcr per UllS mmut.s tlllzac16n a ta Repubhca en dos
1
1
Cataluúa.: la Ley M.uruopal y Ja
• - • n--.
acercando el U001erno al pueblo, lo mente st..rge la Repubhca federal l" I
•
ml~nlrest.ant els familiars dels con- mom.entos cril1cos para ell~ se apresel ers es d•·l ·
'·
1
•
Jty que regula la vida c1vll de la
.., t..~·~
adopta t1. las realidaC1es reg10nales esa es la que ptoclama don Fran- ¡
u geuen
a..., escona t sura con su Gob1erno a ponen:e al
1
mujer casada. Y bajo la Presidenc1a
Y ¡aranttz.a. la llbertad »
cisco Macià, y està esto de t&l modo
~~ ~i:a~:.b ella ~ unio de diversos
~~~C:.· E. Le Importa mucho Ja

La Proclamac!'o' de la Repu'bl'ICa
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DISSABTE, 1 DE JUNY

doloroso tranee de reprinur. Catalanes: El Gob1emo queda otra vez
sereno, par Cata.lufia, por la Repúbllca y par la Llbertac:U.
Y luego emplezan los primeros episodios coactlvos de la$ huelgu. La
fuerza pública lo reprime. Yo he
estado esta mafia.na. leyendo un llbro
e:<tremlsta que atnca a los directlvos,
a los hombres de la Generahdad,
parque no dejaron desde el primer
momentos el paso franco a una huel·
ga. revo1uclonana.
Y a todo esto llegamos al informe
del general Batet, del m1smo lnstructor del proceso, seúor Gil y Gil,
Y allf nos encontramos como amlgos
produciéndose estallldos en todas
partes, en todas partes de Cataluña.
Y en los primeros momentos ya es-

DE L 1835

go dicen: " Precisa en esta bora mal ¡S1 estoS hombru. que no aa- ni babta ot.ro dePóslto. De modo que, tal, tuviera culda_do de que esta puergrave tr...la a cclón decidida Y enér-¡ ben manejar las armas, no tenlan j loan a combatlr de vemte mmutos ta no tuv1e~a Vlgllancla? Yo no lo
gica; hoy es cuando hay que pro- ni las de defense. personal! Ha.bta a veinte horas a razón de un tiro se. La cuesu.:>n es que la puerta. esclamar ~a República Catalana, ma- un05 mozos de escuadra, cien y PICO par minuto 0 de un tiro par hora; · taba abierta. El comandante Perez
fiana quizàs sea tarde. :Viva la. huel- solamente; los otros esta ban ruera, 1 estaban inermes.
Farràs noblemente d1ce I\ I Sr. Comga. general revolucionaria I :Viva la
I
panys màrchense esta ab1erta ld
República catalana 1".
con un mosquetó~ cada uno.. Y ahoL]ega en esta situaclón la ley de esto contrlbuya a su preocupaclón J
...
..
puert~ de la call~ de San Severo,
Lle.ga la . mlsma. tarde y bay una ra. voy a. descubru una n~tic1a. que
.
quedo aqul con mis mozos de
cultivo, materia vedada para nú v a su euojo?
mani!estac1ón de Al anm Obrera, ¡ no sa.be ni el prop1o senor Comyo me
.
ademà.s de e.'!amen inopartuno. .Solo
que lleva al fren..e un cartel que di- panys que he adquindo yo par otro
escuadra
sostemendo el tuego Yha~ta
baY una cosa que inr.eresa.: lo que
ce· "Exlgimos la República Catadonde pueda. Vosotros hUid.
esse resa.lta en ese fallo, afecta a la.
lan·a con!erencia.r con Macià" .Po- lado. Cada mozo de escuadra tenia
.. - ... n..c41fto
tos conseJeros. estos hombrcs de cha.4
•
1.r
t
rt
b
às
••
ttfp~a..,\llla
competencia. junsd1ccl0nal de los órbre Macià! ya esta.ba. mu.;rto. èon·
em a ca UC os, ru m
Dl menos.
,., ••• e••• co.,pl..,
queta d1cen que no se van, pase 'o
ganos pollticos de la Generalidad de
•
li
ferenclan con el Pres;dente Comque pase. porque no quteren sallr.
dis
el
poco
des
e
cataluña. ¿Les es negada con raDESAPAREIX DEL T OT A~lB
panys i se
u ven
pu s.
AvlSan al cap1tan general y se rmzón? ¿Sin ella? Cualqu1er critica,
Corre pOr la ciudad el anhelo de
t
den.
1
ÍCt na
que hablarà Companys a las ocho
repito. sena inadecuada, seria U"resSe les conduce al cuartel de la
de la nocbe. No se sabe exactamen.
petuosa. ¿Qué de ext.raño tiene que
ALSINA, P. DEL CREOIT
te lo que prta en Madrid, p:ro que
¿Qué es lo que hace el señor Com- me y cou los ¡enerales al !rente. y dlns1on. y <.como l'os re~1be e1 geneen Madr d tnbla. una revoluc1ón ar- panys? Le clice al comandanta Pe· era la 1legitim1dad. En la «<saiJeladu ral Batet? Aunque &l'er se CllJO.
~~n~~e'ia':~~!~=saRe~~a~~~r:: mada. Aquello era cierto. sed te- rez Farrà.s: illefienda us teci la Ge- O Oonell y Dulce con todas sus fu~r- me dparece or~uno recordaria leGerona, Urgel, Flgueras.
nían las primeras noticlas el es· neralidad contra quien sea.» ¿Con- zas, 1ban de uruforme, y era la ile- yen 1.1 sus. pa a ras.
·
Con razón recorcinba ayer que co- panto de Astúrlas. se sabia qu:: cunComo Uevandolo a su pecho le dice
Pero llega la cnslS de octubre, se pos!b1hdad de un mov1mlento que en- mo no habfa cauces, ni módulo, m di.a la revoluclón en Extremadura Y tra quièn pOdia ser' contra qwen · gltumdad. El 10 de agosto, el general Batet
a <.:ompanys, con pena y con
plante& en el Parlamento el dla pn- trane el menor pehgro para la H.e- autorldad, cada cual proclamaba lo en Màlaga. Se hablaba - esto &for· sea? Podtan ser los grupos de la oanjurjo Y sus compaxblerosd no tfan dolor: «¿Que llaiJcts hecho? ¿No samero de octubre. El dla 2, un pene'>- li pubhca.. me tlpresurar.e a poneriO en I que queria. Lo mlsmo haclan u:~os tunadamente no era clert.o - de la F: A. 1., que estaban enormemente ae toga, Clertamen.e; I an e un or- beis que par la VIOieucla no se lodico se expresa en estos termmos: conoclmlento àe ::i. .1!. • 'ï ese dl& lle- un Estado CatalAn, que otros la Re· sublevación. de los tr<.s apostadores enemiStados con la Esquerra.; po- me, Y era la. lleglttmldad. Luego n~ graran jamas los Idea tes. autlque
eLa maniobra na Sldo tan meditada ga el dla 4 de octubre. ¿Que hace el pública comunista.. La anarquia. iba de la Ma.rma di! guerra. Cunde el dlan ser los mtsmos maru1estaur.e3 mos temdo que pasar toclos por e sean justos. Y Sl solo pur la le&acomo burda.. Gll Robles atacando al Sr. Companys? ¿Sigliarlu? ¿Enga- unlendo los cnuccs Y podia tragar a desconclerto. No se sabe cua! es el desborda.dos; podlan ser grupos tas- bocnorno ae que se acshaga la. Uons- 1
I
ser et ejerc1t.o sm que tltUClon de la. monn.rqwa e unpun- que
ldadnos
Y aalumbra
razon que
este q"e
,ul
1 Poder· No basta. con que halla un c1sta.s·, '"""'•a
Goblerno, porque ru calza botas de. nar, tomarse siqUiera una bora Cle e a talu ñ a entera. se prod uce Ia. h ueY"'-4'
seraconw
ta 11a•·e
supieran •u 1eg1•·-·dn"'.
gan un pooer teg1L1mo, la autonciaa y Ueve a los puebi~ por el •
u
"'Ontar m cme el charrasco m se 1 termino para prevemr ei pehgro? Lo ga, b ue Iga enorme, enprme Y 1a. A- ministuio constituido. Es necesar1o
1
¡
<><,¿
...
sl esto es c:erto Y cua es a
la tropeha, lban de unitorme, y no
w
cammu
aplica. las oopuelas y anemete con- que hace es preocuparse con lmpa-¡ uanza Obrera,
que es 1a que 1a 1n s• saber
l.•g¡•¡'midad
de tal mlnlsterio y arde
Parémonos
un
momento
en
esto.
Se
del
p¡·ou,·eso?»
Comr·unys,
austera1
- • Espan·a.. y vive toda Espana ha. dicho
· 1c1am1ento de- un ..muorme cua1qu1era, de umtor"
..
tra Cataluil.a etc etc» Y poco des- c1encia e haolar al Sr Preside.lte Pira y la d ' rlge f1ja su •nctltud · En la. toda.
con un enJU
.
.
•
·•
·
.
. ,
·
· mafiana del 6 d~ octubre hny unos
,,
me ae r.enleme general con mando mentt: apana al general y se hmJta
pues anade el nusmo penodico: «Sl l!:i telegra1u.ta. ::.r. úa.hano ya nos ha. pasqulnes que llev:~::¡ el encab~za- unas horas de congoja, de espanto, maslS.d o f acli : c¿No wan de unuor·
Cle caplta.n general en Cataluüa. ~ a dec1r: «Genel.ll. yo no he velos deseos de Gil Ruble::; prosperasen, cllcho aqw que t:n dl{ mmutos le lla- mlento de Repu"bl ca cataJnna 1 lue- de horror.
me? .. ues ya sa1J1an «Ue era el ejermdo aqw "ara rec1u.r cvn:;eJoS.»
~
,.
pobre EspBllS..» Algo mas adelante: maron por w.erono cmco veces del
c1~0 leglLUUO.» T remend o mentts pa- en ultuno caso, el d1a clel choque, el
'ïa que naow
ue e::>c<J u 1e.u uacer
4
d'rente a un part1do ae opres1on y ú01J1erno de ta C;;eneumaaa. No posa ntstona de Espana u regUlu u 6 de octubre, de unuutme sba Perez
de vergüenza no queda OCIO camwo ella. comumcar auectll.menr.e con l:>U
I
I
~ que asaltò el Paiacio Real ~ra Farras.
: ae~:~~~::il~~ ~:~~r~~~~~~t ~;.~e~~~~
que el estaJlido revoluc10nano. Sl tas .l!òxcelencta. ttabta de na<:t:l·to · por e.1
cunr.ranar ia auton<ia.d qi.l.e eutonces
No, el Wliforme en España, par con quten tenl!:u el nuuur ae conLencterecnas de GU Robles no son com- nuo Cle vobernac¡ou . .l!.i telegrailSr.a.
¿Qué haoen les gobernantes de ta mir ese ep;sodio, cohibir a las ma- tenl& de regente E:spartero, con Leon desgraCl.&, no dlStrn¡ue la legittmldad det CuL ctet.a lrecu~ücll:l ae-sot: ace
1
prenstvas, el cammo legal desapa- dtce: c'ïo me 01 ~:uent.a. de que es~o&- Generalidad? Por mos. señores, yQ sas ametrallàndolas, adoptar una y Concha a. la cabeza, 1ban de unilór- de la Ueg1t.mudaa.
mucnos anoo, es uo n,m ur~ JUSto
y
1
oa
te en aa. ta e
ruca
ruego a. todos 106 que han lnterve- acl.itud sangi.l...na.r a Y ahoga.r con
rece.1
m rv 1
omu
ClOU.»
la fuerza las aspiraciones de aquecvn el me pasa to que cuu cl~rLos
¿t'or que ne ele¡~~ eselteelpe~~ t'Ubes yo &?0111. dlgO- Cl&ro que s~ :.<!,o ~~e~~ ~!u: ~afg!C: ~~~nfn!~ llas masas t.raba!adoras? No, eso numatrtmomos Cle:;avemctus, ~Ut: cuanto
entre los vanos Cle
on e ...~re mt pa aora pvrqi.l.e no es prueoa. tantes tn la lmaginaclón de su pa- blera sido una cruelda.d, una mcon·
mas nnen mas :;e qulert:u. Yu QUIballar algo semejaute'? k'orque es ú:1 nmguna que lo acrccur.e - que erec- pel de jueces ~renos, Y se pon¡an secuencia, una. tra.lc1ón. Pero, adeSlera. Cleclrle al ot. t•·u;ua¡ eu ml
P"olebio», ae vatenclS., organo det que ttvamente las ~:omulUCllCIUnes de to- en una s·tuación de estos hombres. màs, companys terua otros deben.s
y se dlce: c¿Por que no ptdio la ademàs tema dada dos vece6 la pala- numor~:. ~n el ae wau::. sus at:rensoh&st.a. el rua anteriOr l.lao1a stdo pre- das ctases cou t!i Jere del J!.Staao no ¿Qué deberes tenia Companys !ren- con las izqwerdas espailolas. Todat> contes..acton e1 senor Compan,vs al bra de aar uua respuesta, tlablll. de res y eu t:l Cle LOO.Ul:i tu:; proct:>aaus,
sidente del UonseJo de M.J.rustrus, don estab;t.n uores Y yo se por que lo di- te a los catalanlstas? rucordad que ha~ian ro¡.o su solldaridad con el ¡eneral Batet en ,.lSta de que eUa no alUm en IUl seuuCJo o eu otro Y con que estamus sulc~nl .Y prulluluam~n
Rlca.rdO :::;amper, necno que aelemas go, aunque nu Jo pueo.o expncar.
el Estatuto fué una trasacclón. Los 1rég:mtn y la Esquerra estaba en el Uegaba.?t ¡Ant, eso ya. nub1era SlelO tranque¿a. Y JealLa.d. 'i Lego et mo- te recunocldo:; porque lla saosau Ut:de conocer todo el mundo es llUlegaQu1ero 5eillllar aqw Wl cu11~ra.ste. catabnes queria.n màs; 105 casLe- 1Goo ern'?, i _como que estaba en et una numlllaclou. El general BaLet, mento del choq.1e Cle los Krupos ar- var su papel, no con ta
maad
gable que estos was para nacer eso l 'é;l¡,o en Ja ma.no un pen001co que llanos querian menos. El Estatulo se tenia. mas e.ementos. ~o haber he- requendo por telétono, requerido por mados, epiSochi)S drama.t1cos Y ta.men- que es pruvta del caq¡u a~016 IJtt1
14
1
na. SldO utlll.zado por el t:>r. ~:>amper rep1w, como tod~;s, una comeretlClll bizo tran.sigiendo. se decia a los ca.- ~ ebo enwncesd lo quehhlb~ éeron hub1e- oticio, dos ~eces bB.bia promet.ldo tables par todos los extremos.
suna, smo con una tlic:~ura, cuu Ull'
ya no os queda. ni el esta- ra signüica o ql:le . u 1 ramos otao
~
para retutar e 1 d tscurso d e Aza
, na. d e1 or. :::;a.t¡¡.¿ar A lOnso en e1 e trcuto talanes,
tuto. ¿Vàis
a. permitlr que &oblcr· . de nuevo el cau.:. c_a.¡yo de femc.os, contes tar. ¿comu unos hambres dli- \ <.;on ta mlsma .ealt.aa con que yo curtesla, con Ulla Cleucaue.t.a. cun llll
PUes cuanelo un llumore que no se na .v..ell:linUt . .1!.1 l::ir. ::;ala.~:ar Atono.o, m1- nen con vuestra complacencla? Ad- 1que t an.o se Pr od!ga. a los catal
nos loail a. declr por teC1
tercera v~: estoy enju 1c 1ando _ deseo al menos senL1ao que te11..., 0 que suoracar
pura~
1
erunaao toc1a.v1a de las responsa.o111- mstro de ta L.c.ut:mac1on en sepulem- 1 ~~ ..> (,J.).
,
e > ai.J •..:.-ns ncs. Entonces s~ hub1era dtcho: Es· «::ir. genera.,
conr.este us
a 1go, que eSLll•' enju1c 1ando
todos los ep 1s~ que s1empre en la v aa cuauao be
1
dades del mando, en su organo en la bre. alce: ~epetmws nuesLro pumo los cauces a todos los extremlsmo:; tos catalanes son los de slempre. A lò estamos esperan~o para saber que dlos de este proceso, qu1ero llacer I enlrentan po:;1c1ones ae
u Jcnurldaa
Prensa. dice Cle trente a est: vobtemo de v1sta al (.)()tweju de .M.mlS~ros, pues separa~istas ya que no quedaban a Ja hora del Estatuto, todos con nos- hacer•t:t Esto nan1era s1do repetir tamb¡eo una 81us1ou a esto: ¿A don- I no hay nada que c..et.n·una1 tauto al
del 6 de octUbre. ta .evo1uc10n, y lo en la ttepubuca autouoma se ae1v1er- los catalan:stas exaltades oLro ca- otros muy amigos Y a la hora de JU- aquet ejemplo cnueco Cle cuandu en de se mclma m 1 ammo'/ cuanelo pre- qu~ esta f'n po:; c
1011 mtenor
dlce con ta seremdad de qwen escn- ten s1ntomas subvers1vos. Haolam....s m no que el separati.amo. Y es CJer- 1I garse algo ocurre, que tenlendo maa .Barcelona se qutso "Proclamar la Re- sencle él careo elet ~r. .toernanaez so:: te &ClYlerta el 1desmvel.
\:" ¿urq~~
1
be 0 inspU"a un articulo perme1lst co, a la conCiencl& ae los muJStros pa- to que la huelga no la inspiro la !uerza que nad.e no bacen nada, puohca en el Ajuur.a.m1ento nace Unzue con el l::>r. J:'erez J:o'arra.s, aque- mlsmo l::ir. J:o'lscaJ no Qlllero dejar
¿nosotros nos vamos a. sorpreneler ra ver s1 se atrev1an a provocar la. Gcn~ral!dad, pero les hue!gu1stas adamà.s es~b~ con ellos todo el anus, y bubo un concejal que lo 1m- ilo que el nscaJ dljo de las dUeren- de pasar una de sus trasts Y se
. ·
pensaban del mismo modo que la pueblo catalan mclllSo sus obreros y
"'·ó dv·~· enelo que la tacUltael de
mucbo de que rec¡ban el Gobiemo revo1~.<c1on, parque .>-O segwa pensau.. Generalldad
Y cada cua! en su modo, su deber era facilitar el camino para pl... a - •1
cl&S de conruc1on moral, no io puele perm1t1ra que yo s.: 111. recuerde porcon olna excltaclOn pc.reja las masas do que habla de provocana.» iMI!g- protestaba contra la Constituclón de que todo se resolvlera con los me- proclamar ta t<.epubllca no constaba recoger. ¡>o.J.que el necho de mterve- que qul.~as no !ue sullclenr.emente
republlcanas de Cataluña?
nifico cotejol ¡Admirable compara- e~ Gcblemo. ¿Y cuàl habla de ser nores transtornos posibles.
en la tey mumctpal. <Rwnors.)
mr en un becho de reiJeldia Y ser mectllada. AlUdlenelo al Sr. ComEl dia • es !nmlnente el adveni- Clón! El Illlill.!.•l·o de la Gobernac1ón el deber del Sr. c .... ¡panys? neprlNo hnllia que preguntar nada. ue- venc1do, no deJa en nadle la condl- panys dec1a: «!!;s mas facu manmiento de esas fuenas politicas dl cree que hay que provocar la. revolubla - se d1ce tamb1en - Companys c 1on moral de ta VlCtllilll ru aumenta dar matar que saoer monr.» No;
Poaer. Antes del dia 4 el Sr. Com- ción, exc1tar a los minlstros a que la.
suponer qae el general Batet contes· la del v1ctonoso. ¿Hac1a dónde se m- eso no. Eso no es justo, primera porpanys ha tenido conversaclones con provoquen. &tos trai.dores de la Getaria. a su proclama. con iPs armas. cima ml espmtu? Pues con la lmpar- que el Sr. Companys no ha mandael miniStro Sr. Guerra. del Rlo y es- nerahdad consumen su energta. en
Es to que menes podia supaner Lu1s 1 ClS.lldad, y yo quiero rendir lealtad a do matar nunca, no ha dado órdenes
te declaró a.qw que ie hab!a expuesto dec~rlo al jete dei Estado: c¡Cu1dado
Esta es la. s.ituación dura y apre- • que después de todo estaba en la Companys. porque Companys pr.ocla- . todos. ahora. ml espmtu se Inclina re- de agres16n. Toda. su respansablillealmente su preocupac1ón ante esa qu~ puede esta!lar una revolucioni» ta~a. y dramàtica en q_ue se ven Constitución y en las promesas de . mó la Rep'tibllca el 14 de Abril en el verentemente y respetaoso para los 1dad max1ma -aqul no se ha hablaonentac1on de la paht1ca. ¿El hom,Juzg-.1e el Trlbu~al a. cada uno!
j Lws Companys y se ven sus com- sus pr1meros inlerpretes. Y hace la Ayuntanuento Y el general estuno no 1dos, con un recuerdo tmocionado y do de otra. cosa- es haber d h
bre que estuviera. preparanclo una
Se resuelv_e la cns1s ; los paX:1dos pañeros. ¿Y qué hace entonces? proclama, la proclama. que se ha. conte:star con las armas, ni con las càllc!o para tos jeies, oficiales y sol- comanda.nte Pérez Farràs: ~ef~e:-1
revoluc¡ón se lo anunciaria. a los m1- no ca-talanes lanzan un mamhesoo al 1 Pues bllSca una sotuclón juridica. mirado como de tinte separatista. armas ni de ninguna. manera. De dados que perdieron la vida en la da Vd. Ja Generalidad e tr
nistros del Gobierno? Pero llega el pa.ts, ma.mflest.o que no e~t." suscnto politice. para encontrar cauce a la No quiero entretenerme en leerla suerte que blen pudtera creer que el cont1endo y los cuales en el juic10 de sea. Defenderla no queon ta quten
dia 4. La preocupac16n del Sr. com- por los jefes, J alb1,1nos de ellos, ya se dificul~d. Pero esto hay que bus- porque ha s1do leida ayer, y aunque 6 de octubre el general Batet, que hoy no es Uc1to olvidar. ¿Por què rtn- ¡ nadie. :r ctespue~ cuanao e~ ;ca~a a
panys. es prevenld~ a. S. E., p~rque ctijo a~·é~ co?.. verdad, m est.a.ban en cario con u? paco de detalle. Yo te- merecen dlstinguuse algunes de sus
do yo m15 respetos a. los _dos? ¡Ah! panys se dlrtge' a la. diVISIO~ ~~~
en tle. 1p0 antenc le ha diChG: «Sl M.adrw tlUtl!uo se reclactó~ pero que mo que algun mai1C10SO, no de aqm. pàrrafos. me preocupa ya el canPot·que los dos han cumplldo con su rendlrse. no se da cuenta el Sr. PFisalgun dia. adv1erto yo en Cataluna la ret!eja el sentir ?e los nu~leos que de Cats.lufia, d1ga: e¡ Ah! Ent<>nces sancio que est..oy produc1endo al Trideber. y tan noble y dlgno es el uno 1 cal y todo el mundo de que su àmoperan en la pohtlca espanola.
busco una ciudad cualquiera.» No: buna!; pero hay un momento en la
CASA SUBIROS
como el otro. ê.De dónde me vlene mo, en aquet momento, y todo, le
no es eso. Entonces buscó ia ú.mca proclama, para subrayar el cua! yo
H o s p ,. t a I, 4 2 a ml este jWclO? Se lo voy a dectr al encammab:l hacm el pelotón de ejesalida. dlgne. Y pot;lb!e: despertar la habia quendo que pasara aqu! Je.
Tnbunal.
CUC!ón, pues no llLmOS sab!dO todos
---------------=----------- fe, invitar a la pa.z al pueblo cata- placa fonogràfica - no era arbitraque en el primer mes postenor a la
là.n, o!reciéndo:e aqueilo Q\.. ha sldo rlo en ml ese deseo; el Tnbunal en •
revuelta,
la Vida del Sr .Companys
> •
su encanto tradicional: la. Republl- s u alta sabJdurta bé. estJ.~ado que
ha. esta do en pellgro como .lo ba
ea fedèra.l. Y par e&o es un 'e jemplo no cleo:a hacerse. y
nay mas re•' • • "
estado la del Sr. Perez Farras.
Yo no voy a leer los maniliestos, ciendo: cAnte la situación creada en , este epi.sodlo de la Vlda. de Com- medio qúe acatar su dlspOSlCJOn -.
Hace muchos años se habló de un sanos lntentaràn esto-? Por eso, resYo QUlsiera. que lo intimo de ta
pero Sl una trase de cada uno de la Repúbllca par la formacL6n del panys Y todos los que yo al prmCJ- pero yo .o quena. hacer para que el asalto de oficiales del Ejército al peto los dos.
conclencla del gran caballero y gran
ellos. Izqwerda Republlcana: «toda nuevo UOi>lerno, en la que t.oaos PlO traté. Companys es Slempre el Tnbunal advU"tlera une. co:,a que no Congreso. E¡·a presidente dL Ja Ca.El l::>r J:oernàndez Unzue estaba a funcJOnano que es el Sr. Fiscal no
sohdarida.d con las mstituc10nes ac- los partldos que mas dlrectamente nusmo. s 1 estudlante, crea ia f'ede- se advierte con la. lectura. Porque mara don Jose Canalejas, nada me- las órdenes del cap1tan general y es- quedara ni por
asomo una duda res·
tuales del rè¡;unen». De Uruón Repu- coutnbuyeron a 1 mstaw·ac1ón del
ón E 1
Es - ¡
1
nos que don Jose CaualeJas, y llamo te le manda: «Torne usted ia Gene- pecto d
.
bhcana: «se aparta de toda colabora- reg¡mcn
.
a
.
ra.Cl
sco ar
pauo
a;
s
SOCI
al
leer
la
proclama
se
Iee
Simpleal
oficial
de
la
Guardis.
Civil
que
'ralida.Cl.»
Y
él,
con
sus
soldados
Y
e
estos
hombres, tan cuJpaobhgados a rom- logo, crea la Unlón de Rabassaires mente· «En esta hora. solemne en
bles polltlcamente
como se qut
ción y rompe toda solldaridad oou per toda sesuSlenten
solldarldad con sus ace
tal · . 51
bll
t ·
·
•
mandaba el plQ..tete de serv1clo, y le otlc1ales cumple la orden. MIS plè.- tan equ
d
era,
los órganos acl re611DC11». l!.l f·aruao tuales instttuci<mc¡¡
r~pr~sentaLivas en a uua,
repu . cano nun- nomore del pueblo Y del Parlamen- dijo: cSr. oficial. corren par ahl esos cemes a todos ¡Ah! Pero el ~r Pelvoca 05 como se Qulera. peNacional Republicana: «Romper to- creo es m1 .deber· que cumplo con' fante, proclama. la Republlca por su to el Gobiemo que prCSldo asume
·
·
ro que son unos hombres de honor
g
•
rumores. Y sl se contlrman, ¿que rez Farras
da solidaridad con las lnstituCJonesll. profunda dolor exprèsar nu actitud cu,enta ·• si gobernante le¡)S}
depend1endo por que saben
•
a Y o- todas las functones del Poder y pro- hara usted?» y el oficial le dljo· Jey de esta esta.oa
otra autondad. Un 'hom- ¡
cump 1lr con decoro con
Izqwerda. Radical boclallSta: «Rom- de
mcompatlbilldad con las fuerzas . btema.
clama. el Estado catalàn de la. Re.
·
•
.
·
su deber.
per con toclas las mstituc1ones del Y ~lementos palitico.s hoy al rren~e
.
«Perd6 neme V E., yo me pondre al bre modesto, abogado, perlodlSta, ca·
Unas paJabras ob la
,_ d _.~.. 1
. .
Al llegar el 6 de octubrer t.ql.lê ha- publica Federal Espanol&. Al esta. lado de mts compañeros de arma» Sl nada pero que es el Presldente de d
actual régltnen». Parlldo l<ederal Au- d e un =•a
..
s re
declarac1ón
o, ou o eo apanencta re- bia ....... h e ? B
·
•
de guerra No h
tónomo: Hemos acordado declarar- pub
I can »
·
""' ac r
uscar aque11 a oon- 01ecer Y eort1f 1car re1ac1ones.· .li et- Y yo conser vo de aquello un recueria. Generahdact
'ï cuand o el gen~ral j el estado
(
·
a.v con
1
nos Incompatibles con las mstitues~aba rorma.ndo el juicio de ducte. que no estaba. msl¡¡tufda, que ~étera, etc. No, no. Hay una cosa do indignado sublevado irntado tu- por voz Cle su ~yudante te d1ce a Pe- ~rec s ón nada sobre la hora. Ya
ciones». El ParL1do Conservador, el España ¿No resulta un poc.0 puenl estaba en su conclencl.&, gue estaba que dijo la realldad y recogló la ribundo, con toda ia tur~a de ml toga. rez Farras· «Venga usted» Perez 1 e~os aslst1do a. un cub1leteo sobre
màs extenso y el mas duro de todos: conociendo estos a.nteceaentes decJ. en el a.nhe!o del pueblo catalan, io placa,
y de ml chaqueta de ClUdadano ¿Que l''arras cunt~sr.a. · cue Sl me 1dordena. 1rae orta hen que se declaro. A este
«romper toda sohdanda.d con los
h u bo una consp1raclon para el
que
es eso? ¿Que es eso? Pero la ·fuerza ml Pres1dente li · t.uando el Pres1den- t spec
d o e de. recordar que el aud.1órganos de un reg~men desleal».
armada. ·no obedece mas que a la. te de la. Gen. rahdad no se lo con- or e 1a diVtSIÓtl nos dijo que el
seria muy extrano que la Izqwerda 6 de octubre? . No, no la hubo. Fué
una explOSlón . en la que cada cual
I autorid~d(. armada tamblen? Pero es stente respOn~e· CNO voy porque ml estado de guerra se tla.bfa declaraCatalana no pensara que esta. era respa.ndló
con arreglo a sus anteca•.
·
•
do a les ocho hora oficial y yo
una. cons1gna, no de los grupos cata- dentes, a Sill!
bechos,
a
sus
pos¡blll~ae los hombres Clvlies que mandan, obhgac!ón es :>beclecer al Pres1aente sorprendldo te pregunte Sl 'eso
lanes, no cata.Jantsta.s, sino de todas dades. Los socta.llsta.s pla.ntearon una
<.no
es
el
Estado,
no
es
la
ley,
no
es
de
1a
Generaildad»,
y
cua.ndo
el Pre- hora ofictal queri d • .
de
las ¡zqUierdas espanola.s, ha.clendo lucba armada; los vascos reduplu:~
la autorldad, no es el Poder? Pero, s1dente le dlce: cDeb.enda asted ta la hora real Y ~ t'cir \~Ut no era
un sólo trente.
11
0
ron
su
enojo
por
el
problema
de
su
¿es
que
para
imponer
la
Iey,
la
paz
Ueneralldad
contra.
qu1en
sea»,
Per~
No
era
la
h~ra v<' d ';: Y lo diJo:
&;o no se ba perseguido con muy
autonomia econom1ca, 106 pa.rtldos
CU&ndo el .señor Companys dlce: del proplo general al respetable vo- social, el orden sOCla.l, senecCSlta Ue- l''arras no d1scute, contra qu1en sea,
Bleu ue
er a
.
buen tono, pues no tattava mas. Esto de
¡zquierda
no
tenfan
mas
que
la
«PrOClamo
el
Estado
Catalè.n
òe
la
cal
instructor,
señor
Gil
y
GU.
El
var
charra.sco
y
espuelas?
¿Que
paly
sale
a
detenderla.
.
•
P
s ya. lo babt-< exphcacto
acredita al señor F1scaL No se ha pos1bilidad de expresar su peusamien- Republlca. Federal Espa1.o!u, se pro- general Batet le contesta: «Tal asun&)er el Sr. Barc1a, de la qumta del
persegwdo, porque no pOdia persegUirse. Yo lo seúalo. En función dl- to y lo expresaron en abstraeto. NC1 ducen lñUtmuil.o3 y . aplausos que to lo considero de extrema graveteletlpe dlce que emp¡eza la conversac1ón entre el l::>r. Batet y el señor
recta de defensa. judicial, para ad· tenian una cosa que perder como corta.n las uitJ.mas palabras del ora.- d.ad y s.i usted ha tenido muchos
Lerroux a. las 8 10 de ta noche A
vertlr como se !ban fraguando ele- don Alvaro de Alboruoz, que noble- dor. J?ero el orador, para que no dlas para meditarlo (que no habia
mentos aJenos a. estos elementos aje- mente la perdló. Y ~mo es~ hom- cupiese duda, coge · el hilo de su tenido mucbos lo tgnorata el genelas 20"10, d1ce Ja qumta. Luego es
n05 a esta voluntad y jwc1o de estoS ~esd~e ~~~%~·:!a ·~u~~ e~~é orac1ón Y rep1te: c0e 1a aepubllca ral) yo neceslto un plBZO' para ado~>evtdeute
que et bando no se pudo
bombres. Pero todavia. quecla una iban a hacer? ¿Desentenderse?
Federal Espa.ñolu. Ese era el disco tar mi resolución.» y 1" pide que le
tener a las 8 de la noche, y que
voa màs a.utorlzada sorprendente,
que querla que se nupiera oldo aqu1; envie un oficio, y el sel1or Comqulen otra cosa diga se equivoca.
porque babia estado a.jena. a todas
.&
·~ l!ll...ll •a_j
.& parque Companys no quiSO dejar su panys mmedla.tamente remlte un
En un oficio del capttan de Inlas pasiones de los grupos. Esa voz
.tJl. aa~"l
~ ambtgiledad, La.n fàcil y quizàs tan oficio par conducta del señor Taufanter1a Lara del Rosat a su coraera nada. menos que del Tribunal de
No puedo admitir que cada. gene- cido el act.o de la pareja? Admira- nel que obra en el toll o 191, dice
Garantias Constitucionales, nada me- sllSpesa tornara ràpidament lllllO grata para los extrcmlstas catala- ler. y dice el general_ dijo el señor
les ramoses
nes. Sl el quena o no quena; s.i èl Tauler_ que dljera. al sei'lor Com- ral, cada. oftc¡al, cada soldado, se eri- ble, adlmrable; excelente. La pareja que salló con su com pa ma a ocunos del que era Pres1dente de este
PERLES
fE
M
I
Tribunal don Alvaro de Albomoz,
tema empeno en que el E;te.do ca.- panys que tomaba el mayor tiempa ja en decididor jund1co de lo que es de la Guardia ClVll saco un p~t.pel y par la Gencralidad a te., ocho. ¿CòQuten aba.ndonaba el cargo dlmitlentala.n fuera una. cosa. española o no, posible para contestarle (ya no es legitimo o liegltuno, parque entonces dljo: cYo tengo orden de que no mo puede ser a les ocho, s1 a las
dolo. por esta. rrusma paUt1ca, dl- y él ia tenia, 1& tenia, porque ea una hora), el mayor f.lempa poslble no podrl:unos andar por la calle. Y pa.se na.dle», y no pasa usr.ed, ru us- ocho estar1an dectarando el e~tacto
para oontestarle. No sé s. en prest- par tener toleranc1a, y par esto he- teci ru el otro 01 nawe. 01 autondad de guerra segun la vers1on ohc1al, y
dl0
t ~- 1
mos visto eo todo el s1glo XIX, y que me detina m1 deber. y par aho- ademas ame la reallaad no puede
encon rar.... a respuesta mls par desgrac1a en el siglo xx. las ra cumpJo con mi. deber.» y tuve que ser? Pero ese mlsmo oftc1a1 afi.rma
amigos;
hasta
ahora
no ha llegado. cuarteladas y laa sublevaciones. El acudU" al otlc1a1 de serv1c1o, que, na- que dlrigiO la orden de duiguse a
sense dolar 01 molèstia Cle cap mena
Ademàs ha habido un eplsodlo mil1t ar t1ene
'
par ¡ey, por norma y turalmente. con una llbertad de en- ocupar la General1daC1 a las ocho
el penode auspes, amb
uill0 te b
El Auditor
un
paq
ne
roso.
·
la .......,,
~"llor
dijo
él
t b
pOr g1ona,
"""'"enc1a sin dlscu- ter10 que no pueaen tener los guar- de la. noche, y en camblo el .,..
PERLES F EM I
B t tque
des la! a. coln el gene- tir.
días, Oljo que Sl; cel letrado qae en- Fernandez Unzue, en el tollo 80, di~esta la huelga el dia 5, el El Clla 6 vuelve a bacer otra alora
a. e ruan o ego e diputado
El ot.ro dia, lo qulero declr en elo- tre, el porr.ero mayor que entre; no ce que recibió la orden de tomar la
señor Companys dlnge una alocucion cuclón: «Reqwe1·o a los c1udadanos
.
.
•
en la que di ce: «Es nceesarto que no q~.:e ¡uarden la mà.xlma serenldad la hiStona de su vida, porque Com- sefior Tauler Y que se marcho del glo de la Guard1a Civil, se me ha taltaba mas», pero el guard1a hab1a Generalidad Y el Ayuntamlento a
se produzcan ni alborotos ru violen- en es~os momentos de enorme tras- panys, que no tJ.ene que hacer adu- despacbo Y se ocultó en una babi- dilicultado el paso para ver a los obedecldo. Esto es lo tru.litar, ese es las dlez menos dlez o menos cuarciu de ninguna. cla.se. El Gob1emo cendencia. Refrenar las 1mpac1enclas ¡1e.c1ones a nadi!e, .>e Slente' patriote~.,
Il..' .....: ; procesados par la pareja Cle la. Guar- el militar. No el que supri.me consti- to. Y este tue el que llegó prrmeespera y confia que no se verà en de vuest.ros anhelos. Tenemos la. con- ro. ¿Que es un catalanista, un ultra C
~
~ ~ dia ClVli, a mi, su defensor, y al tuciones y altera regi.menes y modúl- ro, Uegando el de lnfanr.ena. muel trance de impaner su autondad, flanza de que el pueblo autonomtsta catalanista un catalallU!ta entUSiasr
'
1prop1o pOrtero ma.yor de este Tnbu- ca las leyes. El. m.illtar es Pérez .Far- cho despues. ¿Cómo es posible que
PUes tiene confianza en el pueblo, de Cataluña se abstendrà de violen-¡ ta? Ha ~rudo s 1empre, oomo sus
que es la garantia de su conducta». c1as que el Gob1emo se !eria. en el compa.ilerOél de Gob1erno, qUiero de- FEMI són un prodigi de la. Clénclll nal que lba a transmitír la orden ras; el militar es Fernandez Unzue. la Arttilena reclblese la orden a las
REBUTGE~<4~~ACIONSII
del Sr. Presidente. ¿Qae me ha parediez, Y la lnanteria, que llegó mucir sm exagerac1ón, como toda Ca:~o?màs tarde, la reclblese a las
taluÍla, aunque • mucnos lo desconocen, un sentimlento intimo de fer- tación contigua. .Nada de particular
El propio auditor nos ha d1cho
vor a Espai1a, parque comprende hublera terudo que el Audltor reclPor eso yo cUgo se trata de conduc- de aquel momento, he de dec~r que que cuando Tauler fue a IIC\'~t.rle el
que toda la grandeza de Cataluña, blese al la.do del general la VISita
no son malos, que son bue.no:;. A ml otlclo al gent.>ral de ta U1vtS10n. va
que todas sus hbertades, que todo det selior Tau!er: pero esto pernute
me parece que no· ha¡o nmguna la- esr.a.ba. fiJado el bando declarando
su auge, que todo su pOdeno, es eu m.r:eru que lo que estaban hac1endo
bor pracuca nt e~onea, dlClenelo que el estado de guerra eu ra puerta de
Esp&lla. donde cuaja, es alrededor en aquel moment.o tales señores no ea el nom Cle les tamoses PERLES para nu son ouenos los dos, el que la Dtv1s1ón. Sl yo fuese el general
òe los espanoles donde tlene calor, era cosa para que TauieT I& advir- que tanta lama r.enen pets seus re- està deterudo y el que no tue pro- BateL no quedana nada agradecido
sultats Clettnmus. Ven<1a, Farmac1es cesaao SIQUiera. Como se trar.a. de a m1 auditor, porque si estaba nes COD el alma eapaoo:a al lacto co- tiese.
mo puede vibrar. ~ par eso. c:uanun suceso de esta espec1e no tengo jado el cando cuando llegó el seY después de todo eso llegam05
do le mterrumpe la multitud, apa. al epiSOdio bellco. ¿Habla un pro- tas en aquel dia de la sesión, en mngun remord1miento en rendir ñor Tauler, ¿cómo le contestó a la
s1onada. y enaraec:da cot, la lectura. pós1to de rebe!ión? ¿El señor Com- que 4
unas palaoras de acaiamlento y celi- comumcact6n pldléndole el ma\Or
05 voluntades encrespadas r peto y eso me
eoarpan>s « ...dentro de la Republl- pany::; ) estos COll5ejer06 que estan ante ellas
parece Sr. Prestdente t1en1p0 poslbie para resol ver? ¿ PÜes
me mc1mo con ¡gual resde
ca Federal Espal)olall acatla de leer aqul, porque los proce!ados estan peto ) con 1gual ae1nurac10n.
que no nub1era s1do Imperdonable l'n no er:\ lo natural haiJerle dlcho de
antemano. al entre¡ar
el or1cio:
la. proclamL
aqw, naaa mas que est..os. no otros ¡ El sr. PRESlDENrE: Olv1da l'I nad1e El Sr. Pérez Farras cumplló cVea usted el oando que hay flja¿Que hace el re~!de• ¿Què hace de loa que aqw no hay par que lla- sr. Letrado que ya na Sldo JU¿gndo con su deber.
do en ta puerr.a. de esta casas? ¿Que
el l.nldor? ¿Que hace ei separatls- biar, se habL&n dlspue3to para una el s r. Perez .Farràs y que este Tnbupròleg de Ventura Gassol
Y después del episodio lamentat&? Comurucarse:o mmedlata.mente rebellón? ¡Si no tenian una &Oia a r- nal no t1ene competencla para juz- ble y san¡nenw ocurr1o algo emo- importancla tiene esto? Cont'retamente, para. Jos hechos enjutc1ac!os
al Jefe del Estado: «Acabo de leer
gar su conducta y que el Sr. Letra- cional, de dign.idad, entre el Sr. Pe- aqui, mngtmo. Sólo tlene la unparUn votum iMustrat
nombrosos gravats
esta proclama», y &<>ume con eUo
do està rea.lmente al respet.o del Tri- rez Farras y los consejeros. La puer- tancla de saber que nnd1e ha Poditoda la re~pansabilldad del acto. Y
ta de la calle de San Severo, la del do demostrar que los consejeros de
bunat que lo juzgo.
luego, ¿qué bace? Llama al general
El Sr. OSSORIO Y GALLARDO: testero de la Generalldad, estaba la. Gen('mlid3d conoc1esen er estaBater. para declrle lo que ha hecbo:
Sr. Presidente lamento que en m1s ab1erta y sm v1¡¡;ilancl8.. ¿Porque era do de guerra y que no se puede cu«Reqwero a u.>te<l para que oon sus
Comandes a l'Administració
palabras vea algo contra to que )O aquellu? ¿Porque en ta PlaZ& Nueva. blletear en las horas y en los nufuerzas ee pon¡a a IDl.>=oraene..; li
respeto EJ Sr. Perez Farrà.s esia que està mà.s abaJO y que sln:e .ie nutos que el p:ecepto del articulo
¿Que hace e: general? Todo lo que
juz¡ado y a.nte su sentencl& no nay acceso, nab1a unos grupos de esca- 42 ae la tey de OrdeD púbhcò dice:
lea aq1.11 reterente al 1enerill Batet
ma_, que mcllnar la cabez& como mOU; o quiZaS porque e.1 general Ba- «Los que se rind1eran tll el u:rmino
··-.
-me penruto &dverttr:o desde &hoante 106 fallos de todos 106 tribuna- ter. que h& sido todo un hombre be- que el bando flje y no hablendo térra - •tà tca:lllào cio IU cleel.anción,
lea, pero cua.ndo bable del puado, oevolo, ap&r\e del auceso fundamen- mmo señalado, en el de dos toras.
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quedaràn cxent<w a& peruu Y ei ri-ódlcos de Barcelona una not!cl~ del Consejo dlce que eso no es ie- dadanOIS, pues es llega! porqUe vo m.ucho màs tiempo,~ en. E$pafla se en los Brucbs y Ger.ona, pero màs
comb&te por otra. lnvasión, la. .... n· altO, no. Y cuando la República. sig·
cJte lai autoridades ciVilea oficial. La .tirma. el eeneral Batet gal y que lo per¡lgulr& cri.minalmen· no la be autorizado.»
Y militares no podràn acordar pe-, y etl ella previene que en todas 1&& te. Lo5 ~lalll€ntar10i de Barcelona
Pues nos retlraremos a la. tuerza, eeaa, no se muestran rliscordanteb nlf!ca la asp!racl6n de una UU$i6n
naa del Oódiao militar 6i.no de~pués relaciones entre lot propietartoa y se reunen -; entre esos parlamtn· ~ le d1ce. Muy blen, rnuy blen. con· lO& puebloa al oponerse al Invasor. y de una. apetencla, ¡on tod06 los
de apreciar la.s hora.s de publlcado 106 aparceros han de regir lol con- tarioa. h.&y nombres tan dest.acados testa. la tuerz.a eonsl!te en que yo J>èlean tOC1os, detienden la mte&rl· pueblos españoles, de un modo slgel b&ndo. De modo que en el com· tratos anteriorment& 611$pendidos, como loa de los Sres. Cambó, Le- pc;ngo la nuno en el hombro de la dad del aolar esJII!.tiol todos. ~ el nif1cado Cataluña, quienes se s man
puto de lla 2f bora.s y en la. de dos en Ja. lnteligenc1a de que està. dis· rroux. Macià, Melquiades Alvarez y respetable persona de O. Raimundo pueblo españot llega tan alto como a. las misma.s lnquletudes políticas.
boras va 1a liberta<i Y acaso -~ vi· · pueeto a e:Ug•r l.&f reepone&bU • • otros que por constderaclòn y res- de Aba.dal, y a.sJ se dt.solvló.
da de los bombres.
des consJ¡utent.es "' quienes no t.:um· peto n o debo pronunciar en estos
El otro dfa para documentarme en
El seilor Fiscal dec!a: l([)eode el plan estas 6rdenes, · apl1((àndoles, l' mementos.
couciencta, como yo proc\tro hacermomento en que se publlcó el bando, los que !as desobedectm, 'tu sancil>·
El sr. PEDREGAL: No hay ra· ¡0 slempre, me avisté con el Sr. Ma·
Yo no olvJdaré nunea.-el espectàcu- votación deftrutlva. Votan en pro del
se a pllca, porque no se van a llacer 1nea del bando del eetado de lt'l~[j.z6n alguna que !mplda pronuncl.ar· tos, amtgo ¡_Jo de toda la vida, Y .!e
modificaclones peraonales.• Obliga rra.. Un bando de guerra re¡ulando los.
dije: «¿Hubo después de aquello al- lo de Ja aprobación del Estaruto. ~ Eatatuto 316 diput&dos. Vot&n en
a. todos l(ljl Que pued.an . conocerlo. las relaciones clv!l~ de arrenda.EI s r. OSSORIO y GALLAROO: guu actuación juc11ctal?». Y me dljo: aprobó el Est&tuto eñ Jas Cortes, qae contra 24.. Por clerto, una cou. rnàa
EIJ~Ieca un réeimen pseudolegal 1mlentos de tierra! T1en~ volumen, Por reapeto a. ~u Señorla, por una. c¿Cómo judicial? Ni un pllego de màs que obn de los catalanes ha sido curiosa: de 106 2'- cinco ban sido ml·
para. modelar Y encuadrar la acc¡ón ¿eh? Porquc la ley c1e Contratoa de d1Jcrec10na.1 ra.zón, no qu1se dec1rlo pa.pel en una Comllaria. consenti yo obra. de un hombre. de Alcalt de He· nistros desde el 6 de oçtubre para.
de la. autondad; pero 6i, tenemos cultivO<> ha.bhi s!dó d~larad& cons 'Pero s1 Ilo hay tnconvenlènte yo lo que se pu~lera. Pues bUeno !ueae. nares, de un hombre- de Madrid, de acà. Y en tal momepto se levanta. el
que D&Y &tlo do.Dde no se lla poru- titucional por el je!e dei Gobtern;> diré. El nombre era el del Sr. Pe- Buscaban el bien aquelles noblemen- olro de Palencia, de.otro de Segovia, Sr. Companys y con un lllOVimlento
do rec1b1r la nottc1&. del ma.n<io, no senor Samper desde la cabecera del dre¡al. (Rumors.> Supongo que tl te por el camino que encontraban que han afrontadQ P!)r elerto gran- emotivo que contagió a. t<>dos, y que
se puede aplicar. Es cxa.ctamente banco azul, y despues de eso . 'l ¡e· sr. Pedrega! no se enojara conmlgo màs acertado y porque ello se ajus· des campa.ila~ i.njuriosu 'por defen- yo no olvidaré uunca, grttó: e¡ Viva el
lo que ba estado ocurriendo en gran neral dlce qu~ se mcumpla & favor por este extremo de respeto y con· taba o no a la lcy. Pero merecerla. - der lo que era clerto ò a. lo que a i;u pueblo espa.ñoll» Otro dil)utado ca.parte de !u e&Uia& segui<tas en el àe los proptetarros, qUe -es -. !a\'Ol' sideración que En tOC1o momento le me dee!a el Sr. Me.tos - estar loco ent.ender lo era al menos. Y cuanao talàn, el sr. A;r&gay, grltó:. «JVlva.
tuero de ¡uerra. en Cataluna; por àe quien obltg& el contratp y COD· be quer1do guardar.
para h'aber con-vert1do aquello en un se aprueba el F5t&tuto ec levanta Españu Y el d1putado madrileno, el
Company¿, y d!ce estas palabras me- poeta popularisimo Ruiz de Tapia,
e&to c¡uerla. yo tr&er las sentencl&~< mma con aphcar el band.o de1 ~lt&El Sr. PEOREGAL: En absotutv. renómeno judict&l.»
o/
• ~ gritó: a:¡ Viva nuestra. Cataluña!» Y
porque se ba estimado en mucllal; do de ¡uerra. Por vent1,1ra haJ aquí
El s r. OSSORIO y OALLA.ROO:
Paêa el ttempu, llecan los albo~s morables:
cTOd.ll lo quJ be dioho en el trans- los d1putados todos, puestos en pie
oca.s1ones que como al pueblo tal o letrados, profesores c1e derecbo : .:1· se reunió la Asamblea de Parlamen· de la Republ!ca del año lSl. Maell,
al pueblo cual no tl.8bla ~gado la vil, algunos, que cuando este de&li· tarios y el ¡obemador tntervmo para dlst~énd06e en esto con Com· curso de la dle;cusióu del Estatuto en. aplau.den. Aplauden. ¡,A qué? A una
uoticta del ba.ndo, por lo tanto uo gado ae la respon!abti1dad del Tn· dlsolverla. se resl~tleron y se oye- panys, proclama la Republlca ca~ carr'·1ado a proclaiour que la conce- comunión espiritual que se votaba. en
... l
to
Vi
E "fi I
se podian aplicar sus prece¡,.tos.
oonal éle, oarantias espero que-..es- rort grttos de que: «Que entre l& lana. Tan clerto es que dleè: «En s ión ...
e a. autonomia venia. no a dl$- aquel mome~ . «1 va
sp.. a »
Re quendo dectr con ~::sto que lao cnba una. pequeña. mtmogra.!!a. Só- fuerza .» El gobemador o. Leopoldo nombre del pueblo de Catalufla ~ro gregar ~in6 a reroru.r el sentlmW!nto ¿Cuando lo dijo el Sr .. companys?
Cll'cun.sta.ncia.s se 1mponen enton- bt'e es~a. nueva. tuente del derecbo M~os, bombre cautelosa, sereno, re·¡ cl.amo el Estado catalàn bajo el re&l· de ·la unidad español&, ·a-hora, apra- ¡Ahl .Pero tlay muchos v1vas de esta
ce.> como en todas 1a10 ucas10nt:S a~ contractual.
'
..
~do -t1ené las buenas condicto- men de una. .Republica catalana.» Na- bado el E$tatuto, lo vuelvo a repetir; e$pec1e que ~Y que pasar por el ta.la. vida, y la. proclama. dei ti '-e , .Y no l!e me óeurre t~.tacar al g.. nes de los hombres gordos-. dice: d1e abre un proceso, n1 era el mo- me Importa. ademàs ~eclr, señores dl· mtz. ~ Sr. Coznpany¡ no grita i Viva
tubre atend1ó a los acomectmlentos, neral Batet porque dijo.es.to del pro- «NO, no entra la tucrza, la fuerza mento para abr1rlo, tampoco. Salen putadosr que en. éste. gran problema Espanal en momento PIU'& una. .adu·
al ambiente, como ha. ocurmto en pós1to. El general Batet lo llizo por aqw soy yo, que represento el po- precJpitada~ente tres m.lnlstros del español que nosotros slempre hemos laclón. Nun~ ba òlcbo ¡Viva Es~
otrM partes muchas >cces. . , dia la ttlerza. de !as elro11nstanc1a.s Y en dtr del Est.ado. Es una. uamblea. Estado espanol, hablan con Macià. f ~entldo asi, cada fracclón pollttoa, ii•l para $&lvar el ~tatuto. El ~e..
20 de octubre se pubhca en lo.;¡ pe. aquel memento, gobemante esvora.. dc' parlamentarios, pues es tlc¡al, re;3uelven Jo de Ja. República catalana ~da diputaJo ba. expresado su pen- nor Companys no ¡ r1ta ¡Viva .E$~
cReo, creyó .sln ctuda que· $eri&. la .Porque JOIO el rey puede convocar· y se crea. la Generalldad, Y no hay IS&miento de la manera que el ha. crei~ fi&! en un memento de temo~ O CU&n·
manera de ·mant.cner 'la pe.z ·~1. 'Ca. 1a:S.·E6 una raun1ón pública de clu· proceso.
do que aervia mejor e. los intereses do corre_un pellgro. No ba du:bo ¡Vi·
ta!uña. 't esto, que IJ8 un acto <1~
de la Patria. Pot l:>" . ' •o, sale el Es- va F,Jpanal an~e el gei)eral Batet.
gobtcrno, esta. sometido a. auestra ; ~
tatuto tir C&taluña sln dejar en nuca-- Antes al coptrar1o.. le ba wata.do con
critica. Pcro en veraad, a. ~I me
tro inlmo ningUna elase- de rencor, sequecàd. El Sr. C?omPIUl~S Y a-JS
parecer1a muy mal que !le e1ljuJ.ci¿. ,
n1 reservas, pat'& -aquelles hom bres eompañel'Oó ban dicho i Vn·a Espa~
&o rr!plo ca..s.
ra crimmalmeme al gensnl Batet
Otro dato ütil : La. Asamblea. de zu. el acuerdo de quemar el archh·o de que lo han combatldo, bab\endolo de· ñ&' en .el momento del tnunfo. Era el
. . , -.. "'" c~f'ttl
per esta orden. · , :
marra¡&. Con una. memori& bumoris· la corona de Aragón, asaltar la. Ca.ja. fenc11do nosotros como ot~s hombres ale1uya, era el grito de sattsfacclón
•
• <
t\caJ pero InfleI. el sr. Fiscal dijo: del Banco de España Y decluarnos Uus~res por tenet una. ~oncepción dis- de la lluslón c~g¡.ida, _de la. obra
«Alli no se b.izo màs qae cantar el con toda !& autondad. ¿Que bubtera tinta. de la. est.ructu~a del Estado y rematada. ¡V1va E6pana!, dlcen
a:G.I.lemi.UJ,>o arbola».» HubO un poco dicho el general Bate~; .)'O no 1e eo- de la. ¡rt.nde7 •. <te Espaf:t. Pero to- ellos, pero no como una claudica.mis-que el «Güerrúka.ko arbOla». Este nozco, pero estoy se¡uro que entonces dos 1abo1'11.remos por· el propio ideal c16n de su.s ideas. Catalanes, cada dia.
:C».é ~1 ultimo número del proerama; se hubiera jugado I& propia vida para de que la. joven· República. adqu1era, màs catalani5tas, pero en el dia de !a
,:
pe.ro me voy a permitlr recordar lo detener lnstal'ltànea.mente al que ~ por nuestro ad\or, el relieve 4ue por juaticia, su grito no ea otro. 6lno el
r·.
que pe.só en Zumàrra¡a. Llegaran municaba semejante protesta dello- su esplendor necesit&.»
c;le ¡Viva E$pañal
En el «'Bolet1n de la. Generalidaà;> !a Jey, de la. COnstituc16n ¡>Ullo evJ· Jos parlamentades, y los alc•ldes, no tuosa. Pues no falta.ba. tnb. Por te·
y un dia. despues 6e procede a. l&
del 14 de octubr8 aparece una. or· tar Ull mal mayor. ¿"U d.e4to eso? se dej6 entrar a. los concejales. Hizo létono, a cara a. cara. Por tel~fono
den de un general destituyendo al Pues yo denuncio ese 4ell\6. Oé:;de llD dl!curso don Indaleclo Prieto. Don la hublcra.<licbo: 'lQU~ mc c11ce ComP"a:'r'
s·
¡.·
Presldente y a. los consejeros. ¡Des- el 6 de ' octubre hastAt. el 2 de enero JoM Hom, diputado naclooal~t& panys? ¿Que va a cometer este deU·
t1tuyéndolos!, y a esas boras esos Catalut1a. ha. vivido en absoluta. 11e· vascó, ley6 un documento. Pronunció to? Muy blen, abora rnismo le red<1zsefiOres cstaban bajo el amparo del galidad, en absoluta llega1Ic1ad ante otro dtscurso el Sr. Monzón, Que ba co a prisión.» Y al diputada Tauler
Tribunal de Garanuas. que les h:i· 13. mconstítucloualidad lmpuest!l- por d~ia.do aqu1 el otro dia., y despuêa le babria dicho: «¿Qu6 acuerdo e.11
ICa
bla suspend1c1o, suspendido nada el Go:,Jcrno porque no ~taba anu- 'de ,aqllello se ct.nto el cfr..teroikako este ¡ue me t.rae? ¿Uu acuerdo para.
mas, y por eso yo he dlcho que ba- l&oo el Estatuto.
·arbOWI. ¿Ba. habido procesos? Nin· delinquir? Queda. preso en e&t4 mo¿.QUlèn ha.. Pl'dlebo? .Esto lo h& leteri-.do ,Pued.e pr~:..:cirR con aeblaoa. en nombre del Presidente susEl &eñor · PRESIDENTE: 'El señor .au®· Ha habido procesos porque los mento. ¿Se reservarta utudlarlo? prechcho ~t jefe~t¡et Estado. Volvamos renidad. ,;. ~ bomb~s son justiclepenso.
letrado està examiJ:lal)do unos t~e- alcaldes Y concejales babfan abando- ¿Pan qué? ¿Es para eoger a man.- la vista haeia. el momento hlstórico ro:;. Es up mar de san¡re ~i se em·
y un general se salta. la. ordcn chos n1uy posteriores a.l delito que 1ne4o '1118 puestos en lo,s Ayuntam!en· salva a " uos lvmb~ que ha.n ftado a. que antes yv àludia. En e1 ba.lcón peña. ell manten'r injustieias y pn,.
del Tnbunal &.1 decir destituido. A vamos a ·iuzJIU' y no creo -que sean • tos vaacos, o que se .habian resistida en su palabra? ¿QUlén se atreve a de la Gèneralidad, don Nlceto Alcal'- vilegtos. Pues bien, en Cataluña
m1 me parece muy mal, pero no e.sos hechos posterJor~ los que pue- & aeeptarlos. Pero dc la Asamblea de bacer esta. injuria. a Batet? Yo no, Zamora ha. dicbc: «Porq,· ~ Catalu- como en toda.s partes, el movimlen·
acusaria. yo al autor de un delito. <tan in!Juir de modo ·a:t¡runo en la. ~umàrraga. ba habldo cran acuerdo pero el q·te la auponga. ¿la hace? 'No. nya, eut.nto mu libre, màs española to de ~lón del proletañado
Esto fué obr.a. de otras cm:unstan- sentencl~ que· .va¡·!Qll~ a dtctar.
l cie no,.abnr proceso ning~no. Se ha El ¡e~er~l Batet c-..tando recib1ó el 1¡ setà.» Esa es .14 ¡::oodictón de los abo- o.-.. •- se "r.erespa, se enardece, aclas. ¡Hay otra.s circunstancias muy
El amor OSSORIO Y., OA¡.LAR- , d~ lln caracter de fenomcno poU- rc~uenm¡ento ~ufrió,. sm duda, la ¡ado.s· c¡ue esl(àn aq-..1!. Que cata.luíl&, rnenRza, y en lu¡ar de buscar no&curiosas en esta. histOria! El sefior DO : ¡Influir en la. renfencl'a.l Se. tlCD, ~ro problema al tln. . .
m1sma. conmoc16n de eonc;lenc!A que que Oalicla, e¡ue Vasconia, que tocios otros caminos par& reduclrles. ¿Va·
Anguera. dc Sojo ha~ró .el Q_ía '1 de oor . Presídente, yo no· .ig,noro que 1 ~ ,c;.tlaoe fal~ ~na demostracton dctl- ballían sufrlclo los consejeros. En es• los pu~bl91; .. españoJes. cuanto màs mos a entrepmOI!I a ~ste juego de
octubre por la radio al P.!.u~~·-~- no. d·nfluini.; pero quiero decir que ¡·mt1va, ;t:ategonêa, de que el· acto de t.as circunstanctas, que na son poll· m .i, mAs' españòles seràn.
personal infiel?
talàn dlcJendo que "l aero , de Ja. sc d l& vi.ito el Gob!omo, y lo digo ~ G~enl1da.d era polit.leo Y no de- tica~, de ~rave c~promtso l_l<>tn.lco,
Ademàs, sef¡or, por tremenda desig·
En pro de Etlpaña, por el bien de
Generalidad era un·. 1rl~.1~to s¡~verJ <?.l! dcscar~.o su>:~· en· lil'Jas erreuns· j U4tlv~- :¡PUes .ii nos lo él& el generà! ¿que ha.r~ :yo que sea lo m~ños -ma!~? nio de- 19.-~oria., nos toca a. nos. España, pl)r la. tranQilidad. ~ :i;$-i
slvo dlr¡gido contra. ESp.a1!a._ y~_ h~· .UtJ!~Iat; .de pres~on sentejan~ ·.Ji:. à$ Batet. ¿Que ~:t1¡o mayor nceesitan 'X' en efecto, el general B&tet, -aun otros atr;uoesar y viv1r un memento pa.iia, re.odidamente pido 1tl Tribu·
mos visto Jo ¡¡ue ibli, .0011 ~ :·~~~· :qu~ _tuvieron ¡01 ~.berna.pt~ de ~ estas defensas. Al . general Batet le empezando por atacar sin h&ber pre- de conmOC16n, dç la. buman!dad en• nn! no tan to que ab~elve.- A estos
Pcro el scüor Anguera_. de Sojò..'ès taluua.
.
.
'
dl~en por~ veoes. «He proclama~o v~nldo Y s!n haberle conte$tado, ex· ters., para. hacer !rente al cual todos bombres, CO~tlo que los, com~enda
el que el 14 dc abrll i e a¡}ooero de
El aeilòr PRESIDENTE: P~ro d ;el.Estado ca.talàn dentro de la Repu· h1bi6 un modo y una. llmplez& y tal los esfuenos :;eràn ;ocos.
y que eepa ha.oer llecar ;su eorazón
1 Audieneta. d e .Bar<:clona del mis· Goblerno no e21tà •n' el . banquijlo ' bllca fe®ral espauola». 'Y el Sr. Ge- sererudad, q~ revelan que queri& baEl moYm:liento a.scendente del ;prt> al mismo ni vel que ha dad.o el oo~o modo revolucionar!O que el se.-. de los acll.I&Qo6. Y l'IQ ll~Qtsita de la. ~ue~ngBaamotets ~u tesi"t!'.~ecLounapensaré.~ cer el llUmor dat\o ~!ple: ·De modo
ra.zòn ~ CatalUña.
ñor Companys .se habla apoder&do defensa. del Jetrat\o.
.· · .
.., .,...
.,. e .. ._.
persona. que 'S\l tatimonio ea imp«t&nttwno.
de . la. Alcaldia, Macià de la .(JeneE~ s~fJor OSSO_RIO _Y GALLAR- «~r. Gen!!ral Batet, ac&bo de tomar
¡:alidaà. etc., Se apodero de la. t>u·I?.O· Bastame, senor _Fresldente.~ ., ·~ .._ ·
~ · --"''
Ctienci&,ecllóalPre.siúQntey~.sems· iüdicaciónp&~qliê, ~'o·'(liflera.1'-.~ . ' .:~~ .
Fisca~
1 . .'; ~ · -li!'J:.···
... .
e ' '" ·~ ~ ·
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talo aU.l, ,; a.. los nnnn~ diaa· cl ' se- l,Wtuosantent« ~o naplarê de est«) . ,.- . ,.... • . .
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.. , :tiett,b'td..Of: lot ~~·'PorQ~ ello 1pabllcos de categona. 60Cial, sino
llor :Angue.ra. de Sbjt1 lllhWa éDn las la nque en rea
eana
.
Pero hay todavia. ''>tro màs grave. muy clan. Coii~èilaii .; CotnJ~&nY.. ' unpliearià ·ima tarea. muy larga da· con mayor cuidado aun cuando han
mancs sobre el Ev&llgelio ~uardar
ueinpo; pero, ~!) fl,n, renunao .J!:t sc· ·r FIScal acaba. su informe dl· A los otros. ¿para qu.ê? Si no haY do el número de defensores que han sldo de m4a ~odesto origen, ¡uarY hacer guardar la COnstitucion que a. esa_ sa.twacdón ~ije e~ .que ciendo: e~Si no fuer~~o por el hecho cosa gra.ve mu que en el hecho de actuado extensamente eñ su lhfor- dar .. para lea prOCeSadoa tcdos loe
se promulgue, con lo eua! acredl- el seuor Preslc1alte tlene D1Q pro- de armas que costó la vida a unos arma¡¡, h.&ré.14 una. eo&& evident. el me y el d.ebate seria tntermínable re&pet.os compatibles con lo desa¡rataba. .su predls,POilición Y su flextbHt· bab11idades de a.cierto que yo ~ se- cuantos soldaditos - recuerdo que de mand•r defender !& Generall<11\d. slno ao"lo para eòrrespond.er el r• ®ple que pal'& ellós tiene que redad acomoclatiçla. ¿~ que despué.> gml<lo porque Ja. penscma ea p&nL empleó este dlmlnutlvo carifloso - Los dem~ c~aejeros no lo ~i&oetl, querlmlento, carifiosamente hecho a. sulta.r acusaries de un delito. Cl~
dc esto se pueàe dectr ~~'-.en ft.!l: mi d.e tan al\ejo respcto Y ~ ~ el 1:\eeho de la. Generalldad seria In· n.i terúan neceslda.d de ba.cerlo, aun• ml persont. par el señor 08IOrio y ro es q,ue esto no pUede 1mpc¡d1rme
cwnes de mJnistro ha cometido un alta. ci.lidad. 'que aunque n.o ma eon. sljrnl.f\cante.• No enrat\arà. al màs que quisieran. Sólo un movimlento O..llardo. y aprovecho tan,blén .!1 el .exponer 1oa hechOf. _pUèda
I),.)
d,ellt.-o? Yo no lo diria. jami.s. Ha .venci~er": sletnpre ll\e obligara.
elto tepre~Cntante del Ministerio pú- de elegancla ~plritual les ba l)e· tentr que cont.eetar a. au requerí- butscarlos tal y ÇOJllQ ¡~ yeo y0 ,que
respondido a. una ' néòe51dad Y 11ay 'El ~enor PRESIDENTE: A~ez- bl!eoq\'le.y9me.acòJa.asuspnlabras va<io a decir que se Mlid.t.ri?Ablill miento Pa.ra. .dar las graclas a todos yo lo tomente cotnQ ~r.que·•U8to
que dlspeosarle.
.J
- . . <:O Y estimo las palabru del abor Y procure tomar de ella.s todo aque- cou .el Pré&iòenw. Pero lu pnteba.s lot demiS · 6èñores defensor• por en cumpllmiento de "ril1 ·deber 'I pc;r
Pues e.s natural que tenia. que con- Ossorlo Y O.llarc1o.
no que me es favorable, tal es su s<m las ¡>J"Uebas. El n·uulli•to e c:le· Iu oons!deracJo.Q:eS personales que ello tn ml tnfonne néitba yo hetzjtluJr deroe su Mmlsterio a. aquJe,
...alltp'l'.idad. ·
fender· nò Jo b& dado triàs què Luif Ell w tnfo~ mè han tnbutado. No roistno con la misma. convlecltm con
tar los espiritus ~n Barcelona y por
E. la~ f'A
:E.l. }'l~cho de la. proclama. es, para Companys. Yo creo-. Cl\le ISP uo es duden·- SS: 'SS'. que .yo eorre¡pondo la. que en el mlsm9 daba. !e <1e su
fra.ses mb o me1ws no le ibamos a El milloc preparat per a combatre'l e1 ftsca.1, 1ns1gn1tlcànte. Pues no delictivo, .~ro no vale nada m1 P'll· ~n erece~. a ~as . ~uestra. ~· .res- galla.rala. Y recojo lo uno. y recotomar la cuenta.
• •
.con~~is. 81 el propto acusador di· sa.mlento, dejémoslo a. un lado. Si pe~ y col'll?id?~cjon q_ue han . terú· jo lo otro. Yo no pueQ.o, a. ~r DÚO,
Pero aquJ hay otra. cosa màs grace. ~o. ya. tenemos una garantia. de no es delito, abiOlverlo, pero si lo cio para. llli . lno<1esta perso1~a. Por ateiJC1er & est& requerimiento amis·
ve: es el dellto de la. suspensi6n de A L s I N A I . ·¡r E G A L A. absoluQón de mis de!end1dos. La e¡, coodenadle a él, peto a.
solo, ài& eons~!On. llleck> 'Y respe- tc1lo Y me ntt:tieo m m1 coneepto
•
' ·
· :gre.w¡dad està. en el hecho de armas. a. lo¡ ~ no, porque en .te ac- te, yo me ct4t0- obligado a declr al de que e~ ¡allardia. lierofmlo
•
tAh1 'PUes la. solución entoneea es to no tuvleron partic!paclón.
r~:)ger las ¡Ñ.rúfestaci<n).es tan ca- nC? lo puecto ver y por ·consigulente.
J ..
1
rlñosas que nt.e ban dirlgido ·que con mueho Sefttimiento lo d1go ~
~
jamas h.e ~~do, ., etempre he creo. que en e.stc.5 t.érminos pueclo
q
El señor OSSORIO Y GALLAR- ejérclto _:: ,el ejérclt.o qtJê tenia en ~
tcnldo euidado de entar. no aólo debo bacerlo.
'f
00: De consecuencla, señores del .sus mancs y no era. uua entele<¡llhl.
cuandoo ee h&Ïi·11Jrltado en el ban·
Tribunal, ~lgoifica que no estamos •pues el ' ejército utaba. en la dipu· ' Ei fiscal es 1ncongruente ai acu- da; los del 31, nada; los de la ~
ante un delito. Estamos ante un su· tación.
sa;:lo. O es incongruente al u.cusar- blea. de Zumàna¡a., nada. Eran te.
ee..~ polittco y un suceso polltico . El preaidente Sr. .Arad.lo dlce lloS lo :(I tl htcbo no era. 1nslgnlficante. nómenos pollt!cos. y es'toi nombre¡,
que no es otro que una rebeldia c!reunstancias que bah obligado & SQb~e.'que adelnàs la. responsabilidad ¿30 a!tos de presidto? Si llegà!! ..
cualqu1era bacta. la. obra. de un a 0 • Ja. Dlputaclón de Bncelona a adop- d~faê,da. de Companys es absolu- dictar esa sentencia, ¿qulèn ~reéi6
El ¡¡epyor OSSORIO GALLARDO: ba. expresado y cuando en el fonblemo. Se resolverà aquellu. dificul- tar la resoluci6n que n~ tlep.e 4e ;tamente evidente. Companys ~,; el que ha.brà perd1do e~ta. causa? Y
-Pòr res~t~ al. señor F.iscal, 10~ do del alma. de s. s. quede al~o que
tad. da una. manera. o de otra, pa- 166&1, pero con el. de&eo de to{Mio- caoc1.lllo da un partldo, el jefe de un ahora hablo en t1 fondo 1nwuo de limito a tomar en con.siderac1ón el a nosotros no¡ parer:ca, sl no mal
recerà. mal 0 menos mal, pera esto nar el confllcto y dU:e. FiJ!Ueras: Gob1emo. Naturalmente todos si- mis sentimíentos espafloles. òCCllde· e$tadO de su àil!mo. Nadie puede menor, bueno, también lo olvldare
nò puede traducin;e en una de'flrú· ' «Yo no s oy elllama.do a. juzgar vues· guen sus 1nd1caclonea, todos • guen nados? Yo no sé qulén perderà el dudar que en m~ palabras tamb1én mOfi porr¡ue de S. S. tenemos d na·
ci6n de tlpo erimJnal. ¿Es muy· t ros acuerdos en las P.asadas ci:r- tras su acuerdo. Todoa !irman el proceso, pero ell~ su:tnran padecl· ha habido .~ a; mèjot' bueua. · fé •i ::o liural eoneepto y ten¡o la segurkàd
aventurada. m1 afirma.c16n? Ahora cunstancla.s lO$ cuales tal vez puo- sl,ocu,¡nento con él, Pero si a Com· m!entos y las arrulnaréls; pòro no Y todos lOJ . ~efellSOl'es estamos re- de que se arrepeniirà.
vertn que no. En la. 1mpasibllidad. dan haber s1c1o unr¡ medid& &alva.- ,Pany¡¡ le dloe su conciencia., sl • son los perdldOsos en la contiende.. eonocld?S pòr ~~ !Qrnia .en que &&
Acte seguit, ti Pre&1dènt pregunta.
Set\ores, llego al final de este ln·
de referirme al Gobiemo actual dora».
hUbiese dicllo cosa coutrana, pl'Oba·
creo que serà. posible refertrme ~
forme,
que ba dura.do rnàs de lo 1.ut
¿No os parece ~a.tural que lo del blèrnente la. cosa. cont.raria se ha-los pasados. cuando la. República 6 de octubre tema. la expresión de bria. hecho. Y .sl babfa tornado este yo quls1era, porque la ~ntldad .; la
del 73, se habfe. produclclo en los CO· ser una meciida salvadora? LOJ 1» camino, el u ene la responubUida.d. calldad de las responsabllldade$ c..~e
mienzos de marzo en B
cbos quedan recogidos y reglskacios y le alllftr¡a mà6 que a nJ.n¡uno po- ~n sobre mi a.si lo e~l¡la.n; ¡>ert.
•
arce1ona, en el llbro de Gonzàlez Uzatia eLa der arra.trar a la desventura a otros yo no puedo ponerle térmillo .sln
una. situa.clón de a¡lta cJón extraor · Rcvolución en- Barcelona» y todavía Mtnbrea cuyo principal pecado íué decil' unas pala.bras que me , parecen
dlnarla. El capltàn general Galindo el proplo P1 y MArgaJJ.. el dia 9 da ,flar¡e de él y compartir con él 1 ~UL Inexcusables, y que ~~ lM oJ.s ~on
habfa marchado de Barcelona Y ha- mar.:o. en Barcelona, en Ull follèto responsabih<1a.d que en realldad no la llllSma llmplez& de intenc16n cou •
bla abandonada el mando a s~- que llama asi cBarceiona» dice: «Tal tienen.
que yo las pronuncio, en mi • .-opl.s.
do cabo Y haòla marchaoo tamblen. vez con màs prevlsión que yo quJ.
Comparldo este tenómeno con .os respc;nsabilldad, ante ml prote,lón
Otro general formó las tr'Opas Y lea s1eron precipitar los aconteelmien.- anteriorea que yo be aJudiclo, . ial· y ante mis eompatriotas, podrlan tod!6 la C?rden de saUr a combatlr a tos» porque en ~!~to no se uucio- u, la realldad pa.lmaria. De modo ner algún ~sultado eficaz.
los carlístas. La.s tf?P&B empezaron nó esta republica federal. porque el q~ lOI del 13, nact.; loe del 17, , aa vitorear a la Republlce. y se gu.- Parlamento de la RepúbUea tam· J
recleron en la. Dlputaclón Provin- poco !o hizo.
.
ctal. e; Qué ocurrió? Pues que la Di·
Pasan. !os' ai\CS · y estalllO.'l en las
putación proc~mó el Estado Cat&- postrimerias del relna.do de Alt~Q
làn de la República. Federal Espa.- xm. El aí1o xvu vilme en extremo
11o1a y tom6 la inlc1ativa. d e una d e lRs juntas d~ d~ Freme a
República federal que .&e habfa. ·pro- elias sc reune una a~¡¡.mblea. <te Pllr·
metido en la ConsUtucJón futura. Pl lamentanos c~talanes q;ue ' hace ta . ¿Sa.béls, señores del lribunal, cua! remo &rabe que pasa luego a cr!s.
Y Margall, nada. menos que Pi y propuel!ta de organizact6n del estado èS el verttadero e intimo deseo de ttanlzane. etc. Y en cada lado no.
Margall, ministro de la. Oobema· federal. Todo fie lee en et ltbro del esos procesa.dos? No es que
ab- rece el derecho y Oorece su 1t :¡ua
clón, esta.blecló una. conversación te- sr. RO'ri.r& '! Virgili ICataluila y .solvà~. es que los comprendais. Re- y 6US institttclonea eonsuetua•narias
le¡ràfica y dijo: ñ>ero ¿que es lo Republlca. Puede encontratlo quien saltan en España dos conceptes d~ y su armazón econ6mico. Y todo es
que bac~n ustedes? Una RepÚblica nos · necesit.e. Y ~tonces se dlrigen la nacionalldad que t~ mumran sn· varia.do y dlstlnto; pero en las aguas
federal tiene que venir de arriba. s a los poderes publlcos d\cléndole t.~tgóñicos, pud!endo ser ~rfect.a s ublcvadas de aquella ..ei'dad; se va
aba.jo de las cortes. No e. postble quo convoquen lnmedlatamente a mente annónicos. Para un010, • .¡¡pa- rrazando la fi gura de esta e~ me.rque \'cnga de all&jo a. arn ba. No u hts Corr-es Y que tol no lo .hace el ña es una unidad que se ha. <!P. re- nifica. lngent.• y ~erM. que
lla·
crnpeii.en uatedes en proclamaria Gob1uno har,. una nnntMlon a to- g¡r con el lema tan grato c:::e tre.. ma EspallR. Y ante 105 arabe& no
porque esto n e. ~r la anarqui:l d.e dol los dlput&dOf; de bpafia para mamtes~clone~o : UlUlo ~y. Ull¡\ ::a- \.'f!.Ctla cada pu<:blo .. rombatlr. ·o
F;apnfia.l
reunine Cl1 &ioelona ~~ ~ lS ae narquia. y una untdaà. J:>:ua o:ros, llay unO& que cocn~t&n y otros qus
Y mtonces el presidente del poder julao. El poder e~~ba 4mtonce re- España es una multlpllci.dao e;..:: • •• a poyen. Toman todol una mtsma
ejecutivo, FiS\1e1'11.11 y e.stoy \i endo p.resentado por O. Eduardo ~· que cioneoi que deben vivir fleles por c!e- 1IUC.1Ativa. y al tn1m10 ttempo que
de8de &QIÚ a pel'JQDa que por su da esta nota:
~06 del Estado, pero no t:.nlfl· sur¡e la epopeya, mAs o menoa leo
uombra y fillación aabe esas coea.s
cE.se l.nt.ento ~vanece e l.nlrqe cada..
gelldana de Pela.YO en ~ta.a. sur·
mejor que yo, porque las ha. oído el articulo con.úituciocal ~ fA
Desheclla EspaAa., al ~ (l:Je • .:JU· ge ídeotu:a ta e.POPf)'a lllU o 1MDDI
de lablos de su Uustre padre-Figue.. cua!, el rt>y COll el consejo de $U .¡o- na >ez lla utado realmcllte h.echa. legendaria tamblén de Ro¡er de
ras, be vtsto contenido el movimien· blerno puede otorgar ~u prerrogàti· y uniticada la ¡ma;;ión de los ara- Flor y su;s nue\e cabaHerOIS de la
tO. qra lmpedirlo. y cuando ~ va dc convocar, reu.mr, $uspe.nder o bes, cada pueblo ttene que ~eh&· tama. por las montaüu de t:a.talu·
celebra una. recepcJón en la dipu- dlSol•·er las Cortes. s llevarlo ade- ce~ s w mtbllW y bu..><ca w wten· ña. Y cuando h.ay un memento en
tación el presidente dice: Han he- lnnlc ·y procurar :&:.t resolueton cOP&- CI.$ y su tortaleza. no en Ja •ut.on. que se revuelve el pueblo cont~ \ .a
cho los diputado.s provmcialcs ot.ra tltu1ria un a<-to \erdaderam~ se. dad. dc ls ley. no en la 1ut>rza de tirania del Poder ma)rlt&tloo. iOO
pequeña. cosa, una. cosa leve, qua dlc!oao ddmido y penado en WYU· un ejercitO purúirado, slno ~D la paralelos 106 movimlento, ~ J• Co& llega a ocurrtr a Compa.D,)-s nos soo a;tlculos del Cód!¡o Pe1lal..;t .No propla tloraclón de la ent.raiia de munidacl eu C&&tilla y 18.5 de la t -r ma.tà.l.a a ~ y a. mi - ha ocum- ha.y aqUl un aenen.l Batet que,<Up: &US realidades. y a~ 1 M !Ol'man .\ra- marua en Valencla, en Catalw\a y
do que la Ojputación d.i$uelve el Yo respondó cle todo- r.¡ ~~!e ¡ón y C!-taluh& y l:u. ~u, y e.1 en Balearu. Y cuancie, eQd&M J
f.
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Un aclariment del di·
putat senyor Sunyol
i Garriga
Les referències de la sessió clt
Corts d'ahir publtcades als dla.r1a
d'ahir l radiades per Ie.s emissores
locals, deien que el senyor Sunyol 1
Garriga. ha.~a. fet un prec determ¡.
nat que no es del cas concretar. Ba
tracta. d'un error ja. que el senyor
Sunyol 1 Garriga no ba. 86Ststit a
cap sessió del Parlament des d'adel mes d'octubre darrer.

Dl

I

XVII Congrés Català
d'Esperanto

s

de

J

•
uny
A les 9: Arribada. d~ con¡re5$Ja.
1
tes rec~el~ oftclal a ~Ajunt.amem,
A les 9 30 · Sessió dobertu:ra del
Congres, p~rlament del president de
I& F'edel't\OlÓ Esperantista Ca.ta.la.!!.a t
salutació del8 delegats al Hló 4'
de l'Ajuntament.
&ete8
A les u: Celebra.ció dels XVI Joe.
Florals Internaclonal.a al Oaam~
A lea u: Banquet Otlalal & l'Hatet
CanauJa.s <Plaça NOft). Tlquet
12
pessetes
A lea ·17: Inauguraeló de 1~ •
cló Esperantista. a l'Ajuntame!l\. 1
A les 18: Se!Sl6 de treb&ll a l'A·
juntament; memOrta ~1 secret&rt eh
la Federació, apr0fte16 de l'~ c!t
comptes, discussió de propostes ~
sentades, etc.
A lea 22: Qmn feltlval de l'Orft6
Ripollès •l Saló Comtal, e13 IJ~
artist.lu del qual pou.ra.n en ..,._
l'obra lirica catalana «La l108tr& Pua.
taire». Preua especial& Plf' &la coa.
gressl!tes.
Dia 10 de Juny
A les 9'30: Vl.sit& a la. Bibllot.c&
Mali&, Museu Folltlòrtc 1 Moneatir de
Rlpoll. Punt de rewúó: dav.Dt .s.
l'Ajuntament.
A le5 11: Seselons de treball t eS.
elauaura del Congrés al lloc de COlo
tum.
A les 13: Visita a. la ~i"
«L'Econòmica» ilonx.
A les 17: Festa teatral J1 Sall> OoJ11.
tal, amb concert per l'Orfeó Rt~
1 amb la coHaboracló de l'Es¡,ut dt
Dansaires.
A les 22: Vetllad& llter&ria. & càr.
rec del poeta esperantlste. Jaume
Grau Casas. Oportunament 6erà in·
dlcat el local.
Dia 11 de Juny
A les 6: Excursió a la Cerrlanya
sota. el següent Itinerari: Coll de T~
ses, Puigcerdà, Bourgmadame, .tx.Pli.
de Sta. Llogaia, Sallagosa, Coll Ri¡at
<meravellós punt de mira. damunt !a.
Cerdanya), Coll de. la. Perxa, Bolqueta, Odelló, Gran Hotel de Font :ao.
meu, Ennatatge, Calvari <altre mlJ'a·
dor damunt la. vall) 1 Mont IJWs,
)'antiga. vila catalana. enunurallacla.
El retorn serà per la magu11lc:a c¡nretera. que passa pel mig de !'arbreda
de La. Foret l Coll de la Perxa, Od~
116, Caos 1 Les Bulloses. Preu del bltllet de l'a.~~~k}~~etes.
Tots 1
lst;e
d 1
11
assi ' li--~~big~ess . sgpe ~tg,!n
•
~
nqlfet • els_que vulgllm
.P~e part~ l ~r&u a la GeMa·
nya. ~6n pregats de trametre la. Inict1pc16 ~~r tnitJà d 'una ~>implè post.il
al Com1te del ~U Con¡rcs Cat.ala
d'J?sperat.l to, Ripoll. El pagiJ:l'le~ ~
lea ~r1pclons haura d c ter-u de¡,.
prés de la acssló d'obertura del Con·
¡l'és.
· l!illf coo¡resslstes que ISmtin de Ba.r·
cetona. ".ón pregats de !er-bo en el
tren que surt de la. Pla~ de Ca~
lunya, lm la Nord, 1\ las 6 20 del !llatl
del diA 9·

*-----

ANUNCIEU A

LA HUMANITAT.

&i aleuns dels proce~ats té a1¡lma
oosa. a manifestar. <Vcgi's a pr.IJ)lera plana. !ee J)6rau~s pronun.<:iadei
pol senyor Companys.>
·
Acab&d.~ lea manttestac10na del
senyor Company6, el Pl'tSideQt diu
que la vista. quedt. per & sentèncta.
i afegeix: «Prou, per a estend.re les
actes corresponents i com .que trl•
garan al¡un temps a estar red.a.eta·
d~. per haver ~tat sempre pra taqw¡ràflcament, es sotmetran 3- la.
signatura. per part nteva. en el IMment oportú.»
S'aixeca. la &essl6. Són lC$ 2'10 de
le. tareU~ .

.....

(Ol

ia humcmitat

DEL 1935

di·

El Corp ~ra

Visions de la
pre sO'

PARLAMENT

~

gwrl lUXi la modificacló de la llet

~

:~s:~~at~·ILROBLFS:ldela

El Sr. PASCUAL LEONE: I de la

~f~oBLES:
Ah I Això
Sa !es àrete3 espanyoles trobessin, d'ací a algun.s mesos. l'ocastó Després d'una estona de precs i preguntes, els diput.ats con· eoils~~:!
El Sr. ROYO
VILLANOVA:
per a emprendre una otenstva a tons contra e. règtm democràtic. t·
I
d'
·
·
d
I
I
1
·
l'
tur
obrer
h
odlfl
(Ve de ta primera pàgina) apeLlarien sen& dubte a qualsevol modalitat del neo-corporatf..sme,
muen a ISCUSSJO e p a per a so UCIOnar a
noEl ~or ~~~e8tAL LEONE conpreferentment a la modalitat austrtaca. que hom pretén in&pirada e
t'
I
d'
.
,
d
I
11
.
d
.
I
.
t
'o
'
del
t.inua. el seu discurs I ataca la part
ami:~~~~ proàulran en eU noves ! en certes enctcliques. Conve, doncs. que els homes d'esquerra evitin
on mua a ISCUSSIO e a et e premsa I a m ervenCI
que es refereu & les medalles, in·
tmfqu.est home, qu.e comença a esser de d'onar lloc a contusions respecte al corporattsme mOdern.
R
I
•
I
R
"bl"
_
sfgntes, etc.
hOm~. es troba a l'edat pertllosa de I
Ht ha avut en circulació quatre tipus principats de La tendèn- senyor
oyo provoca en es esquerres VISqUes a a epu I qur; nS:n~r~A~U~ ~o~~~~
la vtda, quan es sotreu:en les grans cia corporativa El primer es el que substitueix eU; órgans demo•
G
I . G ,
.
t
•
t I · que la marca. d'un comerç pugu1 és·
c,tns.n·t ~s ;or:l~~ ~ s~~t~~u¿Jt~~e~e; crattcs parla~entarts per órgan3 derivats de les corporacions Ell ca I a a an I
arcta
Hernan~e z , men re era mcrepa e mt· ser un delicte. Igual considera quant
ala laotMarcha
música Rea!»
i
per no
a e!l
interrogants mquietadores. Aqul sen- segon es el que posa al costat dels órgans democrat te3 nascuts del
• t
de Marma
•
per que!oia
·és
tirà
parlar
del
delicte
com
a
cosa
sutrag¡
umversal
altres
órgans
corporatius.
El
tercer
és
el
que
niS
re
dehcte.
DIU que no es toleral:lle QUI"
nnal,
entre els lladregots més
'
t
l
reiucid6nts trobara esclats d'hu"'UL·

I

e&

l

110

~ta.

~ellt.

c1e1

t t1e

fO&l

!.etes

Jaea

~

lcte!

lt u

~~l'A·

Pi eh
~.

JWe.

l

1

~clara !'I

barreja en uns mateu:os organs e-! representan s de es corporael Govern pensi rer respon 3able d 'a·
1
nitat ¡ ~ gener03itat com no ha cions ' els del sutrag1 popular. EL qua.rt es el que només atribueix
Madrid. 4. - A les 4 '25 comença sar les i.rre!lularttats adnunlstnttl· d!'u que ja 1a Cambra s'ha mant· questa lle1 les üposiclons.
·
ba
t en els homes del carrer quP ls ó
tr
t
les tunctons de -nre-narac·" asses•orament f la sessió de la Cambra. sota la p:es1-' 'e.s 'ld,·ertídes
testat.
El senyor PELLlCENA consumeu¡
~sen P!!r vtrtuos03. . En la seva acons:ft~ns corpora tUS
., ,
......
.,
dènc!a del senyor Alba. Al banc blau I Es p~ssa a rardre del dla.
El senyor CAREAGA retira la. 1
I un altre tom. Recorda que en pre·
consciènC?a en formació es desper- 1
·
hi ha els mimstres de Marina [nprimera part de l'esmena la qual es sentar-se el Govern a. Ja Cambra
tarà. una. prote3ta contra qut sap què,
Els tres primers ttpus són francament rebut ¡ables des deL pun! dustria 1 Comerç. Escac:sa ammac1o
APROVACto OE DICTA· refereix a ta cla&Sificacló de publl- 1 feu la seva dec:ar.nció numstenal en
contra qui sap què ... ¿Què tara a. de mira demolíberal. Unicament el darrer es acceptable. I, en etec- a escons 1 tribunes Es llegeix •
l\lE:SS
ce.clons perlodlques però manté la ' la forma ja ' oneguda. E:; rerere1x
quest mmyo? Pobre! Els que tin- te, cre¡em que a Espanya, l'accepten homes esquerrtstes com Aza11a • s'a~rO\'ll l'acta de la sessió antenor
S 'aproveu "ls seguents dictamens: t't'sta.
despres al seu d!scurs quan es d.rsgreu un /lt.l penseu-hi.
.
.
5 entra a precs i preguntes.
1 De ta Com.ISSIO de Pressupostos. El senyor PRESIDENT diu que Ja ¡1 cull la totalitat 1 ctiu QUI' el nums·
Es la pmnera vegada peró tal vo~ ' Bestetro.
• • •
El senyor SUAREZ OE TANGIL novament re-aetat.s, sobre el pro- s'ha manif~tat a la Cambra. rete· tre de la Governació féu signes d'asta les t•egades s'encadenaran. sera
deman.a. que es reahtzin les obre'! I jecte de ue1 concedmt un cred1t ex- rent aquest afer.
sentiment a algunes de les ~'les
1
;a, per sempre, carn de presa. vtda
,
ti d
't
t f
tó L · necessanes per tal de treure les des- traordula.rl de 500.000 pessetes per a.
El senyor CAREAGA lns steix 1 1 a.flrmaClons. També recorda Ja fór·
truncada, matèria miSerable, 7?otser
L òrgan corpora u e cor.su. a, assessoramen
,preparac
e pulles del vaixell «Gem•ral Valdés».!tes despeses c..e decoració de la Sala qu. da ajornada.
la. votació.
mula. que proposà quant al nombre
tros abJecte de carn en podndura. 1 trobem, sota. dmerses tor mes, en Estats democràtics d avut. A .gunes el qual es troba enfonsat a Las ca- de Con~lls de la Societat de NaEs posa. a. dl:<euF&ió Ja totalitat de de pàgines 1 que no fou recollida per
La seva v1da moraL quedarà e11ter- • Constttucions de La post-guerra disposaren concretament la creàcio ñas de la drassana de la Carraca C'ions.
l'e.rl~cle s~gon, i el ~nyor PASCUAL la Comlssló tot I estar·hJ conforme
1ada per sempre mes. Pobre, pobre/ 1 d'aquest organ , altres Constttuczons. com l 'espanyola d e l 'any 1931 , 1 • Els senyors SUAREZ DE TANGIL
Abans d·uuc1ar-se aquesta cl!scus- L-c:ONE consumeix un torn en con· el ministre.
Mentresta11t, pero, els 1unstes en.
'
'1 GUISASOLA interrompeu I s'orJgt·¡ sió el PREtiillENT c!Ju que \'lln a. tra.
Pregunta a la Com1ss1ó sl no .te
taularan polèuuques sobre l~ Jinalt· tan possible de crear-lo. Per la nostra. banda, opinem que un órgan ' na un petit alde.rull ::¡ue talla ll\ vo{ar-se noJruoalment e11verses esme·
COeupa ta presld~nela. el senyor en compte les suggerenc1es tractatat de la P_tna. l una muhztud de d' aquesta classe. Sl està ben muntat 1 tunctona com cal, po~ és~er 1 Presidència a cops de campen,.ta. '¡ nes al proJecte de llei de premsa. R:lhola l.
, des en la discussió, sobre les quals
¡untes. protc ctores de t!'ta mena ce- 1 molt útil. Conve advertir, de totes maneres, que les expenèncte.~ 1 El MINISTRE DE MAF<.INA m- la qual vct~c1o ha GUedat pendent
L'orador . record& els pri:~clpa.ls es mostra. d'acord el senyor Porteb .
Le~;o._~a/~t;s.~,l~~Sif~~& ld~~a~~a;oa~ tetes en aquest terreny no nan donat f ins ara resul. ats gaire bn- I rrYé. ~mc~~t en !e~ ~preclacw.lS '¡ pel I et que el QIVendres no bl bague &!'gu.ments emprats en discutir-se I El sensor H.EVERTER contesta en
~sua'~·P s .
I llants Ht ha eL pen..L que l'órgan es converteut en un rOdatge inutil
el senyor,
!~ueva
IU que ba I.omore suflc:ent cte cllputats.
l.eJ esmenes.
nom de. la Conuss¡o I lamenta .ta
se s...
l
. .
.
·
estud!at I expe""ent 1 te mteres a
La pn mera esmena. que es una
Les dretes !'int.errcmpen 1 ell con· forma en que es porta la díscuSSJo
'Ell, en ta seva cela, sentira nél· t àdhuc entrebancador.
.
fer remarca.r que tant el seu~or Ro- del senyor Laoandera, ha estat re- te3 ta. que està. disposat a contestar 1 per part de les opos1c1ons, per conxer una persd~~~~taJ
~ov~l gru.ó
Per a esser verament tecruc en qaestwns econónw¡ues, socials cha com els S.."llyors Abad Conde 1 bmjada per ~:¡ vots contra 14.
a. totes i a cada una de les mter· ;;¡derar-la negativa .
0
avall F tns ~~sprés n ~rapro<.tesf~ '~ ' i cienttflques, un organ d'aquesta classe ha de practicar entre ets S'! las han actuat amb. perfecte co-~ lOcu¡:¡a la t>;e&dencta el senyor n petons.
I El senyor FERNANDEZ DE LAet portara.,
. •
•
.
ó
L
b
U ó
lob
L
ne1xement
de
causa
dmtre
de
les
Tunon
cte
t...araL
Re
d
d•
d
•
R • BANDffiA . ¡Però Sl encara no sa.
con}ustO. l amh1lament de La seua seus componenLs L ~:stricta dwt.St de tre aLL.
n rgan g . a e.~ 1 seves atJ;"ibucions 1 tenim en .comp 1e
Una altra esmena. tambe del se- 1
cor a e1 ~ e1 senyor o. bem el que és el projecte!
puresa? Act /ta entrat un ~~n~e. amàtJ técnicamenL 11wlt poc apte. puu: que quan es tracta de quest tons els interessos que estaven confiats nyor Le.banctera es rebULJacta. per yo Vdè.llaniovda a. 1 Ate&dedi~la. de JuriS
contmua et senyor H.EVERTER
e's ul's oberts encara. ¿..,utn ser
~~~t
· d
· t ó
.. ~
sev custòdia
•
pru nc a, uran 1a ctaaura, que
:
• ue sortira d'aqu.i...? _ x. espectatttzades, e ls e.•,pectat 18t t>S en una u.c;
ermma a ques t ~o •.u a 1a
a
·
11(12 vots contra 12. A contmuac1ó. per tal de poder-lo publicar com a mantenmt el d1~tamen.
l h~~~o q1un 11 1935
són generaLment en tes aLtres t hom topa. per tant. amb l escull
ÓEntra el ca~ del povem>. R
es voten nonunaJment unes altres Jlibre 11 va a!eglt' la. llei d'Impremta
EJ senyor PASQlJAL LEONE recr •
de La mcompeténcta que tant ~ retreu ats Parlaments àemocràttcs. VIL~lWouti-fa~ a'Sit ~.¡;.enyor OYO ~:;smenes que queden tamt>e rebutja.- 1 ·la d'Associacions.
tiflca I pregunta com poden consldeu.
ocorregut en etes per gran ma;ona de vots. A
El sen or ROiO VILLANOVA· rar-se penlloses les marques cornerI Adh.uc en la cténcta médtca, un e.:>'PeCialtsta, quan no es tracta de aquest expectient ha
pllssat molte~ totes aquestes votac1ons s nan mver- P tal dy
de
d
te· c 1ats. Nega que tractm de fer una.
1
la
seva
esp~ctalttat.
és
sovint
menys
apte
que
un
metge
dedtcat
vegades
en
lad
hi
stòrla
pol!uca,
ar<~.
tlt
4.5
nunuts.
1 ~~nes :e~:~;es< ~~an~esrl-;:¡~s)s tasca oegat1va 1 ho demostra ~Iul L
1
. t
l
I en temps e a monarquia, a la
.
estem procurant modificar la
· a a med lC na genera ·
qual vaig serv1r lleialment quan era. ¡
L'ATUH. OBRER 1 P. rò atxò tambe llo podneu fer vos-· que
llet
liberal, democràtica 1 parlamen'tar1a;
Torna a discutir-se el projecte de altres. <Més rialles.~
·
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però a la qual vaig de1xar de servu ae1 cte l'atur obrer.
1 El senyor t"'AoCUAL LEONE:
El senyor H.O'iü VlLLANOVA
lnterve e¡ senyor CALDEH.ON per Nosaltres no ho farem perquè a.txò diu . que les dues .cos~s. que contr1a exposar rmtorme de la Conuss1ó és burlar la. llei 1 prec.sament quan bue1~f a e mPfb~lr 1IdJOrr& ~n . el
lle Pressupostos, el qual susc1ta una es fa una llet no s'ha de pensar en pel n s~e t ~ ar 1~men · b x~ 1ca
c;uestió previa SObre l'article 75 dei la manera de burlar-Ja.
~j S1gm ICa
e 1 be~ «mtar e te» 1
1
Reglament. Demana el senyar Cal·
El senyor ROYO VILLANOVA:
u que un «mar
deron que es llegelXi els articles 52 A més, el que ta. pamflets de 200 un VISC& subversiU.- » po con n• r
1 75 del Reglament i el 108 de la pàgines és un "pelma" <Rialles>.
u;: ESQUERRA. Com el lO <1&·
Const1tuc10.
El senyor PASCUAL LEONE, con· gosE!
ROYO VILLANOV .
El senyor GUERRA DEL RlO ln· tlnua. dient que la Comissió es man·
se,nyor
A.
tervé i diu QU!! té raó el senyor Cal· té amb el punt de pàgines fixat...
El 10 d agost vam estar aqut per a
derón en el que es refereu als ar·
El senyor ROYO VILLANOVA: drr que érem al costat del Govern
tlcles add!c10nals. Afeg_e~x que esta Donc.s es ra amb m!d& petit& i 1 condemnàvem aquell movunent,
convençut que aquesta es l'úm.ca tor- amb lletra. grossa.
"1entre q~e vosalyesd no h~u tm~P:~¿
m~~~n~~!olg~; e~sp~~~= ~~~=r P ~1 senyf PA~CUAL LEONE: ~r~fs 5~u~~:S~ 1 ~·oc~ucbor~. emnacl
els ministres à'Obres Públiques Tre- me~~ sajr::e~u,eaq~ esés f~m~ arf~
<Els diputats d'esquerra protesten
ball i Fmances per tal de veure Sl de Jès pàg1nea en fixar el no~bre & lJrans veuslus" dl
.
n c~nv¡ e
•
p
I
Insisteix el MINISTRE DE MA· aconsegueix que aquests acudin a la d'aquestes
senyor
l
u qne no ets
bres Públl~ues, senYOf Vallès 1 u· rancès.
1
VIRG L
RINA que tots els seus antecessols Comis.<;ió per a emetre llur lnlorme.
El secyor ROYO VILLANOVA. deixe!. parlar, però que ja. es pa_r~
jals, tll;lgu., ganes d explicar c~es
.(. ROV RA 1
1 1
procediren con:ecta.ment.
I Prega a la Presidència que retorni Amb aJxò hi h& lllberta.t (Ria.lles>' !ara. de tot, de la repress!O I tambe
als reporkrs I els envià a. cerc~.,
El senyor SUAREZ DE TANGIL: a. Ja ComiSSió el dictamen relatiu als
El sen or PASCUAL LEONE
~ de Strva.l.
,
.
Els va dir que- el diumenge havia
El senyor Portela que té seient al articles add!cionals per a examinar· tl
Y
t 'hi
con
El senyor RAHOLA que pres.delx
estat a Llbetd1a 1. v\parJ:f ~~te~:~seu costat, tampoé no és ctiputat
los d'acord amb Ja Comissió de Pres~~ ~~rn ~òYO VILLANOVA· a~ bat 1 de~:;;,e~t ~~e~ ~~~~ió'
ment arn e mmls re
•
El MINISTRE DE MARINA · Però supostos
p. ò 1
ò é
· aea
f'.
•
senyor Marraco, el qual lJ va promeho ha estat I avui té més opinió QU~
El senyor SALMON diu que 11 in·
ar ,s alx s conseqüència de la
El senyor ROYO, VILLANOVA
tre la construcció del pantà d'Olla.·
éJl
~
•
jo sl ho volgués ésser. <Rialles 1 ru- teressa fer algunes consideracions. 1 11~ d Ordre Públic de la qual nos· abandona el saló 1 es increpat per
na. el qual regarà fins a Tàrrega, en
mars).
1 diu que aquesta no és l'úniC& mesura
a .res no tenim cap culpa.
les esquerres.
una zona molt gran. Explicà que les
,
Jo sóc un ministre de la Repú- que el Govern pensa adoptar per a.
El Sr. PASCU~ LEONE: , Doncs
El senyor ROD~IGUEZ DE VI·
obres costaran a l'Estat 70 mlllons
I
bllca i sóc poUtic cada. vegada més
melar l'atur obrer Es tracta. d'un ja arn barem a I article 19 d aquest GURI vol intervemr 1 les esquerres
de pessetes: 30 milions per a la
poUttc, i estic més a. gust .en aquest ~~njunt d'obres de Govern que anirà ~rojecte I ~ ~!'yor Royo ymanova. donen visques a la. Republlca, a Gaconstruccló del pantà i 40 milions
ministeri que ho hauria estat al proposant cada un dels ministres amb tmdrà ocaSió d ajuda.r-nos 1 aconse- Jan 1 a. GarCia Hernàndez.
més que costaran els regadius.
d'Instrucció. perquè act no tinc !llis, el pla de conjunt. S'haurà. d'anar &
-I no vàr.?u parlar de res més?
nebots ni parents 1 no tinc pretc- cercar els parats on es trobin. Des. ..-. va preguntar un periodista.
... ..
V ALEÑCIA 647
rèncles per ningú, 1 al millf~l"! d'Ins· prés d'aquestes obres s'hauran de
~~;~n~~~ sp~~~~sde~
: •!
·. •
lELEFON S2750
=~~~~!li~{~t~r'¡;o~~ ~!:~~~·~~~~:.s que atenguin consbllques que es traspa..ssen a. la Ge·
politic que algun illa. va & ci&SSE
El senyor GUERRA DEL RIO resneralltat. AiXò, però, no és cosa del
(Rialles i rumors) .
pon que la Comissió' no té més resmyor Marraco. sinó de la ComisEl senyor GUISASOLA intervé l mel que accedir & la petició del Presló mixta que entén en aquesta qUesnega. que el tinent de navlll que tla sident de la Comissió de Pressupostló. L& Comissió es reuneix avul, i
esmen.tat. el senyor Vlllanueva. mter- tos perquè es retiri el dictamen a f1
crec que aquesta setmana. quedarà
vingues al concurs solament com a. de donar compliment al número quarnllestlt tot el que es refereix a vaelement tècnic.
tre de l'article 52 del Reglament.
loraclons de serveis del meu depar- vr:Nn~A
El senyor VILLANUEVA: ¿Però
Afege!¡c que procuraran emetre dictament.
a:
és par~~t de la v. s. aquP.St tinent tamen el més ràpidament possible. i
Després el gestor de la Lliga, féu
de navili?
que convocarà demà. mateix els ml·
elogis del senyor Marraco, 1 va. fer
El senyor GUISASOLA: S1. és tl nistres de Finances ! Ttebal! perquè
remarcar
que
durant
· un dinar
que
meu
cuny&t. <Rumors) . Continua afil' Informin.
feren el ministre tingué
un gest
man~ que no va. lntervenlr aquest
molt brlllant - segons el senyor va..
t~ent de n&vlli més que com a. t.ècLA LLEI DE ·PRE!\lSA
llès- en dir quan es feien els dis· D1ar1o de Barcelona. -Jaume I, 11
8UBDIT fRANC ES EX PUL· DICEl, co
· MTE DE VALLELLANO recó 1 dl t
cursos en castellà: "Hablen en ca.ta.d e
u
SAT
'"'~I
di
in•
ó
Es posa. a discussl e
e amen
3
là
¡
"
(Això va fer molt El Diluvio. - Consell e ent, =
El dl& 15 del corrent mes serè. ex- WJ ca. l .u que 1a
.erpe11ac! la relatiu a la llet de Premsa.
n, arn gos · 1
Lli
El Correo Oatalà.n. - Banys Nous, 7
t
la f
t
ú
• b va plante;ar d'una manera objecL&
Cambra.
es
queda
gairebé
de·
1
1
efec~ a Vallès Pujals. A la.
ga La vanguardla.. - Pelat, 28
pu sa a.
ron era. ancesa e .su • tlva. No obst&nt. el minu;tre de Ma·
b
l
L A A EFE AENCIA OFICIO· nal con la preeminencla que de son
segueuen amb Ja. candidesa que els LA HUMANITAT._ Ronda Univer- dit francès Nicolau Va.nettl. Aquest rina ha. parlat molt poc del tema serta. tots els diputats radicals s' an
SA 'DEL CONS ELL ·
deblds.s.
caracteritza, qua.n parlen amb gent
individu. segons s'ha pogut eomp~ que a.cf s'ha. plantejat
ha
entrat
absentat.
En
el
banc
blau
hi
ha
els
1
Madrid, 4. - El Consell de m:lnlsL&s banderas, señeras, pendones y
de Madrid. En aquesta. ocas ó Mar- ElsiNtao~!c~~o. _ Lauria, 31
var, usa diversos noms i, segons sem- per uns viaranys pollttcs -diu- en senyors Gil Robles I Royo V!llanov&.
raco guanyà. el cor del conseller de La Veu de Oata.lunya. _ Fontane· bla.. té pertorbades les seves facul· els quals jo no haig de seguir .
esmena a. l'art'cle segon. Recorda tres, que s'ha celebrat a tes deu del estandartes de rango y slgnificac1ón
ma.tt,
acabà.
a.
dos
quarts
de dues de histór!ca., asoc1adas o prendas de un
la Generalitat>.
tats mental5.
El .senyor ROYO VILLANOV A: una. sentència del Tribunal Suprem
pasado hlstónco, podran exh1b1rla
t
ti à 1 senyor
lla 16.
de data. 21 de setembre del 188S en Ja tarda
-El m1n s re- con nu e
Las NotlclM. - Rambla dels Est.uL 'OFICINA D E PASSAPORTS Em ratifico & tot el que valg dir la. qual es declara. que tota publlca·
Quan es trobava. el $enyor 1 Lucia los Ayunta.mlentos, Corpora.c1ones
Vallès - fétu af~maciof~ C:C~gò~Ï
dis 6.
Des d'ablr. J'ot\ci.Il& de pas..~port.s &leshares.
cló periòdica es considera. diari. De· donant Ja seva. acostumada. referen- oficiales, etc., en todos aquellos ac·
ques respee e a & con u
.
La Publlc1tat.-Cort3 Catalanes, 589. runc!ona &i local del carrer Arn·
El senyar CALVO SOTELO: Donc.s, mana. que tot això s'aclareixi per tal ela. verbal a. t& Premsa., s'apropà al tos consejos o ceremonias que trat~rrccarnl Noguera Pallaresa. Tinc El Mundo Deportlvo.-D!putacló. 338 ple, 23 tal com estava abans.
a. dimltlr.
que no torni a ocórrer.
grup del ministre 1 els periodistes el dicionalmente se vengan celebcando.
la seguretat que dintre pocs dies el El Di& Grà.!!co.-Plaça. Catalunya, 9
El senyor ALBA demana als ~
LI contesta. el senyor ~ABOADA president del Consell, que s'expressà
ArticUlo tercero. - Las autorida.
st>nyor Marraco tornarà ... Són molt La. Noc.he. _ Muntaner, 49
nyors oradors que es circumscriguin
&lxi:
des y sus agentes ped!ràn en los acconvenients aquestes visites.
NCIES D'ALCALDIA
al tema que s'estil. debatent.
per tal d'oposar-s'hi i diu que ene&·
-L'únic
que
de
caràcter
polltic
tos
el cumpllmlento de lo dispuesto
-Voldríeu c.xplicar·nos en quina
TINE
(Sorgeixen protestes d'al¡uns es- ra que fos acceptada l'esmena. del
s'ha tractat en el Consell que aca. anterlormente Y se sancionarà su
situació es troben actualment els Ample, 25•
cons>.
senyor
Careaga.
no
es
podl'ia
ev~tar
traspassos del vostre departament? BruCarreer, 100
Hos
' plta.l,
El senyor ALBA : Les vv. ss .. se- que després un Tribunal donés 1& bem de celebrar ha. estat el succelt mcumpllm1ento dentro de su lmporaba.ns d 'ahir al pable de Novallas. ta.nc!&, pasàndose el tanto de culpa
En 1a d arrera en tre·"~ta
.,., • ens vàreu p¡...... de Rius 1 Taulet CGràclal,
nyors diputa•~
..,, h an d e tenir UI Interpretació que cregués &justada Alld mateix hem cone¡ut un infor- a. los Tribunales para la aplicaciòn
d.l.r moltes coses que no han tingut C~r de Sans
compte que en aquestes investiga· a l'article esmentat.
ministre de la Governació del articulo 268 del Código penal
realització...
VENDA. AMBULANT
SENSE NOTICIES clons històriques és cllflcll precisar
Reconeix que la Comissió aoceptA me dell'ordre
públic a. Espanya.. El que lnstltuye las penas, y poniendo-Veureu ... _a ixò únicament ho en· Pla a Catalunya. <Estació d>! Sarrià),
S!l conseller de Governació senyor 1 el quJ, tirà la. prlmea pedra. Tornin, l'esperit de l'esmena 1 per això pre- sobre
Consell ha. estudiat no 'sols l'ocorre- las mayores cua.ndo en reuniones o
tenem poqu1ssimes persones... En R ç bl <Orulll& carrer del Carme> Jover Nonell no va rebre ahir al doncs, a. la diSCussió.
g& que sigut retirada.
en aquest poble, que, després de Asocle.c!ones se os~enten banderas
tota. la casa són comptats els que pfm ~I Teatre (d&vant d~l tea: mati els perlodis~, als quals fou I El senyo~ SUAREZ DE TANGU...
Quant al nombre de pàgines pm-- gut
tot, n9 és més , que un episodl, s inó ' de manera. provocativa y con ànimb
estan al corrent de tot. Es una cosa
~a.
Prin i !)
dit que no hi havl& cap noticia per !c!!
on
!!tln
!!!!!!
u!!
a!!.di
!!!!
e
!!
n
!!t!!q!!u!!e!!!!e!!s!!llm!!!!!!it.à.!!!!!!a!!ex!!!!po-!!!!!!!!q!!u!!è!!!!u!!n!!!!!!lm!!p!!r!!è!!s!!!!e
!
s
!
!!!!
c
!!o!!
n!!
si!!d
!
e
!
!!
rl!!!!l!!li!!u~re!!,
el
to
1 l'actitud dels oraaors que han de alterar el orden publico.»
molt complexa 1 enredada, que
PI ~ Unt;J!ttat <davant del Calè a. comuntca.r-los
poc no l'entendreu... (Aqui el senyor
~ostadero>
pres part en.¡_~ls mltings celebrats
M ESUR ES RESTR I CTIV ES
en aquesta da{.B. El Govern ha. e3tl·
Madrid. 4. _ El ministre de Ja.
Vallès, c:cpl!ca de traspassos, velo•
( •-u
-l'
racions, personal que depèn de la Plaça Urqulnaona c....,ma. rq 111mat que es contesta a.mb una. conIJ
'ó
ducta de ~roea.cltat 1 lnjustlcia. a. la Govemac1 • preguntat & 1& Cambra.
General! tat 1 de l'Estat a. un mateix
naona) •
E
b
à
l'
sobre
les
mesures restrictives en retemps. exc_¡)c.ons de certs serveis, Passeig de Gràcia (davant del carm
fi... 7 11
'
•
conducta beral 1 l~g&l a.mb q_uè ea Jació amb els actes públics de caràcproduelx,
I
ha
acordat
que
tant
pel
ter
pol!bc,
d!gue que no ht ha.Vlll
ltraspassar...
d'altres serveis
que ni
és els
millor
no Passeig
rer Salmeron)
• <davant de Bai- expulsat
En el vaaell
cRoca• havia
ministre de la Governació com pel
.
fins que
perlod; Gràcia.
cap a Guatemala,
el d'ésser
subdlt •
de
Justlcl&
es
reaceioru
amb
l'enerres
en
concret.
L'un!c que havia
distes nl ell mateix ho entengues·
xador d Ara.gó),
d'aquell pals Marc Tlllio 1 Dardin
f!&
necessari&
pér
a
donar
a
entenquedat
al
seu
arbitri
era que s'auto:.in. -Oh, els tècnics de la LUgaD Rambles <davant del Liceu),
..
el qual tou dett.n¡ut per indocumen~
die que l'autoritat està. a les nostres r!tzess!n o no. No hi haurà un cnEn acabar, digué: -Veteu, és una Ronda. ~ Sant Antoni (davant El tat 1 se l'expulsava, a. més per m·
ten tan ampli com antenonnent.
mans 1 que obligarem a tothom que
Els pertoctist~ h preguntareil sl
coaa molt complexa. Ho entenem 110Barato">,
desitjable.
'
respecti la.' llei 1 es mantingui & tota les restriccions es prendnen tenint
~nt uns quants. -Pel que em Via. Laietana <Plaça de l'Angel) ,
Trobant-se a la presó 1 en assaben·
costa.
l'ordre
públic.
haveu explicat - p~~tà un pe- Travesser& Ccanton11da a Salmeron). tar-se la &e\·a familia. que estava deLa referencia del nunlstre de eo- en oompte l'actuació d'alguns oranodl.St.a. - fins ara un.cament han Ronda de Sant Antoni (davant el tingut per tal que anés el mes aVIat
muntcaClon.s és la. següent:
dors, l d!gué que tot es tmdrta en
estat traspassats els serveu; de car·
"Barato"),
1 possible cap a casa seva 11 trameteren
-Ha començat el Consell sense compte.
reteres i camins?
Plaça Santa. Ann& (cantonada. Du· I diners per a pagar-se el passatge.
preàmbuls de cap mena. Hem en.
L 'ES PION AT GE A L ES B A·
-Això mateix... però falta tambè
ran 1 Bas) 1
Ahir, a la. tarda. sort!& el vaix~ll
tr&t al despatx ordinari lmmedie,t&·
L EAAS
revisar la seva valoració. Natura.!- Plaça de P~u (davant a. la Borsa). ei? el Qllal na.via de marxar el Túllo.
ment, 1 en acaba.r hem escoltat les
Madrid, 4 - En el Consell de ml·
ment, els Fars l Zona marlttma-ter·
L esmentat md1vidu sortt de la. presó,
manlfe:;taclons
del
IX11nlstre
de la rustres d'&vui s'acordà en pnnc1pi
restre, tampoc no entren en aquests,
' acompanyat d'un guàrctia de se¡ureen plantejar. el proble- sumar-se al vot particular de l'e)(·
tota vegada que se'ls queda. l'Estat.
F 1A A 0 E 8 A R e E L 0 N A
tat, per a anar a comprar el bitllet.
Paris, 4. - Alguns amics del se- JllaJOrla democrat1ca que defensi Gover'na~l6
ma
de
i
actitud
det
Go\em
davant
mirustre senyor Jlménez Femàndez
Aixi com tampoc no hi entren els
A les nou d'ahir, a la nit, malgra.t nyor Herrlot han aconseguit, despret. tambe el tranc•
l'esperit que manifesten les forces ' &I projecte de llet de reforma elecserveis de Ports 1 ferrocarrü5.
PALAUS DE MONTJUIC
h.a\er ~orut el vaixell. el guàrdia no de grans esforços, que revoques el
Els
scc!ahstes
es.
F.
I.
O
.>
han
e."\-trem~
que
provoca,ren
1
acabdl·
toral.
A preguntes d'un repòrter, el conV 1S 1T E U • L A 1
bav1a aparegut per la. Prefectura. de seu a cord 1 la mmor1a radical-socJa· donat I& seva
con f ol mu.at a dtta lla ren ets successos d octubre, _I es-¡ El projecte de Guerra sobte esseller-gestor d'Obres Púollques, els
Policia 1 s'Ignora si el guàrdia ha.na llsta ha. continuat reunida fins a cova dir que el traspàs dels servei$
embarca' tambê amb ell o be els mençar la sess1o de la Cambra, pE'r pr~~~~~~tant el "'enyor Laral ha tic satls!et d'haver oit de llaVIs del plonatge es refereix e!.pec¡alment a
d'Ensenyament. Justícia 1 Ordre Pud06 anaren a dinar i quedaren a be que no s 'ha arribat a un acord. celebrat una conferencia amb el president. del Consell aqueste3 m&· les Balears, on sembia que eXISteix
de la Repu<>!ica, senyor mfe3ta.clons, c¡ue .us h~ fet. 1 que re- un gran contingent d'estmngers, ra·c·
bllc, no podran ésser traspassats
~
Tan sols s'ha dec1d1t celebrar una t>re.s!dent
terra.
•
1.6 presenten I espent unà.nlme del Go- tuac16 d'alguns dels quals ofereix
fm.s que el Parlament no aprovi una
La. policia. té ordres de fer els opor. nova reunió en l'interval de la ses· Lebrun.
que
ha durat trenta minu · vErn.
1dubtes. S'agreugen les penes contra
llei expressa, perquè a1x1 ho disposa.
tuns esbnnaments.
sio de Ja cambra, per & acordar Sl
A dos quarï.S de dotze ha. entrat. 1
aquests delictes 1 es creen noves fi·
s'ba
de
votar
o
no
la.
concess1ó
de
la Llet del 2 de gener del 193:1.
a 'Ei~~;eu el President ctimiSSJOna.ri, i
L' US D E BAND ER ES I EN· gures de de:.lcte en el projecte.
Q
plens poders al Govern.
senyor Sout:;son, el qaal a la sortida
SEN YES
El Consell dt'libera sobre els sucha de::larat a.s pt-ncdlste:; que, et
Consell de Govern . IJeg1m a •«El NoUCiero•·
Madnct 4 , - El decret apro'l'at en cesses de Noval:as. El senyor Porte!a
1 «••• En nom propi. lnsla~ixo a dH- Paris,
4.
_
S'ha
représ
la
se:.s
ó
Cap
de
I
ES•at
11
nav.a
cor.ll.At
I
en·
el
Consell
d
avui
sobre
l'ús
de
ban·
Va.ladares
ha adreçat una cm:u:ar
1
A les cinc de la tuda. sota la pre·
tac
la
.
I a tots els ¡overnadors CIVIls orde.sldència del senyor PLC 1 Pon, es recPara. el próxuno jueves, a !&s 7
ar
. me\a ~ajor responsabilita t general a la Cambra. 1 a les 20·1;, carrec de formar Govern. perG que deres. cll:l atxt :
«Articulo prtmero.. - En los editi· nant-los la major energ;.a per a CVI·
uniren els conselleTS que queden aJ Y medla en punto de la tarde, en pels mohus que JB ba nposat e l m t u s'e!ec~uà. la votació per a la conccs- e:l havia declinat ~·encarrec mdl·
Govern GeneraL El Consell. va. aca- el loc&l del Pa.rtldo_ NaCJonaJ Espa-~ defemor, ee(ulnt les meva I.Dstruc- sió de plens poders al Govern, la eant e: nom del i'TeSlaenl dt>l senat. clos pú.bUcos. en las ~nes tar I& repetició de successos sagha donat resultats negatius per senyo¡ Jeannenay. com a la ~r30na y Asoc.laclones de caracter otiClal, · ne.nts. Al mateJx temps éls orCI.ena.
ba.r pels voltants de les vult del ves- ñoltà CCarden~_casaua.s. 19!, pnmero- 1dona. ns meua cOIDpaeys, per l'aft"C· qual
2M vots contra. 362.
mrs tndlcada per a solventar .a crisi. cuando ondee la bandera regional,~ una. v1¡r11à.ncia escrupolosa. respeef
pre 1 no fou facllita.da. cap nota; es
anunc1-.- una oon erene1a a
ImmediatamenL
el Govern presenEl senyor Lebrun prossegueix les provm~lal 0 local, 0 bten la de aque- els mltmg¡ que es celebren en llur
N,n'gú no 5 preocupi. tampoc de cargo del peri,OO:St.a don Ant.onJO J t.e que em tentn, ~la eerenl.t.at del
consu:tes
lla enUdad, Junto a ella. tendri. que provincíes, l excita el z~>l dels fi.scn!
saber el que s havia tractac a la re- Bermejo, el cua,¡ dlsen.&ra sobre cAn- sev anini f per esttmub d'elepncia tà bl. dimissió.
La noticia de la ens! produ! en els
unió. Suporem que ser1en t.emes eco- te e! resurglr de la E"Querra., ¿cuit.! e:sptritual, Rnten satl,faccló 1 tenen
1 apa~. slempre oon preemmenc~a perquè perseguch:en les excitacfòn:.
passad~s de la. Camb:a notab!e
en ll;liar Y tamaño. la. bandera· de la dels oradors contra les lleis ~:nòmlcs 1 t«nlcs, que nosaltres no ha., ae ser la obhgóaClo::¡ de IO!i es pa- a honor compartir i {fua lar Uur n • efervescencla
1 ban queoat reunit~
Parl!.. 4.
Cr:dat P.-!l Pre!ldent Repuol!ca
tuïdei.
podríem tampoc entendre...
no.es en esta reg¡ n?»
1
.
els
diversos
grups
polltics
per a es- de la .~.~~·!;:.¡::a. :m.l a l'el1seu el
Art¡cu:o segundo. - Se prohibe la
Pod'!m afego.r que es la primera ponsab1Ut.at amb la meva. Pero a ~ · • tudlar la SltUaC'IO.
:;~nror ...a:! ..o::;:.:
t.,.:¡.l!lhlt
WSlS·
exrub1C!ón
o
ostentación,
con
antmo
que tentm del <tvt:rt.ll part.:t em produeh una lmprusio qtu cm
Eb soc1ahstes nacionals nan re- ten.m .n. ;¡:!s ¡:;t-;-.od.s.! s en soriJT de exruo1rla, de bandera. estam1arViatges noticia
cNaclona1 Espai,Oa, I .:¡ut e. P<!TI<>- ta uctamar: Auo, aen)on del Tri· dacta~ una. prc.poslCIO que ha e:;tat els d gu.: "?crnu: •• !.:-m! q~e r.;gul tes o ensefla.s de todo genero con fi·
f PI"' ~ ~
El co:~seller-¡estor de Cwtura se- dl~ta \?' BeruteJo de.¡ esser molL
.
als r(pUblk:&ns socto.llstes , ctls::~~... El. mor:::1: es gre!l I e;," pre- nes de lucha poliuca o SOCial, a. m~
O)'(lr Duran t Vent.oiia va marxar, cone¡ut entre la sev& re;,pect.able ra. bu.na1, no teria JusL ~~ lli ba 1111 res- sotmesa
, n06 que su uso no hublera. s.do prem.f!.la. Entre el& per1<ld.lste$ podem ponsable, eoe jo, o, almenys, be d'ab- que tban apro1o-at i als radicals so- • cts proced:r amb tota rap1desa ·
&hlr mau. cap a Madr1d
cla.Wites, que Lambé U han C1onat llur I No hi hagué ~nera de fer·li a.· i viamente _autonzado por el Gober·
Abaris havia xru.rxat, també, el de a&&e¡ura.r que no.
liOCbir ~ majoi part de la rupoasa- a.provae1ò.
clartr el \1lior d~ ;es se;es paraules, 1 nador ClVII, quten en tal caso exl·
Redacció: 22122
1':-e'b:lll, aer
Torrents. Tots amtotes mane~ ens ~b:a. que I billt.al..,,.
En dita moct6 s'advoca per ta i tot Bep:it p~ja a un coue el qual • g1ra Etempre que al 1ado de «ila&
:-a;::¡, ~ns
.. fer traspasso6. en,Dea¡ra.darà,
•
t.LUIS COliPA.''ilS consutuc1o d'un Govern d'a.mp:.a partí rà¡;!:ia:-~ent.
1 bande~ o eo.seña.s figure la. nacl:>·
Impremta : 144~ :
El corporattSme consultiu es una cosa a estudiar f a dlscuttr quan la servia el sènyor comte de
en eL règtm democrd:tie. Constitueix un problema d'elicàcta, no pas Vallella.no. perquè no era res d'a 1xò
d.e doctrina Al contl'an et corporattsme tegfs,atiu o coHegisLattu
El senyot SUAREZ DE TANGLL·
OC àttcament tnadmfssible· st te un caràcter predominan t- La. V. S. era ta.n monàrqUIC com Jo·,
é d
I
s
em r
•.
.
però jo no m'he assentat encara
L
m
K
• ment burgés. es un instrument teu:tsta
o conservad01'. si és obrer, al banc
blau.
implica la dictadura de classe.
El MINISTRE DE MARINA: ¡Com
La realitat ens dtu que, en el moment actual d'Europa, el cor- havia d'ésser la mateixa mon!irquia!
. •-¿
t t
·
n
i
ccío- Jo valg servir la. monarqUia que
I por~tisme. en La seva f orma o.I te~ o es a a 1, es u a e na rea
servi el senyor Anto~ Maur&,
nàna per a mmvar o destrutr la torça que el sutragt universal aquella. monarquia. democràtica, mendóna a les classes més democràtiques i económtcament més febles. tre que la V. S. servi la dictadur<L
El governador general interl no Corn ha escrit no ta gaire Julien Benda cel cot'porat1sme és un La monarquia de la dictadura va
va r~bre ahir els perl?ctlstes. Ni a.- mitJà. que els posseïdors entreveuen per ~ mantenir els humils en ~~~~~e d~~n~~is com _quest. Ac!
quests ni aquell no temen ga1res ga..- llur dependència:.. E/!J exemples recents d'Itd.lia, d' Austria f dels
Protestes del senl·or CALVO SOne~ de morttf:c~~~;ller gestor d'O- l països bàltics confirmen plenament aquesta test de l'escriptor TELO ! altres monàrquics.
•
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NOTICIES DIVERSES
NOTES DIV ERS ES
Girona, 4. - A Capdevanol, el vel
L'alcalde gestor d'aquesta ciutat ha Josep Bassagampe 1 Pa¡·tu~i de 23
rebut d'uns
missers de Barcelona anys, solter, que viu al «~las Caun detallat escrit en el qual s'es- bano». conduïa una tartana pel cartudia el serve1 de matança de vedellS rrer dc Fermi Galan quan el cavall
i vaques. Ha estat sounes aquest in- se li espantà 1, desbocat, pujà da.
Línies regulars de grans vapors per a ls destins
Altre titol no ht cap, perque el
teressant informe a. les entitats eco- munt l'acera i atropellà, llançant-la
lNFOR~lACIO LOCAL
NO VES DIVERSES
nòmiques, per tal dc \'eure st és pos- contra el bastiment d'una porta la
que ac! passa es el renaixement de
que es detallen
EL d1lluns es \·eriflca L'enterrament
Ens plau de notificar el viatge que sible d'arribar a subministrar la carn dona. de 53 anys, Dolors Torroella. t
la ~ella picardia. pollttca en comp.
Puig, veïna d'aquesta població. La
ter:. de La competcncia i l'ideal po- del senyor Ildefons Bassas. pare del un intp d'entusiastes d'E. R. d 'aci te- a Barcelona.
deatV'='l t<.APID .I!:N'l'lta SA.ROELONA J. l:IU.SAO
- La Cambra Oficial Agricola ha desventurada. Dolors sofri greus felluc. El lla:.t de tot el vell caciqulS- regidor de la coalició d'esquerres al ren diumenge passat a Mataró, per
::.ortl<IIlil rota els DIMECRES a la nit cap a Val~Cla, Alacant, MAJa¡a
me reunit amb tot desvergonyiment nostre AJuntament popular Josep tal de visitar els nostres amics è.e designat al farmacèutic Joan Viladot rtdes al cap a conseqUència de les
Sevtlla VIgo. vutagarcta. Corunytl, Musat, Santancler 1 Btlbao.
Mana
Bassas
La
Roca,
que
encara
segueixen
a
la
1
Puig
per a anar a Itàlia, acompa. quals \'a morir al cap de pocs mcAlternant-fie tea escaLes ae:
aplica els seu~ propis medis de l'inEntre
la
nombrosa
concurrencia
presó
a
consequèncla
dels
fets
d'ocnyat
de
l'engmycr
Josep
Pane
1
ments.
A.vragooa, Ceuta 1 Huelva cs.cla dues aetmanea
t nga I altt'es dc pitjors.
t3ant
Carles
I FerrO! cada dues aetmanea
de
ciutadans
vàrem
poder
notar
la.
tubre.
Mercè,
per
tal
d'estudiar
cerealiculEl
JuLjat
instrueix
diligències.
La ciutat. c¡,ta sense alcalde. millor
- Malgrat les nombroses reunions tura.
-Demà, a. dos quarts de dotze del
è.EltVEI CORRE.."'l ENTRE 1:$AHCELONA 1 SlLBAO
dlt. Eense Ajuntament. perquè a. la presènc1a de l'alcalde popular Ramon
l"rontera, uns altres consellers t re- 1 natges que els poliucs de \'la estre- Estan anunctades diverses sub- mau, a l'Audiència. d'aquesta ciutat,
Ct encara hl ha un ctutadà que es gidors
ca.aa <1uea setmanea.
de l'Ajuntament popular i. el ta de casa nostra. porten a terme! no hastes pe a l'arranjament de carre- se celebrarà tm judici oral per furt,
¡;.esta a fer d'alcalde.
:)()rtlaea 11!8 DIVENDRES a 18 nlt, cap Ilo f~na, dant C&r!ea
secretan
municipal
senyor
Joan
han
aconseguit
la
wrmacto
de
l'AJU~teres
i rec:,s asfàltics. Es poden P.re- contra. Istdre Carbó i Juanola, proLes mtrtgues. les discussions d'a·
Vtoa.roc, Ve.lenCJa. CUllera. Alacant, Cartagena, Aawtas, Almena. ~
tamcnt governattu; sembla, pedro, l scntar els plecs corresponents fms cedent del Jutjat d'Olot.
ulla, MotrU. l\.lala¡¡a, Ceu~. Qi.QU., tiev1Ua. 1iuetva, Vl.&o, A1Ari.D, V1·
quésts llorcts partits que pltllulen. 1 Coca.
Rebl el \'Oigut am1c Josep Mana que, finalment, els elements en ts· el dia 21 del corrent mes.
-Han estat detinguts a La nostr.1.
ua¡a.rcu~o . berrol. vorunya. Aviles. Musel, t:la.ntander, l:IUoao 1 PlloSa.je¡¡
er:. b~rlen de la ciutat 1 del poble son Bassas
el
nostre
mes
sincer
sent!còrdia
han
aconseguit
posar-se
d'aA
la
Casa
de
Misericòrdia
han
ciutat
els
individus
Ramon
Lavcrni
eJ:;HVU Mll'l'l:lll; 1:$ARCEl..ONA tiE'l'E l MJIHJ:)FJ fu\
ben públiques: cal recollir un tnei- ment per aquesta l.rreparable per- cord. t ja és qUestló
.d'hores per tul estat assistits Marina. Nasclles, que 1 Sala, t Antoni Sancho i Pavia, per
d<>rttaes :1:.un:teuatò e1s atJous cap 11. beto 1 Maraella
C1ent que n'es una bella. mostra, que dua.
que surtm els nomenaments al «But- presentava una fenda contusa a. la haver-se insolentat, Insultant 1 amet>erve1 qutnz.enai cap 11. GENOVA
traspassú. el dintell de la cambra. on
- EL nostre Ha mam Ajuntament lleU Oftctal». Segons ens mtormen, mà dreta· Jesús Noval, Josepa Mi- naçant -segon la. Camandancia MlL.a c&rre¡¡:a es rep ~ l l'ln¡¡:lacto a e 1a Company~&, MoU Clel Reba.a
ungue lloc la reumó.
Teleton 13~5
go..-ematiu
1
gestor,
tot
en
una
peça,
·
la
corporació
Municipal scra mtegra- qucl i Escola. i Josep Borrull i Bo- litar- una parella de guàrdies de
-Tots som cavallers- diu un sig- espera, segurament, paladejar el tra- da. per set radicalS:
set de la Lli- farull que s'havia produït diverses Seguretat que prestava servei al
---.--,..
nificat. jove. al qual contesta un al- gtc
espectacle, que no dubtem esde- ga l ?) I do:> de la C. E. D. A • en ferides en caure dc la. blClCieta.
Dispensari Municipal.
tre sigmflcat no tan jove:
ol!:.tW~l ttAPiU CAl:' AL l:U<A::SlL·t'LoA'l'A
vindrà, quan per diverses raons ca1· quahtat dc tecmcs.
- Ha quedat restablert el servei
-A Serinyà ha. estat detingut Pc-Com? Tots no. Vàreu fer això i gw
cer mot<Hra.nsatlantlcs eorreu.a espanyola
Infant des del pont que
Estem fortament mteressats a co- de cotxes a la. Vall d'Aran, passant re Sala 1 Pujolar, dc 28 anys, per
el de mes enllà t resulta que jo ara uneixalgun
::>or&JC1es 11xes ca<1a :n cues
les barriades de Santa Eulàlia nèixer els hermes ctutadans que, una pel Port de la Bonalgua. Aquest ser- haver insultat un ind1v1du d'«Accló
no sóc diputat.
Cap
a SANT OS, MON I cVuJI:u I ""úi:I'I..Jv .. ,Hf:::> :.urtll'à. el dl&
1
collblanc-Torrassa,
a
Ja
via
ferravegada
mes,
estan
dtsposats
a
sacntiveí.
havia
estat
interromput
a
causa
Ciutadana»,
anomenat
Francesc
PorI tot Lleida sap que pocs dies abans
de la linla de Madrid, Saragossa car-se per la Ciutat. .
de la neu.
tello 1 Bosch.
11 de juny del 1935, la. magnifica. motonau
de les eleccions s'acceptaven pactes daAlacant.
- El «Butlleu Ofictah>
la GencEl detingut ha estat conduït a Ja
en perjudiCI de la resta de la can- 1 Es que, en aquestes exblblclomstes raUtat del dilluns passat,depublica
13.
presó
de
Girona.
Sembla
que
el
fet
d1d&tura.
gtres dominicals que l'Ajuntament g<> destitució dels Ajuntaments de Carva produir-se amb motiu de certa
Amb tot. no es dlscutetx un pla vernatiu ¡ g~:;tor, tot en una. peça, dedeu i Lltnè.s. per estar lncursos
actitud hostil d'una part del poble
m un projecte ni tan sols una orte.n orgamtza. tan sovint. ¿no fóra mi- 1dlu el decret> en la llet del 2 de
e11 portar-sc a cap l'acomiadament
taciò de politica. municipal: hom dis- llor
ter quelcom positiu 1 no pas gener d 'aquest any.
d'un masover.
Que actUJetra P~t¡;:era 1 mercaclertea
cuteix l'esser alcalde; la persona mé_s perdre el temps eXhibint-se 1 passeNo cal afegir que aquests AJunta- DEL IV CONCURS DE TEATRE
L.a c&rre¡¡:a es rep uno 1a vetlla <1el dla C1e aorttaa.. a1 ttn¡l&e1o nllm 1
-Demà, dijous. a la. tarda , al Teaque eL partit 1 les denvac10ns poli- jar reutòrta pels carrers de ciutat? ments
eren d 'Esquerra.
ctel Moll de Balears, Teléton 18274
tre Mun1c1pal, se celebrarà l'anunttques del carrcc.
Hora serta ja. dc posar la xarxa
VIA t..AIETANA. i
Es una prova mes de com les gasTELEFON 22051
CATALA AMATEUR
ciat festiYal organitzat pels «Am1cs
No a base dc representació popu- mct.àlltca. a les baranes dtl pont com ten en aquests temps d 'cufóna; I El
CoDBignatart":
Di~sabte passat, a la. nit. tingué del Grup Ignasi Iglêsiesl>. a benefici
lar. smo que camp1 qui. pugui. ..
a mesura. preventiva. Ara bê: a.l.xò respecte, que segons a qui, mereixen lloc al Teatre casal Català la vet- dc la caixa. de l'esmentada entitat.
'F'..s atxl. Tots són cavalltstes polttlcs.
que signi mctalhca rou un c~tcn de les lleis í la \'Oluntat pop~lar. Val llada tea•ral a carrec del Quadre . No cal dtr com els augurem un
1
ò 51 la. eo- la pena de tenir-ho en compte.
'
, cxlt ben falaguer.
t
El ministre d'Obres Públiques, se- I'Ajuntamen
popu
ar: perposar-la
'
- Ualcalde. sen•·or
Gaset. està Escènic Joventut, que, com a. conVlA t..AIE'!ANA I
-Avui. ditnecres, a les set de la
m1ssló Gestora
acorda
de
~
n,·or Marraco. en viatge polltic, el «Ceda» allà ella, nosaltres el que lrr,n<:tP•·nnLt davant la mania que certs cursant e.l IV Concurs de T eatre 1 tarda es reunín el Ple municipal.
rèbrrem. dic mal. el reberen, perque demanem. encara que slgu1 per la
manifesten de regalar am- Català Amateu, efectuava la seva I amb l'objecte de celebrar sessió orel I)Oble. la ciutat, no hl era ni tots Patrona del «Raval», que al pont hi
per al parc.
corresponent representació.
dinana. Els a~umtpes que figuren
els «Culanes» tampoc: t cal dir «fu- hagl xarxa com mes a\'tat millor,
Ara com ara, solament hl ha una
Represent.à., com a obra imposada a. l'ordre del dla. son els seguents:
lanos» perquc va tan baix el prograj
d d0 ¡
parella de guineus 1 uns quants galls
t
.
d El
Acta dt~ la. scss1o a..ntenor.
d it
•
d'indi, que esperen Ja corresponent pel Jura • el pnmer acte . e «. gra pondència t despatx. FinancesCorresma poUtlc governamental que ja no per tal 'ev ar un . orn e
1 Cul- El senyor Tomas Busquets, l'al- gàbia per tal d'exhibll'-Se Ufanament, de mesc», de Feliu 1 Codina, 1 com tnra. Sobre arrendament de easa per
es pot 111 parlar de partits perque
trc diaTlnta»,
digue que
al nostre
conftdent
els que volen dominar són sempre «Bona
ell si ha
entrat tal com fan tots els altres companys a. obra de liure elecció, el primer a Colònies Escolars. De .F'inances.
«D. Fulano». <<D. Menguano» 1 en- de regidor a la Comissió Gestora de capt!ver!.
acte de «Mossèn Janot», de Gu1- En instància de jubilació del senyor
cara. nt alxl no s'entenen, perquè r&- com afillat al partit de la «Ceda»,
Creiem, smcerament, que això pas- merà.
Secretar!.
beren el ministre... Res, tal com es 110 ho ha fet pat per conv1cctó, sinó sarà a la. posteritat.
El Jurat estava Integrat pels sc- _ _ _ _ _
1
mereixia com a amic de Catalunya,.
1
PRISMATICS - BINOCLES - CINEMES
El fracils no fou obstacle perque per converuència, ja que el seu ta- ta;;- ~~~ ;cgtyg~~ ~: t~~Ecl'~èo~~~: nyors. J. Navarro Costabella, J.
el «Full Oficial» digués que la. re- 1rannà, segons ell. es C6QUerrà. en cos guir l'obertura del Centre d'Esquer- Folc 1 Torres, Lluís. Elies, ~ason1,
PEL.· LICULES
PATHE · BABY · MAQUINES
buda. havia estat grandiosa: i n~ arWe,~adc fer avinent al senyor Bus- ra. Es mantfesta. O\)ttmisme sobre ~,;n I J. Fernàndez, S. Rovtra, E. Tíntoré,
FDNOGRAFS DE TOTES MENES DISCOS, eto.
nbaHm a un centenar els cunosos, quets que 110 estem en hores de fa- resultat satlsfactort. Celebrarlem que : Cllvlllé, V. Moré 1 O. Sierra.
1
SUBHASTA DE PARADES
enc&ra posats a distància. perquè no lòrnies ni de martingales. Al pa, pa així fos.
RELLOTGES - OBJECTES DE PLATA
Finida la representació de «El gra I
DE MERCATS
els confonguessin amb la cúl!a. Es
de mesc», el senyor J. Navarro 1 · Aquest mati i sota la presidència
que acl elS CIUtadans tenen decòrum. 1 al vi, vi; però, això de voler jugar
eo.stabella féu un breu parlament del regidor senyor Antoni M:l~erachs,
l!l banquet. copiparo», això sí. Es en dos jocs de cartes 1 encara. fer
trampes, depassa. els límits de la
comentant la. significació 1 finalitat • ha. tingut lloc a les Cases Conslsto~~~~n tractar.
barra. Altrament el partit. d'Esquerde l'acte.
rials la subhasta de les parades vaRepublicana. de Catalunya, no té
Després de la representació el Ju- ' cants en els mercats d'aquest& ciuS'ba realitzat el vtatge polític del ra
per
norma
anallt~r
les
couveniènra• fou obsequiat amb un l~nx en , tat. una de les qua\3 s'ha. adjudicat
núnistl'f' per l'ex-ministre: han an~t cies dels homes, pero si les seves con~·
•
•
per 2 225 pessetes
al Canal d'Urgell. per al qual.. dit ductes, 1 tots aquells gra.dollaires que,
·•; el transC'Urs del qual els senyors
·
1
l;l*Ui de pas. el visitant I la poltUca. Com el scn"or Busquets cerquen la.
CA"'
r • RS
.i I Elies i Folc 1 Torres dirigiren uns
NOTES DE PREU
que ell r('prescnla. han estat sempre conveniència.• particular en perj u die1
'" I v ...
· mots d'E'logi 1 encoratjament als Fins el dta 12 d'aquest mes, a les
tl @:ran obstnclc. Han VlSitat el que del bé general, no solament seran
BARNUSSOS NOVETAT
;t~ aftcionats. Parlà després, agraïnt dotze en punt. podran ésser lliuraCarrer de Sant Pau, 6
tia. d'~sser el vas del pantan d'Olia- expulsats de faisò automàtica 1 fulDea de 12 pessetes
n1urs pai'aules. el nostre convef 1 des al negociat municipal d'Obres
<prop Rambles> Tel. 14231
na, al qual rl propi ministre negà
minant del partit, .sinó que a~est
VESTITS BANY LLANA
li• ~aficionat també doctor Tomàs Pu· Publiques d'Eixampla. ~lotes de I?reu,
sempre t.ot aj u l.
Des de 6 pesse•es f.~
jol. Tots foren molt aplaudits.
per. separat, per .~al d optar a. 1 exePf'rò l'rx-minlstrr Dr. Estadella, al elesrq~txèposela.rpoà.blae. lma à~iun.ndijcuta.tgfud·elt'i!
1
t
, ructó de les seguents obres, segons
qual ri seu partit el farà bisbe si vol, democràcia, els premiï com es mePortaferri3sa, 24 1 '26
1
Per
la
nos
~~
part
o.fegirem
que
les
condicions i pressupostos de maitl nostre país no el farà. ni pro- reïxen.
Fontanella, 16
la repr~entactO ens v,a. plaure for· l nifest en dita dependència:
bable r~ndidat i això és. el qu~ es
Més clar, aigua.
. .........
ça, SJ be la manca dalgun primer I - Pavimentació de la. cruïlla. dels
trac ta. dc preparar I. !<l es posstble,
-La. nostra fecunda. Comissió Ges.eL~. ~~ü . actor en «El gra. de mesc~> féu que carrers d'Aragó i Roger de Flor.
d'assegurar amb l'Alcaldia de Llei- tora,
ja
ha
gestat
quèlcom.
Per
la seva representació no sortís tan
Arranjament del paviment del
da., anlb unfl. supremacia política, un
prompte ens ha donat ·a. llum,
ajustada com era. d'esperar, sobre- : càrrer d~ Rovira, entre Marian A¡ulplè. de recs i un b.e n~g_re.
sabem
sl
miraculosament
o
per
tot pels que hem vist les últimes ¡ Ió 1 Na.\a.~ de To!<?S&·
Al mitlng amb t1ben Ja es va veuuns escaients uniformes
se tacions del no~tre Quadre
Pavunentacto de les voreres del
" L11. dreta no sap si li filarà; l'es- ordinàries,
1
qÜerra. Ja. sap que l'enfilarà.
~~t:e :sm~t~~~ta'!:b~:· ~
NOTICIES DIVERSES
~~P~!s
~uals
ha demost;at un milla-: ~rup . Escdol~ IgnasiBiglésies, en el
El ministre ha sortit ¡¡.vut amb di- tingut la sort dc veure'ls, diu que
El diamcngc pa>snt, nmb moUu de j rament remarcable.
assetg e orres 1 ages.
recció a Almacelles. on també faran són tallats amb el mateix patró que l' art 1 bada dels corredors de la
funció amb la Clamor amarga.
els de la guàrdia. urbana. barcel.o~. XVII Volta Cicllsta a Catalunya, la
CATACRIC
Res: ni originalitat 01 ima¡macto. ciutat va veure's molt animada. Ht
Lleida. 3 de juny del 1935.
Al cap 1 a. La !1, un vulgar avorta- havia gran nombre dc forasters que
LES SARDANES
IIIAU!CllJ; r&~~~~elg ae la oasteuana. !t. - HARCEI..ONA: VIa Laietana, ~
ment.
volgueren admirar de prop els herois
BALLADA ORGANITZADA PER
LI NIA RAPIDA DF. GRAN LUXE BARCELONA· CAOIZ • CANARI ES
El que no ha pogut aclarir el nos- de la cursa.
1
tloruaee
aetman&Ja ela CUs&abtes, a lea 1 ~. Etecouara.o et •ervet tea morona1.11
GERMANOR CATALANA
tre 51mpàtic «Bona Tinta» és 61.
En el moment de l'arribada, a la
«CIUOAD DF. SEVILLA• I «VILLA OE MAORID•
LA FESTA 1\tAJOR
Tal
com
estava
anunciat,
el
diuaquests uniformes són de «Oeda» ar- Rambla hi havia una gran gernació,
Els dies 9 10 11 de juny celebra menge tingué lloc l'audició de sar- LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · PALMA Ol MALLORCA
1
Sort1aea
cae1a
ctla IUevat •.LS dlwnen¡ea) cte .l:larceiona , Pa.llna.. a lea
LA CEDA FA UN MITING.
tificial 0 natural d'un seràfic color la qual ovacionà els primers arr1bat¡;
st vil!Í. 1 ~ seva Festa Major danes que aquesta. Agrupació tenia
lY t:toree. per ies mownaua
dical~ cotó d'un amb gran entusiasme.
aque a...
bl
1
d
d
· organitzades al Saló Garcia HernànALTRES NOTICIES
•CIUDAD
DE BARCELONA» • «C IUDAD Dl PALMA•
au ce o e «ra
"
El luxemburguès Mcrsk va ésser La Uruo Santfe~iuenca des e fa.
Amb mottu dc celebrar la inau- ~~i~r aml~nJ¡¡ ~~¿~a~~ms¡rc:~e~~m d~ el primer, al qual fou lliurat, igual vint anys que ht posa. la. seva col- dez, croma Indústria, a càrrec de la 81RVI1li ReGULARS ENTRE TARRAGONA, ~ALENCIA, ALACAtU l PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA· MAO 1 BARCELONA· EIVISSA
guració del local destinat a «Centro colors. de la qual n'esdevindrà. una com alS nacionals Figueres i Serra I Jaboració, i per tant no podla aquest Cobla Montseny.
W.ÑL\ COMl!:RClAL AM.I:l l';t:!OALES A 'fOl't:! I!;L::s POkt~ U.E. t..A MJ!:Ul•
d 'A P.» tCedal en aquesta •:lUCa.t, «Lliga» d'un color gris indefinit.
Fou un èxit en tots conceptes.
de la nostra. ciutat. un bell ramelÍ any mancar-hi. "fé en el seu envelat
J.'ERlCA.NlA, NO!U) O'AFH..lCA 1 CAN~. - ::>ortidea QUln:tenal& ae !:!IU·
Seguint doncs la tasca. començada. telona ela diJOUS. WNlA 00ME.RC1AL 81.LJ$AO. OAUI:G • OA.NAlUEI:I AM..I:l
els ·amics dc <\El Debate» 1 dc Gil
¡fi · · d 1 de flors de" mans de «Mlss Esport» de can Lau, 1 Orquestra de Jazz
1
t I
To s gu1 per a pac caclO e s
Roble::., organitzaren un acte en el
La sortida de l'etapa de Gandesà "Mozarts de Sitges" que juntament I amb la. finalitat ja sabuda, aques- ~CALA A 'fOTI:! .~!:U> .PORT::; UEL NORI.) U'~t>t'AN'rA. - &>rt.taea' QUID•
ta
organització celebrarà el proper t.8118JB de 1:$Ubao ela dlJOWi. W.NL\ RAPWA ~OU~ ENTRE ESPAN'rA
~ual parlaren entre altres estrelles esperits i per la solució del paorós també fou presenciada per nombrós amb la guc té l'Ajuntament per topúblic.
car sardanes 1 ballets tiples ano- diumenge al mateix lloc 1 a càrrec 1 I'ERRl'i'ORlê U!!i U. OU1NEA Eld.f:lAN:iOLA (b'EHNA.tWO l'OOJ - dar•
L'ex-~eparatlsta senyor Anguera. de problema de l'atur forçós.
ttaes el d,la 11 de cada mes, amb escales a Valencla., <.:Aetz, Laa Palmu. l::lanta
de cinquena magnitud, els senyors
- ElS milers de carlistes dc la nos-¡ menats "Caballets" i "Gegants", a. dc la. Cobla Montsei~y. una nova Cruz <1e renerlle o Io'reetowo, t:>auta lsabel <18 .Fernando Poo, .!:lata, S:o¡o 1
Jover Nuncll i Cirera Voltà.
tra clutaL que havien d'anar a la més d'un envelat popular amb la audició amb un escollit programa
RI o !:lent to pela \·apor~~
FIRA DE BARCELONA
L'ex-separatista senyor Anguera
•PLUS ULTRA:a I •LEGAZPb
concentració de Poblet, es varen con- cobla La. Salvetana. farà. que els que anpnciarem oportunament.
PALAUS DE MONTJUIC
de Sojo ht ho.via de prendre part,
&.INIA
KAPlDA
REGULAR
ENTRE BARCELONA l YALENOIA
vertir, a. l'hora de la. veritat, en una forasters puguin dlsfrutar 1 que la.
SOrtlaea ae .l:larcelona e.LS Ulllune t dlJoua. a tes :10 norea
VISITEU•LAI
però 1 home no assistJ a la festa. No
norantena,
tirant
llarc.
seva
est&.<la
a
la
nostra.
Vila
els
si·
~
""&7
j(jjj;t
•CIUDAD
DE VALENCIA »
cal dir com foren els discursos. Tots
I El més còmic del cas es que els guï ben agradosa. Cada. un dels dies ~
.JL
~ Preu a ooberta ; S'OU pessetes. BitlleU d'anada 1 tornada a llrtu• radulll
propugnaren per una. Catalunya. ben
ferrocarril$ del Nord varen atorgar- de la Festa Major al mat!, Sardanes
Lll'IIA tt.EUULAH I!:N l.t:U; .l:lAltQELQNA • At..ACAN'l · URAN • MEU!.J..A
espanyola, fent aixi una nació estrelos un tren especial de set vagons, per l'Avenç La Selvatana 1 Mozarts Cumeu amb un fogonet FOKOIL.
Vl.LLA ALHUC.I::MAJ::,
OEU'fA 1 VICZ.Vl!:RSA
tament ll.tgada. -1 tant, com que la
t!ol'tlae. ae l:!arcewna caaa diUmengl!, a. les 11 nures· <l'Alacant ea dlw.tll't.a
1que esperaven veure'l ple, 1 encara a. la. plaça. 'de la República, per les
Sols
gasta
2
cèntims
l'bora..
Sense
voleu lligar!- en la qual, la felicie1'0ran
ela
cUmecrea,
<1'0ran
ca¡¡
"'
Alacan;;
eiS atm'arta, L d'Alacant cap
,no hi varen acudir noranta perso- tardes. ballS als envelats I Bardanes
NO TES DIVERSES
Ba:cetona, eu <1lmecres
tat ens sera donada. per la gràcia de
1nes. Hom estigué a. punt de suspen- a. la Plaça per les tres cobles esmen- pertll d'explosió perquè s'alimenta.
Deu, com el manà alS israelites.
L'esposa del nostre estimat com- dre el tren.
tades. A la nit, concerts. Sardanes
de gas-oil. Sense olors n1 fum
Ht hagueren molts aplaudiments, pany en la Premsa 1 ex-conseller del I Excursimústes que estigueren a Po- i ballS a. l'envelat. El total de SardaBANYS NOUS, 8
tants com poden prod.1gar-ne un grup nostre Ajuntament senyor Ern~t ,blet ~1 dmmenge, han manifestat, la nes serà de 63.
de ciutadans no SUPerior de cent- Mora, el diumenge ps,ssat va deslliu- ,seva. tndlgnacló per hayer hagut desAquest any hi ha una novetat, 1 ~
cinquanta. I això no es broma, ja que rar una formosa nena. La nostra coltar la «Marxa Retal» I tota la la que uns elements que mat no
els assistents a l'acte esmentat no enhorabona..
sèrie de visques i mortS correspobl ions tenen un
LA FABRICA DE
En aquest& ciutat s'ha. seguit amb nents per la «patuleia» carlina, sense manquen a 1es po ac
arr1b&ven de bon tros al numero es•
pòsit
mentat.
el màxtm Interès la. vista de la. cau- q~e els agents de l'autoritat en fes- ~~e~f: ~P~~~r a~~no~uf:~ e¡;
El local inaugurat és bastant petit
1 no es pogué emplenar de bon tros, :n;~~t~ el! ~!';;~!~f~etsl~:nb~t~~: 1st~~a tornat ha sortir una nova forasters e; dir que ells són els úniC8
donant tot plegat l'aspecte d'una. nya. Els números que LA HUMANI- •llista. de Ja. Gestora, amb els noms en qüestions dc balls, i si hom ~s
festa familiar. Segurament que els TAT dedicà a. aquest apassionant jmés o menys tguals als que ja vàrem fixés amb el nom, tot seguit el pu"GLACIAL"
ll:lu5t.res visitants degueren pensar en procés eren arrabassats de les mans 1donar darrerament, amb la diferència bl!c s~~:bria ~e qut es tr!lcta, ja que
0!!: MU.I:SL!!:l::i, PlANOS, H.AL>lOI:>, CAlX~ OE
qu<! en aquesta figura el senyor Pau per ac1 es diu que fins 1envelat serà
VEN BARATISSIM, DIRECTE
actuella rrase castellana c¡Señor, que dels venedors.
CABALS,
MAQUINES D'ESCRIURE l DE CODes del dia 8 al 16 d 'aquest mes Ricomil, de la Miga.
de Ceda.
solos se quedan los muert05!»
AL CONSUMIDOR,
immens
De totes maneres, es diu novame11t
Els organitzadors, que pensaren en tindrà lloc, a la nostra ciutat, la
assortit per a. tots els usos, des
La Un1ó Santfelluenca, entitat
SIR, MALETES, DISCOS, etc.
d.els preus més 1n1uns
tot menys en el fet quo no hl hau- III Fira Comercial. El Patronat de que alg-..tns noms que figuren en la que ha. volgut !;empre confratemit·
Neveres patentades de maxtma
rt& nlngU, coHocaren un altaveu al la. F1ra ens diu que hl ha uns 40 llocs lllsta. hauran d'ésser canviats, per la zar amb els de la. rodalia amb un
destinats
11. «stands», els quals ja ban resistència que presenten els seus caire purament catalanesc, convida
balcó de l'edifici destinat a. «Centro»,
retngeracló t sense mescla de
gustos 1 olors. a. preus módics.
1 malgrat que l'aparell cridava., nin- estat coberts. Amb aquest motiu es titulars a fer-se càrrec del nomena- 1 els forasters dc sempre, als nostres
Benet 1 Mercade, 26 (al coatat
ment.
u es va. deturar a. escoltar. Ara. que preparen e:"':traordinàrtes festes.
amics, ensems qua els posa. sobred'Estac16 Gracta 1 Teatre Bosc>
tambe podria ésser que hom instal- El partit dc futbol dc torneig avís per tal que no es deixin sorprenlés l'aparell perquè ho sentissin elS
celebrat al camp de la. Pedrera, entre des de fa. '\oint anys ba celebrat aCORTS CATAU\NES, 414
yeins sense elxlr de llurs cases; cosa
el Vtla!ranca. I el Tarragona, acabà dre, ja. que és sabut de tothom que
molt posstble sl hom recorda que
amb la. VICtòria dels locals, per 3 questa festa, tot procurant fer-ne
al mate1x costat del «Centro:t hi ba
gols a O.
NOTES LOCALS
altres Vint m~s.
un convent de monges que es dePer f1 ha estat publica.t al «ButTeleton dU422
1
di(luen a l'ensenyament.
lieti de la Generalitat;, la relació
BARCELONA
!!ls terrassencs no recordem un delS senyors afortunats que han de
èxit semblant al conquerit per la formar la. OCStora municipal.
~& en aquesta. localitat.
-L'acte de propaganda. ca.rlista.
Que per molts anys!
celebrat a Poblet esdevingué d'alio
Un jove valent, d'aquellS que més divertit, s'exhibiren banderétes
creuen que l'amor s'imposa a. gar- monàrquiques, bolnes vermelles, tunrot,des. trobà la se\'a ex-xicota al bais i corne~ 1 fins es disparà. a
carrer de Sant Quirze i després de la porta del MOnestir tirant als ccSoqueria, 38
cert diàleg les emprenrrué a cops de lotns. Tot ana. com una. «Ceda». El
primeres ratlles 1'00 pesseta
puny contra la nota, a. la qual oca- mot. d ordre fou cantes matar que
VENDA I CLINICA
VESTITS BANY
. BARNUSSOS
slor'l& fer 1des de consideració a. la monr, vtva la monarquia 1 muera
CAMISES PLATJA :: Camisa. RAI h agu é d'e.
U 1!-:...UENI!;UUW::;
"sser a ss·lS· AZafta».
cara, d e I es qua~
-Ens assabenten que a.darrer.sd'aDIVERSOS
GLAN \Patentada¡ : Mit¡es FERRO
OFERTES
ttda en el Díspensarl Mumctpal.
quest mes apareixerà. el llibre «El
de garantia
Seguint el curs ascendent de 6 d'octubre a 1~ comarques», del
FUSTERS, EBENISTES
platons Montsarrat ce i DEMANDES
fertts per mossegades de g05Sos, una qual e autor Sebastià Campos ¡
rnotasta 1 per a la cocs..
d'actuestes bèsties mos..~gà. a la cara, Tcrré, de Tortosa.
PREUS
BARATISSIMS
Hospital
42.
Tel.
13651
rruccto
~ tntda. encolats
la. nena de quatre anys Emília.
FALTEN migs ollCJals
-El festival de música que l'Asamb ce.rna.ssa.. Praus aco- pel oanc 1 per la forJa.
011\'ella.
sociació de Concerts haVIa anunciat
nòmlcs.
Ley,·a. 11 • Tel ::s. !:scolà. • Mollerusa.
Des de fa temps, que l_a premsa i per a avu1. lla tat ajornat fins el
34681J.
rls ctutadans \'cncn queiXant-se de dia. 7 del corrent.
l'abandonament en què hom té els
-5'han stgnat. els sc¡uentr. nomeMODISTA s ·orerelx a.
R9!"S~ . puix que wn autors de gran naments:
ca~.. ' o. doiructli. Pre~
nombre dc tendes a diverses perEl senyor Jo~p M. Vilar Sarda.
economia. Rocafort. IS4
pral. l.a.
sotJes I molt particularment a molts fiscal municipal d'aquezta ctUta.t 1
t.Dfants.
el senyor Joan Rov1rosa BJa.oc, su- Fou un èxit. la. XIV Festa d.e plent de l'esmentat càrrec.
MOSSO O COBRADOR,
MALALTS.
E'Uimo~.
SENYORA 60la, desitcolloca.c!ó 45 anrs
Gfimanor que el «Centre Excursi.<>
-Uns «senyorets~ que anaven de
ja. !enyoreta, 6ols e1ormlr Cor. Medlcma
seneral. Ide!oltJa
bones r~ferèncles. .Es·
n!.sta» d'aquesta ciutat celebrà diu- jueraa. estnparen s J)antalons d~
<>tot estar. bany. tel. Ro- Sifllls. Ralg· x. Sol ar- crture
a.
LA HUMANITAT
men¡e passat a La. Mata.
tercer en discòrdia. Cal¡ue que lt n
cafort 3 1 1!, frt 2na. asc. tUiC1&1 . Dr. Llu ls Cuesta num. 53f.
Urgell. 20, pral. ConsulEntre gran nombre de festeigs, compress~!l . un:. de ?OUS. Es de la.hont or¡amtxà. una tanàa de sarda- me!:ltar 1 exemple d aquests «SenyoPENSIO LAIETANA per ta de 3 a 6.
VIAT.IANT a'o!erel% per
a fixos 1 \'latgera.
tot:
nc~ que foren puntejades per una re~'estan efectuant ge;;tions po~r
Catalunya, ram de teixits
conton mOdern
Preu
I
generes de punt. Amb
XALET
modern,
espagran multitud,
tal d'obtenir que el Centre d 'Esports
des de 7'50 dia. VIa. La- :ò _...rat I borta.
a :.!6 bones relacions clientela.
- Malgrat la \·aga dels venedors dc ~1n11resa vingui a disputar un
leta ns 29 - Pl. Beren- mtu1.1ts
Escriure
a. LA HUMAN'l·
Plaça
Catalunra.
¡uer. ~
de dians. LA HUMANITAT ha estat matx d'Atletisme contra. el Club NaVenc o lloao Immillora- TAT num. 150.
cercada pel pubhc egarenc amb molt tac!ó Re'.ls «Ploms».
bles conc11cioos. Dlr,!¡lrd mterès;
-"La cursa ctcl~ta orgamtzada. per
HOSTES, casa. particu- sc a LA Bl:MANlJ.·,.t,T
REPRESENTANTS neArul. prr avui, el nostre diari es la seccio clcltsta del Reus Depol'tlo,
lar. ba:có ca:Ter. Ample, num. 15:.1.
cesatto a. tots ela poble&
25, 2on :lna.
el que mes \e.ld.~ te en aquesta. ciu- dcn!l aquest. re:;ultat:
de Ca tatun~·a proc1JJcre
tat tntr& els Eeus confrares més o
1. 'Costa, 2. Roqueta, 3 Xl!re, !ml
flci! \'enda. bona comJAANCEL MART!. Taller ~ió . Per a. detalls eacri·
meny:~ polit es.
a 25 claMltlc&ts.
SOLS MEN.IAR, casa d'enc¡uademactó IMartl- \1u
J06ep Plta.rcll, s·.
l)Ut1cU1ar. Laletana, 51, ne<: e1e la Rou. 1;', Te- Pau. a. 78,
2on. fta.
le!on 75352 • Barcelona). celoxa. 4rt, 2na. S.:·
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Que 1& mústca és companya de
l'borne en totes les seves 9..1ecc1ons
¡ alegne:,, en totes les seves lluites 1
els seW> afanys, en les seves quimeres l les seves realitats. en totes les
bores de 1a seva nda, que es, en li,
un conJunt de les me., complext!S
emoctons, resta plenament demostrat
amb la. partitura JDSptradissuna.. es·
cnta expressament per al lllm «Els
de 14 anys».
u n film meravellós ~n el qual la
mtis1ca 1 la tmatge s agermaneu 1
s'abracen estreW~.ment. Dues arts, CI·
nema 1 mus1ca., que cammen parallel&ment, sense con1onrue·s, sen:se
barrejar-se, a.mb una compenetrac10
admirable per a formar el conjunt
d'una obra. d'art pur ...
La. mustca na u·obat finalment en
~ cmema el lloc que h correspotua.
N1 un sol moment, la nota jusLa, el
reeso fidel d'allò que l'àrums. sent,
deuca d acompanyar la '1510 de tot~
les escenes, que són llum al llenç,
pero que reilectetxen a. l'espent de
l'espectador tota Ja claredat· de l'e·
moc1o que el moment desvetl.la... J.
en el mateiX msta.nt prce1s que la.
¡matge se us adintra pels ulls, vibren les vostres o1aes en suau extr&nument tru1t de la uo~;a mus1cal
que tradueiX el amoment» d 'una senSill at aguditzada pelS !actors que
JU• ., us dommen 1 ava.ssallen amb
la :..::va compenetrada i harmòmca
bellesa... els rostres... el comentan
mus1cal... elS paiSatges t el so de
realitat. que tormen el mailUfic .:ant
de 1a naturalesa nva ...
Hauria estat absolutament contraproduent de cercar una mus1ca creada sota. d'altres lnsptractons per a
adaptar-la a. una c.bra. d 'art com «Els
14 anys». Per aiXò el més senzill. el
més ::;lncer era. composar, tal com
s'ba fet, una mús1ca esp~c1al que
sorgis de la mateixa emoc1ó, de la.
mateixa tendència 1 de la mateixa
veritat que batega a cada moment
del tUm. I el resultat ha. estat la
nnló d'intensa i pregona emoció,
entré notes I imatges, que Idealitzant fins al sublim, des del començament fins a la fi, aquesta meravellosa creació, facilita en tot moment
la comprensió de les seves escenes
¡ la mterpretació 1 assimilació de
totes elles, especialment aquelles en
les quals el dolor o l'amor, la tendresa o la. desesperació, fan que els
llavis emmudeixin. I és en aquests
moments quan les pàgines musicals
que, fotodrama per fotodrama, segueixen l'acció que al llenç es desenvolupa. s'emparen de l'ànima de
l'espectador i la tan estremir amb
totes les sensacions que remouen l'ànima dels protagonistes fosos ells
mateixos amb la. veritat de llurs persona.tges.
Ja era hora que el cinema ens
port.és, amb les seves ales infatigables, vers aquelles regions on l'art
no ha estat mistificat per concessions rituàries a la vulgaritat o a les
exigències mercantils d'empreses ...
Rostres purs, rostres ingenus senee el plec d'una arruga... uEls de
catorze anys»... L'edat que és com
un ...mccent de transició ~ què la
Naturà ~gr¡a per oonvertir l'infant
en. nòme._ L'amoc sorgeix porugament, mansament l sen's mostra
en manifestacions magníficament
ideals... «Els de U anyS»... Es tot
un poema... Admirable en la. sev<~.
senzillesa. Sublim en la seva realització.
.Josep
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«El nostre t-eatre», en el seu afany
de renovar la. nostra escena, té convocat un concurs d'obres còmiques,
LA COM P AN YIA
La Fox i la 20th Century es
el veredicte C:~l qual no trl¡ara galNICOLAU·MARTORI
re a ésser conegut, )a. que el Jurat
fusionen
està treballant activament en aquest
sentit.
Segons not.ic1ea de Nova-York, conEstrenarà «Benaventurats
Una altra de les cara.ctensttques
firmades a les respectives sucursals
de «El nostre teatre» que es té molt
de la nostra ciutat, s'ha portat a els lladres», d'Ignasi Agustí en
est1ma.. és l'extensa Informació
terme un acord prelirrunar per tal
que publica. on es reflecteixen les
En el curs de la brillantfssl.IDa activitats teatrals de Catalunya, esde !us1onar els Interessos de la. Fox
Film Corporation amb els de la «tourneell que porta a terme la com- pecialment les de les companytes
panyia N1colau-Martor1. sera estrena. amateurs. Es la ú.ruca publicació que.
20t.h Century Ptctures.
a Catalunya,
aquest servei
da
la comèdia d'Ignasi Agust1 «Bena- als amants del presta
Mr. Josepb Schenck I Mr. Darryl
teatre català.
venturats
els
lladres».
L'obra
comenZanuck ocuparan càrrecs tmportants
«El nostre teatre» en el número 31,
en el Consell directiu de Ja Fox, en· çarà a ésser assajada se¡uldament l lla publicat la xamosa comèdia en
s'estrenarà
molt
viat
en
un
dels
més
quatre
actes cEl veritable amor», d'Acara que aquesta combinació dire~
ttva no afectarà les produccions de importants oentres teatrals de Cata· gusti Collado, un dels autors predilectes dels elencs amateurs. Per al nula Century estrenades o anunciades hmya .
mero vinent anuncia la publicació de
per a la propera temporada.
«Benaventurats els lladres• serà. l.l tragicomèdia en tres actes, «CaValls, oi lPer telèfon ). - Mari.l :11. casamada, 17 h., 28 m., 34 s.
Hom creu que aquesta tus1ó asse- un cop acabada la ctourn~» de Ja taclisme». de J oan Oliver, l'obra que
nyalarà noves directrius a la produc- companyia oficial. estrenada a Bar- assoti brillantfsslma puntuació en el Canyardo ha palesat una vegada 22. Ftgueras, 17 b.J.. 30 m., 2 s.
Concurs per a. atorgar el Premi Ig· més, avui, Ja seva alta classe. Ha de- 23 Esteve, 17 h., ;,1 m ., 53 s.
ció l or ganització cinematogràfica.
celona.
nasi Iglésies 1934.
mostrat en el momen t precfs que 24 Muller, 17 h ., 33 m., 48 a.
passera la forma magnifica que evi- 25. Abundi ', 1.7 h .., 34 m., 8 s.
dencià la suara. acabada Volta a Es· 26. Carrlón, 17 h ., oi4 m., 43 s.
~-------panya . I això 11 h a valgut guanyar 27. Cabestrèro. 17 h., 44 m ... 18 s.
novatn.eu. l'etapa d'aV\ú, i pa::.·,ar
1
a ocupar prop d'u .> minut al lleU
mmediat s ·guidor. e! lloc de leader
de la Volta. a Catalunya.
Fins a Mora d'Ebre Ja carrera. no
ha tingut res de particular, llevat
dels accidents soferts per alguns
corredors, com els sofert6 per
Morsch, Gimeno, Albert 1 Serra,
entre 1\ltr"S . ;_;;ts dos ..b ruptura de les respectives màquines, 1
veient-se obLga.ts a a bandonar la
cursa. A tot això, ets que s'havien
rerassagat a conseqüència de rebentamen ts, q~e han estat a. l'ordre
del dia, han tingut temps suficient
per a reintegrar-se al grup dava nLA VANGUARDIA 1
t er, tota vegada que es port ava un
EL NOTICIER01
L'INSTANT e
tren gairebé de passeig.
«No cabe dudar ni discutir la
«Autores e lntérpretes fueron
«MORENA CLARA» és un
A Mora d'Ebre h an escapnt Des·
babilidad con que colocan en el requeridos al proscenio cada gran èxit per als comediògrafs
trieux, G imeno i Pujol, sense que
punto justo la ocurrencia graacto repetldas veces, y a l final, Quintero i Gulllé11. El ptibllc
ningú no sortís a la car.a. sl bé l'esciosa, el dlcharacho alroso, el a. requerimiento del públíco, le féu una gran r ebuda a «MO·
capada no tenia altre abast que
efecto mesperado, el rasgo opor- dlrigleron la palabra.Jt
RENA CLARA». Els autors 1 els
veure si hi h:J>·;a :; n<~ ,• ·:ma al
tuna y hasta el leve matiz senactors llagueren d'adreça.r la
pa.s de l'esmentada poblac' ·>. perO
timental.»
paraula.
al
públlc
a
l'acaLament
ds fugitiUS h an Afluixat i c;ï1an
EL DILUVIOt
de l'obra. Amb «MORENA CLA·
deixat absorbir pel grup davanter .
«Quintero i GuUlén han lo- RA» el Teatre Romea. té obra
1 L'P.t<~.l?a d'.1v··
<'. t p;_r la
grada una de sus mejores co- per d.ies.»
LA PU BLICITAT•
: seva ·len titud fins a. més de mJtja
medias, que es mucho decir.
curer a, tota vegada qur st bé alCANYARDO
«MORENA CLARA» es un se- EL CORREO CATALAN!
cEl seu teatre - i ho podem
guns han intentat forçar-la, la ca- que guanyà l'etapa d'ahir I S'ha
apreciar singularment en «MO- guido de situaclones y chistes,
lor i en veure que no hi hav:a qui collocat al cap
de la classificació
«Tiene una trama original e
RENA CLARA»- és sempre chistes espontè.neos, precisos.
compartís la mateixa opinió els ha
general
abundant. robust, ofereiX una estos cchistes Qulntero-Guillén» interesante; comblnación fellz
fet
desistir.
bona mesura d'espectacle. Es y el público no cesa de retrSe. de las notas sensibles con las
El que podríem dir-ne batalla• 28. Catl!-làn, 17 Il., 45 m., 37 s.
humorfsticas; situaciones de
abundant, sobretot. per les in- Y de aplaudlr.J
s'ha donat al Coll de LWa, on el 29. Gras,. 17 b ., 48 m~ 3l. s.
efecto seguro y perfecta. t.ea.·
cidències, per la fertilitat de
r.orrede.r Elys, aprofitant els vint-i- 30. Montes. 17 h.. 48 m., 49 s.
tralidad.»
l'enginy.»
EL MATI:
dos quilò"l'n<1'"" ']~ d ·•M
e, :e ht 31. xumet, 17 h .. 48 m., 53 s.
h a fins a. Ja meta ha obtingut un 32. Suc¡¡.¡:rats, 17 b., 49 m., 67 s.
«Aquesta comèdia és una de DIARIO DE BARCELONA!
lleuger a vantatge. Darrera d'ell el 33. López, 17 b., 52 .m., 15· s.
les que acrediten per si soles
seguia Canyardo 1 a pocR d :;tància 34. Bellmàs. ll .b ., 53 m., 24 s.
E L DIA GRAFICO :
«La. movilidad de loo m uñeun autor. La gran traça tea- cos,
.,. i·r ~rh. Més enò"r-· ,.· · . .:¡uarra. 35. Albiñana., 18 h., 1 m., ·6 s.
su vistoso colorido y los hatral
demostrada
per
Quintero
cOtro éxlto de Antonlo QUinbilltados trucos a. que recurren
Després els altres amb curts inter- 36. Pagès, 18 h ., 1 m ., 32 s.
i
Guillén
en
altres
produccions,
37. Cortout, 18 h., 1 m., 32 s.
tero y Pascual Gulllén, en esta.
los autores contribuyen a man·
vals.
és
segurament
superada.
en
aúltima comedla, «MoR EN A
Aleshore.• ¡.,. CJll'lU C "~ '-'"TdO ha 88. Vila.. 18 h., 11 m., 2:> s.
questa. La gràcia dels seus au- tener el interés.J
CLARA», que ei no es la mejor
39.
Blanch , 18 h., 11 m., 43 s.
forçat la marxa. Morsch h a estat '
40. Prat.>, 18 b., 12 m .• 3 s.
de estos intellgentes comedió- tors ha assolit a m b «MORENA
la
primera
vfctima,
ja
que
ha
sofert
LA
HUMANITAT~
grafos nos atrevll'iamos a ase- CLARA:o una mena. de consauna rebentada. Després, coron at ja 41. Horemans, 18 h., 12 m., 32 s.
gració, puix que resulta una
gurar que sí es la màs gra42. van. Llok, 18 h., 15 m., 22 s.
«Avui com avul, els senyors
el
elm, Elys ha t ingut una " panne"
cosa,
dintre
d'aque.st
gènere,
ciosa.»
43. Rossemond, 18 h., 18 m., 5 a.
Quintero 1 Guillén són els aude cadena 1 acf h a estat quan Ca- 44.
ben feliç.»
tors en els quals veiem més ha·
nyardo amb aquell "savoir faire" i 46. Trillo, 18 b.; 32 m., 59 a.
18 h .. 47 m., 5 s.
billtat&, la gran habilitat dels
aquella temeritat a mb què es llen- 47. Colle.do,
Zerlnl, 18 b ., 59 m., 50 s.
autors.»
LA NOCHE1
ça. costes avall, ha aprofitat l'o·
LtS NOTICIAS t
El
corredor
Omès
ha abandonat.
portun1tat que se li brindava, 1 a
cQulntero y GuUlén salt&r!
bon tren, tallant els viratges, perO
«MORENA CLARA» es obra con una agilldad pasmosa y co- RENOVACION1
L' ETAPA D' AVUI
amb certa precaució per a. evitar
que se sostendrà meses en el
mo gitan08 de raza nos dan
Valls, 6 hores; Pla de Cabra, 6'24;
«El público, buen aquilador de
qualsevol accident que pogués mo- Cabra, 6'30; Sarreal. 6'42; Ciutadella..
cartel. Participa de todos los gé.
alegremente el cambiazo y nos lo que se le ofrece, premló con
lestar-lo dels seus propòsits, ha ar- 7'24; Verdú, 7'36; Tàrrega, 7'45;
neros teatrales. Hasta es, por convencen y nos vencen. a. nos- los &:Plausos de las grandes soribat a Valls, a un minut de Elys Agramunt,- 8'14; Artesa de Segre,
momentos. obra fantàstica. de otros con el público, que aplau· leliUlldades
estreno y obligó
màgica o espectacular. Un é%1- de siD reposo 1 con ganaa de a empuña.r el
1 amb avantatj a major, naturalment. 8'«; Ponç, 9'1-0; Clurana, 9'30; Olialas a.rm3.5 ora.torias
to ~neral, en !in.»
sobte els altres.
apla.udlr.J
na, 10; Organyà, 10'50; Hostalets
a autore, y actores.»
11'16; Seu 'd'Urgell, 11'40; Ger, 12'10;
CLASSIFICACIO DE L'ETA• P'ulgcerdà, 13'50

1t•mt-:J!t,l ·
«Seooló de Cinema»
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Films Amateurs estrangers
inèdits, al Fantàsio
Avut. d1mecres, a les deu de la
nit, al cmema Fantasio, tindrà. lloc
una sessió especial en la qual es projectaran quatre nous films amateurs
estrangers, participants al Quart
Concurs Internacional del Millor
Film d Amateurs, 193il, que acaba de
celebrar-se a. la. nostra ciutat, sota
l'organització de la. Secció de Cinema del Centre Excursionista de Catalunya Els films seran els seg¿ents :
«AI.nst souffla le vent», de R. Foucault eFrança); cHadrova Han!ta»,
de Burda, Lengsfed i Tichi <Txecoslovàquia): cVom Tnglav zur Adria»
<fragment), d'O. Krupski <Alemanya) i «Eme kllene konlstràdatle»,
d.e Richard Grosschopp <Alemanya 1.
Aquest últim film, presentat ja en
la &ess!ó de gala a honor dels dele·
gat!: estrangers cele!lrada al Fè1num,
s·ha. Inclòs en el programa atenent
!es nombroses peticions rebudes, es·
peclalment d'elements escaquistes de
la nostra. cmtat.
En aquesta sessió es presentarà al
Públic el film txec professional cEls
aton.e anys». distingit amb Gran
Premi en la passada Biennal de
Venècia..

L·Associació d·Empresaris
d'Espectacles de Catalunya
S'ha reunit la cSecc1ó de Teatres»
de l'.Ass<.'ctacló d'Empresaris d Espectacle& de Cata1unj a, amb aSS1StènCla
de la gairebé to~htat d'Empreses
de :Barcelona, alt.ns de Catalllll$'&- 1
ernpresans de tournéC. Es planteja
la. Dect>sSitat d afrontar, donada la
s tuac¡o cnt1ca del Teatre 1 de i'esJ>ectacle en general, uns quants problemes per a resoldrc'ls en la forma
mes ràp1da pCli!Slble rumultaniament
I escalonadament. 6egons els casos.
A part. del nomenament de Ponències especials per als consabuts assumptes, e;; p:-occdi a la de;;ISnacló
de la. manera seguent:
Prts1d&nt., Llum Cnl..-o; \'Ice-prest·
dent. Coment. Fernandez Burg s:
t:es.lrc:-, France.:: Canes. com,>tado:-. EZtamslau Liulró. sr rr:an o
A. Lluch, vocals. Joan Alujcs 1 Joan
Pons.
Convençuts els empre:sarts que
s'inlPosa una actuaciÓ eficaç, s han
manifestat di..cpos."lt5 a lm,pnnur í'A·
:dinàrl.a al' ,. • ~· a 1 urs treballs.

D'ESPANYA

El F C. Barcelona b a rebut. !acili·
tat6 de les Companyies del Nord I
M. S . A. perquè els SOClS I SliDpa.tltzants d'aquell club puguJn traslla·
dar-t~e a Valènc¡a. per tal de presenciar el &egon partit quart de fmal
de la Copa Espanya que es celebrarà al camp del Llevant el proper
diumenge. El preu del bitllet, anada
I tornada. és de 25'40 pessetes, 1 els
bitllets ban de rettrar-se personal·
ment de les respectiVeS estaCions.
La sortida de Barcelona serà el
dissabte, a les 22'10 1 el retorn, de
València, a les 22'30 del mateix diumenge, despres del partit, s1 bé els
que desitgin passar el dilluns a València, podran utilitzar el tren del
dilluns a la mate1xa hora.
A les Qflcmes del F. C. Barcelona
es despat.x:ara taqwllatge per a aquest
partit, durant demà dijous 1 divendres, fins a les nou de la nit. S 'admeten encàrrecs de taquillatge, personalment.

Morena elara

reproduïm els comentaris que meresqué
quan fou estrenada

~~ o t s

Rewut.s eis presidents 1 reprcsen·
tants de l'Acadèmia de Belles Arts
de Sant. Jordi, Circol Artístic i Circol de Sant Lluc, Saló de Montjuic,
Saló de Barcelona, Les Arts 1 els
Artistes, Associació d 'AquareHiSte.s
de Catalunya 1 Associació Artística
1 Literària. de Catalunya, s'aprovaren els reglaments de l'Entitat «Ajut als Artfstes Pintors i Escultors
de Catalunya» l'única finalitat de la
qual serà la d'unir 1 coordinar les
inlc1at.iv~ oficials 1 particulars respecte a l'aJut. moral 1 material als
artistes que dissortadament 1 per
atzars de la vida es trobin en indigència completa, malalts o en cas
de traspàs, manquin als seus f&.mlliars els nutjans per a atendre decentment les necessitats que es presentin.
El president d'aquesta. entitat, senyor comte de Güell, encapçala amb
5.000 pessetes una subcripció a la
qtml són invitades les Corporacions
o1icials 1 els ciutadans amants de
1es Arts. També seran admeses quotes fixes mensuals o anuals. Lts aportacions podran ésser trameses als
presidents de !es entitats artístiques
que les composen.
L'«Ajut als Artt.;tes pintors 1 escuitors de Cata.lunyu creu que aquest nou organ!SJne ve a solucionar
un problema v1t:al als artistes de
Catalunya 1 dlgru!lcar el ca1¡ut, ensems que en el futur. els beneficis
obtmguts podran ésser la primera
pedra del Palau de l'Art. cap I casal
dels artistes catalans 1 ,orgull dels
benemènts amants de 1 Art.

ISates

La Columbi& Pictures lnstalla una
sucursal a Barcelona, la qual serà
l'encarregada de dfstribulr les produccions de l'esmentada casa productora per a tota la penJnsula.
En serà director-gerent Mr. B. S.
Gottlieb valuós element del ram CInematogràfic que ja coneix el nostre
pals, per llaver-hi residit llar¡ues
temporades.
La Columbla, per a lnstaHar la
seva. central de Barcelona., ha adqw.
rit un espaiós local a l'Avinguda del
U d'Abril, 484, on ja. han començat
els treballs d'agençament.
Desitgem tota mena d'èxlte a lA
nova dlstribuldora.
F IRA

DE

BARCELONA

PALAUS DE MONTJUIO
VISITEU•LAI

RA *O I O
RAD
s. A.
EmiSSIO
· .. Ràd'10I O,Barce
Iona
UNIO

número publicat avui. - cEl fet del
dlall, per Joan : bvedra. - Continuació de les Actualitats. - Borsa de
Treball de cE A J-1».
15: «La ;E>&·aula», emissió de les
tres de la tarda. Directament des de
Madrid. Mmisterfs. Resum de la cGaceta». - Sessió Radlobenèfica. Discos escollit&
TARDA

MT- ..,..

I

Eu

dre del dia constava com a punt
essencial la renovació total del Comitè Directiu, ja que el que dirigia
Ja Federació dimlti per haver estat
aprovat el vot de censura que ll presentaren en !'.assemblea anterior, encaro. que ho fou pel vot favorable
del president , en h.aver de desempatar la votació.
En l'assemblea del diumenge foren
ratificats en els seus càrrecs els elements que componien el Comitè Directiu, que són els senyor Angel Trunyó, Joan Boix, Lluís Dupré, Francesc
MatRbosch 1 Josep Artigas.
Es nomenà una. ponència composta
de tres persones. per tal d'estructurar una I'I{)Va reglamentació del Collegi d'Ar bitres, que h aurà de portarse a l'aprovació de l'assemblea vinent.
Aquesta Comissió la composen els
senyors Ramon Canals, Pere Marf i
J aume Cas:J.mltjana.

D'interès per al qui desitgi
ésser àrbitre de basquetbol
La ComJssió nomenada per tal de
procedir a una nova estr~:~cturació del
Reglament del CoHegl d'Arbitres. prega. a. tots ele que desitgin ingressar
com a à rbitres de la Federació Catalana de Basquetbol, que es serveixJn passar tots els dies feiners de
les set a dos quarts de nou del vespre pel local de la. Federació, Portaferrissa, 11, entresol primera, a 501- "
licitar la seva Inscripció.
FIRA

DE

BARCELONA

PALhUS DE MONTJUIC
VISITEU•LAl

La.Justícia

•

La famosa jugadora Lizana,
a l'hospital

AUDIENCIA

P RlMEltA. SECCIO
Londres, · 4. - La famosa raqueta
basco-xilena. senyoz:eta Anna. de LlSuspensió. Va suspendre's el
zana, filla defs curadors dels ccourts» judici davant el tribunal per jurat&
de Santiago de Chile, que tan ràpidament ha aconseguit fama interSEGONA SECCIO
nacional. s'ba Indisposat sobtadament
Robatori. - Es veié Ja causa coni ha hagut d'Ingressar en un hos- tra Joan Corrals 1 Garcia 1 J osep
pital londinenc.
Mestres 1 Caracoche, acusats d 'ha,.;.

D'ESPANYA

TIRADES PRE·ULilt.IPIQUES

Amb arma curta, lliure de sistema i calibre, tirada de rap idesa
De 15 concursants que prengueren part amb di rerents marques, es classifiquen en competició disputadíssima:

· l.er

2.on

Josep de Lionos
amb "STAR''
Josep G. Delgado amb 11STAR"

LA MILLOR PROPAGANDA SON

1

I

El diumenge es celebrà l'assemblea
Ició
gen eral extraordinària de la FederaCatalana de Basquetbol.
l'or-

TEN IS

UAM PI ON A .T

" T
ti ,A_,
0 . ........,. ,.~arau 1a», no c.... ,
•
tiu. - Noticiari d'Aeronàutica

espor·
a càrPRO GRAM A PER A AVUI,
rec d'Alfred Domènec NavaÍro piD I MECRES
lot aviador.
'
7,15· Reportatge de la Volta Ci- . 20,15: «La llar 1 el sentiment es·
clista. a Catalunya. _ Prunera edició tet1c del neru, conferència pel doctor
de «La Paraula», diari radiat de RA- Font I Pwg.
; OIO BARCELONA._ Discos.
1 20,30: Programa de dfscos selec¡ 8: Senyals horarfs de la Cat&- tes.
.draL - Reportatge de 1a Volta Ci·
20,45: Noticiari des de la Redac1 clista. a Catalunya. _
Lliçó de glm- ció de «La Publicitat».
nàs radiat a arree de 1a. Federació de
20,55: Cotitzacions de mercade-:
Glmnàsttca.
ries, valors l cotons.
8,20 : segona edició de eLa Paran21: Senyals horaris de la. Catela», dtan radiat de RADIO BARCE· dral. - Servei Meteorològic de la GeLONA. - DJSC:lS.
neralitat de Catalunya.
9: Senyals horaris de la catedral.
21,05: Orquestra de RADIO B.AR11: Senyals horaris de la cate- CELONA. 11ÚStca espanyola.
àral. - Senet MeteorològiC de la
21,30: cConfidènCles», per Josep
Generalitat C1e catalunya.
Carn.;or. - Contmuac¡ó del concert.
22,05: «La Paraula», emiSSió de
M1G D 1A
les deu i cinc .loi.nuts de la nit. Di·
12: Senyals horariS de la catt.- rectament des de Madrid. Sessió de
drai. - Reportat¡e de la volta et- co~. Resum de les wormac1ons
clista a Catalunya. _ seccto Feme-~ rad~es durant el dia.
nina. - Música selecta en discos.
22.11i:. Radioteatre de «E A J·b.
12.30: «Plat; del diu ac) Restau- ~ comèdia castellana en dos actes,
rant. Ta·oh. - eonttnuac 1o del pro- 1 original de Manuel Linares Rt\-as,
Pintura grama de discos.
que porta per t.itol: «Como borm!·

d'Art

1. Canyardo, 4 h., 45 m_, 5 s.
2. Elys, 4 h ., 46 m., 6 s.
3. Merchs, 4 h., 47 m., 23 s.
4. Esquerra, 4 h ., 49 m., 16 s.
6. Gimeno, 4 h ., 50 m, 20 s.
6. Salon, 4 h ., 50 m ., 20 s.
7. Hutz, 4 h ., 50 m., 30 s.
8. :Pou, 4 b., 50 m., 30 s.
9. Ferrando, 4 h ., 50 m ., 30 s.
10. Sancho. 4 h ., 50 m.. 30 s.
11. Cllafer. 4 h., 51 m., 45 s.
12. Destrieux, 4 h., 53 m., 36 s.
13. Bellmàs, 4 h., 53 m., 52 s.
14. Prior, 4 b., 55 m., 12 s.
15. Cabestrera, 4 h ., 55 m., 12 s.

16: Programa de discos.
18: Senyals horaris de la Catedral. - «La Paraula», emlssló de les
Sl5 de la tarda. Informació general.
- Programa del Ra.dloient. Dfscos a petició de senyors subscriptors
de RADIO BARCELONA.
18,30: Suplement de «La Paraulall, dedicat a la Secció Infantil de
RADIO BARCELONA: Rondalles
contes, consells útUs, etc. - Conti~
nuació del Programa del Radlolent.
19,15: «La Paraula», emissió d'un
quart de vuit de la. tarda. Informació de l'estranger, Barcelona, Madr1d
1 provincies. Obertura de la Sessió
de Corts. - Continuació del Pro¡rama del Radloient.
19,45: Cotitzacions de monedee.
., ,

L'Assemblea de la Federació
Catalana de Basquetbol

PA D'AHIR

Vegeu programa especial d 1 aquesta nit

Nova casa distribuïdora

BASQUETBOL

¡·

els dies tarda i ni f, al .ROMEA

«AJUT ALS ARTI S T ES PIN•
TORS I ESC ULTORS DE
CATA L UNYA»

Inèdits i L'O B R A
D'ART

EL CAMPIONAT COPA

En 1 entrada del 2.on centenari de

Les Arts

del Centre Excursionista. de Catalu·
nya presentarà una
SELECCIO de films
estrangers amateurs

FUTBOL

a preus especials
Canyardo guanya també l'e· Viatges
per a presenciar el quart de
tapa d'ahir i passa a ocupar, final Llevant - Barcelona
destacat, el primer lloc de la
classificació general

AVUI NIT. A LES DEU:

C I NEMA AMATEUR

als
Ja.

•

LA VOLTA A CATACUNYA

«Els de 14 anys»

--

, La producció «El Nostre
Teatre» i la seva tasca
renovadora

16.
17.
18.
19.

Oascón oi b., 55 m., 12 s.
Casamada, 4 h., 55 m., 12 s.

L Figueras, 4 b., 55 m., 15 s,

J. Figueras, 4 b., 55 m., 50 s.

20. Pujol, 4 b., 55 m., 50 s.
21. cardona., • h., 56 m., 22 s.
22. Llodra, 4 h., 57 m.. 18 s.
23. Sucarrats, 4 h., 58 m., 18 s.
24. Xumet, 4 h., 59 m., 33 s.
25. Paris, 4 h., 59 m., 35 s.
26. Aguilar, 4 h ., 59 m., 35 s.
57. Gras, 4 b., 59 m., 48 s.
28. Pagés, 5 h., 1 m., 50 s.

29. Carrlón, 5 h., 2 m., 31 s .
30. Muller, 5 h., 3 m., 53 s.
31. Abundio, 5 h., 3 m., 53 s.
32. Blanch, 5 h., 5 m., 53 s.
33. Esteve, 5 b., 7 m., 53 s.
A contmuacio, Catalan, Monte$.
López. RUIZ Trillo, Albulana, Colla·
do, Vila. Prats, Telmo, Garc1a, Zerl•
ni, Rosemón, Cortbont, Horemans l
Van Llok.

Circularen noticies pessimlstes sobre l'estat de la senyoreta Lizana, però els metges han dit que no pateix apendicitis greu. com es del&,
sinó 60lament una distenSió muscular
1 dolors als muscles. Creuen que a.tXO
és degut a l'excess.iva jovenesa de la
senyoreta Lízana. 1 al molt que s'ha
prodigat durant les darreres setmanes, e.-.pecia.lment durant la seva actuació a Londres l a Parfs.

William Tilden campió professional d'Amèrica

ELS FETS

ver robat unes robes que foren ve~
nudes àespres a un& Le:cera perso!
na. La pena sollicitada pel fiScal
fou la d·un any i un dia de preso.
SECCIO TERCERA
porta tant:lda. - Es veié la
causa contra Man.uel Cerd¡¡n acusat
del delicte d,'avortQment. El jurat
va dictat un veredicte d'inculpabilitat i el processat fou absolt ¡:le1
tnbunal de dret.
A

SECCIO QUARTA

No hl hana.

~yalaments.

Sout.h Orange <Nova Jersey), 4. El veterà. 1 famós jugador de tenis
NOTICIARI
Wllli:lm T. T1lden ha conquent el
camp¡onat pro!ess.10nal americà de
S'ba practicat rautOpsia al cadàtenis. Ha ven~ut George M. Lott, ju· ver de Sebasttana Sanmartln. morta
mor, de Xicago, pç 8-6, 6-1 i 6-2.
en el carrer Nou dei Dolç. Segons
dictamen del forense, el cadaver
Corts, 613
pre&!'nta du!.'s !erlclcs d'arma de foc
BOXA
LA CLASSI F I CACIO
GE·
seme orlfict de sortida, I una a I&
l:.'ucenla de Loutchislu
NERAL
galta dreta I J'alrra al llavi infe\\bdrle
i&.Slt.
canyardo, 16 b., 68 m., 35 &.
la vetllada d'aquesta nit al l tura
\ icenç Romero
nc,r. Lo. mort fou produ.da per frac·
EMISSIO DE SOBA.ETAULA
do~~:
d«Lae lapazn·latulaDta, ;.,mw16 !de les
•
Mer,ck, 17 n., 53 s.
de la base del craru.
'
Guillem B:rsnes
13: Senyals borans de la cat~
, w-c
•
r ....re.., UI Orm&·
3 Esquerra. 17 h., 3 m., 48 s .
•
Nou
Món
---'S'ha rebut la causa instruida
~.
-e~
. ferrando. l i b .. 4 m ., 40 s
uAmlca de l'Art Vell.,
La magutU::a reur.!ó que aquesta amb motiu de l'atemptat ~mè.-> con1305 : «CocktaU del dla» de PeFI DE L'EMISSIO
~: Hutz. 17 h., 4 m , 40 s.
(maquetes 1 reprodued.onsl
olt tlndrà noc al Nou ~ón. formada tra uns empleats o una fabr ca de
dro Chlcate. - Programa de dlscos
6. Sancho. 17 h., 7 m .. 20 s.
per quatre mteressants co:nbats, se- productes_ qufm.cs, a co.aseqüencta
Pms èl Ol& 14
Gimeno. 17 b1 8 m., 12 s .
Yafs~1~: Re,portatse de la Volta Ci· E:\J-39 • RADIO BADALONA ~: Salom.
rà ~ota el ~;.tent ordre.
del qual ¡:c.suitq mort Joan Soler '
17 b..• 8 m1 15 s .
En prel1nunar a quatre rounds els Ollver i t~nts Rcne B:;¡;antur, Rachsta a Catalllllya
Avui, dimecres. - A les 12: o~r9. El)&. 17 b., 8 m .. 26 s.
batalladors Diu 1 Hernàndez. Frog mon Hu¡;uet 1 Fra:r::ce:;c G:-au 1 ~
13 2;¡; cCòckto>f! d avua del Re!· tura; sem·a!s horans; muslca vana- 10 Destr.eux. 17 h~ a m. 26 s
gu'lmador dl:' Duarte, contra Mart!: !er. P~r aquest delicte hi ha set pro-l
taurant Bre ..•:rrt.
Ilvoh - Contt- da. A les 14: Mus1ca selet:tll. A les 11. Clu.ter, 17 h., 9 m .. M s.
nez de Sabadell L'ex-cam;nó e~pa· oeuats.
n l<;,CIO ael t' rv"rn!lla (lo diSCOS
J14 !Jll. Ft Gel enlJSSlO. A Ics 19 : l)l¡er-1 12 !'OU, 17 h .• lil m. 43 S
~'01
d~
1\e.lters. el r.1 ;;clr.tcny
-Cern que s'ha, dl.s~:,~t que e&
D1pu:ac16. 252 · TEJelon 1S71U
1, <>s b~no Omemd, gl'llth..a
t n·, , ~ya.s norarJS, ~tt!S•ca s1mto-, 13 earaona li n, 16 tn. ·l7 ~
, ..nn1. t'f!l!J')t!rr¡xua ru.vant l'ar;:elt ¡::ract!qu n no~es d.lt¡;èuc.es !Ull';) re·
AR'I 1 OXNAMEtl'IACIU
" H. ftt¡¡ortetg de la \;O ta l:l nJ;_.¡, A 1~- ~O t;OtlWlCtOllS A Jrs 1 U f l¡;lK'ras, 17 n . 16 m., fiC s
LI·All.
laclo a l'atracament a I adm n !tal'll~ta a Gatalu.t."ll - d..S Pnr:~.uhH>, .l!i ~ M~~tca \'8r,ada A tea 21 t•o--t 1:;
F1:1c1, lï n .. lS m~ 40 ,
El notable pes p!oma. Ali tindrà dor de f,nque! del carnr de san~
Grau -au
VentallS 1 tUalxC>b emJS.<-to dt. les due¡ de la tards ln· tAt' can 1 sPJ\E'I Illetenroló¡:l" A Ics 16 Agu:lar, 17 h, :!0 m .. 43 s
per B.!l\"ersart el ~nn bataUador Mar· s'ba orde03t q•:" es !;>'.!l'SOni el jUtjat
f~"r 17 ll.• 20 m~ .ló s .
r .. Auhna ~~ llat.s Apunt.> acolortt.. lformaclo de Barcelor.s. - ActUAli- 1215: Mu51ca catalana A e3
tin"'Z d Alagon.
a la presó per tal de \"CUre i el~
Angel!o ~antos
Fmtmes
t.lts teatrals i muslcah
Ju.. A le~ 22,~s . Noticie~ d• f'rem!<a
18. Llo::lra. 17 h . 23 m .• 68 s
14i0. -cBmlldl Ofioal» ci~ l3 Ge- d~s de .Ue.c.rio. A Ics 22.30 . Ja:z A 19 Gastón. 17 b ., 24 m .. 6 1!.
I 1'1 camp:o aragonès Sòria serà tt>l.tunorus reco:1elxen al detingUt
F:ins el H de )Unl
neralltat ce catillunla.. Sumari df.l lu 22~.F1 de lemw!6
lO P•rt&. 11 b .• r. m. sa s
a.c:ara~ al ccomln;rms.nD soro.
P.uqual Alrnfgue (a) el Fotogra!o.

Galerl·es La·letanes

..

I

J:

SYRA

I

22.117

,

Dimecres, 5 de juny der 1935
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LA SITUACIO A FRANÇA

•
I

•
•
La Cambra deixa en m1
nor1a
el nou
PER ALS AMICS EMPRESONATS
'

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

sellers ......... ........ .
GRUP EMPLEATS ME-

1'-

Suma anterior... 9U39'95 TROPOLITA (Transversal) ,

Joeep Colomé, a la salut
de Companys 1 consellers
Badia.. fam !lla ... •. . . .. . .•
J osep VIves, a la memòria.
de Salvador Segw ..•..•
Oda Marcé ...... ... ......
Mat.rlmoru J . C. I M. F • •••
Fulgenci F errandlz . .. .. . . .•
J . M .... ...... ........... .
Un alumne de l'Escole. Lluía
Vives, 8 setmana ... ..... .
Enric Oer ...•.• .•• •.••••
P ere Alabart ... ••• ••• ••• •..
T omàs Mart.l ...............
Frederic Aris . .. ... ... •.• . .•
J oaquim Batllés ... .........
Un català ... ... ............
J . P . . .. ... ... . .. .........

Manuel Rocamora •.• ... ...
El matrunonl Antoni Alber·
t1 I F rancma Bon amusa
La. nena. Rosa Castella ..•
Tot Cata lunya. ... ... ... ...
Jaume Boix
Una admiradora. de Companys ......... ... ..... .
Paull 1 Encarnació ... ... •..
Ramon Calvet ... ... ... .. .
Gela bert Faig ... ... ... .. .
Maria. Campà, a la. memòria de Macià ... ... ... ...
Apolònia Tomàs ............
A. S. C. ... ...... - - ...
Familia. Glbert ... ... ... •..
~tarla S ells .. • ... ... ••• ...
Un grup de simpatitzants
<sisena vegada) ... ... ...
Familia Gramunt
... •..
Barberà I familia .. . ... ...
Joan Crusat I Mercè Cen·
telles
... ...... ......
Antoni Torres ... ... ... Ramon Carnicé ......... ...
Un esquerrà de la Riba. ...
Pepeta, J oaquim i P ere G~
dea <segona. vegada> ..•
Valenti Gavio (sisena vegada) ... ......... ... . ..
J:. Costa ... ........ .
Matrimoni Aynés 1 Massot
Antònia Bebeit ... ... ... ...
Joan Lla gostera ... ... •..
Joan Noguer ...... ...... ...
Alfred Gallcla ... - - ...
Joan G il Tost ... ...... Dolors Ba llera. ... ... ... ...
J oan Morral . . . •.. ... ... . ..
Un esquerrà del Campell
Quatre companys (cinquena vegada) ......... ...
Alfons Salvador ••• ••• ••••••

Un català ......... ... _
El nen Jordi Algagés ... Una catala.na federal ... Dos metalllirglcs ... ... •..
Angel Ferrer ... ... ... F rancesc Reyes .. . ... ••• •••
Sofia 1 Consol Gausach ...
Un que espera ... .. . ... ...
Alfons Soler i Gener ... ...
Miquel Lledó
... .. . . ..
Els n ens Sublrat, (quarta.
vegada) ...... ... .........
J osep Segura . . . ... ... ... •..
Francesc Villegas...... ... .. .
Ramon Vallespi ......... . ..
Isidre Mayné ... ... ... ...
J aume Moral ... ......... .. .
Un company ............ . ..
Manuel Gascón ......... ...
J (')6tp Sancho . ..... -· ••• •••

Joan Alarcón ... ... ... ...
Josep Flores ... ............
Rafael Andreu ...... ... ...
A la memòria Macià
...
Familia Romeu (segona ve
gade............. ........ .
Joan Rlga u, d'Olot ...... .. .
Un nen i una. nena . . . ... . ..
Un matrimoni de La s~
grera ...... ............ . ..
F amilia Barberà . .. ... ... ...
J osep Poyo ... ............
Amor Solé de Blanch ..... .
Matrimoni Garsaball Mln·
guell .....................
Joaquim Raull (20 veg~
da.)
... ... ...
•.. ..•
Adelina Serinyà (20 veg~
da.) ......... ... ... ......
C. S. R . •••••• •••••• .•. ••. •.•
P . D ........................ .
Una admiradora de Com·
panys ... ...... .... .. .....•
Marit i muller sense tr&ball (tercera vegada ) ..•
Montserrat Martinez (quarta vegada) ............ .. .
Dues catalanes a la salut
de Companys ... .. . . . . . ..
Humanitat <sisena vegada)
Vicenç Grau ...... .........
Ivan Pla ... ......... ..... .
Un de la Ba.rceloneta ... ...
C. F ........ ........ . ..... . ..
Un aardanlsta d'Esquerra
<segona vegada) ... .. . •..
Un esquerrà ... •.. ... ..... .
Un obrer ...... ...... -· ...
R. Huguet Bosch ... ... •..

Remigi Viñaa ......... _
Una ebquer rana ••• ••• ••••••

Miquel Hortal ... ... ... •..
Maria Domingo ... ... ••• .. .
Vicenç Riera ...............
Un na.clonalista de T remp
Enric Domingo ... ... ... •..
J aume PUjol .............. .
P resas ......... ............
F rancesc Bos Rlbas .. . ... .. .
Les germanes Teresa 1
Francesca Aguacil, pels
companys empresonats •..
BapUsta Soler (quota s etmanal) ...... ...... ... .. .

!'rancesc Roca ... ... ... ...
Ralnon Oró .............. .
J . J ., mallorquí d'e5Querra
Fam1lla Segarra ........... .
Per a Companys . . . ... .. .
A la salut de Companys 1
ex-consellers
(cmquena
v~ada) ... ...............
Paull Baulena.s . ... _ .. .
J . Prujà, ara. i fill ........ .
Un del Clot ... ... •..... ·M.. o ....... ...... ·- ......
Lola Confaus ... •.. ... ... ...
14. P ............. ...... .. .

C. S., admir adora d "Osson o
I Gallarda ... ... .... .... .
Josepa, a la. salut de Companys 1 Consellers ... •..
14arl&, per la Republica l
Catalunya. ... •.. ... ...
C. S., pel Sr. Companys
Josepa,
admiradora. de
Companys 1 Azai1& ... ...
Mana.
admiradora
de
Cornpanys. AziJ1a. 1 con-

<11.• vegada):
C Tresft ... •.•••• ••• ••• •••
2'L. Galup ...... ............
5' - Una esquerrana ... ...... ...
Una catalana ... ... ... ...
5'M . Arrufat ••••••••• ••• •••
2'N. Burgl.les ...............
2'M. AngeJ •.• ••• ••• ••• •••
2'J. Reverter ... .......... ...
2'- J. Guell ..• ••• ••• ••• ·v. Ale1xandre ... ... .........
2'J. Llort ..• . .. ............
1'J . .Espona ... ............
1'A. R.lbe ... ... ... ••• •••
1'R . D1este ............... ...
1'J. G. Pedrera ... ... ... •..
F. Pascualena ••• ••• ••• •••
l'2'x. x....................
6'Llibert Català. ...... ... •••
F. Rull . .. ... ............
2'-

1'1'-

o·5o
0'50
1l '-

o·50

1'1'Ol>O

Bouisson dimiteix

La primera votació haguda a la tarda NOTES VALENCIANES
teia preveure un triomf de_l nou ~avern •• L'assemblea d'Esquerra
ValenEls valors de l'Estat hav1en puJat -- La •
•
•,
,
causa de la derrota ha estat la des- Clan a vtctor e1a
r
avinença del grup radical-socialista·· Her· Catalunya
Les esquerres
riot, indignat abandona la reunió del seu
•
• • I
.
grup i anuncia que dimiteix Ja presidència va lenc1anes 1 a vtsta conELS PL ENS PO DERS SE·
RAN NO ME S OUE F INS EL
31 D'OCTUBRE
Paris, 4. - Hom coneix els termes aproX1Inats de la declara ció
mmistertal que llegm\ a la Cambra
i al Senat el senyor Boulsson.
La declaractó posa de relleu l'excepcional Situació econòm1ca í fi·
nancera de França, les quals, a. jU·
dici del Govern. reclama la lm·
mediata adopc1ó de mesures excepclOnals, per a l"execuc1ó de les qualS
el Govern considera. Indispensable
que ll siguin concedits amplis po.
ders.
La declaració ministerial fa referéncla també a la polftlca Interna·

I

significa, en el cas que siguin con·
cedits els plens poders, que el G•¡..
vern governarà per decret, sense
consultar el Parlament fins la reabert ura pel novembre.
Els quatre punts prmclpals de la
declaració ministerUll de Bo.Jlsson
són: .Primer. esclafament de l"espe.
culac16 francesa i estrangera del
fr~nc. Segon, manteniment del patro or al mvell actual. Tercer, re.
ducc10 de les despeses governamen.
tals per tal d "anivellar el Pressupost.
Quart, ressuscitar l'econolllia nacional. Hom creu que el Govern projecta incloure reduccions dels alts
sous dels funcionaris de l'Estat, pe.
rò que no seran tocats els sous petn.s. "I'ambe es creu que seran redu1des les pensions dels veterans de
guerra.
Han estat promeses reformts lm·
medtates dels impostos per mitjà d.•
decrets, 8 fl d'alleugerir la càrrega
que. ara pesa sobre els homes de negoci 1 els industrials. El Govern es·
P.ex:a que aquesta mesura tindrà eflcacla de mlllorar les condicions 1
el desenvolupament del comerç. Aquestes mesures han d'ésser estudia·
de~ detingudament en una de les
proxlmes reunions del Gabinet.
H~n estat promeses reformes lm.
medULtes dels impostos per mitjà de
decrets, a f¡ d'alleugerir la cài"rega
que ara pesa sobre els homes de
negocis i els mdustrlals. El Govern
e~~e~a que aquesta mesura tindrà eficacla de millorar les condicions i
el desenvolupament del comerç. A·
q~estes mesures han d'ésser estudl~d~s detingudament en una de lw
proxunes reunions del Gabinet.

tra

el

darrer Govern de la
Generalitat
<Del nostre corresponsal especial Albert A. Carbó)

La protesta de
les esquerres
Un document dels consellers
municipals d'Altafulla
Els consellers de l'Ajuntament
poble d Altafulla, elegit el 14 de dgel
ner del 1934 per sutragi umve
~>
suspesos per l 'autoritat miJ 1 ta~ 1
verna.t1va, el dia 23 d'octubre ~o.
~ate1x any, ignorant-ne les causeel
s adrecen a vosaltres, senyors
tors governatiUS mumcipals des
nats per decret del senyor P tch18·
1
Poo, per tal de SlgnÚlcar-vos:
«Que VLSt el nomenament gov
naL1u del nou AJuntament 1 no :
dent, els que en torms legal 1 dem
crat1ca reoeren l'encàrrec de m~
del poble -encarrec que no P<ld
ru han de renunctar-, regir els se~•~
aestms. tan constar:
""
Pruner. Que pt ot.estem amb to
energia de la constJtuclo Cie la
mi.SSIO gest.ora mWllCipal VUlne
la llei Mumc1pal CataJarÍa 1 en tant
tut d'emanar l'esmentat nomenamv~.r.
d'un goven1ador general mten ~nt
actua a l'empar d'una He1 oa delue
de gener del 1935J denunc1ada i qu;
h.tlcada per eminents Junste& com
antiCOnStitUCIOnal.
&
Segon. Que no podem . reconèixer
valor legal als acords I di.Spos~e10ns,
en mater1a econòmiCa 01 altres or
dres, de l'esmentada Comissió ges~
ra •. presos .I dictades al marge de Ja
lle1 Mumcipal Catalana.
Tercer. Que ens reservem el dret
de presentar al seu d~a els resursos
pertinents, tot Impugnant els nome.
naments de la dita Comissió gesto~a
i els acords que aquesta pugu1 pren.
dre.
Quart. Que també ens reservem
totes les acc1ons que conespongwn.
per a demanar totes les responsabili.
tats consegüents, per infraccions que
~ pugum comet re contra les lleis
v1~ents de Catalunya 1 de la Repti·
bhca.
Per tant, preguem que tingueu per
formalitzada la present protesta ¡per
feta la reserva als recursos 1 accions
esmenta.ts.
Us demanem, senyors gestors govern.a tlus, que tingueu a bé fer extensiva aquesta protesta al governador general interi.
Altafulla, 1 de juny de 1935. Llu1s Punsoda, Lluls Ma1pons, Jo.
sep Salvat, Josep Pijoan. - Rebut
el C;iuplicat, l'~lca.Jde, 2 de juny del
1935, Josep Vttgill.J

ge::

València, • · - Reunida l'Assem• . - • blea d Esquerra ValenCiana en un
A contmuació parla VIcenç Alfaro,
mtting, que es va celeorar el passat ex-alcalde de ValencUL. El seu pardiumenge, expre:>Sa els diversos punts l lament es desenrotlla entorn la sede l'ideari d 'aquest part.lt. Parlaren va llavor, teta des de l'Alcaldia, 1,
1'0'50
els senyors V1cenç . Gurrea, V1cenç desprès d est udiar la posició dubto·
Altaro, Hèctor A!Labas 1 V1~nç Mar- sa del .parut autononusta·radlcal de
1'0'50
co Miranda.
1 Valènc1a, acaba dient que c-al anar
1'En començar l'acte són llegides a la reconquista. de la Reptibllca.. Es
nombroses aduesions. També es no- igualment ovacionat.
2' - UN
RAN~~UP D'ESQUERmenen les representacions de PremHèctor Altabàs, ex·diputat a les
1'sa que hi &SS13teixen. En esser lle- Corts Constituents, parli!- a conti2' - M . F . •. • ••• ............
0'50
g1da J'assistenc1a de LA HUMANI- nuac16. Es refereix a la Situació trà0'50 M. s .......... .........
0'50
TAT, una indescriptible ovació es gica al camp obrer 1 treballador, i
A . B . ••• ••• ••• ••••••••• ·0'50
deixa sentir al saló del teatre on es 1 després de recordar , molt encerta.
0'50 J . T . ••• ••· •·• ••• ••• •••
0'50
celebra
l'a.cte. El públla a pell -iret, dament p er cert, les diferents fases
2' - A . .M. ••• ••• ••• •·• ••• ...
0'50
dóna reiterats VlSQUes "'
. • . , . de la vida. polftlca del senyor LerJ. M. ••• ••• ••• ••• ••••••
1'0'50
a
Catalunya.
Es veritablement roux, fineix amb l'afirmació que la
F. T . ..••••••• ••• ......
2'0'50
emocionant
aquesta
stgnlfioot.lva
ad· terra ha d'ésser pel qui la treballa,
J . R. C. ... ............
0'50
hesló del poble valencia, que d'una puix que altra cosa seria prosutulr·
~ s .... ... .....•.........
1'0'50
manera inequívoca mamfesta el seu la. Una gran ovació acull les darre~ ~1'0'50
2' sentiment íntim d 'est.una.Cló a Cat&- res paraules de l'orador.
0'50
10'J. M. P. ••• ••• ·- ••• ••• •••
lWlya.
0'50
Parla. finalment el president d'Es·
J. c. ... ... ..• ... ... ...
5'0'50
Parla en primer terme el vocal del querra Valenciana1 senyor Marc MlComitè
Vicenç Gurrea, el qual ex- randa. Comença dient que cal, abans
37'70 UN GRUP DE CATALANS
posa breument el què és Esquerra que tot, una ~ormacló polltica de
1'D 'ESQUERRA:
Valenc
ana.
Propugna per la realit- caracter valenc1à. Passa a estudiar
1
2,J . s .... ... .......... 1'zacló d'Un Estat valencià, no com diversos fets d~ polltica ac~al , deM. F •••• ••• .._.• ••• ••• ...
0'50
un epígraf, sinó com Wla necessitat. turant-se especialment en 1 afer de
5,_ D. V . ...... ... ••• ••• ••• ...
0'50
Diu que els partits a València han les Ordres rellg1oses, sobre les quals
0'50
2,_ B. B . ... ••• ... ._ ••• ...
d'ésser autonòmics respecte la poU. l'opinió és d'expulsar-les del terntorl
l ' - E. B . ... ••• ••• -· ... ..
0'50
uca general espanyola, tal com fa peninsular. Sobre matèria social ~ro
2'c. v . .................. ...
0'50
catalunya Continua fent un estudi pugna per la llibertat a bsoluta d acA.. H. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ...
0'50
de
l'estat. actual del treballador 1 cíó I propaganda. Continua dient
0'25
2,_ M. M ....... ...... .........
EL GOVER N, REU NIT EN acaba dient que els Governs caste- que a Esquerra Valenciana la caracF. P. · - ... ...... ... ...
0'25
CNONSELL,
ACORDA
DEMA·
nans
han desvirtuat la nostra va.- terltza el seu valencianisme 1, con10'M . C. ... ••• ••• ... ... ...
0'50
AR ELS PL ENS PODERS lenclanitat i que per això es don~ seqüent amb una actitud recta, as0'50
6,_ P. P . ••••••••• ••• ••• ... •••
ES PRESE NTA A LA CA M· va el cas que els valencians bavlen senyala com a principi la constltu5' - J. F . ... . .. ... ...... ...
0'50
~~~~ GVOUTAANCYA UNA PRI·¡ arribat fins a. insultar Catalunya, ció d 'un Estat valencià, organitzat
0'50
2 ,_ F . R . ................... ..
F IANÇA
10 DE CON· quan aquesta no feia altra oosa. que democràticament, dintre una Repú1,_ UN GRUP D'EMP LEATS
l 'DE BANCA (5.a. vegada.>:
defensar la seva llibertat•
·
bllca F ederal. Fa notar que el Pals
,_
Serra
...
••.
•.•••••••
••••••
Paris, 4. - Aquesta tarda s'ba
""
., ' ' '
, \ , ~
• • ::? Valencià constitueix un a nacional!1' 2
l 'Gispert ..• ••• ••• ••• ••• -·
.
r
¡
tat
i diu que molts veuen en aques1'(Passa a la pàgina 4)
·
tes afirmacions un antipa triota. Es
1'1 ,_ P uig ......... ......... ...,.
,_ Rumbau ......... ·- ... ...
2'preguntà què és la P àtria. Allò que
1,_
F. Barro!et ... ... ... ... _
2'50
Cal mirar sota el llit
en diuen Pàtria Espanyola. Diu que
1
A. Mie ...... ... ... .._ ...
1'és un tòpic més que es ve arrosseEn
anar a posar al llit la seva
,_
Batlle
•••
••••••
•••••••••
_
2'gant a través dels temps. Estudia els filleta anomenada Emllia Muñoz
8l 'M . ... ...... ...... ......
2'fets
ocorreguts
a
Espanya
en
temps
Casmuñas,
al carrer de Calàbria,
,_ Grup de treballadors 1 trede Felip V i es pregunta Si és això 270, tercer, de sota el llit sor ti un
1l'balladores del carrer Marel que ha d'ésser la Pàtria.. Sl alxò desconegut.
0,50
ti Mollns, Sagrera. 10.a
- di u -és la Pàtria, renego d 'ella
La mare no pogué veure la cara.
,_
vegada
3,_ Beatriu Farigola ' " _ _
que hem nega la llibertat. (Ovació.> d'aquest perquè la portava tapada
1'5._ Rosa J uncosa ... ... ... _
Resumeix
dient
que
la
P
àtria
és
el
amb
una careta 1 aconseguí fer-61
F. BOUISSON
0'25
2,_ Maria Sobirana ...... ... ...
pals on es viu. València és la pàtria escàpol.
1'25
31'- Victòria Gonzàlez ... ..... .
dels valencians. Continua. fent un
o·25 clonal 1 fa protestes de la fideUtat
Degut a sofrir una forta excitació
viu elogi de CataiWlya 1 diu que és nerviosa. hagueren d 'ésser assltldes
o•25
de França a la S . de N. i del seu
,_
Huguet ... .........
3,_ Teresa
poble superior d'Espanya 1 que aixi mare 1 filla al dispensari mès prèr
Vicenta Garcia ... ... ... ...
0•25 propòsit de perseverar en la pol.ltica
1
es pot dir, ja que sempre h a estat xlm.
0'25 de pau, alhora que tindrà cura de
Rosa Bassa ... ... ...... ...
la seva lluita per la. cultura. i per
0'25 de defensa nacional I de l'organltza,
Divina Soler ...... ... ......
2 ,_
50 Maria Caro
les seves llibertats. <Grans aplaudi0'25 ció coHectlva de la seguretat.
... ...... ...
1
0'25
En
expressar
la
seva
ments.>
soHícltud
de
1'- Teresa Aznar
... ... •..
0"50 plens poders, el nou Govern declaAce.ba dient que el P als Valencià.
TRIBUNAL D'URGENCIA
0'25 ra que sl els demana és per a disha de prendre exemple del que d'una
0'25 posar d'aquella 111bertat d'acció que
forma ben eloqüent varen asseny~
0'70 resulta necessàr ia per a evitar la
1'- Maria Vllaginés ...... ..... .
lar a la nostra Història la gesta. gloo·25 desvaloració de la moneda. A aquest
0'50 Maria Marro . .. ... ... .. .
riosa de les Germanies 1 la del con0"50 efecte demana a ambdues Cambres
0'50 Clotilde Rublo ••• ... ... •..
seller Vinatea. Es r efereix a l'idio0'25 que concedeixin dits poders al Go0'50 Mercè Duran ... .... ... ...
ma 1 diu que és igual que a. Catalu0'25 vern a partir d'ara i fins el 31 d'oc0'50 Rosa Huguet . .. ... ... ... ...
nya I a Mallorca. Amb unes parau·
0"50 tubre de !"any actual. Mit ja nçant
Ahl.r, a dos quarts de vult de la digué que tenia cura de les rela- les d 'aspiració a crear una força rel'- Carme :llforena ... ... ......
0'25 els plens poders que soHicita el Go- mt tingue lloc sota la presidència clons patrimonials i familiars dels publlcana, de fer justicia en els fets
1'Júlia Nebedi ...... .........
1'- vern, aquest quedarà autoritzat per del senyor Amadeu Hurtado, la dar- bornes.
l 'Angela Casillas ........... .
úries 1 de propugnar per una
r - a adoptar totes aquelles mesurea • rera discusslò organitzada per l'Aes- El senyor Hurtado remarcà que d'Ast
Clara Caslllas ... ... ••• .. .
amnistia. dóna per clos el seu dis0"30 disposicions que jutgi convenients
2'- Josep Gilabert ......... ...
dèmia de JuriSprudenc!a 1 LegiSla.- calia terur en compte l'esperit de curs, que es subratlla
t per grans
0'50 necessàries per a a conseguir el sa- c1ó de Cata lunya, tractant dels te- la República quan es plantejà la aplaudiments.
1'J acint Padró ............ ...
2'Miquel Terrats ...... ..... .
0'50 nejament de les finances i provocar mes entorn d'Una possible refor- qüest1o de la Llei d 'Associacions ProAsslst.l a. l'acte el germà del nosRamon Cullarés ... ••• •..
0'50 el ressorgiment de l'activitat econò- ma constitucional.
fessionals, en la que es demanava tre inoblidable coHega Lluis de Slr25'Ismael Mora •.. ... ... ...
0'25 mica nac10nal, alhora que pugui imOberta la. sessio pel pres1dent ss- que s 'inclogués als rabassaires en la val.
La seva preséncla
l'escenari
3'- J. A....... ............ .. .
1'- pedlr els atacs a l crèdit publlc.
nyor Hurtado, féu lis de la pa- seva qualitat d 'obrers del camp ... tou aoollida amb una a formidable
1'Ramon Marcet ......... .. .
0'50
Els decrets que adopti el Govern raula, que ja la tenia reservada des Hem de considerar que els que avui ovació.
A la. secció quarta, com a. Tribu·
2' - Clsquet .. . . . . . . . ... .. . . ..
0'50 durant la v1gència dels plens poders del dia anter ior el senyor Gassiot, han votat contra. el Parlament, dient
nal d'urgència, es veié la causa per
•••
un grup de dones d'esquerra
seran sotmesos a la ratificació de el qual pronunc'ià un llarg discurs que no hi podien entrar, perquè no
a tracament a la. Companyia d'Ai·
li' de sant Fost 1
les cambres abans de 1'1 de gener sobre el tema de la. competència le- eren ben be obrers. I es va votar
La presència del Govern de Ja Ge- gües, del carrer de Lepanto, ocorreJosepa Colomé Tió ... ... . ..
2' - del 1936.
gislatlva del Parlament de Catalu- -afegi el senyor Hurtado- que els neralitat davant el Tribunal de Ga- gut el dla. 23 de febrer de l'any pas1'Ter esa Colomé Tió ...... .. .
1'nya 1 a la legalitat, per consegüent, rabassaires no eren ni patrons, ru ranties ha produït una gran expec. sat..
J oaneta Castafié ......... ...
1'ENCARA QUE BOUISSON de la Llei de Contractes de Conreu. obrers, 1 per això també cal decla.- tacló en el poble valencià. Els diaEl dia del fet alguns individus llol'Maria. Armengol ... ... •..
1'GUANY I EL VOT DE CON·
Començà afl.l"Diant que no sentia rar que els rabassaires no són pro- ris de Catalunya s'esgoten totjust es garen
un taxi 1 prop de l'Hospital
1'Caterina Rovira ... ... ...
l 'F IANÇA, LA CAMBRA NO gaire simpatia per la constitució, la plament obrers, I que per tant no es posen a la venda. Les declaracions de
Sant Pau obllgaren al xofer $
2' - CamUa Coll . . . ... ... ......
2'SERA TANCADA DE SE· qual considera que és modl1lcable en matèria de Dret Social Ja Llei de I les defenses han causat gran sen- abandonar
el vebicle. Aleshores es
Vicenta. Martfnez .. . . .. . ..
l 'G UI DA
qualsevol moment..
Contractes de Conreu. Això -afe- sació. Existeix avui un formidable
al maga tzem de la. Colll·
1'- Rosa Colome i Colomé 1 el
Paris, 4. - Sl. com hom creu, la
També digué a través del seu gi el President de l'Acadèmia- ~ moviment a la nostra ciutat 1 arreu dirig1ren
11 seu espòs J. Plantada .. .
Cambra. 1 el Senat aproven avui la parlament, les següents conclusions: Tribunal de Garanties no bo té en del nostre pals en general d 'adhesió panyia d'Algues 1, en arribar una
camioneta. que portava. les quant!·
2'Josepa Suflé ...............
2'concessió de nous poders al Govern
1.• La constitució natural de la compte.
a Catalunya.. No ens serà dificil ob- tats per al pagament del personal.
Carme Suñé ............ ...
1'BouiSson, d1jous hi haurà tambe u- República exigeix que els .l:'arlaments
No
és
el
treball
la
caracteristlca
servar
aquest
fet
Sl
ens
fixem
en
la
2'1._ Enric Torren~ ... ... ... ...
na sess1ó a la Ca mbra, durant la de les reg¡ons autònomes a.caUn 1 dels rabassaires, perquè es un con- gran manifestació d'entus1asme ob- se n ·apoderaren am:, el ce.ixó dels
Ptes.
qual es procedirà a !"elecció de pre- observin les normes del Dret comu l tracte I no uns obrers assalariats; servada al mltlng d'Esquerra Valen· diners. t. sense deixar de disparar
per tal d'espantar la gent que hl
2'.....;
slde?t per a substltuJ.r el senyor es limitm a proposar les reformes per tant -remarcà novament el se- clan a.
havia, fugiren de la persecuc1ó d'u.'ls
Iuma l te~uelx 11.116'111 BoulSSon. que ocupava aquell càr· que creguin convenients.
2'n yor Hurtado-- és matèria de Dret
•
•
•
agents de la Generalitat. A conse·
1'r ec.
• 2.• El Parlament de Catalunya, Civil.
El diumenge passat arribaren a. la qUènc1a dels trets resultaren algu·
1'Aqu~ll dia es procedirà també a dintre del limit de la seva competen·
I és aquesta la qüestió plantejada
l'elecc1ó dels membres que ha n de cia no ha de procedir mal arbitrà- a l'Acadèmia.
nostra ciutat un grup nombroslsslm nes persones ferides, entre elles uns
l'formar part de les comlSSIOilS més r~&Ínent; l la seva missió és aten2' Correspondrà. al nostre Parlament d'estudiants de l'Escola Industrial agents.
cc...Dl' això, ara, en nom de tots Importants.
Relacionat amb aquest fet el Tridre les necessitats es¡xcials 1 deflmr Ja legislació de Cooperatives I Mu- de Tarragona. Després de visitar diDespres sols restarà al Parlament aquelles normes adequades als usos, tualitats, però res de lleis SOcials (d&o versos llocs ind ustrials, retornaren a bunal havia condemnat antenor·
1'- be d'afe¡ir el 5eJilent: Afirmo peÍ
nostre
h
onor,
perquè
és
I&
veritat
dament dos processats. Ahtr comparevotar alguns projectes urgents a bans costums i tradicions que expressm fensa dels treballadors assalariats). Tarra¡ona.
2' ¡ueren Josep Martorell i Virgili, co1'- vant el Tribunal, da va nt el paia i da- de su~pe~dre l~s seves activitats~ La la naturalesa 1 manera d 'è:.ser e~ L"article 13 de l'Estatut bo diu ben
•••
vant
la
Història,
que
el
mòbil
de
les
Const1t~c1ó
estipula.
que
el
penod.e
talunya
clar.
negut amb el nom de «L'enemic pu·
1'Per al vinent diumenge h an anun- blic numero 1», 1 Josep Serrano 1
2' - nostra determinacions no t ou altre de sessiOns ordmàr!es comencl el se· I I 3 • • Els fonaments de les resoluSeguidament, el secretari se<>on
ciat la vinguda e. València els com- Ca<.troviejo considerats com ells
que ~ defensa de la República de- gon dimarts de gener I dun almenys .
·
.
•·· la pr1mera conclusló, la qual
•
1'1 d e G aran- uege&A
cinc mesos. Aquest any l'esmentat c1ons, tant del Tnbuna
2' - moeratica 1 parlamentària I de les periode comença el dima rts dta de t1es ConstituciOnals. com dels altres s'aprova amb el vot en contra dels pon~nt.s de l'Orfeó Reusenc, els principals preparador:; d'aquests atra·
8
llibcrla.l.s
que
qua,s
la
Constitució
donaran un concert a l Teatre caments.
de
l'Es•
1'gener. Pot acabar, doncs. el dia 8 Tribunals, JS que poden tenll" un va- senyors Riba, Gassiot i Danes.
Eslava, de la nostra ciutat..
Solament un testimoni reconegué
2' - tat. té reconepdes a Cata lunya, l que de jwly actual. Hom preveu que les Ior mterpretatlu i constituir jurisEl senyor Hurtado ad,·ertelx q11
aquesta
havia
a<"oeptat
com
a
tra
nsels dos processats com a autors del
1'cambres donaran per acabada llur pmdènc1a.
el senyor Noguer I Comet té prefet. ToU! els al tres testimonis, com
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La darrera sessió de les dis·
cussions de l'Acadèmia de
Jurisprudència
El senyor Hurtado pronuncià un
discurs i resumí els debats plantejats, anunciant per abril de l'any
vinent un Congrés Jurista Català
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ElS DOSATRACADORS DE LA
COMPANYIA D'AlGUES CON·
DEMNATS ATRES ANYS, VUIT
MESOSI UN DIA DEPRESO,
AMES DELAINDEMNITZACIO
CORRESPONENT
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Els BENEFICIS DE lA PRI
llERA EDICIO DE «BARCELO·
NAJ 6 D'OCTUBRE>·\

DETENCIO D'UN DELS RAP·
TORS DEL FILL DEL MILIO·
NARI VVEUERHAUESER

