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segón bienal fa la ti que 11 estava prevista

El

en un

afer de calderilla 1 de rellotges d'or

DANIEL STRAUSS

.

El Gran Casino de San Sebastián, en el qual es jugá durant tres hores el 12 de setembre de
1934, essent president del Govern el senyor Samper i ministre de la Governació Salazar Alonso.
"Después de una publicidad enorme se inauguró el Casino a las seis y media de la tarde, y
tres horas mas' tarde, en presencia de 1.100 invitados, todos contentos y satisfecLos, un agente
entró súbitamente revólver en mano, i.lirigiéndoae hacia las mesas de juego y echando las perso
nas que estaban alrededor de éstas."
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Les dretes que han colelaborat
amb el lerrouxisme no poden
escapar a la complicitat
Manuel Azana havia advertit el
dia 20, davant els 400.000 republi
d'esquerra concentrats a
cans
Madrid, referint-se a la concibo

ració ele la CEDA i els lerrouxis
tes:

"Entre estos dos términos, or
giástico el primero, cínico y pro
vocador y vengativo el otro, ha
discurrido la gobernación de la
República, y aunque a primera
vista parecen incompatibles, por
que un eufórico parece que no ha
de tener tiempo de ensanarse con

nadie, estos términos

se concilia
merced a un acuerdo tácito,
según el cual, los unos se lleva
ban las ventajas estrictamente
ron

políticas inherentes

al mando, y
los otros las ventajas que se de
rivan del confuso disfrute de la
Administración. Y así hemos vis21
to al Estado republicano conver
tido en una especie ele finca, con
más de rústica que de urbana,
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diríamos un pinar, en el cual al
pie de cada pino hay una cakole
ta para recoger lo que suda el
árbol. !Y no hay guardas! Este
acuerdo tácito, que así resulta de
lo que todo el mundo sabe, está a
punto de romperse, e incluso, se
gún se dice por ahí, no por vo
luntad de los interesados. Vamos
a ver ahora con asombro la ju
gada, que era fácil de calcular
desde hace muchos meses. Los
que se callan, los que observan,
los que tienden el cebo mientras
ellos disfrutan de la ventaja po
lítica de hacer como que no se
enteran, esos, ahora, levantarán
la bandera de la pulcritud, del es

cándalo,

de la

moralidad,

tenderán eliminar

a

sus

más o menos fracasados
la combinación. Y contra eso
ya podéis estar prevenidos, por
que lo que menos nos importa a
_nosotros san las liquidaciones de
Cuentas políticas o de otra clase
de cuentas; lo que nos importa
es que no se vaya también a apro
vechar el fracaso y descubri
miento de este extrano modo de
administrar el país para una nue
va ventaja de las
extremas dere
chas o para que consoliden su po
sición los partidos de la reac

feztacion4.1s en la calle de
a/ grito de
!M'ajá los laárduesl"
Guardias de Seguridad y Asal
to dieron varias cargas, obligan
do a disolverse a los grupos que,
más tarde, se rehicieron en la ca
lle de Sevilla.
Nuevamente la fuerza pública
disolvió estos núcleos, sin más
consecuencias."
,

diversos hacia Formentor, el q-ae estaba
a más de tres mil personas venidas de sitios
abandonado hacía tiempo y casi en estado de ruina. Aurelio Lerroux nos prometió a Enseriat y
ministerio de la Guerra, donde su padre era ministro, tendría como
a mí que un personaje del
función
el
velar
para
que
las autoridades militares de Palma no hicieran nada para impedir
única
de viaje y sa
el juego. Mandé venir a Barcelona a artistas y músicos que recibieren indemnización
larios para poder presentar algo importante en Formentor, que era, como viene mencionado, co
nocido como un hotel casi en bancarrota. El resultado de mis esfuerzos fué la llegada de un buen
número de personas, más de tres mil en una semana; una cantidad de gente semejante no se
había visto en Formentor en sus cuatro arios de existencia. Ocho días más tarde nuestra empresa
fué de nuevo cerrada. Los ingresos fueron muy inferiores a los gastos que habíamos hecho para
la inauguración del negocio, y resultó un inmenso déficit."
ida y vuelta

••2111,

"Se da el caso de que mientras
los extranjeros indeseables son
expulsados de todos los países,
encuentran en el nuestro fácil
acogida para sus manejos y faci
lidades para ser presentados a
las más destacadas e influyentes

"Basándome

«Todos los que han visto la ruleta eléctrica de Daniel
Strauss aseguran que es una maravilla y un negocio segu
ro, pues la bolita se para siempre en el número que interesa
al «croupier».»
(Del diari de la CEDA «Ya»)
y encuentran en
ellas apoyos que imposibilitan to
da acción policíaca. Las persona
lidades se convierten de hecho en
cómplices y colaboradores de los
manejos y negocios sospechosos."
Aixó ho escriu el "Ya" de Ma
drid. Ara bé, les "més destacades
1 influents personalitats que re

personalidades

Governació

tidad de gente semejante no se
había visto en Formentor en sus
cuatro anus de existencia. Ocho
días más tarde nuestra empresa
fué de nuevo cerrada. Los ingre
sos fueron muy inferiores a los
gastos '-,he habíamos hecho para

prometidas

a

Galante,

Turisme

el

RAFAEL SALAZAR ALONSO,
ex-ministre de Governació, alcal
AURELIO LERROUX,
nebot i un adoptiu d'Alexandre
Lerroux, delegat de l'Estat a la
Companyia Telefónica Nacional

de

bernación haya dado
en

regla."

Acto

su

permiso

seguido, Aurelio

fue al teléfono, llamó a Benzo y
le dijo que la persona en cuestión
acababa de llegar trayendo lo que
le había prometido."

governatiu

de

l'Ajuntament

de

Madrid

d'Espanya
del bolsillo y se las entregué a
Aurelio.
Textualmente me dijo
entonces lo siguiente: "Senor
Strauss, no se apure usted; no tie
ne
motivo para inquietarse. No
remitiré el dinero del senor Benzo
sino cuando el ministro de Go

colzen aquests personatges han
d'ésser forlosament o de la Ceda,
o de la Lliga,, o lerrouxistes, puix
que avui totes les personalitats

SANTIAGO VINARDELL,
director de l'Oficina espanyola de

qual obtuvo 12.500 de esa suma."
"Entonces saqué 25.000 pesetas

"De lo que se deduce del certi
ficado del Banco Internacional
de Madrid, dicho Banco estable
ció a la orden de Pich y Pon un
cheque de treinta mil pesetas que
éste ha cobrado a título de con
trato privado que se concluyó en
su despacho y que atribuía una
participación del cincuenta por
ciento del rendimiento del juego
Aurelio
a Pich. y Pon, Alejandro y
Lerroux."

•

MIGUEL GALANTE,
comissari de l'Estat a la Compa
nyia de M. S. A. (complicat en
la "sanjurjada" del 10 d'agost
de 1932)

bién

JOAN PICH I PON,
ex-sots-secretari de la. Marina ci
vil, governador general de Cata
lunya, President governatiu de la
Generafitat de Catalunya, alcalde
governatiu de Barcelona, presi
dent de la Cambra de la Propie
tat Urbana de Barcelona.

ho són per decret. Demanem que
es digui qui són.

•

"Galante fué el encargado de
negociar con el jefe de Policía de
Espana, Va'44via, su amigo inti
mo. Este debía también recibir de
Galante 50.000 pesetas una vez la
autorización obtenida. En remu
neración de estos tratos con Val
divia, 50.000 pesetas fueron tam

"El resultado de mis esfuerzos
fue la llegada de un buen núme
ro de personas a Formentor, más
de 3,000 en una semana. Una can

Aurelio."

Lerroux, que decía que todo pasaba de
en las diversas confirmaciones de Aurelio
orden a las autoridades militares de
había
dado
en
persona
Alejandro
Lerroux,
quien
aeu~eon,
el
juego,
y
también
basándome
sobre la autorización expresa del
blallefeit de dejarnos instalar
gobernador, me lancé a una nueva campana de publicidad de gran importancia. Pagué el viaje de
•

formarmaigunoo:

neros,

EDUARDO BENZO CANO,

la inauguración del negocio, y re
sultó un inmenso déficit. En se
guido telefoneé al Ministerio,
queriendo hablar a Benzo, que no
se encontraba en
él. Entonces
hablé a su secretario, senor Vela,
y le pregunté lo que había suce
dido. Me contestó, con mucha in
solencia, que habían prohibido el
juego porque así les convenía, y
que si quería saber más no tenía
más que dirigirme a Aurelio Le
nena, que estaba muy al t:::zto
de todo. Muy incomodado le con
testé que dijera a Benzo que me
enviara inmediatamente las
25.000 pesetas que había recibido
de Aurelio. Vela me contestó que
se lo
-municaría a Benzo, pero
hasta la fecha no he tenido nin
guna noticia ni de Benzo ni cíe

se

en

,

de

noche

y pre
compa

ción."

ex-sots-secretari

De La Vanguardia d'ah.'
"INTENTOS DE 1WANIF
CIONES PUBLICAS
Madrid, 26.—A las siete

VALDIVIA,

JOSE

ex-director general
de

Seguretat

"Valdivia tenía que recibir de
Galante 50.000

pesetas

autorización obtenida."

una vez

la

"El 25 de agosto de 1934 Aure
lio Lerrous me pidió comprase
para Salazar Alonso el mismo re
loj que él había recibido el día
14 de agosto para su padre. Me
ensenó en Madrid la tienda don
de había visto el reloj. El día 14
ele agosto compré para Aurelio el
primer reloj, que dió a su padre
y que me costó 2,800 pesetas. El
26 de agosto Aurelio exigió de ml
otro reloj para Salazar Alonso.
Compré éste en presencia de Ga
lante y se lo di en el Her1,7l
a Aurelio Lerroux, que lo entre
gó inmediatamente en el minis
terio a Salazar Alonso."

a

París

"En cuanto a Vinardell, apode
rado de Alejandro Lerroux y de
Pich y Pon, que sin haber hecho
jamás algo para mi ha exigido,
sin embargo, y recibido de mí su
mas importantes, y a quien pres
té servicios de importancia, como
Lo demuestro en las cartas inclui
das, se marchó de Barcelona a
París para desempenar su nuevo
cargo de director de la Oficina de
Turismo Espanol para toda Eu
ropa. No ha pensado en contar
me lo que pasó y sencillamente
me envió mis documentos al Ho
tel Colón. Se ve que no se ha des
pedido de mi. Tenia la especiali
dad de mandarme continuamente
cartas a Mallorca para sacarme
sumes de importancia y que se
llevó a París, como se ve por las
cartas incluidas
Ha ensayado constantemente,
como lo prueban las cartas y te
legramas adjuntos y de acuerdo
con Aurelio Lerroux, de hacerme
enviar 60.000 pesetas por semana
con la excusa que eran para
a
Prensa madrilena."
.

SIGFRID BLASCO

diputat

a

Corts per Valéncia

"Tres días antes de la apertura
del Casino de San Sebastián, Au
relio Lerroux nos mandó llamar
de urgencia a Madrid, pues Bias
co, llegado entretanto, reclamaba
sus 400.000 pesetas para Samper.
Movido por la violenta presión de
Aurelio Lerroux, tuve que mar
charme a Madrid, y aplazar la
anunciada apertura del Casino.
Me era imposible inaugurar el
Casino antes de dar a Blasco su
dinero, pues éste entonces hubie
ra arreglado
la revocación del
consentimiento de Samper. Me
marché ,pues, a Madrid, a donde
llegué al mediodía con un ret7 a
so de seis o si
horas, encon
trando a Blasco en el hall del ho
tel, quien me ordenó pagar las
400.000 pesetas. Al decirle que me
era imposible abo,
la cantidad
de una vez, ni siquiera quiso en
tablar una conversación conmi
go para tratar de arreglar algo,
sino chillando delante de toda la
gente que habla en el hall del ho
tel, me dijo que iba a retirar el
permiso dado r),),. Samper, califi
cándonos a Aurelio y a mí de
bandidos de marea mayor."
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Pel cami de la «paciticació deis esperíts»

(Conferencia telefónica del

•

d'acord arib l'ética. Rocha 1
tractarien d e scuvar
Lerroux
aquests noms que la minoria ra
dical está disposada a sacrificar
1, sobretot, particularment un
ear
gran interés a sa.uar
Alcas°, la culpabilitat del qual en
la Comissió deis 21 no bu apro

El fet més important dintre de
l'actualitat candent ha estat la
reunió de la minoría radical du
rant tot el din d'ahir, i aquest
nu•i tr-teix.
L'acord que la minorta radical

simptomátic, puis

El conseller-gestor de Treball

corresponsal

Esplá)

Caries

ha pres és

nostre

ha anu!lat eis "laudes" mercanfi's

re

que

demezetra un canvi d'actitud en
la minoría.
"reunions anteriors el senyor
LerOnex havia manifestat que
t de l'acusació de qué era

•

per

erlaaóde clafeonarç.

Tothom recorda la vaga que els
i edi
que ens donatfa tenlr
dependents mercantils declararen en
Després deis fets d'Octubre de l'any
novembre del 1933, 1 que acabá amb
els "laudes" que I•aleshores Cense
passat, amb el canvi de situado po
lítica, la classe- patronal velé arribat
ller de Treball Martí Barrera de
creta. Amb aquests "laudes" es veien
el rnoment de venjar-se,
eliminar
realitat,
la d'acceptar la
satIsfetes les mínimes aspiracions de
Començaren tot segun les repre
els qui estan incursos tti res. in
sanes. Vingueren acomiadaments. Les
la dependencia mercantil.
satrilitat i procurar salvar el par
cases "Pirelli, S. A.", "C. A. Vidal i
Ara fa poca dies que el senyor Ter
tit com
Ribes" obriren la marxa. Plogueren
renta Dalmau
que, en representada)
Alai es dedueix de record pres:
denuncies anónimes. Nombrosos de
de la Ceda regeix (?) la Conselleria
pendents mercantils foren empreso
el partit creu qu s'ha de mente
de Treball, ha anullat els "laudes"
nats. Tetes les condiciona de la si
nir el bloc iiinisterial actual dins
esmentats. Aquesta mesura ha pro
tuado es giraren contra nosaltres, 1,
del límit que aconsellin les cir
vocat una gran agitado_
per tant, afavorlen els patrona.
cumstáncies.
Hem parlat amb Jordi Arquer, del
Abrí han anat passant els meses
medí
s'ha
celebrat
Con
T.
M.,
tres
Aquest
F. U.
que encara no fa
fina que ara ha vingut oficialment
setmanes ha
sortit de la preso de
sell de minis:rcs. Hl havia una
l'entinado dels "laudes" de Detall 1
Valencia, on ha passat "onze meses
certa expectació, puix qu. hom
Alimenta-ció, quan tot just faltaven
com
a
pres
governatiu".
Arquer
és
en
ehl
quedarte
liquida
creía qu3
solament dos meses perqué finís la
el
secretari
general
del
F.
U.
T.
M.
da la part :)a
de l'escandol,
seva vigencia.
Heus
ad
el
que
ens ha dit:
eancentrada en l'eliminació del
Creiem, peró, que els patrona es
—La formació del Front Unte de
assabentats que vindria
taven ja
Govern de dos ministres radicals.
Treballadors Mercantil& té el seu ori
aquesta anullació. 1 per tantejar Pa
D'aixe Cht?paprieta en deja "dar
gen en la necessitat d'agrupar tetes
proletariat mercantil 1
rían del
le facilidades". Aquestes facilitats
le. entitats obreres del ram per acon
constatar la potencia del F. U. T. M.
no 11 han estat donades. El se
seguir una millor situado económica
començaren diversas cases, com si
nyor Lucía, a la gorticia del Con
deis obrers mercantils, car les Bases
<>beis a un pla, a acomiadar perso
sell ha anunciat que el Govern
que
reglen
fins
a
la
pro
de treball
nal fent can °mis de les prescrípcions
harta pres l'ate,
que cessessin
mulgada, deis "laudes" en novernbre
de les lleis. Alai hem vist fer-ho a
en llurs cárrecs les persones es
del 1933 eren les aprovades 1 any
La Innovación ",
Articles Ale
1920.
mentades en el dictamen. El Go
manys", "La Suiza", "El Centro".
El que no havien aconseguit els 1 "La Saldadora", "Magatzems Santa
vern es presenta, dones, aquesta
vocals obrers a la vella Comissió Mix ¦ Eulália", "Jorba S. A. etc. En al
tarda al Pareiment intacte, si
ta primer 1 en els Jurats Mixtos des
gunes d'elles els empleats de les guata
aZ irs no
ha
,,un esdeveni
pres. ha a,consegui el F. U. T. M. des
pertanyen a entitats de F. U. T. M.
ment, que no s'espera.
mitjans
de
prés d'esgotats teta els
grades a aquest ho hem pogut evi
indecisió
conciliació
Jurats
Alzó revela una certa
pacífica en els
tar. Es igual, perb. Es la intenclo per
i falta d'energía i d'autoritat per
Mixtos en la primera vaga general del
a nosaltres el que compta. I alma no
ram, que fou una gran dz!mostració
part de Chuj,-,,.
qual hau
he oblidarem 1 ho tíndrem en
de força 1 de disciplina. can a des
rii des1
inistres
compte...
grat d'afectar la vaga més de 80.000
-e?Than cornplert fine a Panul
1 eh l matels no s'havia
-aet
obrers,
no es registraren coaccions ni
'alió deis "laudes" les Bases de te
de dir que l'az,.Z.;.ent creat per
Incidente desagradables.
ball'
l'escandol de l'"Straperlo" era
Per evitar l'anunciat mov1ment va
—En pan t només 1 degut a l'acció
molt perjudicial i que les reper
signa
pacte
guistic, se
llavors un
col
tenaç 1 persistent del F. U. T. M.
cussions que tenia a Barsa felen
lectiu nomenant unes ponencies totes
Ja us he dit abans que vam haver
més mal que bé. ALZI 1 tot, no ha
elles presidídes pel senyor Martí Bar
de plentejar més 'de cent vagues par
tingut energia per a separar de
;era, perqué d'acord amb els apar
dais per a ler-les complir.
llurs cárrecs 1 s dues persones que
tats g) h) i) de l'art1cle 40 de la
Ftecordareu segurament que per tal
Jurats
Mixtos
dictessin
"lau
Lid
de
ell assenyalava.
d'obligar ele patrons a complir l'ho
des" arbítrals per ale estaments de
eari haguérem de Per manifestacions
Ahir Chapaprieta, en el díseUrs
l'Engrós. Detall i Alimentació. El pri
pabliques .de protesta per la lenitat
que féu a Elx en l'homenatge qtla" mer s havia de publicar tot se
de les autoaltats a ter complir la Ilei
se 11 tributava, digué que ehl era
guit, 1 els de Detall 1 Alimentado,
als patrona. El Govern de la Gene
molt humil dintre de la política
el primer de gener.
ralitat es vele obligat a publicar una
espanyola, pern que es tenia per
En aquest pacte collectiu no s'es
onlre manant a la força pública que
un gran treballador. Ara, que tots
pecifica per a res que si la vaga
fes complir.ra llel ala establinients.
anunciada esclatava el pacte quedava
ls seus esforços eren inútils, ha
—?Colines 1 raons han donat les
anullat
rent de treballar voltat de gent
autoritats per arrullar els "laudes"?
Hl ha tembé l'artícle 91 de la Ilei
—Cap! El Decret del senyor Tor
acusada.
de Contracta de Treball, que pre
renta Debelan, del día 8 d'octubre
especi
veu ja aquestes situacions i
anullant eLs 'liudes" és d'una incoa
alice cpncretamenterme ni vagues ni ' gruencia lamentable. En en ea limita.
locautt
no maullen els
a. dir que iempittn.e.nta un fan, gel
pactes collectlus.
Tre
mes d'agnst del -Ministeri del
Tot amb tot, les entitats patro
ball
el titular de la cartera era
nals recorregueren contra els "lau
llavors el cedana senyor Salmón, que
des" de Detall 1 Alimentado. La tra
en aquesta qiiestió no féu altra cosa
mitado craquest recurs ha estat des
que catcutat les disposicions testa
una
cosa
fosca
deis seus exígelas
mentanea del seu antecessor senyor
quites
térbola. ?Davant de
va recor
per GRANIER-BARRERA
Anguera de Sojo
amb el qual esta
?Eanparantese
rer? En quina data?
ti Est-eve, Traes, de vegades Xirau.
d'acord el Consell Gestor de la Ge
pu
en quins textos legals? ?On ha
neralitat. Aquest acre de submissió
sovint Bosch °impera; d'altres. com
blicat el Minísteri del Treball el fall
jo mateix, érem auditors. passius. que
a un fall que nosaltres no hem vist
de qué parla el senyor Torrente Dal
publicat ni en el Butlleti del Minis
no sempre escoltávem fins a la fi
mau anuliant els "laudes"? Heus aci
teri ni a la ."Qa.seta", s'explica si
interes.san
serie
de
preguntes
una
es té en cornpte que el ministre de
ni
la
ni
les
autoritats
tissimes que
Treball 1 el Conseller Gestor de la
han
tíngut
interés
patronal mal no
Generalitat, arribelós pertanyen a la
e -contestar.
C. E. D. A. 1 que aquest partit vol
Ha calgut que la C. E, D. A. for
atraure's a la seva política la pa
mes pan t del govern percaté els Mi
tronal mercantil barcelonina. D'al
nistres de Treball de resmentat par
tra pan, no ens expliquem com pot
concretamente el senyor An
tit
complimentanse per la Generalitat
comencés l'ofen 1
guera de Sojo
un fall que anemirnent no ha estat
siva contra els "laudes" mercentils
publicat. Aquestes normes de proce
seguint les indicacions de la patro
diment són una novetat que jurídi
naL
cament donaran molt de joc 1 per
la
patronal
els
"lau
—?Com rebé
començar el F. U. T. M. ha acordat
pnbli
des" 1 com ha reacefonat en
interpetar recurs diavant el Tribunal
car-se la seva anullació?
Ccntenetó& Administrado contra el
—Es nega a reconeixerke. ?U ha
Ministre ce Treball 1 contra el Con
gué per part de la patronal un es
sell Gestor de la Generalitat
fat de subversi6 conectiva contra la
Particularment, el senyor Torrente
Ilei, atiada per les seves entitats ecce
Dalmau en unes declaracions des
nómiques. Es revoltaren contra rho
orbitades ha din que els "laudes"
rari, els sous, les garanties per l'a
enlatan;
degut a un recurs de la
comiadament Es retiraren deis Ju
patronal
era el que anava contra
aprofitant-se
d'a
rats Mixtos... pero
els interesaos deis treballadors raer
sistemátí
questa Llei per a recorrer
candis 1 que els dirigents del F. U.
cament tetes les sentencies i sitiar
T. M. cercávem fina inconfessables 1
POMPEU FABRA
aixf per la fam els obrera...
que no representávem el proletariat
El F. U. T. M.. amb la Llel a la
mercantil Quant a la primera part
s'allargava de vegades força. Explica
plan
má,
mal no se n'ha sortit
de les deelarecions, els tete esperem
vem facécies inversemblants o délem
centenar
de
vagues
prop
d'un
teja
que li afinan eneenyant alguna cosa,
plagasitats. o bé sostenien els que
parcials a les cases que es negaven
i pel que fa referencia a la segona
poden ter-ho discussions gairebé aca
condicions
de
tre
a
reconéixer les
part, és públic ja l'acord del F. U.
&migues. Tot plegat produía gran
"laudes".
Els
ball consignades en els
T. M. de querellar-se per hijúries i
desesper als \reina que ja dormien,
recon
patrona "mar" no volgueren
cablinntes eur tra aquest senyor
disposats a llevar-se de matí per a
ciliar-se amb els Jurats Mixtos, per
—?Com han reacelonat els trena
començar una altra jornada inútil.
de desprestigiar-los, pera, "sem
tal
Iladors n:ercantils amb ranullació dels
Algun dia, la penya s'animava en
pre" la nit anterior al plantejament
"laudes"?
un altre aspecte. Els llamíners feien
del conflicte es rendien a reviden
un xic de festa amb algun present
—Existeix un perillós estat de des
gentil del defora, o bé sortia com
contentament 1 d'indignado que cal
orientar 1 cernlitzar convenientment.
de trascantó alguna ampolla de licor
minuta amb la seva presencia ani
o cosa semblant. Aleshores l'illustre
El P. U. r. ha. conscient de la reo
1110Sa.
filbleg, president nat de l'Ateneu fio
que rasststeix responsable den seus
COM a record finic 1 ben agrada
tant, tenla gestos més tendres que
actas 1 segur de la força deis obrers
ble de la seva actIvitat oficial, ens
mal 1 teja unes ganyotes divines, ca
mercanbis que el recolzen, procurará
quedava aquell duna conferencia
ricatura dellciosa. Amb aquella Ilei
dirigir el moviment de protesta que
sobre revoludo deis
—una 1110
seca
que ens ímposaven obligant
glateix cartre la mama mercantil,
vaixell
1
els
mote. Els oficials del
nos a beure aigua en tots els ápats,
injustament vexada, saltant per da
correctes
1
dignes
guárdies cívils
várem assaborir la voluptat menor
munt de les llei per afavorir une in
amb
que van autorítzar-la 1 l'avalaren
de la jota prohibida*: Per altra part,
ssos
amb mires de ban
poli
Ilur assisténcia personal, a tall de
la monotonia de les hores lentes do
delegats de l'autoritat que interve
nava un relleu desmesurat a cada
Procurarem evitar
vitar esclats pauto
no el devten en
nen tots els actes,
petit esdeveniment. La pipa de Pe
de violencia individual; evita
tendre gaire, perb estic segur que
bre adquiría, en ocasions solemnes,
evitarem que
rem les provocacions;
del-4 d'aquell dia encara va aug
una
dignitat de centre, 1 la distri
es liltrin en el nostre moviment els
respecte
que
sempre
evo
mentar
el
gran
bue16 fraternal del néctar tenia
extrentismes sense contingut 1 l'ac
Ii mostrava tothorn. Altrament, si
cacions de ritus antícs. Després, la
ció maléfica deis "Sindicatos Libres"
s'aventurava
a
mal
algun
altre
pres
"casa" de Gassol i d'Esteve, estatge
i de 'Falange Espanola", que aquests
consulta
de
catre
grama
fer-li una
social, quedava plena de fum i en
dies ve fent esforços per desviar la
un
tical, Fabra solía allegar amb
un desori lamentable.
indignado deis perjudicats.
en
plenes
va
somriure que esteva
La resta... No res. Silenci 1 mari
—S'anirá a rana altra vaga?
canees,
1 si tant insistía l'agosarat
nades. Vent, pluja, sol. Visites, diaria
—Es possible, si bé depén de mol
tenia una resposta imprevista:
Illbres. (Fabra era un amateur fabu
tes circunstancies. En tot cas, será
--ts
que
em fareu mirar el dic
novelles
d'aventures.)
Correu.
los de
per voluntat unánime de la classe
donara!
La vida de tete. en suma. Fina que
mercantil, democráticament expressa
per
I,
al
vaixell.
per
fer-se
a
endur.
om
també
un dia es varen tornar
da en una Assemblea 1 seguint tots
imperceptiblement
la
seva
im
donar
plint ahora de goíg 1 d'enyor el
ele requisits tramita legals.
superioritat,
repetia
el
mensa
ens
dinar matiner i pacífic, els rnembres
I tingueu per segur que si hi anem
truc que a l'Ateneu desespera C. A.
del Patronat Els diguerern adéu, a
ho farem amb toles les conseqUén
Jordana: deia "buenu", "desde lue
les baranes de les dues bandas, amb
cies. segura de triomfar. I amb la se
gu" 1 altres enormitats per l'estil es
crits somorts, 1 els nostres moca
al nostre costat l'o
tratégicament
repartides.
acompanyar-los
pel
moll
van
dora
•
«
llunyana.
com
una
flama
-Si anea a una nova vaga, ?dema
Quan se'n va anan es va deixar
Ja s'havía acabat Ilur companyia,
nareu anees minores que les eontin
la
gramática
perduda
sobre
el
plano
havlem pogut veure de prop PoM
gudes en els "laudes" anullats, o bé
romanesa. Jo la vaig recollir curo
peu Fabra en una 1ntimitat forçada
us limitaren a la defensa 1 confirma
sament i la hi vaig fer tornar dias
i amable tot 1 el neguit natural. F.ns
da deis "laudes"?
més tard per mediacló de l'amlc Du
havia refermat l'admirado que sem
—Tingueu en cortante que aolament
Reynals.
hacía
allenjat
eLs
ran
i
ens
pre desvetlla,
.

.

Aquesta Comisslá és integra
pels tes representants del

da

partit radical a la Comissió deis
21. senyors Arazola, Pareja Ye
benes i Martínez Moya, pel presi
dent de les Corts, senyor Alba,
Per ?'ex-ministre senyor Orozeo.
En sortir de la reunió d'ahir hi
havla encara una certa euforia
1, sobretot els afectats pel dicta

'

"

men, encara anaven amb una
cert arrogancia. Ami, a la sortí
da de la reunió de la minoría,
anaven una mica aplanats, entre
ells el senyor Lerrous.
El jet que sigui Alba el qui s'en
carregui de dirig, la posició par
lamentaria del partit denzostra
que la táctica acusatoria que ahír
s'estimara conz la millar, ha es
tat abandonada per ésser substi
tuida per una de més intaigent.
Sembla que el que fará la mi
les indicacions que
assenyalava el senyor Jalón, és
sacrificar els qui entén que real
ment apareisen con& a culpables.
1 que segons _a minoria són Pich
i Pon, S:gfrid Masco, Aureti Ler
rour, Valdivia, Vinardell 1 Ga

noría, seguínt

"

'

lante.
Ni ha la tendencia a dividir.
Són mejoría dintre la minoría ra
dical els que duren que el partit
no té res a veure amb la conduc
ta particular d'uns homes que
s'hagin conduit en forma no gai

•

generialme/t

Faba al'

—

—

Pebre

comparéixer

a
1-Uru
Wbre molt gros sota
raixella. Ahir va ter un any just.
Van venir tots cinc—ell, Bosch Gim- I
pera, Josep Xirau, Antoni Trías i
J M. Batista i Roca—amb anim ale
després d'haver forçat, com
aquell qui diu, el Govern a empreso
nar-los tot neg,ant-se a dimitir. Van
detenir-los cap al migdia, i Fabra,
anrzb el posat esportiu i rialler que
mal no abandona, dula maleta, man
tee, objectes personals diversos, com
aquell que emprén un viatge espe
ran A l'hora de mamar. va pregar
ala policies malfiats que se l'empor
taven que lí deixessin agafar un lli
bre. Arreplegá el primer que 11 vial
gué a má de dos que en tenla da
munt la tenla, y resulta ésser aquel'
gran volum que dula sota rabeella:
una gramática romanesa. L'altre era
una novena 1 romangué al seu iba
tIns al retorn de l'expert lector.
Tots ens várem sorprendre una
en aquell lloc on ja no ens
mica
per l'arribada
sorpreniem de res
al vaixell-presó de tan illustres com
PanYs, Peró potser alió que ens va
sobtar més fou la gramática volumi
nosa. I, grades a l'error de primer
lamentan Fabra va prosseguir al va
por Inunóbil les seves ocupacions nor
mals: els estudis de carácter filo
logía el fumar en pipa. la tertúlia
amable o docta deis capvespres...
L'Orales cosa que hagué de deixar
taren els partits de tenis. No sem
blava, per& enyorax-los gaire, 1 es
mantenía ágil com al carrer amb
exercicat adients.
Mentrestant, passaven elles 1 bol
res. Els nums multícolors deis anun
cis s'albiraven, lluny, dins la ciutat,
1 les postes de sol eren meravellases.
De vegades, la paraula calmosa d'A
sana pasava un colofó discretissim a
Fembadaliment del grup, 1 passaven
les barques motores deixant una bo
nior desagradable penjada a llur es
tela esvaidissa.
Gassol, Mar
La colla de les nIts

va

guay" amb

un

I

—

—

•

.

-

—
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Oviedo e/ nostre

•

!Quantes coses han passat en tan curt espai de temps 1 quina
estranya coincidencia ve a donar •relleu al dolor d'aquest adversaril

(!nterviu amb Jordi Arquer, secretan i general del F. U. T. M)

.s
anzb
per una..
cinc vots en contra, els tres deis
seas companys de minorta, d'un
presi
diputat de ?a e.
dent. En canvi, Pich 1 Pon nomás
tingué un vot a favor seu.
La pando del Partit Radical és

reto

Ahir tot just va fer un any que assassinaren
Sirval.,
estimat 1 inoblidable company Lluis de
•
•

v,

e en s'enema a convertir en
dor al seu torn. Hom creta
Lerroux es proposava atacar
i Azafla, sense fonar-ent,
ciar, peró barrejant les coses,
451._lnuant-ne, i fent confusionis
,frie. Lerroux ah"r encara es pro
posava acusar els del bienni, pe
al final de la sessió que cele
rd la minoría radical s'acordá
omenar una
Comissió la gata
será l'encarregada de dictar les
normes que fixin el pensament
de la minoría radical en el debat
d'aquesta tarda.

/te):

PERE PAGÉS

han estat anullats els "laudes" de
Detall 1 Alimentació. Queda en peu
el de l'E'ngrós, la vigencia del qual
acaba el día 13 de novembre pro
per. Si hem d'anar a un nou movi
ment será per unes noves bases en
els tres estaments.
Com ha dit molt bé "La Publici
tat", els laudes que dicta el senyor
Martí Barrera són el "primer intent
serios per satisfer les instes aspira
cions de la dependencia mercantil
dintre d'un criteri d'equitat".
Aquella "laudes", peró, no recollien
pas íntegrament les nostres aspira
dons minimes que c,onsignarem en
les Bases que presenta el F. U. T. M.
De Ilavors ença han passat dos anys.
Noves necessitats ens apressen. El
valor adquisitiu de la pesseta ha
eat.
Les perspectíves que tenim
davant no son pas per a fer-nos
creure en
un abaratirnent del cost
de la vida.
Les noves bases han de preveure,
ultra les necessitats actuals, l'agra
vado que el pressupost familiar pot
tenir en ele dos anys segiients.
—?Quince reivIndlcacions concre
tes peinen presentar?
—Vaíg a dir-vos-les esquemática
ment, sense comentar-les: igualtat
de salaria en ambdós sexes; creació
del carnet del treball 1 de la borsa
de treball "oficial" 1 obligatoria per
a
patrona 1 obren; indemnitz.ació
d'una mensualítat per any treballat
en cas d'acomiadament; si un aco
miadament és injustificat l'obrer
tindrá dret d'opció entre restar a la
cata o bé cobrar l'import de la sen
tencia del Jurat Mixt; garanties per
a les obrares embarassades; obliga
do de guardar la collocadó a l'obrer
que rhagl de delxar per exercir un
carnee sindical retribuit, etc,

—?Quina és la composició, força
perspectives del F. U. T. M.?
—E1 F. U. T. M. és una federado
d'entitats de Barcelona, 1 té també
l'adhesió del "Centre de Dependents"
de Badalona, ja que a part sous 1
horari, tetes les altres condiclons de
treball segueixen també en la demar
cació de la seva ex-provincia.
Dintre el P. U. T. M. hi ha tetes les
entitats nue compten amb una tra
dició 1 una força en el moviment mer
cantil de _Barcelona, com ho ha dee
mostrat ettots els innombrables con
filetes haguts, de tots els quals ha
sortit vidtoribs grades a la..seva ed
:
helio 11 caadlnitin.
Aixb ens ha dit Jordi Arquer, poca
dies abans de l'Assemblea.
Abans de l'Assemblea, hem dema
nat unes manifestacions al Presi
dent de la Patronal Mercantil, senyor
Josep Cabrer; pero no ens ha volgut
dir res més que unes paraules va
gues.
I el Conseller-gestor de Treball,
davant de la magnitud de l'Asacar
blea, ens ha dit textualment:
—No té cap importancia. -Aquest
Front Unte no representa ningú.
Com es ven, les autoritats són les
que sí tenen una veritable represen
tacto.
y

cal
tat

•

Si Sirval hagués estat sotmés a una comissió partanzentdria
dir que per rapidament que aquesta ?vagues actuat no hauria
precís a.ssassinar-lo.
•

•

Ara el senyor Gil Robles acaba d'elogiar l'actuació de la Comissid
per esbrinar l'escándol po/itic de la tem

parlamentaria constituida
porada.

El cap de la CEDA traba extraordinari que /a Comissió /top/ dio
taminat al cap de només seíxanta horca d'haver-se constituIt.
Nosaltres no tenim res a dir-hi. Efectivament, no ha trigat molt
la Comissió a dictaminar.
El que trobem inversemblant és que aquesta Comentó hagi trigat
més de trenta anys a constituir-se.
Es només el temps que fa que va començar la historia de l'eujória
ara abatuda.
• • •

La monarquía 1 els seus apologistes, per molta llum 1 molt d'es
cándol que ara es faci al voltant d'aquest afer, no podran mal des
mentir que el Borbó convivía 1 acceptava presenta del senyor Mar
quet, ere era l'Strauss d'aquella época.
Aixó ho sap el Goicoechea, com izo sap tothom.
Els linics que semblen haver-ho oblidat són els eufórics radicals,
acorralats ara despietadament per l'engominat monea:guíe.
Ella, pero, nungrat el que sembla, tampoc no ho han ob/idat.
El que passa és que no es veuen amb cor per a retreure-li.
•

•

•

Tot, peró, fins

el dolent té alguna utilitat practica en aquest Irán,
1 ves per on ara els fets vénen a donar la raó al nostre estimat amic
Granier-Barrera 1 vénen a demostrar quant injustain,ent fou empre
sonat ara fa una mica més d'un any, tanmateix.
•

•

•

seria just un homenatge a restimat
company, encara que no vulguin considerar-se els seus injustament
condemnats qualificatius d'aleshores com a meres endevinalles.
Nosaltres trobem que

ara

e

e

e

Lliga s'ha passat trenta anys dient que els lerrousistes feien
els dits 1 ara que sels en comprova només una, ala seus diaria
no tenen prou págines per a excusar-los 1 dir que són malevolences,
que la cosa no té importancia 1 que és una maniobra de l'Esquerra 1 de
La

anar

•

•

•

Al cap 1 a la fi, més val endevinar el que tothom ja sap que equi
amb una persistencia tan contumag com la del senyor Cam

vocar-se

hó,

posem per

cas.
•

•

•

Cambó, després de només trenta anys de l'atemptat
d'Hostafrancs, va decidir-se fa només dues setman,es a allargar /a
El senyor

ma al cabdill.
•

•

•

a un home que s'Iza jet una
forra d'equivocar-se d'una manera inequívoca, cons
tatar una nava equivacació tan acuradarn.ent preparada 1 premeditada
durant trenta anys des d'Hostafrancs al Ritz, passant pel ministeri

No cal dir la importancia que té per

personalitat

a

de Marina;
•

•

•

Dirprés

d'un.odi-tan Thzrq i tan irreconciliable, e
el líder dr.s
cdnscrtett s'aconsola exclamant, en castella, naturalment:
!Ay! !!Los sobrinos de los tíos que amé tanto!!
s,

NAQUERA

CONFERÉNCIA DE
GRANIER-BARRERA
Demá passat, dimecres, el conse
ller municipal de Barcelona Emili
Granier-Barrera. de la Unió Socia
lista de Catalunya, pronunciará una
conferencia sobre el tema "Com es
fa un diari" al "Campalans Club",
Paeseig del Triarían 87. Poble Note

Aquesta conferencia forma pant del
primer cicle, que es desenrotlla amb

gran éxit a partir de la inaugural
del doctor Jasep Xirau. Després d'a
questa, la de Folch 1 Capdevila 1 la
de Granier-Barrera. parlaran Liras
Ardiaca, María P1 de Folch, Ramon
Joven Brufau, E. Ruiz 1 Ponseti, S.
Roca 1 Roca, Angela Graupera, J.
Roure 1 Torent 1 altres prestigiosos
oradors socialistas.
Totes les conferencies tenen Hm a
les deu de la nit, peró la de Granier
Barrera sera. excepdonalment, a les
vuit del vespre.

-

-
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1,enAIT IECHERA MONTARES"
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1 dteerea
rinals

.

cla.

"EL

NINO"

Lo Llet Condensado marca "El No" per lo
constancia de lo sevo alto cala& seguei, mer
reixent lo més absoluta confianço deis seus

nombrosos consumidora. Demani avui mareo'
e SOCIEDAD
LECHERA MONTANESA A E.
Vio Laietona. 46 A. l'interessant folleta•
•

"Utilitots culinarios de lo
Llet Condensado marca
"El Nino" que li será
tramés gratuitomont"

•

es

e

—

—

no

llet Conr4ensado "El Nilio• 1 reir, el dorrero de les
ehquetes lo que molzes porten preveis en metól•bc

Comprl

¦••••PP~•••
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CARIES ESPLA

ver

(Vé de la pág. 14)
mena, ni fa millor la monarquía.
El régim no es desprestigia. Es
desprestigien uns homes 1 potser

pira. Pero hi ha pells d'elefant.
Tampoc no se n'han anat, per
qué les nostres prediccions po
guessin ésser conflrmades. Els

partits.
Peró la r pública s'enforteix
precisament duent a la picota els
que fan tráfic d'influencia 1 els
que abusen de l'autoritat de qué
estan investits amb finalitat de
guanys i beneficis personals.
La República té de bo que quan
surt un immoral o uns quanta,
se'ls posa a la vindicta pública, co
sa que no passava amb la
Monar
quia, on Alfons XIII s'exhibía en
les sales de joc de monsieur Mar
quet a manera de papallona, i
es retratava voltat de
eroupiers.

hauran descombrar.
Abans que els escombrin, faran
escándol i intentaran amagar-se
darrera una cortina de fum.
Tot inútil. Han de caure, 1 han
d'arrossegar en la seva caiguda
els partits que els han tapat els
negocis 1 ele han ajudat a man
tenir-se en el Poder, i han d'ar
rossegar e cara aquestes Corts,
que han mantingut durant dos
anys enlairada
la bandera de

uns

Mal coneixen don Manuel Azana
els que sospitaren que anava a con
vertir el seu discurs polític del camp
de Comillas en un atac personal con
tra els homes que ja aquell dia sem
blaven embolcallats en aqueix for
midable escándol polític. La coinci
dencia del discurs i l'escándol és pu
rament fortuita. Potser alguns s'ha
gin s'avalotat d'aqueixa coincidencia,
peró no precisament els que seguim
amb devoció l'obra política del pre
sident d'Izquierda Republicana. Hl
ha hagut, en efecte, els que creuen
que l'escándol ha servit per a apagar
l'efecte politic del discurs. !Minsa sa
tisfacció! Error de visió, a més, per
qué el descobriment d'aqueix cáncer
al costat, l'existencia del qual ja as
senyalá l'orador, ha posat de mani
fest, per contrast, la sanitat i neteja
de la política i deis homes d'esquerra.
El que ha vingut darrera del discurs
tingut aquesta eficacia: destacar
la puresa, elevar més encara en el
concepte de l'opinió un home com
Azana. Pero no hem de deturar-nos
masas

a

GIL ROBLES

(Del discurs de Gil Ro
bles en l'homenatge a Ler

celebrat a l'Hotel Ritz
de Madrid el dia 9 del pre
roux

sent.)
«Yo no había tenido oca
sión apenas de cambiar el
saludo con el senor Lerroux
hasta estas Cortes. Desde el
primer día, he visto en don

Alejandro

Lerroux

esa

ca

racterística, que la opinión
espanola, toda ella, admira,
y

reconoce

consecuencia

aplaude
en sus

una

:

ideales,

que quizá sea ejemplo único
en la política espanola ; una
continuidad de actuación,
que le ha dado la autoridad
moral que todos hemos re
conocido en él; una genero
sidad y un gran corazón que
en todo momento ha sabido
volcarse por sus ideales y
por Espana.
Yo soy el mejor testigo
para afirmarlo. Si algún día
se
su

necesita

un

mí, que yo lo ratificaré. Por
instantes, sin
de mis

el senor

Lerroux,

ha sabido dignamente des
cender desde las alturas del
Poder para ocupar un alto
cargo en la Administración
y prestarle a su sucesor la
colaboración entusiasta, leal
y decidida de los que saben
que están trabajando por
ideales que nunca mueren,
yo le digo : hoy le veo más
alto que le veía hace unos
días. (Grans aplaudiments.)
No sé qué nos deparará el
porvenir político ; pero un
carino entranable ha queda
do consolidado entre todos
los aquí presentes. Don Ale
jandro : no sé cómo nos juz
gará el día de manana la

Historia. Aguardemos
fallo tranquilos. Quizá

A

su
vea

millares las debilidades y
las flaquezas humanas. Pe
ro entonces, de todos aque
llos que han servido con eo
razón ardoroso, se podrá
decir que han pecado por
haber amado preferentemen
tte a Espana que le quiere,
le venera y le admira. (No
a

drits aplaudiments, visques
als senyors Lerrorx i Gil
Robles i visques a la Repú
blica i al bloc.)»

(Resposta de Lerroux a
les paraules de Gil Robles.)
«El senor Gil Robles, que
r.caba de haesr, como quien
d'ce, y ya ha conquistado
•.ntos lauros y prestigios,
:ne la generosidad suficiei,te para que yo
corresponda
con elogios,
que merece, a
que me ha consagrado.
'ando hablaba de mi cora
z
pensaba que como éste

sible que intentin presentar-se ara
mili a homes purs els que han estat
cómplices, i no del tot desinteressats,
per tal com obtenien el lucre polític.
Azana advertí el perill. Hem d'asse
nyalar-ho amb insistencia a l'opinió
Pot oblídar
del
ó
s'equivoca
mal
a
cap, que no
la Mag
dalena radicad
Hern assistit durant tota aquesta
setmana a l'espectacle increíble d'un
govern petit, retorçant-se per a ex
pulsar la solitaria lerrouxista. Com que
al senyor Chapaprieta. que és el Sam
per d'aquest octubre. no se li han do
nat faciliats. ehl no s'ha atrevit a pen
dre-se'n. I aixi hem arribat fins a la
publicació de l'informe de la CÓmjs.
SiÓ i de la pintoresca denúncia de
Strauss, magnífic personatge de jueu
enganyat, Napoleón de negocia ter
bola veneut per les guerrilles radícala
a les
quals esteva reservat l'honor
l'implantar una ruleta
Després de donar publicitat a aquei
xos documents sensacionals. la situa
ció continua essent la mateixa de fa
vuit dies. S'intenta refer la minoria
radical, separant d'ella els "elements
sans" 1 agrupant-los sota l'experta
direció d'Alba, per tal de fer possible
la perllongació d'aquestes Corts i do
nar
base parlamentaria al Govern
que s'intenta. continuació de l'actual
solament amb el canvi de dos minis
tres. Així es vol purificar la situa
ció: convertint el lerrouxisme en al
bisme. Tot s'intentará. a fi de no
arribar a rúnica solució legica: la re_
clamada per mig millo de republi
cana aplegats a les vores del Manza
per escoltar don
nares
Manuel
Azana. Volem dir: la dissolució d'a
questes Corta i el lliurament del plet
a la democracia republicana.
Peró, mentrestant, ?que fa el Fis
cal de la República? No podem dub
tar de llur severitat després d'haver
lo sentit .acusat els homes honradís
sima de la Generalitat, després de lle
gir els seus recursos contra el sobre
se'iment a favor d'Azana i la seva pro
testa per la preso atenuada de Largo
Caballero. ?Que fa el Fiscal de la
República? I sobretotaaque fan ocio
ses, a les casernes de .1a guardia civil,
les manilles de ferro que torturen els
monyons deis delinqüepts?

La

Monarquía era

Alfons XIII

ac

ceptant cavalls que 11 regalava
monsieur Marquet, concessionari
de joc com l'Strauss deis lerrou
xistes, rebent-lo a Palau 1 passe
jant-lo en automóbil.
La República als homes públícs
que imiten els procediments d'Al
fons XIII els executa.

Conseqüencies de l'escandol?
Amb persones d'una altra sens1bilitat, d'una altra epidermis, la
crisi parcial ja s'hauria produYt el
mateix día que l'escándol res
EN

TIERRA

LA

a;

1

l'Antirepúblíca.
Els que es pensen que és possi
ble treure els lerrouxistes del Go
vern i donar tot el Poder a la
CEDA. s'equivoquen. A la CEDA
en aquests moments se l'empor
ten dins el mateix cabás d'escom
braries en el qual s'emporten els
radical&
La dissolució de les Corts i la
convocatoria consegüent d'elec
cions, perqué el poble hi digui la
seva, és la mesura terapéutica
indicada, men`re el Tribunal de
Garanties pels uns i el Jutjat de
guardia per als altres, amb la con
següent intervenció de la guar
dia civil, es faci carrec de la cor
dada.
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«Digamos

mío—con orgullo puedo de
desde hace largo
cirlo
tiempo, se ha acercado a mí
en el «hall» de este hotel,
antes de empezar el banque
te, para estrecharme la ma
no y decirme : enfermo. no
ruedo participar personal
mente en el acto que vais a
realizar, porque suelo que
dar después de ellos rendido
unos días a causa del en
rarecimiento del ambiente.»
—

VILLA

(Del

I
BOLA NEGRA, presentando

—

huésped del suyo, se había
a su pecho, y había
sentido sus propios latidos.
(Grans aplaudiments.)
es

pasado

•

—?Conseqüencies politiquea...?
aquest assumpte hi ha dos
aspectes que, encara que molt units,
eón molt diferente. Un, és el judi
cial; en aquest, no tenim prou da
des per a enjudiciar; l'altre, el po
litic. I en aquest...
—?Creieu que aquest pot lesionar
el partit radical?
—Del partit depén, exclusivament.
Lasió, dieu? Encara que dir acusat
no
vol significar sentenciat, espe
rem
el deaat de dilluns, per una
Parta Pee l'altra, no cal dubtar
o
és que hem perdut el cap i moltes
altres coses
que aquest partit
adoptará rápidament sancione en
les culpabilitats de ipus politic que
es deriven de
la qüestió que ens
—En

—

—

ocupa,

a no essera—

i aixó és el més

lógic
que les adoptin abans els
propia acusats, abans que ho faci el
partit o els altres poders que estan
per damunt de tots els partits... No?
—I per a l'avenir?
—Es difícil pronosticar en aquest
país on la lógica no abunda 1 on
la vida deis Governs i dels partits
no es regeix per llurs forces en elles
mateixes, sino per imponderables
que escapen a tota mesura i a tota
previsió. Jo us dina a lacte el que
ha de pasear, que coincideix en ab
solut amb el meu dseig.
A Espanya existeix ara aquest
par
tit que anomenen la Ceda... Es un
parta de
procediments tortuosos,
jesuítics, sorneguers... ?Qui profe
titza davant d'ell? Les seves apetén
cies ara ja les estem veient. Davant
d'elles, ja veiérem ele radicals... I...
Juga en les mana amb una figu
reta de vori. Somriu...
—Miren... Jo he vist, en les "co
rridas" de toros, un matador ene
mistat aína un picador... Aquest ha
caigut al descobert, una cama sota
el cavall, iinmóbil, esperant la
ba
nyada segura... I quan aquesta és

ja inevitable, aquel] matador,

en
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de barrí o burot, que no recor
si negociava amb caixes de
niorts o botífarres, fou atrapat
infraganti en el moment que pre
ni, una bossa de bales a un mar
reo. I vingué el gran daltabaix.
Tot2 la ciutat es commogué. On
vist! Aixó és una cosa indig
nl! Prendre una bossa de bales a

Intermezzo
per L. AYMAMI I BAUDINA

Recordem amb

naturalment; no per sentiment d'hu
manitat, sinó per causes menys no
bles. Per vendre el favor i humi
liar el seu aelversan, moltes vega
des; per temor al públic, d'altres...
Ara estera exactament en aquest
caz. Lerroux és el picador; Gil Ro
bles, el torero a peu; el toro és al
damunt. Tota la situado del:id-1 del

capot.
I després. rient:
—I del públic, naturalment. Per
qué en a,questes' "corridas" politi
quea., el

vol que cada torero

s'alliberi en mateix. I sobretot quan,
com en aquest cas, el que ha caigut
sha buscat la trompada en sol.
No

és veritat?
*

*

*

A Unió Republicana hom guarda,
sobre aquest assumpte, un silenci im
penetrable. Algú ene l'explica. Acti
tud lógica. La majoria del partit
está constituida per antics radicals.
Radicals que se separaren del par
tit tal vegada per visions avaneades
d'un futur que ara s'ha convertit en
present dolorós i amarg. Radicals
que es resistien a acceptar determi
nades prefectures parlamentáries es
cassament encertades, i certes ten
dencies politiquea que no havien d'es
ser agraides pels qui se'n beneficies
sin i que eren repudiades pel país.
L'hora d'aquest moment actual és
i significa l'hora que ha fallat la raó
deis qui van saber apartar-se a temps.
Peró
aquesta victoria
segons
veiem en Unió Republicana
no
excita al víctor triomfal, sino a la
comprovació duna realitat amarga.
Amarga, més encara que no pas per
a residus d'afectes personals. per a
la marxa de la República, que veu
interposar-se al seu camí obstacles
tan desagradables com el present.
Alvar Pasqual Leone, tan expressiu
sempre, está avui pensatiu. Avui no
s'escola el seu pensament pels via
ranys irónics i entremaliats de cos
tum. Preocupació. Gest ambigu d'a
cidesa i meditado.
—Coneixeu bé l'afer del dia?
—Com tothom. Ni més ni menys.
—?Quina opinió us mereix el dic
tamen?
—Em limito a subscriure les seves
mateixes paraules "S'han manifestat
conductes i maneres d'actuar en l'e
xerciment de funciona públiques, que
no s'acomoden a unes normes d'aus
teritat i ética... etc."
quant a les responsabili
tats polítiques, no?
—

—

uns

una

grans titulars

certa

emo

publicats

a

"Renovación"
órgan del partit
radical a Barcelcna
quan el se
nyor Lerroux succei en la presi
dencia del Consell de ministres
el seu ^^rreligionari Ricard sim
—

-Evident. Ern refereixo

a

l'aspecto

polític.

a les altres responsabilitats?
—Ah! Ja s'ho faran els cridats a
jutjar-les! Les unes no prejutgen les
altres. Ni les destrueixen. Ni les afa
voreixen. Els dos falla poden ésser
contradictoria, encara que ambdós po
den esser exactas. L'absolucdó en un
d'ella no implica, ni molt menys, l'ab
solució en l'altre. La responsabilitat
política i la judicial són totalment
diferente.
—I el partit radical...?
—Ah! Aquest és un plet intern en
el qual els altre,s no hem d'intervenir.
—?Quina creieu que ha d'ésser la
seva actitud lógica?
—Lógica? Heu dit lógica? No em
prem vocables que compliquin les

—I

coses.

—Re. Que creieu que fará el partit?
—Ha d'individualitzar les respon
sabilitats que puguin existir. I san
cionar-les políticament.

—Conseqüencies?
—Incalculables, en t,ots els aspectes.
—Ha d'haver-hi crisi?
—La Ceda, almenys, procura per
tots ele mitjans que n'hi hagi. Fins
al moment que s'obri la sessió de di
lluns, fará tots ele esforços imagina
bles per expulsar els radicals. Creu
que arriba ara el moment de la seva,
tercera etapa: governar tota sola.
I aquí és on més atente cal que es
tiguem toas els republicana: a evitar
que aixó pugui esdevenir-se. Valen
conservar les Corta, perb governar
sense els radícals al poder, si bé amb
ele seus vota
—I ele radicals...
—Fácil és comprendre que una
campanya electoral per ala radicals
seria ara desastrosa. I, com és natu
ral. procuren allunyar-la tant com els
sigui possible. Peró no és presumible
que s'avinguin a les condiciona que
la Ceda vol imposar.
—En conseqüencia...
—Que si hi ha crisi
i considero
molt difícil evitar-la
el més pro
bable és un decret de dissolució. I en
cara, és el lógic. El trist és haver
arribat ala extrems actuals per no
haver fet les coses al seu degut

per. Ens sembla recordar-los tex
tualment. Amb l'euforia propia de
la casa deia: "SE HA PROCLA
MADO LA VERDADERA REPU
BLICA" "SOMOS LOS AMOS DE
LA CALLE".
Ja aleshores aquells títulars
van fer-nos molta gracia. Avul,
al cap d'uns quants mesos, ens en
fan molta més. Sospitavem qui
na era aquella "verdadera Repú
blica"; ara n'estem segurs. Ens
resistiem a c-eure que el senyor
Lerroux 1 els seus amics fossin els
"amos Ce la calle";
ara
estem
convenluts quJ
tenien
raó. Aquella euforia radical, que
ens semblava exagerada, extem
-

poránia,

era

plenament justifica

da. Els radicals eren certament
els "amos de la calle".
Un aralc nostre tingué un dia
la gosadia de malparlar d'un se
nyor que no sabem sí era alcalde
de barrí o burot, al qual acusá
d'ésser poc escrupolós en qües
tions d'interessos. No sabem si
digué que negocíava amb caixes
de morts o si es venía les botí
farres decomíssades.
El cas és
que
tot í el convenclment ge
neral que el nostre amic
tenia
ra0
el pobre noi fou condem
nat a dos mesas de presó per in
juria i calumnia a una autoritat.
—

—

I, bitllo-bitllo, passá els seus sei
xanta díes engarjolat.
Un temps després, aquell alcal

1

un

marrec!...

pobre alcalde de barri

I el

burot

no

—

fou destituit i condemnat

a

sejar-se per la ciutat amb

un

tal a
haver

l'esquena que deja: "Per
plspat mítja dotzena de

—

—,

"SOMOS LOS AMOS DE LA CA
LLE"
ens han vingut a la me
moria juntament amb l'anécdota
del nostre amic "cali mniador"
per una comprensible associació
—

d'idees. Aquell alcalde de barri o
burot que es venia les caixes de
mots de la Casa de Caritat o les
botifarres deis pobres pagesos,
també afirmava
quan es que
—

rella contra el nostre am1c
que
era l'amo del carrer. I ho va de
mostrar. Peró avui l'amo del car
'-"^
rer és aquell
nostre que, per
calumniar-lo, va passar-se dos
mesos a la presó. El que no pogué
—

MIES
llabil

—

—

aire

temps...

AMB ELS PRIMERS FREDSl
Preveniu-vos a
eviten els refredats. Compren
els Draps interiors de Llana i Cotó, Jerseys, Pullowers.
Armilles, Mitjons llana, Bufandes, Guants, Bates. Ratins,
etcétera etcétera,
,

a

camiseria

Sastrería
Loteálk

TE1X IDO t

El millo,. assortiment.
Preus baratíssims.
CARRER ARCS, 2, davant Plaga Nova

r?amb

—

••¦•••¦•¦•¦•..,

pas
re

bales a un marrec". Entre tant, el
negoci de les caixes de morts o
de les botifarres
no podem pre
cisar-ho
que havia funcionat
anys i anys 1 li havia permés de
fer-se una caseta amb jardi a
Valldoreig, resta en l'oblit. I el
nostre amic xerraire, qw.9 un bon
dia havia llancat l'acusad& resta
fitxat al Palau de Justicia com a
"calumniador i injuriador"
Aquells titulars de "Renova
ción" que tant ens emocionaren

_ae.ele5"

!Alertatemps,

o

podem precisar ben
bé el canee
va perdre de cop
i volta tot el prestigi entre els
Va caure estrepitosament,
seus.
—

un

gest de peraonavides, entra amb el
capot 1 s'emporta el toro. No per ell,

n.,9.91,:nunrintrovanntrinumfmn,rovnutrann
*.•

cartas credenciales.

aem

J. FASCOR WiLDAMS

per l'acció governativa, que, en tor
nar
a
autoritzar la societat explo
tadora, prejutjá l'assumpte... Re
cardo que fins vaig haver d'entau
lar una querella criminal contra
aigun periodic que, peLs motitis que
fossin. esteva interessat en el ne
goci, i va recorrer a tota mena de
procediments contra els qui conei
ídem el secret...
Naturalment que
sempre surt, com a "taparrabos"
d'aquests afers, la mendicitat. !Po
bres captaires! Mai no ha arribat a
ella res dalló que s'ha... distret de
la taula deis banquera. Els captai
res que aquí cobren són eis rics.

sus

discurs del senyor
Lerroux al Ritz de Madrid,
en l'homenatge que es feu
tributar el dia 9 del present,
i en el qual el diputat de la
senyor Puig de la Be
llacasa va ostentar-hi la re
presentació del partit i amb
aquest carácter s'assegué a
la taula presidencial.)

ROMANCER POPULAR

ció
Romualdo
Rodríguez de Vera.
Diputat socialista. Gest eseeptic
d'home inunda Al seu despatx, re
conds d'Anglaterra, E,stats Units.
Japó. Xina... Al seu rostre, el som
riure standarditaat aprés ala halls
de transatlántica i de grana hotels.
Persona habituada al món deis ne
gocas i que és possible que conegui
de prop algun deis esmentats en
l'afer del dia.
L'abordem:
—El joc en si és una immoralitat:
per a mi la legitimitat en la pos
sessió deis diners no existeix si no
procedeix del treball. Passar del joc
a
la tafureria és facilíssim; quan
Primo de Rivera va suprimir el joc,
a la Gran Penya
!ah. eLs nostres
aristócrates "pul sang", com els ca
valls de curses!— entretenien nurs
ocia jugant a parells i senara en la
numerado deis tramvies que puja
ven pel carrer d'Alcalá.
Calculem
quan la tafureria s'organitza des de
les altares del Poder, pero no amb
organitizació reglamentaria. sinó amb
clandeszinitat vergonyosa... Llavors
és quan poden brotar i apropar-se
ala despatxos oficials persones com
aquest Strauss, aventurera del ne
goci que adhue ells matemos igno
ren Ilur veritable nacionalitat, i la
manca
d'austeritat deis quals ha
d'ésser motiu suficient perqué se
n'apartin els hornea pública..
—?Quina opinió heu format de
l'afer en general?
—Psss... El fet en si és d'un abast
pobre. Es com si diguéssim un petit
timo de les misses, en el qual
el que menys interesas és la quan
titat estafada. i el més important
és l'acció. Peró aquesta petitesa en
tranya, per altra part, una mejor
gravetat, perque hi ha hagut altres
questions semalants a equesta, peró
de moltisima més importancia, que
amb pron feines han sortit a la lltun
pública. Heus ad, per exemple. l'a
fer de les curses de Ilebrers. explo
tades per una societat en temps de
Berenguen suspeses per Casares,
i tornades a establir quan el Su
prem entenia en la denúncia pre
sentada per un deis suposats esta
fats.
Precisament per la qualitat
d'ex-ministre de l'esmentat senyor
entenia en el plet la Sala Segona;
la seva acció es va veure tallada

palabras

para una breve escena que
ha puesto en mi corazón una
ternura humana : el senor
Carnbó, antiguo adversario

Madrid.

Republicana", Pascual Leone
per

unas

de consideración y respeto

.

diputat socialtsta Fodríguez de Vera

amb el d'Unión

a

Ipor

e Con

ca

racterísticas doctrinales, me
dirijo a don Alejandro Ler
roux para decirle : en estos
momentos críticos, en que la
generosidad de un hombre

político,

contrast.

a

Interwu arnb el

a

eso en estos

perder ninguna

aqueix

eras mou

8

testimonio de
de su espí

sacrificio, acudan

no

des immediates que havia de tenir.
Potser sigui aquest el tema irles im
portant per al comentan del mo
fnent. Aixó, com l'austeritat i l'honra
dese deis homes d'esquerra dona a
la segona República el to moral que
ja distingt la primera, la conducta
deis seus successors en el Gavern l'ha
tornada a les miséries 1 brutícies del
vell regim. A ningú no pot estranyar.
Estava feta l'experiencia i l'aprenen
tatge. Hi ha politiques que tenen per
gamins escrita amb aigua, cale i ci
ment. Nobleza obliga. ?A qué posar
ara el crit al cel? ?Potser no se sabia
ja tot aixe, 1 quelcom més? Pena con
ve dir que la República ha anat per
dent en lo moral a mesura que ha
anat perdent en republicanisme. Arnb
el mateix ritme que s'introdula el
material monárquic en el nou regim,
s'introduden en ell els vicis i la cor
rupció de la monarquia. L'escándol
que ara ha esclatat
un escándol
tiple del vell regim. Strauss repro
eueix el capitol picaresc de Marquet.
Al banc blau s'asseuen ex-ministres
monárquica. A la preso, a l'exili o so
trint altres persecucions esta,n els ha
mes de la República. Els que han tin
gut relació amb l'aventurer holandes
formen el revers de la medalla, on
figuren els homes que tingueren lela
ció amb l'aventurer belga.Són els
rellanaos, solament que
viste:: per
claerera. Escándol, negaci
delicte
ical'tzats per homes típicament mo
nárquics, encara jue s'atreaueixin
una
representació
utilitaria
del
republicanisme historie. Conducta
monárquica i saqueig clandesti de
tipus alfonsí. Vegi's, si no. en l'infor
me de la Comissió investigadora els
noms d'alguna personatges que fa un
any eren fills adoptius de l'antire
pública, rebien homenatge de feixis
tes i monárquics, 1 apareixien com a
defensors de tots els lemes de la vella
societat borbónica. Es inútil que ara
tractin les "persones d'ordre" de
trencar una solidaritat que
es féu
indestrictible en els dies memorables
ara
que
compleixen el seu anlversari.
Cal estar previnguts contra la gran
maniobra política deis que tracten
ara d'abandonar llurs aliats, fingint
pudor i ignorancia del que sabien
igual com teas nosaltres. El pacte

d'eixamplament de la República tam
bé també tenia aquest aspecte d'el
xamplament financer. I és inadmis

•

I

generosidad,

rit'u de

acusar

admiració
l'honradesa d'un politic. Es un deure
que no necessita elogi ni recompensa.
Azana és un politic honrat. Es a dir:
Azana és un polític que no manca
al seu deure. Hem d'acostumar-nos
a
considerar normals aquestes vir
tuts en els hornea pública. Al propi
Azana no 11 sembla res extraordinari
la seva rectitud moral, la qual forma
part de la seva personalitat política.
El formidable és que hágim arribat
a una situació on l'ésser honrat, deu
re elemental de la gent, es consideri
com un mérit, com una excepció. Un
goveniant com Azana ha de refusar
qualsevol elogi que se li intenti infe
rir per no haver fet pilleries des del
Poder. ?Quin concepte es tenia ales
hores deis que, amb Azana 1 agafant
lo com a exemple, ens hem atansat
a
la política amb una neteja abso
luta d'intencions i un noble anhel
ciutadá. La canten els seus propia ad
versaris amb Ilur conducta diferent.
El mejor elogi que sha fet d'Azana
ho feren els que l'acusaren de mal
versador. L'elogi nasqué de la própia
personalitat deis seus acusadors. Ja
se sap qui són ells. Toas, adhue ells,
sabien, per altra part, qui és Azana.
Palesar aquest contrast ha estat un
deis efectes de l'acte de Comillas, de
les conseqüéncies 1 importancia del
qual no ha de distreure'ns el que
ha vingut després. Precisament per
nosaltres

aixó, el discurs d'Azana té. després
de l'esclafit escandalós. major valor
d'oportunitat. Azana no parla de
1-affaire". pero sí de l'ambient polític
en que es produia i de les conseqüen

poble

Cal consultar el

a

(

ana

eles, 11

4

Es

l'exili

a

Després d'un

de sílenci, Tomás

any

Píera, des

de

París, parla

les esquerres,

La missió de

i per

Ver
els republicana
presons.

A l'hora dolça de cap al tard, as
seguts a la terrassa d'un café deis
Champs-Elysées, és impossible de res
tar indiferents a la brillantor de l'es
pectacle que en aquests moments ole
reta la gran avinguda. Aquesta or
gia de llum i de moviment, graciosa
ment ordenada dintre el mes mag
nific deis escenaris, se us enduu una
mica el cor.
—Ah! Que és bonic, París!--ed1u el
nostre company de taula— Si no los
que hi hem d'estar per força!
Es el diputat Tomás 1 Pieza el que
parla. En la veu d'aquest home, que
des de fa un any esta obligat a viu
re lluny de la seva terra, hi ha una
punta de melangia. Peró és sois un
instant. De seguida la conversa es
reprén dintre el to més planer. To
más i Piera desembolica la troce del
raonament, de les leves idees,
seu
deis seus comentaras, amb una cla
una minuciositat que facili
redat
ten extraordináriament la tasca del

repórter.
?Per qué hem vingut aquí

a

hagin sortit

de les

—?Quin tipus de Ministeri creieu
que haurien de formar les esquer
res? ?Caldria que In fossin repre

'

tracia d'influencies de partit, sinó
rea
que el programa de govern sigui
litzat pels més capaços.
—Tot aleló pel que fa referencia a
la política general. Parlem ara, con
cretament, de Catalunya.
—El front electoral de lea esquer
les matel
res catalanes ha de tenir
del que he dit
xes característiques
abans.
—?() sigui des d'Acaba Catalana
fins a les forces obreristes que viuen
dintre la legalitat?
—Exactament. O més ciar encara:
el bloc electoral que forma Companys
1 Lotes les forces catalantstes 1 demo

parlar

parla:

—El domini de les dretes, a Es
en, diu—.
panya, toca a la seva fi
Unides sois per a una feina negativa,
la seva victória electoral de l'any 33
plasmat a la Cambra amb
no s'ha
alisa acció de govern que la de des
truir !'obra republicana del biennl.
Tots els movlments que no porten en
si una ansia positiva de construcció,
estan condemnats per endavant. La
materia fúria de l'"anti" que les por
ta al Poder ha determinat Ilur fra
cás. La ~aló de les dretes ha aca
un
bat. No duien cap ideal creador i
país no pot suportar indefinidament
—

reahnent,

a

AngIaterra:

la

seva

El diputat Sr. TOMAS I PialtA
a París
sentades totes les airees que pre
veieu que formaran el front electo
ral?
—Quant a la composició material
del Govern, sóc contrari de la teoria
de Gil Robles, que reclama una pro
porcionalitat matemática de les for
ces

una

experiencia

personal

el

majoria. Jo cree,
compta és el

que

deis

equi

marrec

1

•

justicia,

que el día que
(que
un home
la dispesa) ha
no ha pagat mal
quedat a deure el café o s'ha en
dut l'estilográfica d'un amic, no
contents. I per
ens hi veiem de

descobreix que

aixó ens conformem amb una au
díció del "Danub1 blau" després
d'esperar durant trenta anys una
temporada d'ópera.

aramanen
per F. ROSSELL I MONTANER
Ja és cosa vella aquella afirma
ció que diu que una cosa és estar
a l'oposic.ó 1 una altra governar. Per
aixe hom pot comprovar a cada mo
ment les rectificacions practiques de
pastelegen
criteri dele homes que
amb la política.
Quan érem majoria de l'Ajunta
mena quan ternera el poder a les
nostres mana com corresponia i cor
respon, érem constantment criticats
per l'arganització que donavem a la
En
barcelonina.
vida municipal
ocasió d'aprovar-se el sistema de
la
sessions, les tranories, sobretot
energúmens
radical. nadaren com
per
acusant-nos d'antidemócrates
qué acordávem celebrar sola una
sessió municipal cada mes. El meu
particular amic senyor Frigola ges
ticulava, cridava, s'ofegava pero
rant. Tal era el seu entusiasme per
la democracia. Pesó tan punt ells
han agafat les brides del poder,
fins amb el vot del senyor Frigola,
els gestors municipals acordaven ce
lebrar sois quatre sessions del pie
municipal cada any, és a dir, un cap
cada tres mesas.
Els homes de la Lliga sempre tan
purs i tan pulcres, ens criticaven
durament l'existencia dels delegats
municipals de barri, deis quals abans
se'n deia alacaldes de barria, peró
tan han punt s'han apoderat de l'A
juntament han procurat nomenar
tots els delegats de barri, la majo
ria amics ilustres de Lliga Catalana.
Es ciar que fet i fet ella protes
taven, uns i altres, perqué no tenien
el poder que avui usdefruiten cir
cumstancialment i per darrera vega
da. Peró tan pura i respectuosos que
valen ésser amb la llel, ni els rada
cals ni els cedistes ni els Illgaires ni
els carlins s'han donat compte que
cometen una greu irregularitat le
gal en admetre al si del Consistori
un
subjecte que a mes de formar
part de l'Ajuntament destituit
després del 6 d'octubre a Granollers,

els

complicats

en

altre ella que s'ha d'anar

con el cual

la

a

es

poble

veuen

ni

interpreta

tarjeta puede

10 considere

godo
Anvers 1

revers

pel desernbre

de

o

ser

anulado

Conveniente. sin vena obli.

dot solistocción

S.

A.

Wormentor,

eren

plens de

govern de la Generalitat

Ata 11 loca e: Ion
de la Generallbat, n'etzavá un alise;
finalment parla el senyor Pich i
Pon. Acabata els discursos, que fo
naturalment, aplaudita, hom
ren,
inicia la lectura duna estatuas; des
prós deis priniers articles, per no
cansar l'asse,mblea, se suspengue la
per
lectura i tot queda aprovat
unanimitat. D'aquesta senzabesima
manera,
nasqué el "Turing Asso
presid1t, pel
ciació de Catalunya".
senyor Pich i Pon, asna) el senyOr
Valles 1 Pujals de vice-president, i
el senyor Xavier Caldera, conseller
delegat director 5 cortussari general
del Turisme a Catalunya. D'atacó es
tractava!
Ara bé. Malta quan sortiren de
la paródia d'assemblea, creien de
bona fe que de fet no s'havia trae
de substituir
tat d'altra cosa que
l'antic Patronat del Turisme de Ca
talunya, organismo consult1u, per
una
altra associació de mes abaste
peró igualment consultiva. Aquests,
de la mateixa manera que desconei
xien ele estatuas que acabaven d'a
provar, ignoraven eta propósits ín
tima d'aquests voluntaria reorganite
zadors del turisme, nascuts en el
precia moment que el turisme catee
lá podía disposar de pessetes sufi
ciente, amb motiu del traspas de
serveis d'obres públiquea La realite
obres. la
zació de
determinades
construcció de carreteres d'interés
turístic, hotels 1 urbanitzacions. or
ganització de certámens i altres co
considerable volum, aren Co
ses de
ses que podia dur a terme el "ToU
ring", amb diners de la Generalitat
procedente del traspás o a cobrir
per mitjá d'un ernpréstit de nallions.
Peró, ben entes: ele diners, de la
Generalitat, peró la seva adminis
tració a carrec del Turing i dele se
nyors que ells mateixos s'han nome
de
nat per a administrar-los. Res
controls oficial.% les mans lliures!

Un decret de darrera hora

espectacles ver
gonyosos al Parlament, s'aixeca,
la imatge de la demo
cracia esquerrana dísposacla a re
repressions,

deis

Entne l'a tanosf era densissaina I
du
asfixiant d'aquesta setanana,
rant la qual tota l'a,tenció ha estat
posada en l'anar i venir de la Co
nússió deis vint-i-un, a Madrid ha

ivigorosa

passat desapercebuda

una

disposi

ció oficial del Govern de la Gene
o
apas,sionats
ralitat. Interessats
pa
en un afer d'escandol, no hem
rat proa atenció a un afer que vol
pescar silenciosament. Sablean sus
peses lotes les sativitats, indissx)sat
el governador general, en espera de
mes altes resolucions, i gairebé no
compiavem que la Generalitat con
tinuava publicant el seu Butlletí
que aquest Butaletí publicava de
creta que encara, al peu, duien la
signatura del senyor Pich i Pon. Es
a un d'aquesta decreta que hem de
referir-nos
per a divulgar-lo i donar-ne
abast a l'opi
a conéixer tot el seu
nió pública catalana.
Encara que el decmt porta la da
ta del 19 d'octubre, era dijous, dia,
24, quan sortia publicat en el But
lletí Oficial, coincedint amb la sor
tida can a Madrid duna Comissió
que anava a realitzar unes determi
nades gestions sobre turisme. Acorn
panya la signatura del President
de la Generalitat la del gestor d'O
bres Públiques, senyor Valles i Pu
jaLs. La finalitat de la disposició és,
simplement, a queS t a: traspaesar
tots els servels de tuxisme que fins
prestant
ara, la Generalitat
venía
directament a
Pentitat "Tou.ring
Associació de Catalunyao, declara
da precipitadament
corporació ofi
cial.

•

—

.

.

'eas

FERNANDO REY MORA

CALDRA

1

VIGILAR-LO

El diputat lerrouxista per Huelva
Rey Mora, deis dissabte al Congrés,
davant un grup de diputata i peno
distes (text de "La Vanguardia"):
"—No encuetro relación entre la
posición económica de algunos de los
que aparecen en el dictamen como
supuestos culpables y las pequenas
cantidades que se dice han percibido.
Ni siquiera han tenido la precaución
de aprender en las novelas de aven
turas, en las que si bien es cierto que
se aprende a ser detective, también
se adquieren conocimientos de lo que
es preciso saber para ser lo contrario.
Yo, que soy un hombre modesto, fran
camente, sí alguna vez me decidiese
sería por millones, pero
a delinquir
no por migajas, como, al parecer, se
ha hecho ahora."

?Qué

és el «Turing Associa

ció de

Catalunya»?

Fa cosa dan mes
exactament
el dia 3 d'octubre
al Saló gran
del Palau de la Generalitat se cele
brava una assemblea, que reoorda
una altra
va cona una gota d'aigua,
—

—

Incoheréncia i precipitació
Eta senyors de la Lliga, que han
dut a la realitat oficial del Butlletí
el decret que comentem, han obrat
p,recipitació. D'aquí
amb
notoria
que el seu text no tingui prou cohe
rencia.
L'Imica cosa clara d'aquest text
legal és que la Generalitat es desfa,
d'un servei que ella paga per Lliu
rar-lo a una entitat que acaba d'es
ser constituida 1 sobre la qual no té
cap control efical, puix que, si bé
en
el mateix decret és declarada
corporació oficial, toas sabem l'a
En la
bast d'aquesta declaració.

gota d'algua, aquella temps no gai
re
llunyans de la dictadura i del
rabadanisme. Sense gaires explica
cions

prévies,

la convocatoria nomas

parlava de la reorganització del tu
havien estat convocats

pre

cipitadament tots els alcaldes de les
principals poblacions de Catalunya,
entitats econbaniques, agencies
de
viatge, etc. Davant deis reunits, el
senyor Xavier Calderó, oonseller re
gidor gestor 1 governatiu, etziva un
discurs; el senyor Valles i Pujaba
conseller també

governatiu

i

gestor

GRANS LIQUIDACIONS 1 REBAIXES DE PREUS

Casa BASTIDA

Es ciar que per altra banda els
puritana Iligaires 1 els perfectament
monis radicals es preocupen de més
a més de coses de major envergadu
ra. Ara han obtingut una ordre en
virtut de la qual es prórroga el ter
mini de rectificació del cena elec
toral. No han tingut prou temps per
a
perfeccionar-lo. Cal preparar-lo
bé, farcir-lo bé de tots els ciutadans
que-. tenen dret a votar, i que algun
día o altre ja aclarirem deguda
ment si hi són tots els que hi han
d'ésser o si per error en sobra algun.
1 abd, amb cena perfecto, fet amb
la perfecció própia de lligaires 1 ra

PASSEIG DE

GRACIA, 18

t

Gran Basar de Sastreria i Camiseria

López,

15

Sistema

Nord-Americh

Amb ocasió de formidables compres amb balaca de preus 11 permeten oferir-vos
a,questa temporada grana avantatges amb VESTITS I ABRICS.
Els nostres aparadors són els més grans i més ben presentats de tel Barcelona
d'indumentaria masculina i us donaran reflex exacte de la moda per escollir l'ele
gánela que més us convingui.

perdran
eleccions perqué els

ciutadans de Catalunya, ultra te
majors
nir sentít politic, ja són
d'edat per a comprendre les come
dies infectes de les barreges políti
ques antagóniques que sois són pos
sibles en els moments en qué la men
jadora resta oberta.

Plaza Antonio

a

republicans

1

Amb la CASA BASTIDA no hl poden res eh s seus competidora. Es l'única asa que
cada any veu augmentada la seva clientela 1 la xifra de negoci des de la seva
fundactó, grácies a adoptar els gustos més moderna als sorprenents preus seg-uents:
100.000 Vestits de 20 a 50 pessetes i classe més superior de 60 a 70 pessetes
100.000 Abries de 25 a 50 pessetes i classe més superior de 60 a 75 pessetes
100.00 Pantalons de 5 a 10 pessetes i classe mes superior de 12 a 20 pessetes
100.000 Impermeables Plomes, Trinxere, 1 Txees ues de 15 pessetcs
SECCIO A MIDA
neeessiteu un
Tenim una secció que ens pennet, en cas de qualsevol compromís, que
vestit de carrer, dol o etiqueta, escollint-lo al matíí el podreu tenir llest a la tarda.
Vestits i Abrics a mida des de 60 pessetes j amb classe superior des de 85 pessetes
Vestits etiqueta a mida, Fracs, Xaqués 1 Smokings des de 100 pessetes
Vestits 1 Abrics de nen a mida, totes formes, des de 30 pessetes
SECCIO DE CAMISER1A

1

GENERES DE PUNT

100.000 Camises confeccionados, a 4, 5, 6, 7 1 8 pessetes, molt superlors
100.000 Pijamas confeccionats, des de 6 pessetes, i Bates des de 15 pessetes
100.000 Mitjons de fantasía 1 camisetes des de 1 pesseta

ARRIMA DO R 5

FIBROlv

alguno

resoldre.

REVESTImENTS

-

en to

de les targes per a entrar a jugar
1934, quan les presons i els vaixells

Sota el

s'havia registrat mal una etapa
tan funesta i lamentable com
aquesta dirigida pels senyors Gil
Robles i Lerroux. Sobre les rimes
triturades deis estats d'excepeló
perma.nents, de la censura, de les

la Ilurn que a les tardes es gastava
a
la biblioteca de l'Arxiu encara
que sigui en perjudicí de la cultura
deis ciutadans 1 del prestigi de la
ciutat de Barcelona.
Es ciar que ara ens faran un pa
lau de la Premsa, encara que no
tinguem locals per a escoles. Natu
rament que dos miions són mollas
pessetes, i com que el sistema nolt
tico-económic de radícala i Iligaíres
ja és conegut de tot Barcelona, ese
parvera pensar que la riostra callan
va a Hangar, si hi són a temps. dos
milions de pessetes en una obra que
sols ens podríem permetre el luxe
de realitzar quan la ciutat no tin
gués t,antes 1 tantissimes necessítats

DIPÓSITS

FIBROCROM

DIRECOON

do morrena) siempre que lo Dirección

adhue l'honor.
Les dretes s'han ca,vat elles ma
teixes llur própia tomba. En eta
annals de la política espanyola no

A

DESAIGÜES

LLISA

.

'

les responsabilitats directes o 1n
directes de la minoría eix de
la situad& Per si aixó fas poc,
al passiu de les dretes hi han
les repressions del 6 d'octubre, el
desgavell de les restriccions, la
davallada de Lerroux, la perse
cució contra Azana, les crisis ex
traparlamentáries, la política de
Gil Robles al ministeri de la

igualment les

"Straperlo

de

LA

tsta

llur republicanisme histórie. Els
agraris estan dividits per odas fe
rotges a conseqüencia de la de
sastrosa política bladera del mi
nistre Velayos. Només faltava
l'enorme escándol del joe, amb

dicals

1

en

NOTA IMPORTANTE

l'actual Govern hi collabora la
s,
acaba. Ja es vejé el dia
Alxo
míting d'aszana. Tot s'ha per
dut
diran els r-accionaris

mostren al carrer i ho deixen
veure cada dia a la Premsa. Enca
ra exploten el pepe de la situa
d() internacional per tenir una
excusa que justifiqui la contlnua
ció de l'actual Govern, peró no
han conveneut ningú. Precisa
ment perqué la situació interna
cional és seriosa, és necessari que
les dretes se'n vagin.
Avul més
que mal.
La possibilltat d'unes eleccions
ha destruit l'optimisme de la con
xorxa governamental. La Ceda ha
defraudat els monarquics perqué
no ha complert les promeses que
lela. Els radicals s'havien acabat
desprestigiar amb aquests
de
anys d'anar a remolc de Gil Ro
bles, renegant de llur laicisme 1 de

a

?olmo

debe permitfrsele la

REVERS

dissolució d'aquestes Corts 1 al ! fer el carril 1 a evitar per a sera
bandejament immediat de la coa
pre que la reacció no torni a tor
'tetó dretista que encara governa bar mai més la pau de la Repú
blica.
la República.
Les dretes tenen panic. Ho de
mostren al Parlament, leo de

peremptóries

o

de

favor

n

Salewe.5

lo

trada

socia

els

1 cops de génit dels prohoms de
les dretes.. Per donar el senyal de
la fi d'aquesta situacló n'hi hau
ria prou amb adonar-se que en

una

:mmoralitat inconfessable.
Peró ni amb repressions, ní amb
censura, ni amb poses severes des
del ministeri de la Governació,
s'ha pogut evitar que la fortor
intensa de a- scándol hag. arribat
al poble. Alzó que acab d'ocór
rer ha vingut a donar la raó a
les esquerres que diuen un dia 1
un

o.

lladares...
Les dretes

TUBERIES

DEKOR

URALITA,

per la condició de regidor de Gra
nollers no podia ésser-ho de Barcelo
mu
na, perque per ésser conseler
nicipal cal ésser veí de la població
on es té el canee, i si era regidor
de Granollers D. Francisco Torras
Villa, mai no podia ésser regidor de
Barcelona perqué era veí de la ciutat
vallesana.
En el ram de cultura, com que les
dretes creuen que és un aliment es
piritual que ha de servir-se a peti
tes dosis, han deixat de construir
l'escola municipal que tenien acor
dada i projectada a la barriada de
Can Tunis 1 en el s terrenys de l'en
tiga cotxera de tramvies i que rece
lía definitivament el problema es
colar en aquella populosa 1, en ge
neral, miserable barriada. Perla en
1VIalana,
cara hi ha més. L'Escola
institució que, si més no, s'hauria
de respectar per tractar-se de la do
traspassat,
Industrial
nació d'un
enguany encara no ha obert la ma
tricula, perqué no troba local dis
ponible. ELs alumnes protesten, el
conseller-regidor-gestor de Cultura
fa l'orní i l'escola resta tancada sen
se que
els deixebles sápiguen quin
cand han de seguir per acabar els
estudia començats fa alguns anys.
Ja és sabuda de tothom la déria
especial que té el conseller-regidor
gestor de Cultura en desfer 1 obs
taculitzar els centres culturals. L'A
teneu Politechnicum, l'Ateneu En
ciclopédic, entre altres, han rebut
del senyor conseller-re
gidor-gestor. L'Arxiu de Barcelona,
que compta amb una biblioteca molt
diversa i interessantíssima 1 que de
molts anys esteva obert mata i tar
da, ara sois pot servir ala matins.
Sembla que és una mesura d'ordre
económic. Com que en cotxes es des
pén moltissim més que quan nos
altres hl érem, i s'han de donar sub
venciona a certs centres católica que
no podien pagar els impostos que de
vien a l'Ajuntament, s'ha d'estalviar

defensar

título de

DE BELLMUNT

sentiments de ningú. Gil Robles
vol desfer-se de la seva sucursal
de Catalunya perqué li resta vots
absolu
a Castella 1 perqué está
tament segur que a casa riostra
no hi té res a pelar.
Peró algú que está per damunt
del Govern sembla que imposa
que s'aprovi la llei electoral amb
el propósit de dissoldre les Corta
immediatament 1 de donar el Po
der a un Govern "conciliador"
que porti al nou Parlament el
programa de l'amnistia. I per ai
han esgarips 1 malhumors
xo

cía republicana está absoluta
ment divorciada de la situació
reaccionaria actual. Els r
s'han estimbat. La Ceda queda en
una situacló poc brillant deeprés
d'haver co•laborae arnb ells du
rant dos anys 1 d'haver intentat
defensar-los en Iniciar-se l'es
cándol. Gil Robles 1 Cambó, que
s'aixecaren per demanar escar
d'oc
ment contra els homes del
tubre, s'axe aren l'altre día per

COSERTES
CEL•RA505

CANALETA
GRANONDA
DRENA
XAPA

que

individua A cada
lloc ha d'anar-hi el més apte; no es

valor

Sovínt passa aixi. Un home es
passa la vida defraudant milions
1 milions 1 no li passa res. Per()
ve un dia que s'oblida de pagar
la "xapa" d'un gas falder 1 li po
sen una multa. Coses com aquesta
se'n veuen sovínt. Peró costa tant
d'atrapar infraganti un defrau
dador intelligent, és tan poc cor
rent ter

que componen la

al contrari,

dietancla deis conservador 1 dala la
boristes, l'ha deixat prácticament
sense torea. Miren, també, com es di
buixa la Iluita a Franpa: Front Co
mía contra Front Nacional. A Es
panya, potser la necessitat és mes
viva que a enlloc perque la lluita es
planteg1 en aquests termes.
—?Quines forces, doncs, creieu que
han d'Intearar el front d'esquerres?
—Tots els partits antenticament
repubacans, fins a les organitzasions
obreres que viuen dintre de la lega
fltat.
—Ala?) quant al front electoral.
Ara bé: ?quina és l'acció de govern
que, en cas de victoria, han d'exer
cir les esquerres des del Poder?
—Abans d'anar a les eleccions tots
els partits que formin el front d'es
querres s'han de posar d'acord sobre
un
programa ben ciar, ben definit,
que més tard no pugul ésser oblecte
de malentesos 1 de falses interpreta
clama Aquest programa calará com
plir-lo inexorablement des del Poder.
Es ciar que per arribar a una coin
cidencia tothom haurá de fer con
cessions: tots els partits coallgats
hauran de sacrificar una pan deis
programes propia. L'alianea, electoral
o pot basar-se simplement amb l'am
nistia. L'obra realment important és
la que s'ha de comenear a fer quan

eh l ho aconseguiren un
initja dotzena de bales.

'finó,

1P O i. LENSAI

Guerra, l'exclusa:5 de Portela Va

senta el

I les esquerres podríen jugar
fort posant a l'as de bastos...
A la bals liga de la política ac
tual només marcava alai). El
conglomerat radical-cedista ha
calgut cense cap honor. Aquest
afer ha precIpltat l'enfonseia de
la coalició de dretes demostrant
:a
una vegada més que la diem:

6 d'octubre: és que l'ideal cata•
lanIsta sois es trobará, compres i em
parat per una situaeló d'esquerres.
Si algú podia tenir algun dubte so
bre aquest punt, cm sembla que els
fets han estat proa clars per a le
mostrar-Ii que és el que pot esperar
Catalunya d'un Govern de dretes.
—La Ceneralitat restaurada, ?no
hauria de procurar, en tot el que
estigués a la seva má, que no es re
proaluís la política de discórdia na
cional que Catalunya ha bagut de
sofrir?
—La Generalitat restaurada ha de
treballar per Catalunya; no haura
da tolerar perseeucions ni venjances.
La seva máxima aspiració seria que
tots els catalana, per molt de dreta
o per molt
d'esquerra que fossin, se
sentissln, pe! damunt de tot, molt
eatalans. Que, eom els anglesos, ca
dascú de nosaltres digués, cada ve
gada que l'interés de Catalunya es
tigués en joc: "Té raó? No té raó?
No m'interessa: és el mcu país!"

una

Ceerge

una

FORMENTOR

desfetes,
anorreades, impotents. Es defen
d'allunyar
sen com poden a base
gover
les eleccions 1 de seguir
l'ajut
d'u
decret
amb
per
o
nant
majoria servil que no repre
na

ses.

del

vació governamental rnantingu
da sois a base de negacions. L'hora
de les esquerres torna a sonar més
imperativa, més irresistible que mal.
S'acosten, dones, les eleccions. Com
mas es facin esperar, més gran será
el triomf de les esquerres.
—?En quina termes creieu que es
plantejará la batalla electoral? Més
ben dit: ?com creieu que han d'a
frontar-la les esquerres?
—Tota la política deis pobles d'Eu
ropa gira avul dia a l'entorn de dos
grans fronts: d'una banda, Panti
feixisme: de l'altra, els que s'anome
nen anti-marxistea. Es a dir: esquer
res 1 dretes. No queda II« per a les
posicions intermedies. Mireu el que
ha passat a Alernanya 1 a Austria
amb els partits de centre; mireu la
situada, difícil 1 vacillant de Lloyd

exclama tothoM.

—"Hagan juego, senores. Yo
pongo al rey, e le está ea puerta."
Gil Robles podria contestar de
seguida que ehl posa a les espe

les espanyoles abans clamar a les
eleccions? Em refereixo, natural
ment, a l'Estatut.
—No. No cal posar cap condició.
L'esperlt de la victaria electoral qu2
s'acosta será exactament el mateix
esperlt del 14 d'abril. No hl ha re
que ens permeti dubtar que si les
esquerres espanyoles posen novament
vigor la lletra i l'esperit de la
en
Constitució, vulguin oblidar-se de
l'autonotnia de Cataluny-a. L'idea'
autonamic és un postulat del 14 d'a
bril, exactament igual que les Uds
faiques 1 ocialitaants.
—Bé. Imaginem-nos, dones, la 0:neralitat restaurada 1 les esquexres
al Poder. ?No cr-eieu que la 1110, l'ex
periéncia del 6 d'octubre he.ura din
fluir d'ale:una manera en la seva ac
ció de govern?
—He de dir-vos que, personalment,
jo era partidari del 6 d'octubre, per
qué el creia fatal, inevitable. Fli ha,

més ben dlt: a recollir
de
d'aquest home que prengué una part
tan activa en el moviment de l'any
passat, les seves primeres manifes
tacions politiquea després de dotze
mesos de silenci? Es per als lecters
de LA RAMBLA que Tomás i Piera

LOSIflO

és que

per DOMENE

crátiques que vulguin afegir-s'hi.
—?Creieu que les esquerres catala
condició
nes han de posar alguna

política;

n-

ANVEFIS

precipitar els esdevemments

-
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tará

no

El senyor Strauss i la seva má
quina misteriosa han desbancat
el plet 1talo-abissini de l'ordre del
die de l'actualitat. Fa tres dies
que l'opina!) pública no parla de
r s
méS. Adhuc el pir-toresc se
ha volgut fer una
nyor Albifiar
frase d'engíny, exclamare :

Repúbilca

la

L'afer del joc

Quin tuf!

per Catatunya

phic
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la rambla de Catalunya
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Obsequiem
1

Caixa de Pensions per
amb segells d'Estalvi Popular de
d'Estalv1 i filtres presenta a proporció amb l'impon de la compra.
la

a

la
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