particular, la co¡m(prensló dels Estats Units
pels seus deutors d'Europa.
Que iHjt tenir realitat viable i propera,
ho demíostra abastament les
del "Federal Reserva
constatar

ciera del
nent al

declaracions

Board", qui ha pogut

millora econòmica i finan¬

una

pals. En dit report,

seu

correspo¬

d'agost i part de setemibre, es

mes

fa constar: Augment

del volum de la pro¬

ducció dels stoks d'or nacional. Millora en

Acords del Segon Congrès Nacional
Exfraordinari de l'Esquerra Republica¬
na de Catalunya, presos en les sessions
dels dies 1 i 2 d'Octubre de 1932.

l'empleu de mà d'obra. Augmient de contractes de

construcció, i l'intensiflcacló dd

tràfic ferrovlarL
iLa conversió de les rendes
del 5, 6, i 7%,

el total de les qiials

85.000.000.000 de

de

era

Aquest optimisme no queda reflectit per
les cotitzacions
nals i és que

en

les Borses internacio¬

els estudis són

per a

resultats

llarg temps, i les Borsse cotitzen les rea¬

litats presents.
en

baixa la Borsa de Pa¬

ris, exceptuant les Accions Canal de Suez
tenen la mateixa tanca, 14.450 francs.

que

iLa de

Londres, quieta, 1 la de Milà, amb

alternatives de millora i

pèrdua,

per segons

la classe de títols. El fet de tenir de demànar

autorització al Govern per a operar,

fa que

les diferències siguin molt reduïdes.

Per fi la de

New-York,

que

s'havia man¬

tingut quieta i ben entonada en el transcurs

d'aquests dies, també sofreix pèrdues

la sessió del dilluns.

pvesseta

en

tota la setmana

fert variació. El preu

terable,

a

no

ha

so¬

de l'or és també inal¬

235%.

Després

de

s'anuncia la

mtolt

temps

de

quietud,

subscripció de 60.000 bons "Sal¬

tos del Duero S. A." al 6 1/2 % anyal, lliu¬

d'impostos presents, amb cupons semes¬

re

trals i al preu de 100 %.
A

partir del dilluns dia

3

sions de contractació bursátil.
sessió

d'onze

a

d'octubre,

matinal, al

Aquest se¬

Casino Mercantil,

dotze, i sessió de Borsa, a la tar¬

da, de tres

a

República.

quatre.
PERTINAX

pis Bàsics del Partit.
Els principis bàsics del Partit que
fan referència a aquest punt són els
següents:
"Estimant d'indiscutible evidència

i>ersonalitat nacional de Catalunya
les circumstàncies
històriques,
geogràfiques, hngüistiques,. econòmi¬
ques, i. mé^ encara per la voluntat
indestructible d^ catalans, tot reser¬
vant al Poble Català l'ús de la fa¬
cultat auto^térrííílnadora que li com:
peteix' per drét propi, el Partit consi¬
dera necessària per als suprems inte¬
ressos; de. fratçuiitat universal i par¬
ticularment per raons d'ordre histò¬
ric i geogràfic, la federació de Ca¬
talunya ainb els altres pobles ibèrics.
Declara que aquesta fedeiració úni¬
cament pot ésser amb els pobles ibè¬
rics regits democràticament, pactant
directament amb ells per mfltjà dels
seus legítims representants, un cop
assolida la llibertat de Catalunya.
Entén que, arribat aquest cas, l'Es¬
tat català ha de tenir
ment

a

càrrec

seu

imprescindible¬

l'estructura i rèr

gim de la vida administrativa, eco¬
nòmica, política i social catalana, amb
les facultats que segueixen:
Manteniment i garantia de la lli¬
bertat i de l'ordre;
Judici i resolució dels conflictes en¬
tre Municipis

i comarques;
Organització de les milícies catala¬
nes sense ingerència del Poder fede¬
ral, excepte en cas de guerra amb
l'estranger.
Legislació social, civil i penal, ex¬
ceptuant els casos de delictes anome¬
nats federals;
L'organització dels tribunals, amb
sobirania plena, exceptuant els casos
que afectin la Constitució de lEstat
federal;

tota mena;

t/ue

otnplettin ets tiutttetins ú*inscfipeSó.
(inquest ttútnefo és t'únie que
eotítSnuafa fepastint-se eottt
fins ara. iOespres, sots reite¬
ran et periodic ets
que tta^in
^arantitaat ta seva inscripm
eié anth et ítuttteti adpunt.
Acció Ciotadaaa
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b)
les

Acceptar l'Estatut aprovat per
Constituents de ja Repú¬

Corts

blica.
c)
Considerar com a tasca finmedlata arribar al máximum de nenriiment de í'ésmentat Estatut

la

pels Tribunals de fora de Catalunya;
Impost i cobrament dels tributs de
a

nistratiu i judicial, delimitant les facultots amb criteri de màxima lliber¬

Mantenir i refermiar els Princi¬

Execució de les sentències dictades

<»9ceS¿ lBiutadana>
tots ets sitttpatit»omts

Correspondrà al poble català fixar¬
ia divisió territorial, en l'ordre admi¬

tat!"
a)

s'ha restablert l'horari normal de les ses¬

rà:

aprovat pel Fariament

per

Així veiem està

en

de la

francs, al 4 1/2%, ha estat

reembolç de 4 milliards.

a

vant l'Estatut

vertader èxit ja que sols s'ha ctemanat

un

el

franceses, les

I.— Les aspiracions de Catalunya i la
posició de l'Esquerra Republicana da-

Organització de l'ensenyament en
tots els seus graus;
La

participació

en

els Poders fede¬

rals.
Tota minoria

no

catalana establerta

Catalunya, serà respectada i gaudi¬
rà de la plenitud de drets civils i cul¬
turals peculiars de lEstat a què pertanyL
a

n—. Política de

l'ESquerra.al Govern

1 al; Parlament'de la Generalitat que
es constituiran en mèrits de l'Estatut.

IQ Congrés considera que la política
ÍEsquerra, al Govern i al Parla¬
ment de la Generalitat, és la realitza¬
ció del seu ideari, en l'aplicació de
l'Estatut, i,: d'una manera esi)ecialíssima, en els aspectes laic i d'emanci¬
de

pació social,
a

per tal d'aconseguir per
la classe obrera totes les iniillores

possibles

en

l'ordre material i moraL
l'Esquerra en rela¬

ni.— Pidítica de

ció al Govern i al Parlament de la

República després d'aprovat l'Estatut.
L'E^uerra RepubUcana de Catalu¬
nya acorda intervenir en la política
général de la República, coLlaborant
en les tasques del seu
Parlament i
compartint les responsabilitats de
Govern, sempre que el programa d'a¬
quest s'adigui amb el seu ideari i afa¬
voreixi els Estatuts
d'altres pobles
d'Espanya.
Acorda, també, autoritzar els seus

parlamentaris a les Corts de la Repú¬
blica perquè, d'acord amb el Comitè
Executiu del Partit, puguin

constituir

federació de minories parlamen¬
tàries afins, per tal de garantir un
una

instrument útil de govern a
blica.

la Repú¬

rV.— Política electoral de l'Esquerra
Republicana de Catalunya en les elec¬
cions de Diputats a ía Generalitat.

El Congrés acorda que
ÍEsquerra
Republicana de Catalunya vagi a les
pròximes eleccions de diputats a la
Generalitat completament sola.
Amb tot i aquest principi general
establert
en el i)aràgraf
anterior,
s'autoritzen les Federacions respecti¬
ves per establir coalicions amb els par¬
tits afins, sempre que aquests tinguin
un contingut netament catalanista i
eaquerrlsta. Aquest acord haurà de
merèixer l'aprovació de les tres quar¬
tes parts dels components del Consell
de la Federació respectiva.

