14 octubre de 1935
Barcelona

Segons Ja Jlei municipal cata . .
1an
que els de la Lliga no
vo en recordar que existeix a
e fa·unya hi ha d h"ver e ec"
e'ons municipals el mes entrant
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sense passar per
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::e d'Hostafrancs,
al senyor
espiritual de l'agredit
el cap 11 la CEDA deIa tot content: -Hem de mantenIr el bloc que go
des del 4 d'octubre
de 1934 - el bloc que desencadenà la reva ~ -, perquè no podem
pas amb les nostres dlscòr<lles aventurar-n ~ què el President de la.
República hagi de dissoldre aquestes Corts, I
que ja no en podrIa
arlen com una. Condissoldre d'altres, les que vinguessin es pe
venció.
sembla mentida que havent elitat t.ram
tudIar a Alema.nya
pels jesuïtes, perquè aprengués de dirigir un
t, aquest nol no els
l1ag1 sortit més eiXerIt. A part que la teoria
perllongar una cosa
que no va ni amb rodes, pel perlll Que desp
gl de durar ~defln.ldament una altra que quan menys sempre
a. incògnita ¡ que
humanament no és possible que sigui pitjor ~ l'actual, és una teorIa in!antil, la rèplica sembla que la donava tID& elevada personalitat
al cap de doS dies: -Vostès de moment te$l1 tota la meva confiança ... Ara, aiXò que s'hagin de sacrificar et:lrnament per a no pol
sar-me en compromisos ... , permeti'm que ell>
que ent re es persones que consultava dies enrera n'hi havia d1
s que opinaven que
perquè les Constlde Corts encara ~n podré <llssoldre unes
tuents no es compten...
La possIble dissolucIó és el que realment è1a treu de polleguera.
Ja es veuen escombrats del Poder, i temen. amb ra6, evidentment,
que com més temps tardin, més abast tU1¡;lrà l
feta que els espera,
1 més perillosa serà la balançada que les eSCl~s donaran. Per a11¡ò
aquests dies tQt són conc1llàbuls per veure de
manera s'ho taran
per a falsl1lcar la voluntat popular - o
tl1Y Intentar-ho -, de
l'llanera que es puguin escapar amb el menor dany pOSSible de la pe_
dregada que els espera.
Es inútil tot el que facin. No hI seran a temps. Cada dia que
llassa és més guanya favor de les eSQ.ue
Po er, innocents, diran
Que aiXò 'ón pretensions. Xifres canten, lIèniUlament: El dia 19 de
novembre de 1933 les esquerres espanyo
cometre l'error de no
anar unides, de matIsar·se. D'una
matisació era a
caus de dIssenslons que no han
l'altra era amb el
d1lerenclar
QUelltió 4'escrUpoL
f·i~rI~.¡;;.,~rr¡:
~=.~=¡~~_¡.;~:: la .....
~,
de l'esfou
resultat?
esquerres, les dretes no varen
cap
La
Que no era republicana, anava coal1gada.
els lerroUX1stes, alIens, l'epubl1cans històrics, amb els monàrQuics de "Renovac16n Española", amb els feixistes de la Falange. No
fenen cap escrúpol. Tampoc no en tingueren a Catalunya. A Tarragona varen anar de bracet lerrouxlstes, carlins I lllgaires. De resultes
d'aQ.uesta manca d'esor11pols les dretes, unides, varen triomfar. Era
el sIstema majoritari. Les esquerres, en canvi, matisades. sumant en
total, a tot el territori de la República espanyola MIG Mll..lO més de
vots que les dretes. aparegueren. legalment, derrotades.
El fet és. doncs, aquest: El 19 de novembre de 1933, després de
fer la campanya vil de Casas VIejas, les dretes foren superades per
les esquerres en MIG MlLIO de vots. Des del 19 de novembre de 1933
les dretes de fet detenten, doncs, el Poder.
El dia que hi hagi una consulta. electoral seran literalment
esclafades. Si no s'aventuren a fer-la, la lÒgica i l'experiència <llu que
seran esclafades d'una manera encara més gràtlca.
Per això la seguretat de la vlctbr1a de les esquerres resideIx en un
estret contacte de eolzes entre totes elles. sense donar lloc a. matlsaclons. que prou vindrà l'hora de fer-les, més tard, al cap d'un parell
d'anys d'ésser al Poder, Quan hagi estat exterminada tota la mala
llavor que gent que es diu republicana ha permès que germinés dins
de la República.
S'acosta l'hora Que aquesta victòria serà nostra. Que no passi com
el 14 d'abrU, que va venir una mica precipitadament. Cal que ens
preparem, perquè el bloc governamental està corromput, que ni s'aguanta. Les esquerres espanyoles escoltaran el diumenge vinent la
veu rectora de don Manuel Azafia. Que les esquerres de Catalunya
es disposin a escoltar la. dels seus homes, que no tardaran a parlar.
A escoltar-los i a segUir-los.
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HA Y PAZ, PERO SOLO

APARIENCIA

La autoridad. vigilante e inflexible, es la que logra
mantener la tranquilidad exterior

,'i po/ronos ni obrnoll han ¡¡acado ejemplo dI' la rel>oludólI
HA FALTADO LA APLlCACION ESTRlCTA DE LA JUSnCIA

Todal,ía ha)· puños en alto, all1enaza.~ _ jactancias...
Com que nosaltres no bo podríem dir. ens llmJtem a reproduir-ho
del diari "YIl", òrgan del ministre de la. Guerra, don José Maria
Gil Robles y Quiñones
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El nostre fraternal collega LA RAMBLA havia vingut anunciant que ben
aviat sortiria com a diari dal v-espre. Dificultats sOl'gides, i no per culpa &eva, han
anat ajornant la data d'aquesta transformació. La més important, la seva suspensió com a setmanari per ordre de l'autoritat. Avui, però, podem anunciar l'aparioió de

ambla
DIARI DEL VESPRE, A PRIMERS DE NOYEM BRE, def~nsant els mateios idea!-s catalanistss, repu blioans, esquerristes, que ha n estat la norma constant
de la seva actuació.

la

rambla

DIARI DEL VESPRE t A PRIMERS DE NOVEMBRE.
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gada la reforma no donaria resolt el
espon-

I problem9.
amb la dissolUCIó
tàn1a cie les actuals?
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l'instant de la sev&
lZIlc16 ¿Qui·
na. <:onflan03 _~».;
conglomerat de pow:- Il~
pr
gul::-Io.
un fi l quan és pa:op de
se n'allUn~ vollm
. LexpU· ,
cació d'aquestes JDGerr\l ~
ea!
cercnr-la, ttunW, tn el
tlu de a PQlÍtI4*
lJs
nem d'anllr
ara d i a .

En el fons de tot això ja. s·haurà.
compres el qUe hi ha.: por a les
eSQuerres. temor a l'esclafament. tatal que han de sofrir les d.etes quan
serà consuitat el poble republicà sobrQ la. polittC{l. del règim. Als observa.torls dretist.es es registra 11mb
tota. precbió l'Inoontenlble moviment
d'~u"rres que es produeix al pais.
Ac¡ue~¡¡a. ma.telxa setmana, Madrid
ha. presenciat la manifestació 1mponent _ acte politJc i no solament
sentimental _ del ,'erltable poble
ompe.nyant el pres Lo.rgo CaballeIO. l en la setmana entrant un acte
totalment polític demostrarà el verltable vigor de l'empenta esquerrista

al pafs: l'anunciat cUscurs d'Azaña
serà motiu per It. una concentració
republicana tom no té precedents al
nosW"e pals. La seva transcendència
s'haum de mesurar, naturalment, pel
que digui. el cap d'ESquerra RepubUcana; però també per la qunnt.ltat
dels quL el sentin, El discurs d'Azaña
~crà la raó per a reconquistar la. ReP' bUco.. La eoncentru!ó rcp:lbllcana.
(\ J\.f4drl.d sem I ç' n1ost.nll:16 de la
força efeeU a II
r('acatar-la. A alxò tenen por els conjurllt6 del .llltz.
Però milla cu1rassa és la por per a.
detensar~ <1e1s enemics.
Madrid..

Vinent la rambla de
Cata unya publicarà el text ta ..
qUlgràfic del dl~cur...¡ que d,urneo"
~e, dia 20, pronunCIarà a Madnd
OJlIun.

o

annol a.za~

Del discurs de Calvo Botelo, al
CongréS, l'altre dia:
"Esta71wli aslstiendo e7 España a un proceso de descomposictón espiritual 11 moral verdaderamente grave en el pats, proceso del que no se dan cuenta ni
los elementos de centro ni mu.chos de los elementos de izquierda, de CU1la nobleza de íntenctones 110 se puede (tudar, proceso
gravistmo de descomposición que
se mantltesta clfariamente en episOdlos de trifgLca trascendel1cia,
de los cuales Citaré dos tan 86lo:
uno, el entierro d.e aquel chóter
alevosamente asesinado por defender el oTden social, a CUllO entierro lla asfstió all enas uno solo
de S!Ul compatiero$ de protesi6n,
•• _
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joc net
per DOMENEC GUANSE

A Madrid els part\fs govemamen- \ del caciquisme puguI ésser decisiva.
hi serà aplicat el '!lstema :na.lorll.arl
d'una maner brutal, amb el fi d·alx9.f"l· lef minories. de res·.•·..'.;h·bl
toraL De fónnulel; amb aquesta.
flnaIitat M'ls en presenta. una cada
fins a la mà."tima eompres5ió el nomdlll. Els pa.rt.lts governa!1l€"l1tals. però,
bre de diputats d'c5qu rres (¡Ue puno en trobwl caJl de bol:a I!.I.s esdevé
go,,[ sv:ti. triomfant.
eKaCta.ment com a Bert.oldo, quan reEl maqulavellsme !lO po~ però. éssignat
ésser penjat. no trolla cap , ser mes grosser. Per a un procetilarbre que 11 plagui prou per a pt'n·
ment aL'CÍ, no III ha JustificaCIÓ de
jar..se. l és que les forces go'lI'rn9.cap mena. Les dretes el presenten
mcntals elldevinen que les elecc!ODl;
amb el maxtm Impüdor, ¿Accepta.per a eUe:! són el m teu: que la oan·
ran el joc les eSQuerres? ... Seria evidemna. 11 mort. No s'atreveixen a ne·
~ntmcnr. una equivocaCIÓ. ES posgat' Ja necessitat. de le~ eleccIons. esslble que àdhuc amb un ~istem:!. tan
peclalmenL de les eleccIons munlclfet a mida de les necCS8lta de les
pe.ls, estant como m'i la vid>!. mu·
dretes. les esquerres s'emporteMln
niclpal en suspens o. tot Espanya..
una gran v!ct.òria electoral. se l'em.
perquè a.lxò equlvalddrla a declararportarIen sobretot. o. Catalunya, 011
se dictatorials elles mateixes. Però
les esquerres rcprE':;.en'en més de les
per anar t.lrant, per fer temps, que
dues terceres part:sdel palS.. Però el\.
és la se'l'8 única dlvls.'\, han Invencara que les cg¡uerres ha~essln d·o\).
tat aquest recurs de la necf'!'Sltat
tenir la. victòria a tot Esvunya, en·
d·una. nova llei electoral. l cap. nacara que n' sUguessin 5eg'Ures per
turalment., 110 els , tlsfarà. De la.
endavant. no haurien de voler-la en.
v1gent n E~pan . diuen que ès
aquesLes condicions. El decòrum no
monstruosa. De la vi3cnt tl Catalu·
els ha de pennet.re de jugar amb
nya se n'obliden. L'! mat&lx!\ Lliga
jugadors d'avantAtge. No han d'acara que en podria reclamar la seva
ceptar una f6nnulu com aquesta que
aplicació, ja que 110 ha gosat neearrepresenta una mof9. $i la Constitunc la. vlgencill. fa el distret.. , Els
cló I al sis Lema parlamentari. El !oC
partits cerQu n la fOrmula lXlf B la
net. el parU!.mentarisme. la matell';l\
nova U{'I. 1 mentre la cerquen. no
Constitució. tcxlualme:lt, ('x.lgeLx qu
hi ha ('leccIons, que es en definitiva
les lecclons SlgUi.n ¡guals per 1\ tot
l'li nie que e~ tracta de jUSt\ft<:OT.
el pals I per a l0t6 els electors. SI no
Però un IDa o altre d'eleccions bé
e!l rnn lleis d"interes eneral amb
deurA haver-n'hi. Un dlll les Corts
mires li la seva major <iurada-amb
acabaran el seu m.e.nda~ si ab!\l1 ~n
eL r spect,.e a l:l Connrituc\ó t a l'Esm alts: ~eraTqula de la
púb1tcn.
tatut _ ft ( da lCiIl5la\.uta el Parla'1l 1"1, com é:I. Sf om es d '.I. de la
ment podrla fer una ava 11<:1 el c1~81ltat no es catu;a dE> veure
toral qu 11 perm téS a. ell matelli:
COn t1 l'IÓ !nI
el.fl to: ¡tOl'l!rnat d'h et.llr-oo ¡
ccelr.se. w esquera espatu
d'" là lIej, 11\ volUht.et. I»J)\llarcscnrnkt3. P r IIle.'hot"es<!l'nc.s,
(Passa a III p glna 2)
cal prepsmr...o;e. Cnl una fónnula o
alt.ra. Per això les dl'e1:Ps. encara que
............................................... ..
lentament, cer(!uen sense deeidIr·se
Don Nlceto Alcalà Zamora haqult\ serà l'arbre amb les branque:;
via escrit des de la presó <le Mamé.'i propicies per a ¡:lf'U.iar-se. De modrId, el mes de desembre de 1930
ment sembla que l'encarregat <!(> trobar Ja. fónnu.la. éS el ¡enyor Cambó.
~uan acabaven ¡;l'ésser afuseNo ens estranya que le!; dretes espallats els capItans Galàn i Garcia
nyol
most.rin !\questa confiança
Hernàndez - un artIcle al "The
momentània en un home que. hRhl.
New-York Amerlcan". En ell exLualment. els in plra tanta malfianplicava el ca.ràcter del moViment
ça. Duen recordar l'ardIt. que uilltr
revoluclon~rl d'aquell desembre,
zà en les darreres eleccions a COrts
per burlar la llei v e!lt I acoru;cgulr anunciava el programa que el Govern provisIonal es proposava.
alxi triomfar a Catalunya Han de
pensar que sl ara aconsegueix de fer
real1tzar, contava com els revosur rUlla. fórmttln, aquesta fónnu- lucIonaris comptaven amb la simla amagara també ur, ardit que perpatia de la part més sana del
metI a les dretes d'anar a les elecpals, i deIa:
cions sense massa pe:'ilI ,j'ésser derrotades.
"Un altre acte que amb el
l, realment. la. fórmula que defentemps contribUirà a destronar la.
sa el senyor Cambó es, mes Que Wla
monarqu!n fou ¡'estúpida docU1fónnu.la., un parany l'ara I a les estat amb què el Govern del rel va
querres. El mal per a les dretes és
acatar l'ordre d~ ter venir a Esque el parany es tan visible que és
panya tl"Opes del Marroc per demolt djflcil que ·es esq'l~r:res s'hI
cldlr la sort pollUca del paJs per
dei; in enKampar. La. fórmula parany
mitjà de mestissos 1 mercenaris,
oansJsteiK. com és sabut. en un SIStema mIXt de proporciol1ll1 I de ma.- estranger.:; I aventurers. Això
JoritarL Als jnd.ret.s on les esqut'l'l"eS
constitueix un ultratge per 8. un
tenen vl&lblemenL la m:l Jvrta , com l'n
pals civIlitzat I Independent. El
les grans capi ta ls. sobretf.;t. .11 sc:ú
triomf v1ndrà No és una impresaplicat d'una manera rIgorosa, el sistema propo¡·ctona!. S'espera aD.l de sIó sentida en 1'1mpetu d'un aldarull de cauer. Es una impresminimitzar en ¡¡ran manera el triam!
sió que els meus compatriotes 1
de les majorI(! . En CHm'i ais lloc."
jo la sentim de~ de dins de la
on puguin tenir IlU!.jorln les drl'tr ,
com en els districtes rUfa ls. ('ls "":1:"presó. La monarqUia mereix caugos podrtdos". allí on la in1Iuèt~ci.a
re 1 caurà."
tals segueixen ceroant la fórmula
que els perm tl aprovar una 111'11 eleo-

~

El pacte del Ritz ha estat el 00ln- ,
plement del pacte de Salamanca. I
La unió nacional de les dretes s's- I
ferma entorn del senyor Lerroux, i
en contra. del "convidat invisible".
Es molt espanyol això de donar fl.
qualsevol aceló política un signe negat1u. Les dretes en aquesta ocasió
ban superat el seu espanyolisme. Tal
vegada han volgut adherir-se a. la
seva manera a. la. Festa de la Raça.
En llQUest senUt, el pact.e del Rltz
continua. el rosari de negacions que
caracteritza tota la polit1ca de les
dretes d'ençà que s'lmplantà la Republica. Es InutU que els més au·
daços apòstols de la doctrina herre·
risttl. tractin de predicar amb vistes
a l'esdc\·enidor. El moviment dt'ettsta
espanyol està. orientat fortament cap
al passat. Té una direcció ünica: l'ahir; una sola marxa: .\S. de retrocés;
una. meta. final: la c~vern8. El~ ca·
vallers de la. majoria. dinen al Ri~
1 es dlrigi!ixen en auto B l'hotel. peto
aquests signes e¡¡t.eriors del temps
modern no acoL"lSegUcL"en de delijlJs;.
lar la. eent. Es tracta., en reaUI.n~
de cavallers del pa_to al qual .0Ien tomar. Ara el que ell! intere!iS
Ja poetol6 neptJ,va contra el "coovlda 10Mbl •
¿Quin é& el sentit profund d 1
pacte del Rlf.l¡? Per a. posar-lo en
clar basta &Bbcr el següent.: sense la
presidència del senyor Chapapr1el.a
no hi hauria hagu~ homenatge al
senyor Lerroux. Heus aci el verita.
ble sentit protestatari de l'acte. Però
ja. units, amb el tovalló al coll, a tall
de eulr8S$8. i la foquJ]la en la mà,
com una. anna., els dlputa~ de la IIU!.jom no s'han acontentat amb vi~toreJar el vell patriarca del radlcalisme i sehtir..se humiteja~ els ulls per
remoció de l'homenatge. Han volgut
afirmar llur posiCió pollUca de protesta., embolcallant-la amb el més respectl1~ acatament al protocol. Era.
entemldor sentir a. Gll Rebles la. seva
defensa de les prenogatlves presi·
denc1als. Segons sembla, els partJts
govemamentals volen Que contInuï
la vIda d'aquestes Corts. però solament per a evitar que s'esgotI la racu1tat presidencial de dissoldre.
Quanta generositat!
Per tal de donar major força a llur
raonament, els oradors del Rltz eludeixen un tema perillós; la revisió
const.ituclonal. ¿De quIn son es despenaven? Un d'ells ha convertit. en
bandera unies de la seva pollt1ca la
reforma de la Oonst.ltució. la supressió dels preceptes que atempten segons etiu - (ontra. l'esperit religiós del poble eSPanyol. Quan es va.
aprovar l'article 26, en una. matinada emocionant, va fer jurament solemne de combatre'l 1 esborrar·lo
de la llei fonamentsl de la RepubUca. Des de llavors. es va lliurar
fnnètlcament a. la. propa.ganda revl.
sionista. Solament espera.va que
transcorregués el termini que la mateixa Conslltueló a.s.<''\la. per a. p0.der proposar la se\ , eforma amb
quòrum xic. Term.inl que es compleix pel desembre.
L'altre orador del R1ttz votà i es
mostrà. conforme amb la. Constitu.
ció, a. jutjar pel silenci que observà
mentre aquesta es dIsÇUt!a
L'un i l'altre, quan arrIba el moment de reunir la majoria en un
acte polític solemne 1 de traçar un
programa immediat, obliden aquest
petit detall: pe.rlar de la reforma
constitucionaL Precisament en vlgílles d'ésser possible l'intent. ¿Quina
és la serietat d'una acció potinca qUe
escamoteja el lleU tema central a.

la llei elector al

como st la organiZacfón sindical
quisiera maurar una soZidaridad
pú.blica con los pfstoleros 11 una
repTobac1ón hacia qu/enes son
capaces de Zuchar e tncl!Ulo de
otrendar su vida en defensa del
orden social, y otro que tuvo lu.gar anteayer, en la pLaza de toros
de Madrid, en donde, al brindar
un dtestro la muerte de uno de
sus toros al teniente coronel 1ele
de las fuerzas de Asalto de Madrid - tuerzas Que también en
ese mÏ$11u) dia Ilabtall recibtdo un
homena1e magnifiCO. por cterto
con la ausencia lamentable del
presidente de la República -, las
dos terceras partes de los conc urrentes si!bó 11 protest6."

................................................................................................................................-.....................
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Ran de la. darrera. crisi,
el senyor Cambó d~ia:
«Encara que sigui a còpia
d~ sacrificis i esforços, s'ha
d'evitar la dissolució d'aquest Parlament i d'acudir
a unes eleccions en moments
tan delicats i amb la virulèn()ia dtl què donen mostres
els partits extrems. Aquest
espectacl~ seria vergonyós,»
Naturalment, al senyor
Cambó, catalanista de trenta i tants anys, li oonvé que
oontinuï aqu.est Parlament
de dretes enemio de l'Estatut
perquè si es dissolia
aquest Parlament i venien
unes eleocions, guanyarien
les ~squerres i restablirien
l'Estatut íntegrament.
Com a oatalanista, el senyor Cambó, doncs, s'ha de
oposar a què es doni tota
possibilitat de triomf a les
esquerres!

I
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s'hi

I a fer trampes!
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Diumen~e vinent. grandiÓS Les coses ,-!ue passen
Orac:ons polítiques

Do

míting a Madnd, en

~'scurs ~el seoyor Cam~ó ~e

parlarà

n
D. Manuel Al; a

per GRANIER-BARRERA

Te innegable Importància pollUca
el discurs que ahir pronunciava a Sit...
ges el senlor Cambó, "secretari genenll" - diuen encara. despres de la
l'eorganlt.zaciÓ "demo:ràtica" del partit - de Lliga Catalana. Fins direm
que resulta, entre els seus parlaments
politics, un dels m s acceptables de
concepte i de to, a Jutjar per una ràp d:¡ lectura de la ressenya que en
duu aquest matI cI bFull Oficial".
uniea apareguda en el moment d escriure. En aqu ·ta or c,¡ó dominical,
mllgn).t el veri cautelós d'alguns
4:es. perfectament excusa';le
donada la falsa posició de l'autor.
hi ha. idees
expressions que no
l c1ll1rfem
recollir. punts que hom
pot Interpretar diversament i que
potser demà - com tantes /lItres
irmaclons de l'autor - li cauran
al damunt I 11 cre.lran noves &ituaClOns públiques de irades. I. al COli'
tat d'aquestes afirmacions eqUlVoques. sovint brffiant.s, que acoloreixen
fan stractivola la dialèct ca
cen~ida de l'orador, l'Is sofismes en
ell habituals no s'amunteguen en
nombre tan crescut com en alt.res
actes. No hl d pareixen. és clar,
perquè el seu arravatament polènuc
no en sabria prescindir sinó rarament I per poca es~na; els sofismes I les para:ioxes, altrament convincents per al seu pÚblic pred po63t degut al to convençut que adopta el senyor Cambó, són quasi InCOIlSCients a força d 'hàblt en la seva
oratòria e:'tpediUva. Fins diríem que
els sofismes cambonlans, dln~re el
&cu sistema d·idees. són de tona fe.
.No pretenem - ni cal - fer una
exegeS! aguda I prim11lada d'aques~
dl.scurs. Ens Interessa, però, pel contlDgut I pel moment, anotn ja des
d'ara en comentari ràpId alguns
punts a retenir.
La cosa més important, evldenliment, que podia plantejlr--se com a
tema el portantveu de Lliga Catalana era el tema vidriós I temible de
la part1clpacIógovernamental. En
aquest punt, l'orador no ha desdit
de la seva escola tradlclon:¡l: ha em~ el tema de cara, en lloc d'eludirlo, I amb una audàcia verbal que
oobr lx de! ¡llences intimes hi ha fet
un simple joc de paraules que ajorna simplement la resposta efectiva
Que podia donar-se a les preguntes
de l'opmió naclonal.
Comença per llevar importància a
la cosa. Després de constatar la feblesa, la Inestabilltlt àdhuc, de la
combinació majoritària, també ~
neix que llur integració dintre
aqu 11 conglomerat no el pot modificar essencialment. Amb expressió
que no agrairà gaire el barbut suc'cesSOr de Royo Vlllanova. afirma
que l'entrada del senyor Rahola en
el glblnet és "una lleugera modlIlcació".
Nota, encara, l'acUu "feble i lnl5Uf1dent" de la conjunció radlcaleedlsta, Recull anteriors oposicions
platlm1qua¡ de la Lliga a InIclatlves
de la coallcló governant. l, d prés
d'aquest hàbil recurs polèmic -<jue
recomana IJoyd George - d'esgotar
les possibles Objeccions del contradIctor per a desproveir-lo d'Bl'guments per end ~vant. ve la marrada.
M¿Per què amb un actlu tan fluix
compta aquest Govern amb l'assls~ncla de la majoria del pals? (sicl.
¿Per què ens hi hem UluJ'!t-¡qulna
express 6 més exactal- nosaltres?
Senzillament, perquè la societat esp nyola té la sensació que aquest
Govern encarna la defell8a de la
fiOCletat amenaçada per l'anarquia 1
la destruccI6." l aqu!. sempre segons
el "Full Oficial", el públic aplaudeix
1 Ja no recorda que 11 havia promès
una E'XJ)llcacI6. 1 que la prmnesa ha·
"\1& produït una expectlcl6 justisii1ma.
L'aconsola, però (al senyor Cambó) veure que la societat espanyola
(de dretes) "no cerca la seva defenI!a en règims dictatorials". alnó en
un bloc "parlamentari I constitucional" com és ara el Govern &IDb partits que no h.n reconegut el règim
fins després de manar, a la manera
de qualsevol Condylis. I han fet el
que sabem de la COnstitució de la
República.
Passem allò que diu del senyor
Azafia. un dels ~tges verinosos.
L'odl I 18 por de totes les dretes a
~ cap evident de la democràcia republicana tambe 1I'ha contagia L al capd.a van !.et" I1lg8ire. S en
1a un elogi. és 1ntel'eSSM, per a

Centre Català d'Esquerra
del districte quart
Aragó, 351, balx08

Ha\'ent estat autoritzada la reober-

tura d'aquest Centre, clausurat també des d'octubre de l'any passat. l'estatge del qual era en el passeig de la
Republica, 71, i que per la llarga durada de la clausura calgué desnonar,
ara fa WlS dos mesos. pel present avis
s'assabenta els socis. simpatlt.zants I
enUtats germanes en ideari. que des
d dissabte ha quedat domiciliat als
balx06 de la casa núm. 351 del carrer
d'Aragó.
EL~ companys socis se serviran interessar com més aviat millor els seus
rebuts I aquells que no ho hagin fet
per tot el dia 30 d'aquest mes. seran
considerats baixa per manca de pagament d'acord amb els estatuts vIgents.
Des d'aquest moment s'admeten
proposicions d'aspironts a soci, les
qUals, però, han d'anar avalades amb
la signatura de dos socis en acUu per
a ésser preses en consIderació I obertes les informacions pertinents.

aconsellar-lo I espsntac-lo si a tant
arriba. Així 1 toL, l'elogi expllclt a
la Intelligènc!a d'Azaña, per exemple, cosa que sembla realment In·
dlscutlble fins pel' als pitjors enemics, contrasta xiroiament amb el
to rural que empra el dJ.arl de la
LlIga Quan es reCereu a l'illllStre
politlc republicà a propòsit, per
exemple. d'un dels seus admirables
dlscurS06. adn:ú.rables fins I tot ~
als contrarIS I per a aquells que,
com nosaltres. no som senzllamment
republicans d'esquerra.
Ma. una confessió. Els decepclonats del Govern. Que pensin què
passaria sl a.bandonaV8 el Poder.
S'han de resignar "per a evitar els
perjudicls d'una obertura subita de
l'excluss", unica cosa que Interessa
realment, més que ],a voluntat papular més endavant evocada, a les
dretes pairals I nostrades com a les
altres. Peor això si el Govern demanava nous recursos excepcionals diu ~l senyor Cambó - la Lliga els
acordaria. I sempre el mat.~llC argument: és preferible això que no
pas que vingui una dictadura! En
un mot: per a ~Vitar que vingui
una dictadura, és millor que Ja hi

sigui.

l després. POCa cosa ja. Tòpics.
Els pa trons I els Obreors
viuen més tranquils. I hI ha símptomes de prosperitat.
"Ja vêleu Sl era dolent el règim
esquerrà que ens ha calgut arribar
a con.cluslons d'aqu;sta me na.
(AplaUdiments.)" "Hem de procurar que no tornin els temps de
l'esquerra, ni tampoc que es perllongui lll8SS8 el règim transitori".
l el ~, "Que havia estat sempre
un noc de pau", com per exemple
quan les agitacions agràries del segle passat, molt més greUS Que les
del tem¡l6 de la RepubUca.. . Els
propietaris ban d'ésser generosos
- una altra confessió preciosa "no solament ~ 6 segulr els prin·
cipls de l"Evangell, sinó per egoisme", cosa evid.-."Il~nt més impor·
tant. Quant als de l'Esquerra, sl
tornen a agoreujar Injust.ament els
propietaris, &que.stAs acudiran a Madrid cercant ajut (I si no també,
afegim nosaltres). A seguit d'això
queda molt oportú un blasme enèrgic de la demagògia. Finalment, fe!"
veUJ'e que no tenen por a les eleccions. com Gil Robles. XlIres electorals conjuminades a gust dentin·
eles de coaccions I falsedats en les
eleccions municipals d~1 34 que no
van paa goo&r denunciar en el m<>ment de fêr-ho: en el de proclamar
els electes. l, per colofó, unes frases que haurlem de recolir, subscriure i a,pllcar nosaltres quan tornarem al Poder. empe.ranli-nos sl
cal en l'autoritat del secretari de la
tòpics.

Lliga:
"La democràcia liberal no pot és-

ser la democràcia fluixa del segle
XIX. La democràcia d am necessita b!ceps I ha d'anar com Minerva
en sortir del camp de Júpiter, ar:mada de punta en blanc, amb molta energia 1 empt"ant com a força
de defensa la contraofensiva."
"Per' damunt de les cons!dere.clons ha d'existir un Pode!' pú.bllc
que salvi les institucions democràtiques, perquè del contrari, de l'anarqula -anlrlem a parar a la dictadura, o bé de la dictadura a l'anarqula."
No és pas un te!np& perdut resumir el dlscUlO.

Campalans Club
tlndrà lloc la Inauguració oficial d'aquesta entitat del Peble Nou (Passeig del Triomf, 87).
L'acte. que serà púb!lc, conslstlrà
en una conferència a càrrec del catedràtic de la nostra Universitat
Dr. Josep Xlrau, que tractarà de
"Campalans, exemple i guiatge".
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Don Bcuilio el va rebre amb les sotanes arremangades i eZ8 peus
enlaire.
L'actitud de l'abat de Beiro ha estat celebrada tant per gallarda
com per tocatardana.
A la fi, peTO, t'l~ustre capellà radical, cansat d'elPerar ésser ministre del senyor Lacandru, s'h.a decidit a ésser només ministre del
Senl/or.

• • •

Mossén Bastlio, posat a ésser ministre del Senl/OT a seques i a
compltr amb el seu deure com a tal, s'ha apressat a lamentar els fets
à'Astúries..., al cap àe només un anl/ d'haver passat.
Val a àlr Que no ha (¡nat massa de pressa a fer-se santtficar les
sotanes pel poble.
S'ha lamentat, tanmateí:l:, mossèn Basflto que per CUlpa àe la
CEDA hagin hagut de àeiXar à'ésser ministres els senyors Hidalgo,
Vmalobos, Velal/os, Dualàe, Portela i et'altre..
1 d'altres més - I ai.1:ó li doZ a l'abat - que han det:cat d'arribar
a ésser-ne.

• • •

Mentrestant a Huelva. només a 600 quilòmetres de Madrid, o sta
ben prop de la Repli.blica et'ara, els "antfpodes" es baraUen.
El motiu és el matet:c pel qual ja no es barallen els anttpodes de
Madrid.
Els cediste3 de Huelva volen els llocs de comandament a la provincia en proporció a llur força parlamentària.

·..

El senllor Ventosa i CalveZl ha descobert ara, tot just quan arriba
a ministre el seu coHega Rahola, que la llei del 2 de gener és anticonstitucional, peró que s'ha de complir perflué és vigent.
El senl/or Ventosa és, potser, més tocatardà encara que l'abat de
Betro.

• • •

El ROllO diu que és governamental perqué no pot anar contra
Cambó, que va recolzar un Govern en eL qual ell h! era.
Afeget:c que no pot anar contra el senJlor De Pablo Blanco perqu,t
va sen tar plaça ete ministre quan va defemar la conceuió del supLicatori per a processar Azaña,
Tampoc pot anar contra Lerroux perqut és carne de su carne
agrària ...
I ete mica en mica diu que no pot anar contra ningú.
Només una mica cOntra el pobre .senl/or Pere Rahola, al qual va
gosar a amargar-li la presa de posseSSió del ministeri, tants t tants
anlls esperat entre migdiades.

• • •

Els senl/ors Calvo Sotelo í Goicoechea, atrinxerats darrera.
d'aquells famosos crits de l'Honor!o Maura, que no han arribat a ésser prou famosos, prenen posiCions en una neutralitat massa cridanera.

• • •

Tot t preparant-se per anar a Les noces de "Juan tercera" i poder portar a Roma, de passada, algun present al Duce que el faci cont~nt per acabar de casar la canalla borbònica.

• • •

Aquest present bé podria ésser una neutralitat. que éI patrimoni
exclusiu de Les esquerres I de la Constltucio que eLle¡¡ varen ltonar-:n
i que ara els súbdits del Joan volen esmenar.

• • •

El senl/or Anf11Lera de So1o, que va ésser fet minhtre dI) la CEDA
el 4 d'octubre de l'any passat, t que va dei.1:ar d'ésser per oposar-se a
l'indult d'uns condemnats a mort, acaba de Cursar la seva baixa com
a soci de la CEDA.
Hom pot constatar que !'ex-¡;¡restd.ent de Z'Audillncta ete Barcelona, ex-governaetor generaL i ex-fiscal de la RepúbLica ha fet una carrera ràpieta.
La seva mare era una santa! ...

• • •

El senl/or Portela no ha volgut ésser menys i 1a és a casa COTregint aquella edició del seu l!fbTe sobre l'autonomia gallega, que va
h.aver de recomr a corre-cuita quan fou nomenat governador general
I preSident ete la Generalitat.
L'enérgtc autonomista gallec ha tornat, peró sense trencar el
cànttr.
'
.

• • •

Gil RabIes f eton Lacandru seguei.1:en, pacta que pactaràs, fent-se
nusos amb eLs cors i embolicant-se altres vtsceres perqué faci fort.
De Salamanca al Riti!, passant per Hostafrancs, tot són ja àpats
! abraçades per tal de donar satisfacció als pobres aspirants a exministres que a corre-cuita demanen una pacificació dels esperits
i etels estómacs.

• • •

No e3 pot badar. S'han d'aprofitar aquests bons temps de les Espany~s grans i de les crisis {lrcuses abans no Vinguin Zas crists magres.
S han ete crear, si cal, deu ministeris de Marina

• • •

•

Peró que no s'espantin les altes jerarquies ni les S4grade3 insUtuctons de la República.
Que no trenwZtn les esséncte.s de la democràcia.
Don Lacandru 1a ho lul dit: per ara es conforma amb anar menfant al Ritz f fent-se nusos amb el seu cor i el cor del senyor GU.
Només cal, per ara, Ofegar amb un d'aquests nusos aquell fantasmagòric decret de dissolució si gosa sortir al carrer ete cara a 1'1I.iveTn ...
1 anar fent.

==~~====~==================~~AQUERA
"El problema extstente, el verdadera problema, la realldad po_
)fUca nacional, es Que esas Cortes y los Goblernos sostenidos por
esas Cortes son la lntranslgencia, la dlscord1a Y la guerra civil,
porque son la antlrrepúbllca."
(De Lluís Companys en un article pUblicat a "El Mercantil Valenciano.)

Cor~n policies falsos
De "La Vangu.lrdia":
"Oennen Torres. que hablt,.l en
la calle de VIflal6, N. denunclado

al Juzgndo que en su dom1cUio 51:
presentaron dos IndlvidlW6, flng\éndose policlas. y se llevaron varilJlS
Ob~tos y efeot!Js que tenia en iepóslto y que hab1an pcrtenecldo al
Centro de ~ndientes."

¿Es per a exposar... fos a morir a Abissínia que
Mussohni predicava a Jes mares ita'ianes
que era necessari que tinguessin força fills?

CANALETA
GRANONDA
D REN A
o E K o R
XAPA
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sabte, en anar per obrir la porta de
la casa on viu, al carrer de Manresa. número 4, el diputat senyor Francesc Riera, un individu que es diu
Francesc Mas Fabregat li donà un
cop al cap amb una barra de felTo.
L"agredit - malgrat la Violència del
cop - es mantingué dret, però en
girar-se rebé un altre cop a la part
anterior a l'oïda. Aleshores el senyor
Riera pogué arrebassar la barra de
l'agressor, però no pogué defensarse, perquè la sang li cobria tota la
cara. L'agressor es tragué de la bulixaca un revòlver, que acarà al senyor Riera, però no tingué temps de
disparar perquè immediatament hi
acudiren dos vigilants, un sereno 1
dos guàrdies d'assalt, els quals detingueren l'agressor,

El dimecres, a les deu .:le la vetlla,

El diminut Clulpaprieta, al davant à'aquest insignificant conglomerat d'¡llustres insignificances, sembla cum.ar exemple de restricció.

L'escr:ptor Antonlo Espina ha estat condemnat a un mes d'arrestament.
El fiscal n'hi demanava quatre per suposats in.:u7ts al senl/or
Hitler.

A les tres de la mat1nada del dls-

pensari del Port; després anà a declarar a 111. Comissaria del carrer de
Regomir. L'agredit no coneixia l'agressor. I no sap a què pot atribuir
l'actitud d'aquest.

• • •

Mentre ells són convidats a noces, reCOrdem que la guerra passada va costar al món ae!l milions de morts.
•

RIera. agredit

El senyor Riera fou auxillat al dis-

Ja s'està fent vell. Ja ningú no se'n recorda, d.'aqrust Govern que
lembla nou i que h.a estat qualificat "er BcuU!o Alvarez com a "Gooiemo de los anttpoaas".
L'abat de Betro r/,(J. encertat el qualificatiu.
Llàstima que no l', .... gi encertat fins a la darrera, després d.'un
anil de no voler-la encertar.

• • •

El dIputat senyor

, s. A.
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P1aza Antonio López, J5
A R RIM A DOR

Com se sap. el diumenge vinent, a les onze del mati, se celebrarà a Madrid un grandiÓS acte
públic en el qUal parlarà el senyor Manuel Azafta.
La darrera nota feta pública
per "IzqUierda Republican~" diu:
"Interessa a nuestros correllglcP',ulns .amigos y simpatizantes, tener Nen en cuenta las Instrucclont.s Que se vienen dando
t'n los com unlcados de Premia, ya
que slguiendo las mismas facllltaràn en gran parte la abrumadora labor que pesa sobre las distlntas comlslones Que vienen actuando con tanto celo como ellcacla.
Tengan todos por cierto Que el
ac to de Madrid adqUiriré. proporciones insospechadas, en el que
se demostrara magn1ficamente la
pujanza de nues tro partldo, que
después de Valencla y Bilbao
vuelve a manlfestarse pletórico
de lluslones y de fe.
Frente a la dlfamaclón y la
calumnia lanzadas indecorosamente contra la figura mé.s representativa de Izquierda Republicana, se alza su Inmenso prestigio como la esperanza mas firme de la democracia espaftola.
Voluntades dispuestas a todos
los sacrlficlos se congregan en
nuestros comi clos, Impulsados por
S'l ardlente fe, sln otra amblcl6n
Qut' la vlctorla, en blen de los
destinos de la República.
Por ella, correliglonarlos, amlgos y slmpatlzantes, acudid todos a' gran acto del dia 20."
Com és sabut, la Comissió
d'''Izqulerda Republicana", encarregada d'organitzar l'acte de
Madrid, ha topat amb gran nombre de d111cultats, Ni l'Stadlum
ni altres llocs a propòsit ha pogut
contractar. La mà de les dretes,
a l'ombra, naturalment, com
sempre, entrebancava la tasca
dels comissionats repUblicans. No
obstant, el calumniat cap d'''IzqUlerda Republicana" parlarà.
Per a la tal cosa s'han adqUirit
uns terrenys en lloc proper al
Pont de Toledo, que seran tancats

1 acondlclonats per al m1ting, als
Quals hom podrà anar còmodament per diverses untea de tramvies 1 autobusos.
Les locali ta ts, en nombre no
Inferior a 200,000, es d stribUiran
entre els correllgionaris 1 simpatitzants; els donatius han d'ésser
entre una 1 cinc pessete
ue seran InvertIdes en les des
's que
la realització de l'acte
ni.
A les demandes de localItats
caldrà
l'import dels
donatius
segell de franQueig 1
and" se serLes
de Corre,. Que
viran
el dia 1iI, 1 a
surtin
només es
partir d
.~IIS orgadistrlbulra
nltzadores.
Les localitats seran di""''''Lo
per mitjà de le organltz
provincials i locals, alU -on n'hi
hagi, 1 només on no n'eXIsteixin
se serviran des de Madrid les demandes Que es facin.
Per al via tge per ferrocarril
poden demanar-se a la ComissIó
el nombre de targes que calguin
d'assembleista, amb la qual obtindran una rebaixa a ox1mada
d'un 40 per 100 en 1 reu ordinari del bitllet, 1 serio V lida per
a tots els trens i to ea es classes,
la Qual podrà utilltZar- e per a
venir a Madr l . del 10 al 20 I per
a la tornada del 20 al 30.
En el transport per carretera
cal tenir present Que els autobusos Que els realitzin han d'estar
proveUs dels permisos de circulació corresponents I que s'ha d'eVitar el transport en camionetes,
per a no donar lloc a detencions
pel cami per no complir els reqUisits legals.
La Comissió s'encarrega de cercar I tenir prepara els allotj aments Que es demanin, sempre
Que se II faci saber el nombre
d'estades i el preu aprOXimat per
dia que hom VUlgui satisfer.
LA RAMBLA DE CATALUNYA
pUblicarà el dilluns vinent el text
taqUigràfic del discurs que diumenge haurà pronunCiat el senyor Manuel Azatía.
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El foment de "analfabetisme

Són tancats, per ordre del
Govern, més de 100 Instituts
de segona ensenyança i diverses Universitats
El país avança
Mai DO ens ha entern1t cap polltic
que donant-se-les de financer, es proposi simplement "anivellar el pressupost" i comenci a fer retallades en
els seus capitols.
Per a descabdellar aquesta pollUca
financera no es necessita tenir gaire
talent. Està a l'abast de qualsevol
afici.onat a tenedor de llibres.
De més a més està demostrat que
quan un flnlUlcer auster desenvolupa
la pollUca de l'anivellació - I no li
neguem la bona fe, sinó l'eficàcia del
slstema-, al seu dalTera vénen generalment uns politlts sense escrúpols
que li desfan tot el que ha fet, i tiren la casa per la finestra. No cal
que siguem més explicits. ro ha exemples aci i a Madrid.
Com Lu1s Bello, que deia que la
República havia de crear en un any
totes les escoles de les quals el territori de la República estava mancat,
traient els diners d'on fossin, creiem
que aquesta era la poliUca que s'havia d'haver seguit.
No es féu. i en canvi s'han trobat
els diners per a augmentar els pressupostos de les forces agressives. 1 ara
llegim el següent:
"En sortir de la Presidència el
so1.l;...se(:retari d'lnstrucló pUbllea,
els periodistes 11 demanaren una
referència de l'entrevista que acabava de celebrar amb el cap del
Govern, i digué:
-Doncs per parlar del pressupo!lt
del Ministeri Per cert que ia llei de
Restriccions minvarà torça les atenciona per a Ensenyonça. i no sé com
es podrà arranjar això. No hi haurà
més remei que suprimir Universitats
i Instituts. D'aquests, calculo que més
de cent. Ja comencen de rebre's protestes dels pobles que s'han quedat
sense Institut, dels 17 primers que se
suprimiren, I ara augmentaran en saber-ho moltíssimes altres POblacions.
tan aviat com s'assabentin que se15
hi suprimeix també. Però no hi hau-

Cal l nj[C net
(Vé de la pàgina 1)
rea democràtiques, liberals i parlamentàries, tenen el deure de vetJlar
perquè aquestes mon.;truosltats noes
produe!xln.
Altrament, ¿és que poden consentir a les dretes la comèdia d'aparèixer davlUlt del pals com a demòcrates. sl no en són realment? Cal obligar les dretes . a què donin la cara.
Cal obligar-les a què. si volen eleccions.. que les eleccions siguin dem<>cràtiques. Cal empè!lyer-les abans
que acceptar llur joc d'h1oocre.;les 8.
què es mostrin tal com son reaL'Jlent.
Cal obl1gar-les a trellre's la careta.
Cal que, sl són dlctltorlaLs. ho
declarin. Ja veUJ'em sl goeen, J 16
veurem. què- hi re":- '_ e: ¡:lls.

COln

els crancs

l'à més reme!, perquè són bastants els

milions que cal estalviar."
El comentari se'l farà el lector mateix, sl li plau, perquè nosaltres el
fariem molt dur.
Creiem que després que s'han comprat en el bienni lerrouxista, 24.000
cotxes, i la llei de restriccions només en suprimeix 300, és vergonyós
per al pais tancar més de cent instituts de segona ensenyança i unes
quantes universitats.
Aquesta disposlci6 dóna la mesura
del que és aquest Govern i la politica
que governa la República.

«El 6 d' octubr.e a les
comarques»
COmuniquen de TOI'tosQ que el
director de "El Pu~blo", seny,)!'
S. campos 1 TelT·~r, I els obrers de
la Impremta Pop~la!' ü a(¡uella ciutat, treballen !lctlva ment en la ~~
dacció I com:pooic;ó d'aquest volum.
Que a.parelxerà tilns aquest matr.'x
mes. enriquit 11mb un apèndix rO!sum dels fets m~ destacaU¡ ,'eglStra ts des del 6 •.l'''Ctubre de l'aúy
P65SBt,

cal esmentar com a ca.pitols importants del lli1xe els l, lI. m, VU
I XI, que traoten, respecti va 'Uda~,
de: "Antecedents del 6 d'octubre";
"El 6 d'octubre a ler comarques";
"La vida al Ma'1.tAt'1 Arnús" (pàgi_
nes d'un diari Inl:m); "La repr¡>s6Ió"; "Conseqüències ' comentaris'
La publicaCió a &~uest llibre ha
Uf'svEllla.t molta el PEetació per t<~
tes les comarques tan hgonlnes.

Les coses que passen
La convivència
El senyor Martinez Ba.rrio ha fet
PÚblica una carta., en la qual refereix un fet ocorregut a Los Barrios
(càdiz), en el qual el oos1 d'un cap
radical ha apunyalat un afiliat a
la Unió Republicana. Diu el senyor
Mart.lnez Barrio que aOO es pracUca, a molts Indrets d'ESpanya, la
convivència, i que p« aquest cami
s'arriba a. fer més irreconciliables
les actituds dels qu! millten en els
partits Radical I d'Unió Republi-

cana.

-

vol~n més diners
De "La Libertad", de Madrid:
"Don Abllio Calderón. que es una.
sembra viviente, con &Ombrero hon.
go y todo, del pe.saüo monà.rQUlco
Introduc1da en la Reopubllca COn
tanto empuje que hasta preslde la
Comisión de Presupuestos de la Oà.
mara, present6 ayer una cUJ'iasa ,
descocada proposiclón: la de qUe al
confeccionar el presupuesto llars.
1936 se aumente lo consignado tIl.
el del año actual - 16.500.000 pe..
setas ¡para sueldo de los CUra3!
Lo que éstos cobran ahora, según
don Abillo, es una Inslgnlficancla,"

Encara

«El señor gobernador»
Llibre de Brauli Solsona
Demà, cliInart.B, a dos <ruart.B de
vuit del vespre, al local del Partit
d'Esquerra, Passeig de Gràcia, 42,
l'ex~oV'ernador
civil de Burgos
a i A~t senyor Eltaull
M¡ag~, lIegll'a uns fragm~nts del
re en preparació "El señor
g()Oer'n.a~or", estal!l~ de la realitat poUtlca espanyola impressions
anecdòtiques del seu pas}>eT !les
"esferes governamentals". L'acte Eerà públic,

En diuen pacificació
D'u

entrefilet de "La Libertad":
o r,stableclda !.a nonnaU_
\'eintiséis provincias.
ocurre, ¡ay!, que EG¡¡¡efia
cuenta prov1nclas.
_'~I_'¿'nas materruuticas
siguen.,
5uspendidas 1 a s garantlas
constitucionales en velntilcuatro provincia s desde haee un
año y clnco dias."
Ho brindem al lIantern.a1re de
"La Veu" que feia veUJ'e que ignora va que tot el territori de la República espanyola estava sense g&ranties feia ja Im any.

Hi ha 2g.000 pr-esos
L"'A B C" ha dit:
"Se reuni6 a)'er tarde la Comi.
sión de Prc.;upueetOb la que Infor.

mó favorablement!! un crédito de
cuatro millones de pesetas pan la.
allmentación de presoo. El presidente de la CO¡u¡~ .:m, don Ab!Uo
Calder6n, nos diJo q4,," er, la ac~ua
lidad el número tie presos a9Ctende
a 25.000, y que en la época de la
monarquia, cuando mà.s presos !lU.
bo fueron 7.000."
Governen les dretes,

Divulgació
El "Diarlo de 8esiones" deia.:

"se

leyell"on, anunclà.ndose que ~
comunicarian a los respectlvos señores ministros. los sigui.:ntes ruegos:
Al señor ministro de la CWbernaclón. - Según rumores muy acentuados, recogidos públioamente por
la Prensa y no desmen.tidos por el
Gobierno, se intenta nQmbrar director general de S~gul'ldad a dOll
Santiago Martín Bàguena.
Considero lamentable para la RepÚblica la Intervmción del referido
señor en organlsmos of1c1ales, donde ya actuó como je'e supec:klr '
Policia. Creo, ademàs, que su conduota en los años que precedieron
a la proclamación de la R.epúbllca
le inhabilitan moral y legalmente
para el ejercicio de cargos de esa
naturaleza.
Para tratar de esta cuestlón en
el parlamento, ruego al señor mlnistro de la Gobernaci6n se &irva
ordenar que sea traidQ a la Càmara el expedien te instruldo contra el
repetido funclOnario, y aceptar
oportunamente una InterpelacIón.
Pala cio del COngreso 1 de octubre de 1935."
'
Signa aquest prec el diputa.t valencià desquerra. senyor Vicooç
Marco Miranda.

Anglaterra és una altra
mena de país
"La Veu de Catalunya" escrivia.:

"CAR1CATURl!.S .u~ GUErl.rl.A
Amb les caricatures de guerra publicades aquests dies podrien formarse molts volums. Una gran part d'aque~tes caricatures és de to anUitalià, o llllllor dit: i:mtifeixista.
Hi ha. però, l'antifelXlSIIle que no
perd la correcció. N'és una mostra
la caricatura extreta del ".News of
the Worid", 1 que diu:
CI "La Veu" ho reprodueix. Hi ha
Mussolmi esmolant un sabre, mentres diu: "La pau? D'acord."
Segueix "La Veu":
"I ara, heus aci una altra caricatura antifeIXista d'un to francament
inadmissible, per no dll' Insultant.
Es treta del dian esquerra de MadrId "El Sol", degUda al lIapi.~ de
Ba.garia, 1 diu:
(Hi ha un lIe6, una pantera 1 al·
tres bèsties feres que arrenquen a
córrer en veure aparèixer t<l cap del
"Duce"), la llegenda es aquesta:
"Una fiera.-¿De qué casta sera.?
Otro.-No lo sé, pero por de pronto, huyamos."
"La Veu", com sempre ,'a de mala
fe i és molt poc intellig~!lt.
D'Anglaterra, per exe¡npie ('Is telegrames poden dir el següent:
"Londres, 5.-Estretame!lt vigilats
per la. policia, han circulat per alguns carrers diversos milers de manifestants que donaven crIts de protesta per l'atac a Abisslnis.
Grups molt nombrosos s'estacionaren a les immediacions de l'ambaixada d'Itàlia, donant crits hostils al
feixisme. La policia es limità a fer
impossible qualsevol intent agressiu
dels manifestants."
Milers davant l'ambaixada d'Itàlia
cridant contra el feixisme I amb la
policia mlranli-s'ho.
•
Aqu!, aix6 !lO és possible. AqUi es
treuen les guerreres i empaiten els
que porten coroatà de lIacet.
Per això les carica tuxes han d'ésser menys delicades. Ho ñóna l'&IDblent, un ambient que ens l'impose!l
I que no el voldrlem.

..............................................................................................
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CAMISERIA
Té a la venda les més grans Novetats d'Hivern

Preus sensaCionalS"
Pullovers fets a mà, des de ... ... ...
Camises Oxford anglès, coll i punys
Caçadores Chester, Gran Moda ... ,..
Carrer ARCS, 2 (dav::mt Plaç.¡. Nova).

S'50 ptes.
9'50 "
6'90 "
Tel. 19922
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R è gi m

escànd ls inaudits de
Pública
la Insir
explicats pel cafed.
t ps Que corren rllJa fa algun .~m sobre l'estat de
alanlUlnc.>
.. ~
,'ó ubllca a Espanya. Hom
].s. rnstnI c;;ule ~(¡ ja l'obra republicana
t
vcdenq,
. 'tot ..
ueU departamen t ,smo
,all"
~u:ment tot el que hi fa referènela, el republicà 1 el q~e no ~~ és, el
Que té algun caire d educaclO 1 de
cultura, és objecbc d'un escurçament
rr.b:ós I dese&pemt, Algun perloo.c de
r.f:ldrid ba dedicat aquests dies
un alarmant i justificat editorial en
el qual dóna el toc d'atenció sobre
aquest gravíssim afer. l ens ba semblst convelúent comprovar l'exactitud de tals rumors acudint a font
autoritzada. i =petent, com és la
personalitat !Rustre del catedràtic
don Claudio Sanchez Albornoz, persona serena, equànime i periec
im,po6ada en aquests temes.
A pen~s li ins:nuem els nostres desigs, el senyor Sanchez Albornoz ens
diu:
- Efectivament, cal ocu
tota urgència d'aquests
trucció pública, els quals
ranys ca tastròfics i ala
_ Tanmateix és cert el que bom
diu ...
-Com. cert? CertLssim! I el que no
es diu perquè no se sap enc:ara i que
és mes greu que el que es coneix.. ,
_ Digueu, digUeu ...
_ El mal arrenca des de la dlmissi6 de Villalobo~. Aqu~t, dintre del
seu oonservadorLsme, feu una politwa honradament republicB;na. en el
departament d'Instrucció publica. Es
clar que per això fo~ tx:et ylOlentament, sense que sortís nmgu , en defensa seva, amb trist Obli~ del Que
imposava el titol de rep~bJ¡cans sota
el qual s'aixoplugaven I governaven
certes forces. Però, en fi: fou tret. I···
- I vingué Dualde.
_Exactament. Dualde! A Catalunya és prou conegut p&rquè m'est::!lviï ara una descripció del personat~, veritat?
_ Certament.
-AJ.eshores, no diré res del passat.
Però sí que puc assegurar que el sol
fet del seu nomenament ja era penyora. i garantia segura del que. se~la
l'esdevenidor de la instrucci6 publica
a Espanya, estant el seny~r Dualde
al seu cap. I no ens equivocarem, dISsortadament.
Sanchez Albornoz fa una pausa,
:recerca uns papers i continua:
_ Dualde portà al Ministeri el més
e.splèlldid esperit caciqull que podia
fi6rir a Espanya el segle passat.
Tractà tots els afers amb una del!"
preocupaciÓ i un menyspreu magmfics i olímpics. A penft; anava al Ministeri ... E'.s problemes més interessants eren resolts i signa!... pel sotssecretari o pel personal burocràtic,
del qual després parlarem més a poc
a poc. En tots els afers seguia la. !nspiraelo dels seus capr~cis o les seves
febleses ... Del pressupost no se n'ocupà per a res... li el donà fet el per:
sonal del Ministeri i no aparegué ni
en la Comissió parlamentària ni a
penes pel saló de sessions per a defensar-lo. l així ha quedat! ...
- L'han reduït?
- Diguem que pràcticament l'han
suprimit. Tolerà amb impassibilitat
inc'omprens1ble i absurda que tallessin sense compassi6 els pressupostos
de la Junta d'Ampliació, de les Facultats, del Centre d'Estudis Arabs,
de la Barraca i de 1ft; Missions pe.
dagògiques, el de la Universitat de
Santander... ¡Si fins ba permès sense
immutar-se la su,pressió de la Direcció de Belles Arts! La Dlrecció de Belles Arts, que a Espanya té una 1mreduït al no-res el pressupost del Muportància extraordinària ... Ha deixat
seu del Prado, el millor d'Europa, el
qual avui pot córrer gravlssim risc
d'ensorrar-se... Cregueu que tot això
és quelcom astorador i inaudit, quelcom que solament pot concebre's sabent el que he dit abans: Que no
anava al Ministeri i que no s'ocupava de cap afer.
- Podrieu donar-me alguna xifra?
- Moltes, m.turalment, que comproven l'ex8.ctitud del que afirmo. Però, per no fer interminable la relació, en citaré solament una: per a
calefacció, neteja, entreteniment, redlcma, na reduït el pressupost de
paracions, etc., de la Facultat de Me125.000 pessetes... a 18.000! Com és
lògic, el degà m'indicava fa uns dies
que en començar l'hivern haurà de
tancar, perquè el fred es farà msu-~rs
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I. PASCOR WlLLIAl1S

portable Apliqueu semblant reduccl6
a ies altres xüres del pressupost I deduïu. conseqüènCies, Es clar que
- torno a insistir - ni una sola vegada
é a bé pujar a la Comissió
a defensar el seu pressupost. ¿Que
supr; Ien? Bé! Que retallaven? Bé!
Al senyor Dualde tot li era. indiferent.
Toma a fer una pausa. el senyor
S:1nchez Albornoz i continua, somrient'
a dir: no totes les coses li
eren 1IK11ferent& ¡> r exemple: la càtedra
l sem'or Abad Conde a la
UniveJi1tat de La Laguna ba provat
que quelcom li interessava. l és cu·

EL DR. SANCBEZ ALBORNOZ
riós saber-convé que la gent bo
conegui-, la martinga.la emprada
pel senyor Dualde en aquest afer. Per
a poa.er
ure endavant els seus propòsits, haVia de basar-se e,} uns precepte.; de la llei de 1857, qUe fa moltissims anys que no s'apliquen. Tants,
que virtualment està derogada. EI.senyor Dualde vac!Rà, d':lbtà, medità ...
No snbia ili podI18 aplicar-lo~ ... I en
el dubte, tingué una idea genial: presentar un projecte de llei proposant
la derO"'.,.ació d'aquells pre<le>ptes i esperar a veure què passava. Si estaven
deroo>ats ja, algú ho diria. ... l efectlvam;nt, com que ningú no protestà,
el senyor Dualde deduí Que estaven
vigents. l aleshores abandonà el projecte de llei i aplicà l'antiga al senyor
Abad Conde i el féu catedràtic d'Universitat per obra i gràCia de la seva
voluntat 1 caprici...
-Es admirable aquesta sagacitat
caciqull ..
-Doncs no és més que una mostra! Com aquesta, a dotzenes. Vegeu-ne una altra: hi ha vac~nt a
Madrid una càtedra determmada,
El Consell de Cultura proposa per a
aquest càrrec, per unanimitat absoluta, el catedràtic de provincies senyor X (tractant-se de companys
meus, no puc donar noms). Però ~
celebra a València un acte politlc
de dretes. l'organització del qual va
deixar satisfet el Govern. Aquest,
per tal de premiar els serveis de
l'organitzador (el qual anomenarem Z>, li pregunta què distja, a
la. qual cosa l'interessat contesta
Q"ue agrliria una càtedra a Madrid.
Com podeu endevinar, el senyor
Dualde pensà complaure a l'acte
aquest senyor donant-li la càtedra
que corresponia al senyor X. ¿Es
grossa o no, l'aventura? Però no
acaba aquí la cosa. Ara entra la

autonòmic

El Tribunal de Cas ació de Cataluny

c senyor Sanchez Albornoz
Dec

part pintoresca. I és que el senyor X
s'assa-1:ent9 del que es pretén fer, 1,
sense pensar-s'hi gaire. es presenta
a Madrid 8 veure el senyor Dualde.
No sabem què v~ passar en l'entrevista: alguna cosa bem sentit dir
que el senyo!' Dualde Im\inuà que
crljaria els guàrdies d'assalt,. Però,
2mb tot. els arguments dpl senvor X degueren ésser prou eb..
qÜents o contundents per 8 convèncer el senyor Dualde, "1 qual U va
donar la càtedra. I aleshores, per a
premiar els servels del senyor Z, h
primera vacant que hi hs.gué- a Madrid la h! va donar sen~~ concurs.
oposició, ni informe del Consell Dl
res ...
-No feien C3S del Consell ... ?
-Cap! l cal que tothom tin!\,ul I
en compte Que Rvui és de les dretes. puix Que, a poc a poc, h~n
anat substituint tots els repub.icans. Però ja veleu... Fins aQuesta
altra caclcada va fer el senyor
Dualde: per a una altra càtedra es
presentaren "ls senyors H i B. El
Consell. unànime, sense un sol "C/t ,
en con>ra. proposa el senyor H. l al
cap dE' poc.' dies. ia "Gaceta" pubUca un decret dIent qu!' e< nOn1~:w
el senyor B. "d'acord amb el vot
unànime del Consell de C111t·:~p" ...
En canvi ha omplert E~Danya ue
Conserva toris.
-Es curiós. ¿I a què és d-:gut
aquest caprici?
~o crec si seran debilitats 'li!'iques d'aquest senyor.
-¿I el personal del minlst. .. r\ no
podia frenar aquests impulsos ca,.'.quils?
-El personal? Al contrao:ó! All!
hi ha una burocràcia retrògrad <I. I
audaç, que s'ba installat en els millors d esp:l.txos de l'edifici, i per a
la .qual aquestes qüestions cultura ls
són petiteses sense transcendència,
dèries de catedràtics... 1 al davant
d'aquesta burocràci~ hi ha un senyor de cognom slgT}Hjcu~lu en la
nostra Vi,l:! DRc;'Jnal: U>l tal senyor
Cicrva, de rroct<li>llch mnciana ...
Com pOOP'1 V9ure, al ('Oft:l t del senyor Dualde, callejo era un home
genial. M'interessa dir que el dia
que els republ!cans tornin a1 poder,
seran exigides responsabll!tats a tots
aquests buròcrates per llur obra actual...
-¿Creieu que en tot això hi pot
baver una influència clerical?
-Indubtablement. Però no és salament això. Espanya és ara governada per una Influència plutocràtlC9. odiosa 1 incomprensiva. Influència que persegueix un cup6 alt, que
el deute pugi. que els dividends
augmentin... i tot a costa d'aquestes econo¡nies absurdes en els pressupostos.
-¿La llei de Restriccions a Instrucci6 Pública, .. ?
~a bo podeu veure. Mentre s'han
donat 600 milions als grans d'Espanya, es tracta com a "petits d'Es!panya" catedràtics com Pidal, Asin,
Hernando, Marafión, etc., rebaixantlos mil pessetes a cada un en llurs
emoluments. l jo pregunto per
aquests grans Consells d'Administra~ió del Banc d'Espanya, de la Tabacalera, de les Companyies ferroviàries, als quals les restriccions no
arriben de prop ni de lluny...
-Per acabar: ¿Creieu que al senyor Dua.lde no se li pot corregir
'tota aquesta obra. destructora?
-Crec que si, naturalment.

Demà dimarts, 15 d'octubre, el
Tribunal de Cassació de Catalunya
reprendrà les seves tasques.
Creat per una llei del nostre Parlament, pel març de 1934, durant el
pr,mer perlode de la seva actuació
bo. portat una extstència brillant,
que fa honOT al seu president senyor Jaume Govern, a. tots els seus
magistrats I a la llei a la qual deu
la vida.
Però les dependències on, provisionalment, estava installat el Tribunal de Cassació de Catalunya desmereixien força de la importància i
del prestigi de la nostra institució de
justic!a. Emplaçat en el feixuc Palau de Justícia de Ba~celona , havia
de suportar tot l'ambient resclo"lt
que la burocràcia espa~yola havia
anat acumulant a l'edifici del Saló
de Fermi Galàn. El nostre Tribunal
de Cassaci6 s'ofegava entre aquelles
parets un poc rosegades per la pols
¡ plenes de cortinatges 1 tapissos
encarcarada ment seVe'1'S, POdran tro·
bar-s'hi bé els administradors de
jusUcta sotmesos a l'escalafó estatal, però els homes de la Catalunya
novella havien de resplIar un aire
més l1mpid. hav.en d'estar més d'acord amb l'esperit de l'Estatut de
Catalunya. El govern del president
Companys, que se'n donava perfecte compte va veure de bones a primeres qU~ les nostres institucions
havien de formar un món nou, un
món desconegut en les institucions
de cas::! nostr.l pertanyents a l'Espanya centralista, 1 que aquest esperit s'havia de manifestar en el fons
I en la forma.
Jaume Marco fou encarregat d'instaUar dins el mate.x Palau de Justicia les dependències del Tribunal
de Cassació de Catalunya.
Demà reprèn les seves tasques totalment reformat quant a la presentació. DEmà obre el seu segon periode d'actuació ajustant l'ambient
material que l'envolta amb .el seu
mòbil esp.ritual
Hom conta que fa poc, en visitar
les dependències del Tribunal de Cassaci6 de Catalunya una personalitat catalana, exclamà: "Ac! comença l'autonom!a!". En efecte, la persona més remotament estranya a
les nostres coses, la persona més IgnOTant del que és Catalunya, sl de
cop I volta fos conduïda al Palau
de Justicia de Barcelona i VIs·tc3
les diferents' dependències 1 sales
de la justic;a estatal i després le~ del
nostre Tribunal de CassaCió, mal no
podria creure que unes i altres formessin un sol cos i depenguessin d'una mateixa jU1'isdicció i d'un Dl!I teix

II
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pressupost; aquell home quedaria
ple de dubtes si li diguessin que es
tractav:J. simplement de les ret cormes
d'uns locals. Unes i altres 1~pen
dències del Palau de Justícia barceIoni responen a esperits discillts,
En un lloc una severitat trista que
imposa, no' respecte, sinó temor, i
a l'altre la claredat pròp:a de ferse les coses a la llum del dia: en un
lloc, papers amuntegats, pols,
mes amb maneguins, mobiUal'l l'Onec I a l'altre netedat, una .iecoTació simpàtica, OTdre, 311l:Jr a la
modernitat. El pes del P;ISSlt, amb
lN, ,'1 seu I:>elodramat¡SIT'e I JC1 C:>l1co::ptc tràgic, gairebé t(nonfic, de

La decoració del nostre alt Tribunal és digna. d'admiIact6; pOdr!em
fer-li potser, pel nostre gust, re~~t
de decorativisme, però la slmp'Ilclta t general, el bell contrast de coIOTS, l'escampall de claror, la sensació de neledat, a precisi6 d'establiment de cada sala I de cada detall, la serietat aconseguld~. sense
severitat és alguna cosa reelX~da l,
\ sobretot, ajustada amb l'esperIt. que
implanta l'Estatut. La Sala de VIStes,
amb una harmonia p.erfecta entre
els vermells de la tapISseria, els grlsos de la fustcTla I sòcols, el to
I acromat de es parets, el cro~ del
sostre i el nlquel de . la meta~llSterla,
amb els seus grans fmestrals de llum

I
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la
dependènciesjust[cla,
del vell presideix
Palau de les
Justicia;
lJesperit
innovador,
dedel
cosa
natura!. de
marxa aljov:al,
compàs
temps,
inspira les dependències del Tribunal de Cassació de Catalunya. Rancior i dinamIsme costat per costat i
enfront.
Jaume Marco ha comprès bé l'ancàrrec. Cada detall ha estat estudiat perquè campUs la seva funcl6.

El dia 27,
Ob,tuari
gran acte públic Ha mort la muller del
senyor Largo Caballero
de les esquerres

filtrada i ].s. seva 1lluminaci6 elt!ctrlca al sostre, amb la seva quasi nuditat d'armaments per no d streure l'atenció. amb el seu sòl de goma.
per a apagar els sorolls. amb la seva
alçada. racional, amb la seva .forma
per a ben distribuir la veu 1 amb
el teixit de cotó a les parets per absorbir els SOTolls, ba causat sensació
entre els magistrats de la vella jllSUcia; alguns digueren Sl muntaven
el bar del Palau de Justícia. Però no
bi ha dubte que en aque ta Sala de
vistes hom hi entrarà no pas amb
el temor d 'adés. sinó ple de la confiança que li inspirarà aquella claredat.
J. ROURE-TORENT
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Un ll,'bre de Don Manuo_l Azp.. n-a
•

Sa~utació

Presidio Pllerto Santa Maria
(;rtubre 1935."
(De "El Mercantil Valenclano")

.

cata anes

a la Monumental
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"Mi re~elión en Barcelona"
El senyor Manuel Azaña. té diver-

ses caracteristiques fonamentals en

aquelles paraules, fossin incorporades al programa. de govern. Això
en un pals on Lerroux, per tal de
mantenir-se al poder, no té el menor escrúpol a aliar-se amb les dretes més reaccionàries, i en el qual
les dretes, per tal d'ocupar el poder,
no tenen la més petita repugnància d'unir-se a Lerroux, equival a.
una veritable revolució.
Contra Azafia es va fer la unió
sagrada. La unió sagrada de l'odi.
de la impotència, de l'enveja. Davant una concepció política de dignitat, d'austeritat, de fermesa ideològica, d 'independència, s'alçà un&
altra concepció pol1t!ca, la vella, la.
caduca, la que considera el poder
com un gaudi I no un serve!. l con.
tra Azafia s'aixecà. una campanya.
t3n violenta que per 6 trdbar-ne
una de pariona caldria acudir a. la.
que va. commoure França. quan el
cas Dreyfus. L 'atac franc es va considerar poc eficaç, i es va recórrer
a un cúmul de roïndats, de calúmnies, de falsedats, d'injúries, culminant en la seva detenci6 a Barcelona, amb motiu dels fets del sis
d'octubre, tot i sabent que l'illustre
ex-president del Consell de ministres de la República era. totalment
aliè e. la seva preparaci6 1 al seu
desenrotllament.
Però els enemics d 'Azaña ho van
fer massa fort. Carregaren amb exageraci6 contra ell. l el resultat de la
campanYa fou totalment contrari al
que els seus directors es proposaven.
Tot el fang que llançaren contra
Azafia es convertí en un ferm pedestal. que donà a la seva figura.
proporcions gegantines. L'odi, portat
a la Injustícia, despertà en les masses. que són sentimentals i tenen un
fi esperit de justícia, una reacció
afectiva.. Davant la consternació dels
seus enemics, Azaña s'anava convertint en una figura popular, una cosa.
alxi com un mite republicà, en l'encarnació viVa de l'esperit que el 14
d'a'bril va commoure el poble espa.
nyol. en la representacl6 excelsa.
prestigiosa, augusta, de la RepÚblica. Al voltant d'Azafia hi ha no s0lament les masses que mantenen la.
seva. fe en el sentit repUblicà del 14
d'abril, sin6 àdhuc aquells que durant el bienni, per impaciències, per
creure massa baix el vol de la República, s'havien apartat d'ell. Avui,
el nom d'Azafia és l'aglutInant que
agrupa les masses arborades pel fervor repUblicà. En la revisió de va.lors que el poble ha hagut de fer
necessàriament, pel rumb que la RepÚblica ha pres, Azuña és el valor
suprem. la figura. cim,
Aqu1 salta, inevitable, un altre sug_
geriment... No hi ha cap més polftic que sigui capaç d'escriure, en la.
situacl6 d'Azaiia, un llibre tan serè,
tan equànime, tan desapassionaL En
la. narracl6 clara, Simple, imparcial dels fets, hi ba, no solament la
Justificació de la innocència d'Az&¡ia, sinó la manca de raó I la inju.st1cia de la seva persecució, No deixa
un .sal cap per IIlgar, cap detall per
aclarir, cep fet - per mlnuscul Q
sigui sense la seva ~ltpl!cacló.
Però la justificació de la
va conducta està en un to tan elevat, d'Una
I4In excelsa. serenitat, que l1egln~
"Mi rebellón en Catalu[¡a" es comprèn ensems qu la vilesa dels US
enemics. la grandesa espiritual, l'altura moral del pollt!c que
en
aquests moment6 l'esperança d

13. seva personalitat que el converteixen en una antítesi del t~us corrent del politic espanyo!. Es home
d'idees clares, de conducta recta. Es
bome d'una austeritat incommovi'cIe. No a>dula la massa. per a obteA Madrid ba mort la senyora Con- . nir adhesions, ni els que ocupen p0cepci6 Calvo, muller de l'ex-ministre
sicions elevades per tal d'aconseguir
socialista senyor Largo Caballero, el
mercès. I ;per si això fos poc, hi ha
qual ha estat tancat a la presó duuna altra cosa que se 11 perdona
rant un any sense que el jutge hi
molt menys que totes les seves altres
bagi trobat causa, i que es trobava
qualitats: té talent. Un bome de taa casa seva en presó atenuada per
lent, honrat, incapaç d 'una claudital d'assistir a l'operaci6 que s'hacació, que creu que la polftica és
via de fer a la seva muller, en la
un servei que es presta i no una
qual ha trobat la mort.
'Possibilita t de guany , havia de produir en la vida pública del nostre
Rebi el senyor Largo Cabanero el
Per part de la coalició d'esquerpafs, com en efecte ha ocorregut,
testimoniatge del nostre condol més
res catalanes s'estan fent els preuna veritable commoció. Contra ell
sentit.
paratius per a la celebració d'un
s'havia d 'aixecar, com es va aixecar,
acte públic, el qual probablement
la turbonada dels interessos ferits
Ha mort la mare del
en l'ordre moral i en l'ordre matetindrà lloc el dia 27 del mes d'ocrial. L'Espanya caduca que no comcomandant Jaume BOElch
tubre actual. Si circu1TUltàncies
prèn la possibilitat d 'existència d'un
alienes a la voluntat dels orgaDivendres, a la tarda, després d'upolitic amb el sentit ètic que Azafia
nitzadors no ho impedeixen, hi
na ràpida malaltia, va morir la serepresenta, bavia de reaccionar conha el propÒSit de celebrar-lo a la
nyora xaviera Grassi i Bosch, vitra la seva aparició en un medi poEl dissabte passat, primer dia de
Plaça Monumental o en un altre
dull. del coronel d'infanteria Jaume
lftic de comparatge, de mediocritats
Ja. reobertura del Centre Catalanista local de considerable cabuda. Bosch i Fernàndez 1 mare del nosdisposades a tots els sotmetiments,
d'Esquerm de la Rambla. de Cata.- Aquest acte, que promet revestir
tre amic el comandant Jaume Bosch,
de lacais servils de qui paga més bé.
lunya, 6, els locals de l'entitat es gran importància, serà l'tnici
que es troba actualment pres al peUn pais que tolerava sense protesta
veieren continuament concorreguts dluna activa campanya de 1Jropanal del Puerto de Santa Maria, de
que ocupés la presidènCia del COnpels nostres amics i sitnlJlatitmnts.
Càdlz.
sell de ministres - per a no citar
En reobrir, després d'un any de ganda que les esquerres catalaRebin el nostre condol els famimés que un cas - el presldent del
clausura governativa, 16 Junta del nes pensen emprendre per a filiars de la bona senyora i particularConsell <!.'Adm1nistrncló que tenia al
Oentre saluda tots els republicans xar democràticament la seva poment el nostre amic Jaume BosCb,
seu càrrec un dels monopolis més
':i'esquerra i adreça el seu record als sició polit ica davant del poble de
que s'ha trobat lluny de la seva mare
afrontosoo que es coneixen, havia de
IIlmlcs a."osents.
Catalunya.
en aquestes tristes circumstàncies.
sentir almenys certa estranyesa de.vant el fet que ascendís a la presidència del COnsell de ministl'es un
home que no tenia -ni volia tenirla més petita concomitància. amb
tots aquests negocis que durant
molt de temps han exercit en el nosEl setmanari republicà d'esquerra
tre medi pol1tic una influència directiva. ¿QUè bavia de 1er un politic independent en un ambient en
el qual els governant¡ actuaven al
dictat d'interessos particulars, sense
que l'opinió mostrés la més petita
ombra de rubor? Jo he sentit dir
moltes vegades, a g"nl que passa
per raonable, que Azaña hauria estat un gran polit!c si, per exemple,
es publicarà com a diari a Madrid a partir delt5 del pre~nt.
no s'hagués obstinat a acfensar els
E()('jallstes i els catala"1istes. Ah!
Però ¿és que es POt tenir el criteri
que Espanya necessit", Ulla legisla..
CIÓ social progressiva I que les aspiracions de Catalunya s6n legitimes,
i una vegada al Poder, per tal de
guanyar-se simpaties I mantenir-se
en les posiCiOns conquistades, oblldar-se dels Ideals la. defensa dels
diari del matí,
quals davant l'opini6 li ha donat 11
un poUtic una determinada personaserà la tribuna de les esquerres -espanyoles.
litat? El politlc del tipus Azaña va
al Poder precisament per servir els
Republicansl, el vostre diari serà
ideals que constitueixen el seu programa. El fonament de la personalitat indestructible que Azañ.a. té
davant el poble català. prové del fet
que, en estar al Poder, sense una
vac!Ració, convençut que no feia més
que complir amb un deure de consciència, portava a la pràctica unes
idees sobre el problema català que
¡ pàgines diàries
anyS abans, quan no somniava arribar a les esferes governamentals,
oèntims
havia exposat en el banquet que es
donà al restaurant La Pàtria als
1ntellectuals republicans. amb motiu
del viatge d·intellectual.s de Castella
organitzat p!'r C>lmbó. Potser molts
Redaooió i Administració: Mayor, 6, pra1. - Madrid.
havien oblidat aquelles paraules
d'Azaña. Però n'hi ba.VIa prou amb
què les recordés ell. perquè, en ~er
elevat a la responsabilitat de regIr
RepÚ'blloa.
els de.Uns naclona , aquelles icteee,

"En el debate parlamentario
de explicación de la crisis, el señor Chapaprieta, a quien se reconocen excelentes lntenclones y
deseos, hubo de aludir a la grave
sltu.ación exterior con una frase
que clerra de una vez: la de que
el Gobierno har1a lo màs conveniente a los intereses y al bien
de España. Suponemos que esc
mismo han querldo hacer en todas las ocasiones y momentos
los que la han desgobernado. El
señor Chapaprieta recabó la soliclariclad de todos y la confianza
de todos. Pero, ¿es que el actual
Parlamento, incompleto y fracasado, puede esperarla? ¿Puede
pedirla un Goblerno que mantiene los estados de excepci6n,
se dice continuador de los Goblernos anteriores y, en suma,
està constituldo por las fuerzas
que han destruido lo que han
podldo de la Constltuc16n y preten den revisarIa? ¿Es que la inmensa mayor!a de los sectores polltlcos y sociales que trajeron la
República pueden concederla?
La pugna que aqu[ se ha desatado, y que todav1a està en curso, ha sido un eco de los princIpios y de las concepciones que
amenazan la paz del mundo,
¿C6mo vamos a dar la confianza a este Goblerno? Pero aun
suponiendo que acertara a servir
los intereses de Espa.fia en esre
grave problema, los elementos que
lo forman no tlenen el derecho
de pedir la confianza para nada
a los representantes de una opinlón que tienen perseguida y
mantlenen sojuzgada, El única
camino para saUr del estado de
confusi6n y de perturbacl0n que
arrostra el pr.ls es el restablec1mtento de la legalid:l.d constItucional en el Municipl0, la. ReglOn
y el Estado y la convocator!a lnmediata de elecciones legislat!vas. A mi juicl0, esta debe ser la.
posiciOn invariable de las lzquierdas españolas,
L'JIS COMPANYS
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pcr L. A YMAMl í
Exactament com va caure la primer República espanyola l'any 1874,
ha cal¡ut ara la República grega.
Tsaldar!s ha repetit la gesta - ¡ben
poc gloriosa I - de castelar, 1 els sabres dels generals han obert el ca..
tIÜ a la restauracl6 monàrquica,
¡Que n'és, d'1nteressanC, la pollUca
~al

Condyl1s, elevat &\'Ul 1\1 lloc de regent en espera del retorn del m0narca. ha\1a jurn~ defensar la República. S'a.utoquall.flcan. de vell republlcà per haver estat fundador del
partit ra.d1cal i per haver format
part¡ del primer govern de la Repúbllca. Quan Ven.lzelos ¡¡e sublevà el
dia 6 de març, Condylls dirigí la repre6S16 i &firmà, triomfant aquesta.

I

A oontlnuacló parlà el I1der moDàrqu!c, gEneral Metaxe.s, qui prometé al nou Govern l'entusiasta ajut
del seu partit,
8egu1dament. a. proposta del general Condyl!s. es posà vot.ac16 la
qüesUO del règim. i l'Assemblea votà,
per unanimitat. 1'a.bolicl6 de la República, l'aplicació immediata. de la
Con.stltuc16 monàrquica de 1911 i la
11xació dt' la data del 3 de novembre
per a la celebració del plebiscit.
Igualment s'acordà Que, mentrestant s'encarregui de la regència el
president del Consell, general Condylls.
Seguidament el president .:'eclarà
que l'Assemblea Nacional ajornava.
les seves sessions fins després de la
celebracl6 del plebiscit."

popular, per mitjà del plebiscIt anunciat per al dia 3 de 'Jovembre, la que
proclami el seu reoorn. MagnUic!
Men~t. ha
estat abolida la
ConstitucIó repUblicana 1 restaurada la del 1911; ha estat. declarat
l'esta~ de euerra a tot el pais; ha
estat tancat el Parlament; ha estat.
implantada la censura per a la premsa; l'ha prahi.bit a.J:s camperols que
penetrin als lava'" d'Atenes; lexèrcit és al 0IUTeI' per a mantenir l'ordre pÚblic ...
El plebiscit, és el&:', rntlflcaro la
declsl.6 de l'Asemblea Nacional. elegida - cal recordar-ho - amb l'abStenc1ó dels parUts d 'esq-.Ierr&. El rel
Jordi podrà tornar tr&DQUíl a ocupar el tron. Els petits eSCl'Úpols Que
ara pugui sentir hauran estat vençuts.

•••

Es Interessant. perquè consUtuelx
una pàgina exempl&:' I f\lliòonadora,
la reunió de l'Assemble$ Nacional
durant la qual el president del Consell. Tsaldarls. donà compte del cop
d'Estat. Pet' això en reproduïm la
part més essencial de la recensl6
publicada per la premsa:

que ell havia salvat la República.
D'ençà de la proclamaclO de 1& República. Condylls esmerçà tota els
IlCUS es!orÇ06 a captar-se la simpatia d;) republlcans dubtosos amb el
pro}lÒ t ''Verbal'' de conquistar adeptes al I:.OU règim. Governa amb ells..
Amb elis repr1m1 la rebel11ó de VenI.z.e:Oti i per elis fou homenatjat com
a salvador de la Republ1ca. Els seus
am1cs - nous amics, Incorporats
per ell al regim republicà - aconsegu!ren dominar-lo. De concessi6 en
co~cessió, Condylis ha arribat on és
aro!: a fer de rel Interí en espera. de
l 'arr:òada del rel efectIu.
eloqüent és 1& trajectòrla de
ylis, DO ho és menys la del fins
ara President de la Republica &en
za1mis. S. E. grega fou monàrqUiC la major part de la seva vida.
Es "converti" al repUblicanisme per
d1ve!Y;ènc es personals (¡mb- tol rel.
Condylla, el seu home rie confiança
era, per a ell. el salvador de 1& pàtria I el més ferm defensor del récIm. aquell règim que - sotmesos
.... sabres dels generals - acaben
cl'ent.erra.r entre tots dos,
Els fets han donat la ra6 a ventzeles. Es rebellà quan els populistes
entn.ren a formar part del nou go1'et'1l pel'Què bo considerà un perill
per a la República. Fru vençut. S. E.
el Pres1den~ de la Rep:jblica, senyor

a

tor-

nar immediatament - en avió! - a
Orecia, però el monarca ha tingut
un gcst. Tot I Que la voluntat de
l'Assemblea Nacional s'ha manifesta~ monàrquica, no en té prou. Vol
tornar a fer de rel amb to~ les garanties. Vol que sigui la voluntat
G

(De Llufs Companys en un article publicat a "El Mercantll Valenciano".)

f. B. P.
no són oap uarantia pBr al nat
TraCo¡

Quan Alemanya, estripant el
tat de Versalles, va fer perillar, mesos enrera, per mitjà de Hitler, que
es dispoaava a tenir l'exèrcit que li
donés la gana, la S, de N. va votar
la censura per aquesta actitud. unànlmement, llevat el vot en blanc de
Dinamarca,

Alesho~. Ja "CEDA. per mitjà d~l
seu òrgan Ya, va dir que la Republica espanyola no havia <1'haver votat aquesta censura,
Ara, quan la República espanyola,
a 1& Societat de Nacions, haurà de votar ]es sancions econòmiques a l'estat agressor Que ha infringit l'article
16 del Covenant. la CEDA. per mitjà.

L4DA.
LES SEVES CREACIONS
PERELADA, número 16 (aperitiu)
PERELADA blanc i negre
PERELADA moscatell
PERELADA, pr1mera cava
XAMPANY PERELADA
Doux - Dem1 doux - Sec
GARANTIA:
Embotellats a les mateIxes caveS
del Palau de PereJada

F, QuIntana, Lhlrla, 125

"Desde la fecha de constitucl6n
de Jas actuales CorLes, va para
dos afios, no ha podido viv1r España su legalldad constitucional
y democràtica, Aparte del empe!lo de 1alsea.r los preceptos de la
Constltucl0n Y del propòsita de
revisarlos, no han reaUzado nInguna. obra eftcaz, Las crisis pol1t1cas trecuent!simas se han ida
haclendo, deshaciendo Y rehaciendo para acomooaIse a las dlversas fases de descomposic1ón
del bloque gobernante, Quizà esta crisis de abora sea la última.
Ella dependerà no solamente del
deslgn1p tenaz que basta el presente se ha impuesto, sino de la
actitud llmpla y firme que puedan adoptar las izqulerdas del 14
de Abril, porque el pueblo las sigue, y espera y confia en esto:
acuerdo unànime de un pensamlento pol1tlco, mantenido con
firme resolucl6n."

Bs governants de la

-

Agt,:

que aquest problema Q'le divideix el
poble grec des de fa vin~ anys fos
resol~ per la lliure voluntat popular
1 no mitjançant coaccions que no resolen res defl.n1tlvament. &'Con~ que
la Q,iestló del règim const.ltuïa un
Important obstacle per to. l'establiment d'una vida política normal, però calb esperar que el plobl~na s'hagués solucionat sense coa.cclons. pel'
la qual cosa protesto cnèrgl~ament
contca la Introm!ssló dels militars p.n
els assumptes que són de l'&!tlt. i
declaro que el Partit Popular romandrà fidel a les institUCions pe.rlamentàries, l , p€'r conse<¡ij¡mt. no compareixerà més a l'Asemblea. Nacional
mentre aquesta no pugui deSènvolupar la seva tasca sense violentes c0accions de les forces armades."
PronuncIades aques~ pa.raules, el
senyor Tsaldar1s abandona el saló de
sessions seguit de tots els dIputats
populistes. Romangueren al saló els
diputats filo-monàrquics.
En ésser fora del sal6 el ¡;enyor
Tsaldarls i els diputats del seu grup,
ocupà la presidència de l'Assemblea
el cap del nou Gabinet militar, general CondyUs. qui procedi a llegir la
declaració ministeriaL
Declarà que el nou Go"ern s'esforçarà a restablir l'ordre al ¡>ais i procedirà a la celebració tlel plebiscit
que ha de decidir /<Oore el futur règim de Grècia. Aquest plebiscit se celebrarà en la data allte7Ïonnent fixada, o sigui el 3 de novemb.rc.
En el que es refel'~1x o. Ja. pol!tlca
internacIonal, el nou Govern declara que continuarà la q'le s'ha ,ingut
desenrotllant fins ara.

El senyor Tsaldarls segui dient:
"Jo DO valg voler perllongar la meva
entrevista amb els generals 1 vaig
reUrar-me immediat!lme:lt per a
convocar a l'acte el Consell de ministres i explicar el que havia succeï~. No vaig voler conUnuar l't:ntre-vista perquè considero que els milltars no tenien el menor dret a coaccionar el Govern lnwrvenlnt. en els
BeUS assumptes. En el Consell de ministre8 valg adreçar-me als m1nlstces
de la Guerra, Marina i Aire, per
demanar-IOl! sl es creien Ilmb prou
forces per a fer front a la. rebellió;
1, com que em donaren una. ràpida
resp05ta negaUva, vaig: considerar
que no tenla altre cami que pMsentar la dIm.JssIó I alx.i ho faig. Per
aquesta raó, valg d~clarar als ¡>triodistes a la sortida del Consell que lli
havia cr1s1 total per haver estat enderrocat violentament el Govern.
Em dol vivament focorreguC, per
tal com jo haurla desitjo.t que el p0ble grec es decidís amb tota llibertat
sobre la. qüestió del règim.. Jo volia

ZaImls I l'ale&hores mi~tre de la
Guerra, general Conljylls, aftnnaren
que 1& revolta de Venlzel06 era del
to injust.tflcada. perquè el règim no
perillava.
l el rég:lm acaba d'ensorrar~ gràcies al cop d'Estat dels populistes
catòUcs. Incorporats a la Repúbllca
pel general CondylLs. l'entrada dels
quals al govern origInà la. revoluci6
venlzelista. El general Papagos ha
fet de general Pavia. Ha estat el
braç executor. Però els autors veritables de la ca1gucla de la República han esta~: S. E, el PresIdent i
el fundador del partit radical
Això és el que ha passat a Grécla.

•••
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L'ex-president de la RepÚblica
gre~a, ZAIMlS

L'EX-REI JORDI DE GRECIA

El rel JordI ha estat invitat

TSALDARJS,
cap de) Govern grec destituït pel
cop de força del ceneral CondyJis

"El President de l'Assemblea senyor Voz1kJ.s, visiblement emocionat,
declarà que els e6d'!venlments que
acabaven de desenrotllar-se suposaven una vlolència als C05tums parlamentaris. Per a demostrar-ho ll~i
les e<mminacions dil'igldi!S al .t>res.ident del " Consell senyor Tsaldaris
pç). Comitè Revoluclon'U'i mon.'\xquic.
IliSegu!dament féu ús de la paraula
el propi senyor Tsaldarls, qui explicà les circumstàncies en què s'havia
prodult 11\ calguda del Govern, degut
a la coacció decidida de l'exèrcit.
Explicà que al mati rebé la. visita
d'una comissió de tres generals de
diverses armes 1 tlD almirall, integrants. segons semblA., del Comitè
Revolucionari, els quals en :lom de
totes les forces armades de Grècia
exigiren la dl.mi&sló del Go'lem.

EL GENERAL CONDYLIS

BA UD/NA

G.

de] seu òrgan "El Debate", escriu Que
els representants de la RepÚblica espanyola poden abstenir-se de votar
les sancions. Diu:
"Pero tamblén pueden los represen tantes de un Gobierno no estar
convencidos de la extstencia de la
falta o de la gravedad de la misma
o no juzgar equitativa la sanclón que
se propone o creer que su aplicación
causaria màs daño que provecho a
la causa de la paz."

I

El cap antifeixista Uallà, que
resideIx actualment a París, Joscph Emmanuel lHodigliani, que
fou membre del Parlament italià durant quatre legislatures, ha
manifestat, en una entrevista exclu.!riva a la United Press, que
Itàlia no podrà resistir les E.normes despeses de la campanya a
tot estirar més de crnc mesos.
-Si la Societat de les Nacions
aplica sancions econòmiques sense perdre ni un moment, MussollDi haurà de cercar una solució
pacf1lca al conflicte ltalo-etiòpic
molt abans--ha pronosticat Modiglianl-; però en aquest cas és
difieil predir l'efecte que una
sobtada paraHtzació de la campanya tindria en l'opinió italiana, la qual ha estat caldejada amb
excés.
ModÏltlanl ha contInuat dient:
-El règim dictatorial ha &l1'ibat ja a un esht de desfeta ec)·
nÒmica. Aquc!!t", és la raó de l'expedició africana.

Interessantlssim. exemplar, edJ1tcant. Tsaldaris, davant l'Assemblea
Nacional, s'avergonyeix <tel '.ue ha
passat. cedeix el lloc a Condylls. e
President Zalmls - S. E. - deixa
fer. Mentrestant...
La República Ja. no existeix. Quan
el 6 de març venlzel06 va. rebel:1ar-se,

VENIZELOS
Tsaldarls, Condylls i Za.lmis. qua!11lcaren el ¡;eu intent de crunlnB.!. Declararen solemnement que la República no permava,
Ven1zelos avui condemnat a mort
1 exiliat, tenia raó .. ,
ZalmLs. Tsaldaris I Condylis feren
molt bé de perseguir-lo,
,Si la revolta del dla 6 hagués
triomfat, el mOD.'lrca continuaria essent ex-rel. ..

HI ha una cosa, quasi dlr1em una
virtut. que hom reconeixia de bon
gust als oonservadors: llur adhesIó
a l'autorItat. "¡Nosa~res. sempre al
costat del poder públic l'' semblava
que ens diguessin constantment
amb paraules i amb a.ctes. "Allà on
es dreça una autoritat. allà ens teniu disposats a acabar-la",
I realment la història. del conservadorisme és plena de fets que de-mostren la constància d'aquesta
adhesió. L'endemà. d'u n canvi,
àdhuc d'un canvi revolucionari,
hem vist les comlsslons de "forces
vlws", els homes amb a\g'unA C06a
per perdre, els amics incondicionals
de l'ordre, anant a saludar els nous
jerarques. I des de lluc punt de vlsta, aquesta actitud era ben ex¡plicable. L'h.on'or del pillatge, de la.
disbauxa, del desencaden.am~nt dels
instints. pujava per damunt de t0tes les allz'es oonsidecaclons. Volien
que algú manés; sabien que per injust i brutal que sigui un home investit d'autoritat, mai no e6gJ.eia
tant com una canilla folla i desferm.ad.a., Repetien la frase que hom
atribueix a Goethe: "Primer la Injusticla que el deeorore", I l'aplicaven en ocasions que no tenien res a
veure amb la que féu esclatar
aquesta sentèncJ.e. en lla.vis de l'à.1!ga de Welmac.
¿Que l'autoritat tenla un origen
tèrbol? ¡La qüestió és que es fes
respectar I ¿Que els seus actes no
eren gaire pulaes? ¡No cal mJrar
prim quan es tracta d'assegurar la
pau púb1l.ca! De més a més, en
aquest món ple d'~ureses, ja era
admès Que els governants no s'inspireo;.~in sempre en principis r1g1ds,
sinó que, \.ot mer tenint un ordre
exteni prO.l fenn Pflquè el comerç
1 la J.ndli.s1T1.a fes¡::in lluc via, podien
a.tribuir-se alguns privilegis i arr0donir llurs pato'lILonJ.s.
L'actitud cODSe!vadora ha estat
aquesta en moltes circumstàncies, i
era licl~ lmagi,ur q¡;C no podia és.ser d'altra manern, No obstant, el
món modern ens ofereix arn'!> insistèncla una mena, una nava. mena
de coe=rvadors que examinen amb
un rigor de".,8()()s1;uma.t, els títols de
l'autoritat i àdhuc arriben a combatre-la amb vehemència.
Que ocorregués això dura.nt el
bienni d'Azaña i els socialistes no
fóra gaire significat! u. Per gra.n
que sigUi el fana tisroe (Jue els conservadors experimenten clavant el
Poder constltult, és s!lbut que hi
ha greuges Que, per tocar aquells
mateixos Interessos qu{' són Ja. base
de llur prudència, no són oompor-

Les MOnS polítiques
inyocades

tats amb ca.1ma. Un propietari rural que es trobave. constret de cop
i volta a pagar jornals decorosos
als de
després d'haver pagat
fam, evidentment, no cuü.ave. a inc1inar-se davant el govoern responde dir
sable d'aquest canvi. Es h
Que la indicació dels homes d'ordre
envers qualsevol força que es demostrés capaç de mantenir-lo, implicava sempre un principi de reconeixement dels drets adqu1rlt.s.
Els homes d'ordre no han estat mal
devots de Qualsevol ordre, slnó d'a,..
Quell ordre Que sota aparences més
o menys noves, els CODS~rvava llurs
privilegis o llurs oomoditats essencials. Tolernv.en. tot remugant, que
els retallessln les ungles, però de
manera que poguessin tomar a
créixer en un demà pròx.lm.
Es com,prensible, doncs, que els
conservadors i sobretot els conservadors espanyols, no feS51n bona cam al govern Azafia, ni a cap altre
que no cuités a fer-los l'ullct. d'una
manera tranquUJ1tzadora, El que
costa més de comprendre és que
llur devoció per l'autoritat, tanmateix arrelada, falli com està fallant
en el conflicte italo-a.blSS1nl.
Diguem en honor de Ca.talunya
que encara entre nosaltres són força nombro506 els homes de tarannà.
conservador-eutorltarl Que veuen
amb bons ulls els propòsits de la
Societat de Nacions adreçaU! a imposar el respec.t.e del Pacte, manifestament lnf.r1ngit per una de les
potències que el signaren. Per a
nombre de conservadors catalans
no és un motiu d'indignació i de
sarcasme que per primera vegada
en la història es dibuixi la. figura
d'un podev: intemaci=al efectiu ...
Però, Déu meu, quanu, .homes d'or-

«El Mercantil Valenciano)) ha publicat un article
de Lluis Companys, titulat
«Unos comentarios a la última crisis)), que acaba així:
((Indalecio Prieto en unas
declaraciones hec has en París aboga por la constitución
de un frente común que despeje el ambiente, aúne los
esfuerzos y restablezca la
normalidad y la seguri¡}ad
de la República, en la ;>l~ni .
tud de su contenido vital.
Las izquierdas tienen la mayoria del país y se les responde coIÍ la .testaruda imposici6n de una trayectorla,
que 8610 el país puede meper J¡JCl.NÇ BERNADES
tar, Ningún otro dai'íQ es
la diplomàcia. La seva escola gaudia
d'un positiu prestigi, 1 sense remunmayor que el da:n.o y el pelilar-se a temps pretérlts. només recorgro de la situaci6n predarem dels nostres temps la magistral hnbllltat que representà trencar
sente. II

dre, quants diaris que es dlu~
amlcs de l'autoritat i quI \l8..sse

per Innombrables injustícies &o~
a condició que els carrers siguin aegurs i transitables, Que les comuni_
<:aClons funcionin regularmc-nt i que
als mercats no manqui vianda
abundosa, ara voldrien que la Lliga
de Nacions no apliqués cap s.ancl6
i consentis bonament a convertir-se
e~ un espantall ridfclll I ens privés
d una garantia tan fallible i tan feble com VUlgueu, però que només
de saber-la forta ja li perdonen qui
sap les tares, s'han manlfest:l.t abertamen~ parUd.a:'1s de l'anarquia internaclOna~, i amb l'excusa que
s'han comes molta p:w:.s, d.emanen
a (llIts que es COD.senti la perpetració d'Ull altre!

Els Qui davant un gOVernador general I...
't
,
, es ll€ven el ca,..
peU i canten els goigs més entusiastes, ara troben que la. Gran
Bretanya no hauria d'exigir el compliment d'un pacte solemne. Els
d'una &8 ntia de pau, sols perquè
l'int&ès d 'Europa coincideix Rmb
el de l'Imperi brità.n ic !
Sembla que el conservador, l'autoritari, avesat a. no mirar prim en.
qüestió de tíools i de procediments
hauria d'ésser el primll'!' a fellcltar~
se d'aquesta coincidència que pot
escurçar un conflicte armat i contribuir a crear una. nova força apai_
vagadora, Doncs, no. En aquest cas
concret. l'amor que sent per les
formes dictatorials s'emtpO:rta. les
seves prudéncies i el duu a preferir el triomf d'una. voluntat nacional exacerbada fins al deliri que no
l'autoritat d'un organisme tlpi(:ament conservador,

Al costat de
Anfonio Espina

I
I

~UErr GüUlra rbi~
(Ve de la pàgina U.I

CARLES SOLDEVilA

toia

L'aJ.legat llegit a la S. de les N, per
la "triple aliança" en el mes d'agost
Aloisl, pr€'sen tant l'Imperi abissini
c!,m una potènCia endarrerida i en de 11114, i passar després a engrossir
els rengles d el.. aliats.
estat de barbàrie podria haver-se pres
Aquesta ttbdicló sembla ara haver
en consideració sl no es contradigués
tant amb les asseveracions que els sofert un cop molt dur, gràcies a
mateixos itallans havien fet a. la Mussoli.lll I a la seva pràctica feixlst1ca en el domini de la politlca
S, de les N, en la reunió del 20 de
Intecna(';or'~l. Perquè la més elemenSl:wlLbre del 1923, quan Et10pla detal ;>rudèr.ClJl aronsellava als dirimanava ésser admesa com a memgenta italians conèixer l'erJ,a.t d'obre d'aquell organisme. En aquella
ocasió, Anglaterra s'hi oposava, ~on· . plr,ió dels Governs Interessats en els
afers d EUopla; fins volent prescindir
slderant que l'estat rndarec1t d'E:I().
de la. 3. de les N. no podia prescinslderant que lestat endarrerit d'Etiodir de França 1 d'Anglaterra,
eló de les ¡Nt.èIJ(:ieb occidentals per
F..s possible que en l'entrevista Laa fer entrar el pais africà. en un
val-Mussolini celebrada a. Roma, la
(ami de progrés. Es demanava indIqlÍ~stló fos abordada. Es curiós i alre(,~Bment un .nandat sobre Etlop1a,
gun die. se sabrà per què, els dos hodurant alguns anys, França, que vol
mes è.'Estat no ban dit mai sl n'haviure en pau amb toUlom I que té
vI~n parlat o no. En canvi, és eviInteressos ;. Etlopla, adop~ la re~
dent que I~lia no havia rebut cap
lució de I,¡¡ncar els ulls. En canvi, Itàindicació d'!\nglater~a que fos favolia fou l'atJvocat defensor de l'inrable en el més 'mülim, per a emgrés d.E.ll,Opia 8 la S. de les N.
prendre 1'11 rentura.
Era l'any 1923, o sigui en règ1'll
Ací radica ei fracàs inicial de Musfeixista, I mireu com parlà el comte
sohn! 1 els seus agents: l'haver desLongare, delegat Italià en la. reunió
conegut d'una manera tan Increïble
de Cú:ebru:
la pràctica britànica, que és avui
"Tots el:; infonnes rebuts permeten
eractan::ent la de cent anys enrera,
assegurar que el tràfic d'esclaus està
en matkria Internacional. l no absprohibIt per les lleis ablssinies, que
tIlnt, Mussolini, a Londres, hi té a
el castIguen fins amb la pena ca.Grandl. un dels homes de més prespital
tigi en el feixisme, encara Que les
La dulcificació progressiva dels
relacions personals entre ells dos
costums ha portat un millor beness'haguessin afeblit en els últImS
tar en la sltuaci6 dels esclaus, fins
temps.
al P:Ult ~ue ja no es parla d'es.1.. ensopegada diplomàtica podia ha.clavitud, sin6 de servitud," A contiver-se solucionat per procediments
nuacIó, el delegat italià es despendiplomàtics, lluny de fer-ho emprant
java en grlIDS elogls a l'esperit proel to de repte que va prendre el feigressiu del Ras Taffarl, aleshores rexisme i amenaçant amb actituds ca.gent I av¡;I emperador d'Etlopia, "natastròfiques, Amb això no féu més
ció que lla conquerit els títols de
que exasperar l'opinió bri~nlca, i
noblesa que I! cal reconèixer," . '
avui el Duce es troba que arreu del
~ clar que aquest infonne fou remón hom mira amb aversi6 els seus
but amb una rialla general 1 la reprocediments.
plka ,an ésser els famosos reporLa tramesa de tropes a la Cirenaitatges del francès Klesser i d'un nordca, com una amenaça d'Invasió d'g.
americà, Oll es pintava la vida ablsgipte, ha estat el "flasca" definitiu
sioia amb ¡; nE colors tan tràgics, que
del feiXisme en l'aspecte diplomàtic.
hom es pr(guntà per què Itàlia havla
La contesta no es féu esperar: mig
tingut tant d'Interès a protegir l'asmilió de tones de la marina de guerpiració d'AbLo;s1n!a en lloc de sumarra britànica es concentraren a la Mese a la !ru;ll"uació feta per Anglaterera, dp. pL.l.!ar primer el pals endarre- diterrània en 72 hores, El gendanne
de les mars ensenyava les urpes,
rit sota un mandat.
I avui en l'ordre diplomàtic, ltàl1a
Aquests 8Ón els fets, El 20 de seés presonera d'Anglaterra, Que s'a.temiJre de 1923, Itàlia advoca per
ferra a 1& S. de les N., per tal de
l'admlSl;ió d'Etlopla a la. S. de les N.
defensar el "Covenant", ~ veritat
En el me.. de setembre dol 1935, o
que en aques~ últimes hores, els
sigui dotze anys després, I quan està
feixistes semblen fer marxa encera I
provat quI' els esforços d'Etlopla han
parlen ja en un to més moderat pel
nnat dirigits a millorar la situació
que afecta a l'organisme g1nebrl. Es
del pafs - que només han aConseevident qlZl' si la S. de les N. no
guit en un" minsa escala - Itàlia
claudica, Itàlia no tindrà més remei
pretén que 1'1. S. de les N. expulsi els
que ceair I avenir-se a trobar la fór.
etíops considerant-los Indignes de
mula .1e solució al confilcte dins del
seure &1 costat de les nacions civlmarc de la S. de les N" per molt
liu:aaes.
que això 11 repugni.
La. incongruència d'aquest gest
,
salta també prou a la vista.

El fracàs en el terreny
diplomàtio

Les coses que passen

itàlia tenia fama d'exceUents diplomàtics. La història en el passat I en
l'època moderna és plena de noms
ltaüaDl lllust.rea en el dUieU art de

Amb motiu d'haver quedat cn tercer lloc com a tiradors, els guàrdies
d'assalt de Barcel,pna han ~stat ~
sequ1at.a amb una. copa..

Premi

l'escriptor empresonat a demanda del cònsol d'Alemanya a Bilbao

Signat per distingides personalitaU!, entre les quals figuren "Azo' rin", Pio Baroja, Besteiro, Bollvar,
Dels diaris:
Diez-Canedo, Grandemontagne, Juan
1 "En terminar l'incident relatiu a Ram6n Jlménez, Jlménez de Asúa,
l'elecció de vice-president del ConMoreno Villa, de los Rios (don Fersell el senyor Maura s'ha dirigit
nando) i Lafora, S'hl publicat a
Madrid el següent manifest:
als periodistes als passadissos /te
la Cambra tot dtent:
"Un escritor español, Antonio E¡¡..
pina, ha lleva do una vida de tm-Acabo de notíftear al 1Jresibajo. Su inteligencia ha sido slemd.ent de la Cambra la decisió irrepre independlente. No se ,ha com·
vocable dels caps de les minories
prometido su dignldad en nada, por
de no concórrer a cap més cita
permanecer exento ha rehusado carque se'ls faci en vista de La forgos públicos. Sus trabajos JiterarlOS
se han lIevado todas sus energias,
ma im1Jrocedent t irrespectuosa
Sus lectores, mlllares y mlllares de
amb quê s'ha procedit per a la
lectores, le siguen. A la confianza
deSignació de Vice-president de
en su probidad y en su delicadeze.
la Cambra, Es intolerable que el
se debe. La hoja diaris., Que tantoS
senyor Meiquíades Alvarez, que no
afanes supone, que tantos esfuerzos
té representant al Govern, nomeabsorbe, tiene en Antonlo Espin3 un
ní vice-p'esident un diputat seu
cuIto preseverante. La actualidad
pel sol fet d'ésser el ~et:. metge de
impone al escritor un juicio cotIcapçalera,"
diana. No es poslble hur~arse en
buena ley al deber. Y el deber lleva
muchas veces al sacrificio. Anton!O
Espina. periodista, fiel a su conciencia, leal para sus lectores, roza hoy
en lo dolo roso.
Con Antonio Espina, afectuosamente, en est9s horas de noble 6Ufrimiento, estamos todos.
Los derechos de la critica son Im·
prescriptibles. Contra los manoscab06 y detrimentos de tal derecho,
protestamos con energia. No en contramos a las esencjàs lo que es
achaque del accidente. Por lo mismo que amam os las esencis.s, aDsiamos que se mantengan ¡'uras, Integras, por encima de las contlngenclas varias de la pol!tlca y de las
personales flaquezas,"
Antonlo Espina és a la presó de
Larrinaga. per denúncia del cònsol
d'Alemanya a BUbao,

El diputat Martfnez, metge encarregat de tenir cura que el cadàver del senyor Melquíades AZvarez es conservi en bon estat

¡j'enbalsament, mêrit pel qual
estat des:gnat vice-president
l'l Cambra en substitució d.el
nvur Rahola, que ha passat a
ser ninistre,

hil
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GRANJA ROY AL
CADA DIA
• GRAN SALO DE TE
amb els seus tan' celebrats
TES I SORTIDES DE TEATRE
amenItzats per la gran

Cracy Boys Orchestra
DORA DEL MONTE

Presentació de la. 8upervedette de fantasia.

De 10 a 12 nit, tradicionals concerts per ¡'aplaud1t sextet
que dirigeix el gran Violinista 1 composItor

EOUARD TOLDRA

