
8 la humanitdl 
POR TELA VOL CANDIDATS ULTIMA HORA 

Lliga Catalana no s'ha recordat del qui 
li ha donat el cacicat i sorgeix un obs

tacle que aclarirà Ventosa Els actes de les esquerres 
Me.drJd, 29. - El Govern que pre

eldeix el senyor Porteta Valladares 
te la inteJlció de presentar cand:ldar 
turas de Centre en totes o en gaire
bé totes les circumscripcions d'Es
panya. Des dels primers moments, el 
senyor Port.ela. tenia la int.enció de 
presentar una candidatura centre a 
Catalunya 1 espec.ialment a Barcelo
na (capital), per tal de lluítar contra 
les forces coallgades d"Esquerra que 
es presenten a les eleccions per la 
capital catalana. 

Per això, el cap del Govern parlà 
amb diversos dlrigents de la Lliga 
Regionalista per tal d'arribar a un 
acord amb ells 1 fer l'esmentada can
didatura de centre. 

Ls Lliga Regiouallsta de Catslunya 
sembla que, de moment, acceptà ar 
nar coaligadn amb les forces gover
namentals i amb les forces d' Acc16 
Popular Catalana, que presidei...'t el 
senyor Cirera i VoltA. Les oegocla.
cions anaven per bon cam1 1 fins i 
tot sembla que s'arribà a un acord 
el nombre de candidats que hanen 
de p1·esentar les forces governamen
tals, les de la Lliga i les d'Acció Po
pular Catalana. Sembla que el se· 
nyor Portea. Valladares oferi un lloe 
en a candidatura anomenada centris
ta per Ba.rcelana, capital, a un cone
gut corresponsal d'un diari catalar.~ 
ta a Madrid. Ignorem el que aques~ 
periodista hagués pogut oomest.ar al 
senyor Porteta Valladares, però, se
gons sembla, aquest oferiment no va 
plaure al senyor Ca.mbó que és I ins
pirador de Ja direcció polltica de la 
Lliga Regionalista de Catalunya. so. 
bre aquest afer celebraren ahir una. 
una conferència el senyor Portela 
Valladnres i el cap de la Utga se
nyor Cambó. 

Probablement en aquesta conferèn
cia no arribaren a un acord i, per 
descomptat, sembla segur que el se
nyor Cambó desautoritzà l'esmentat 
periodista per a figurar en la ean
ciida~.lra centrista per Barcelona. 

A fi de puntualitzar sobre aquest 
ru;sumpte 1 per a suavitLar les dUi· 
cuitats que a darrera hora havien 
sorgtt entre les forces del govern 1 
la Llllla Regionalista, sortí anit de 
Barcelona cap a Madrid el prohom 
de la Uiga 1 intim amic de C8.mbó, 
senyor Ventosa 1 Calvell. Aquest 
ministre ha arribat a Madrid aquest 
mati 1, segons sembla, celebrà una 
conferència amb el senyor Portela 
Vallada.res sobre aquests assumptes. 

Tam.!lé sembla que el senyor Ven· 
tosa. hagi conferenciat amb diverses 
pen;onalltata do Ja coalició de dretes 
a n d'estar al corrent del que s·es
devé a la resta d'Espanya. 

El seny01· Port.ela Valladares pre
tén treure un nombre de dlputnts a 
Barcelona. molt superior al que pu~ 
guin donar-li les forces de dreta ca
talanlst.es. 

Era propòsit del senyor Porteta 
que figurés en la cand.Jdatura cen· 
trista per Barcelona el senyor Nico
lau d·o1wer 1 també el senyor Ama
deu Hurtado. Aquests senyors, però, 
contestaren negativament al cap del 
Govern, perquè els seus noms o els 
dels 5iUS amics figurw:an en la can. 
cJdatura d'esquerres per Barcelona. 

Les relacions entre les forces gover· 
n amentals 1 les de la I.Jlga són prou 
dlficils 1 no mancava qui dJguCs que 
arribarà una ruptura i, en aquest 
cas, la candidatura de centre per 
Barcelona fracassaria i les forces de 
dreta o sigui Acció Popular I Lliga 
Reigon&llsta anlran coallgades per a 
Uutar contra les esquerres a. Barce. 
lona. 

Amb tot, no es desespera que s'ar· 
ribt a un aoord, 1 per aquest moUu 
el senyor Ventosa, que porta instruc
cions concretes de Cambó, celebrarà 
conferències amb el cap del Govern 
i amb altres persones de dreta per tal 
d'arribar 1\ un acord sobre aquest 
punt. en el qual flns ara no h l ha 
n1 una probabilitat de solució, puiX 
que les relacions són bastant tlvants. 

AL CENTRE FEDERAL D'ES
QUERRA REPUBLICANA PI I 
MARGALL, DE MOLINS DE 

REl 
Una enorme mUltitud e'a.plesà, abtz a 

la n lt, al loeal del Centre Federal per ea
col tar la 'teu dele oradom, el Primer dels 
qunls, el doctor :U.estre Puig, fa un cUa
curs ple de fe republicana.. Ramon Pron~ 
tem també e'ac!reça a la mr.aa fent Tr~te 
per l'etdea.rl d'esquerra. J. Puig t f'ert"t) ... 
ter, él escoltat en un brillant C21!1curs 
recomanant &1 poble QUe en anar a Iee 
urnes per.nt en ela Pf'eiJOS 1 en catalunya 
als que les esquerre• tornaran lea eeves 
lltbertats. J . PuJol I Pont fa un breu 
parlament I tot aegutt Jaume Mtravltlles 
pronuncia el seu discurs, tot ell un ae· 
guit de conceptes de pum e&l!!ancta cata· 
l::ma t esquerrt.eta 1 recomanant una ve
gada. més., que ea votin lis candidatures 
dc lea llibertats dels 30.000 empreeonats, 
dc les llels 80d.ale t la contlnuW6 per a 
Catalunya de l'esperit de la RepUbllea 
del 14 d'abrU. 

FonnJdablee ovacions subrot,lla.ren 1ee 
paraules deli oradora fent paleea 1'1de.n
t1t1cnctó del poble de Molins de Bel amb 
els homes del Pmnt d'Eequenu de cata
lunya. 

El Dr. :Mestre Puig llegeix lea oonclu
atons, que e'ban d'aprovar, 1 acaba l'acte. 

AL GRAN SALO NOVETATS 
DE GAVA 

Organitzat pel Foment Català d'Ea~ 
qucria, va tenll' lloc, ahir & la. Dit, un 
sra.n acte d'afirmació esquorrana. 

LI segueix en la paraula Roc Boronat, 
que dJu que eal Wv1nd1car el ft d 'oetu• 
bre 1 cal anar a Ja vtctt.rta aenoo egola• 
mes, perO amb e6pertt de Justtcla; per 
l'honestedat 1 la dignitat. de Catalunya I 
de la. RepU~ca. el 1ft de febrer el poble 
ea1 que venct. 

Aptt¡udimenta :rardoi"'fJJO clouen lee 
para.Ulea dela poetuJ.anu del cll'ronb, de· 
moetrant. l'at1nttat d'1deea del poble de 
OaTl amb ke J:aquerree. 

AL CASAL D'ESQUERRA REPU
BLICANA DEL CAMP D'EN 

GALVANY 
«Quatre objectius ens porten 
a aquesta lluita : República, 
Amnistia, Restauració de 

GRAN MITING A L'ATENEU RE- l'Estatut 1 el programa in-
PUBLICA FEDERAL DE BREDA terrompub> - digué carles 

Breda, 30. I matinada. - Amb un 
ple a vessar es celebrà anit l'acte 
organitzat per les esquerres catala
nes. 

Presidi l obri l'acte JoaqUim Mnr
cè. Fere:-~ úa de Ja paraula els. ora
dors: Francesc Farrer~ J osep Bo· 
get I Josep A. Trabal. 

Els esmentata propa(!&ndlstes e& 
querrans foren llargament aplau· 
dits en els diversos passatges dels 
seus diScursos, princif.alment l'ex
diputat senyor Traba , en fer es
ment dels Presidenta Macià I Com
panys. 

A lflnal d~ racte fou llegida Ja 
proclama inserida en el nostre dtsrl 
de ceontrtbueió ciut.adana a Ja llui
ta electoral» la qual fou acollld&. amb 
gran entusiflsme 1 mereixé grans 
aplaudimenr.s. . 

L'acte celebrat és un èxit més de 
Ja campanya electoral que porta a 
cap el cl'ront d'Esquerres de Cata
lunya». 

Pi i Sunyer 
A l'àmplla sala d'actes d 'aquest 

Casal es celebrà el miUnK anunciat 
El públtc, que emplenava la sala. i 
les altres depeooèncles del local. do
nà durant e curs dels parlaments 
mostres de ¡ran entusiasme, 1 els ~ 
radars sentiren fortes 1 perllongades 
ovacions. 

Presidia l'acte Lluls Capdevila, el 
qual, després de dedicar sentides fra. 
ses al poble de Catalunya i als m!U
tsnta dels partits d'esquerra, cedl Ja 
paraula a Pere Polx. 

Aquest començà el seu parlament 
I digué que el poble català està dis
posat a vèncer el dia 16 de febrer. 

Dissertà sobre aquella famosa so
lidaritat catalana del 1900, la qual 
combatia Ja llet de Jurisdiccions. A· 
fegl que ara s'ha fet una altra sou. 
dar i tat; però aquesta uollda.ritat» és 
¡:~r enderroc_ r la República. Teorit-
~.1 sobre els fets luctuosos provocats 
per la gent de dretes. 
~arca que sl els t reballadors no 

deiXen de la mà la República, BQues~ 
ANTONI M. SBERT AL CEN- ~~s~.o serà mai una República bur-

(EJ j)úbllc Interromp amb grans 
TRE REPUBLICA FEDERAL aplaudiments en aparèixer a la sala 

el senyor Carles Pi i Sunyer.) 

Una circular del Ministeri de la Guerra 
en la qual es recorda la missió dels militars 

Davant del poble de Havà., que emple
nava de ¡om a gom l 'espaiós local, dJrl~ 
¡tren la paraula a1e n881stent.!l. ,JOSf'Ona 
Bofarull, que s'adreçà. particularment a 
les donEs I ela recolll&llà. la votació del 
Pront d'Esquerres. Rafael DomJngo, Qae 
téu un vibrant discure. Bartomeu Pa· 
brés. q11e posà de relleu l'evld.énCla que 
representa en boca de Jee dretes la pa· 
ratlla ordre; Jau.me Mtza.viWes. que gla&
d. les tigures de Ferra GuArdis, LaYiet 
Segut, Oarcla BernA.nl .. ez, Oalau, que al 
costat del.e noma de Mad1. 1 Lluia Com· 
panys encarnen una era moderna de 
IJlberta.t, I que pe.r continuar·~ ea1 tor
nar a l'esperit del 14 d'abrU 1 destruir 
la reacció que representen les dretes, .a
tant la candidatura de les esq~rrea, que 
és voler el benestar eoctal 1 ta llibertat 
dela empreeonata 1 de Catalunja. 

ADRIANENC Seguidament parlè P1 1 Sunyer, el 
qua'. lou rebut amb una altra forta 
ovació. 

La nit pftf:sada i amb el local com
pletament atapeit de públic Antoni 
M. Sbert donà l'anunciada conferèn-. 
cia al centre Republicà Federal 
Ad.rtanenc, sobre el tema: tPolit1cg, 
de les greus ooalic1ons)). 

Diu que serà breu, puíx que afers 
d'ordre polltic el reclament a un al~ 
tre lloc, t segueix dient que com que 
tots ens trobem en el lloc que cal 
per a triomfar, l'entusiasme ens farà 
guanyar aq:1esta carta dectsstva 

Madlid. 29 - El tDiario Oficial 
del Ministerio de la. Guerra• publi· 
ca la segtient: 

<CffiCULAR: Nada màs pertur
l>ador pan la buena marcha de Ja 
vida nacional ni que cause mayo-
res estragos dil la moraJ de la co
lectiv!dad, resquebrajàndola y des
truyéndola, que la interferencia <te 
los militares en la politlca. El Ejér
cito y aus oomponentcs ttenen por 
augusta misión servir noble y !lei
mente al pals, y esta alta función 
mal ¡mede ll~varse sln ei ejerc1c1o 
austerto de aquelles deberes taxati
vamente ma.rcados en nuestras or· 
denanzas, en el Código de Justlma 
Militar y en oada una de aquella.s 
d.ispos1c1ones quo, encarnando ~~ 
buen espirltu que debe preSldir en 
nuestra conducta seila.Ian los estre
chos ce.uces oon que podemos pro-
ducimos en ta vida pública y con 
lo que a w. actlvidad pol1Uea nacio
nal se refiere. Para alcanzar ideal 
ttm. preciado, para lograr e1 respeto 
de t.odos los ciuèadanos y Ja cons!· 
deractOn del pue;:,lo y poder presen· 
taroos ante éste como verdadero 
brazo annado de la NaCI!.ón, no bas
ta el cumpilmlento trio de nuest.ros 
deberes m1Utaru:, que nuestras pro. 
piaa ordenanza!. cunceptúan de tn
sunCJente y de esGaSO valor; es pr~ 
ciso que nuestro apartamieoto de 

Les garanties que 
gaudim 

Madr. 29. - El Fiscal de Ja Re
pública ha denunciat avui el diari 
«La Llbertad», per un arti<:Je COtlSi· 
demt Injuriós per a les autorita ts 
judicials, el titol del qual és «Nos. 
ot~ los aseslnOSI. El seu autor és 
el iJenodlstn. Ed·1ard de Guzmào. En 
virtut de Ja denUncia, la policia ha 
reoollit l'ed ició de l 'esmentat diari 
J hB impedit la seva circulació t 
venda. 

Per una denímcta del fiscal ha es
tat també recoUit del diari «El Socia· 
ltstu, les edicions de prov1ncies 1 
part de Ja de Madrid. 

~or un periodista 
llladrld, 29. - Ha mort a Madrid 

ai.:..,.- 74 anys d'edat, el veterà perio
cU~W\ Rafael GuenerCI Oirig1 du
rant molts anys el perlòc:hc barce
lor:fi «Las Noticias» 1 d'aquest paa. 
sA ·a. fundar eLa Prensaa, també a 
Barcelona. Després, Rafael Guerre
ra contJnuà a Madr id la seva tas
CJ -periodlst1ca a d iversos diaris. 

El GOVERN NO TE MANIES 
Càdtz, 29. - s ·assegura que Jo

st:p A. Prima de Rivera es presenta
rà com a candida ~ independent del 
b.~ot de dretes, però ajudat pel Go
vern. Hom cre:.~ que demà estarà 
enllestida Ja candlda.turu dretista. 

Sembla que eJ partit sindicalista 
na designat com a candidat Enric 
Rodnguez Matres. 

Sf REPOSEN AJUNTAMENTS 
NOMENARAN DELEGATS DEL 

GOVERN 
Madrid, 29. - Un dels temes que 

<Jegurrunent serà objecte de delibe
mclo en la propera reunló mlnlste
riaJ. serà l'otdre públic, en reJació 
amh les properes elecctons. EJ Go
vern es molt probaWe que canvii tm
prf'.~sions sobre Jes instrucCions que 
del) del Mlmsteri de la Governació 
han de cursar-se a les autoritats pro
vuH·uus i locals fins potser es parli 
dr:.~ Ajuntaments. 

Ali::it e1 senyor PorteJ.a Valladares 
coutcnçarà ~ dest.gnar els delegats 
dora re públic els • ..~omenaments dels 
((u;us quedaran acordats en la dar
r~ rPUDiO ministerial Es molt pos. 
stblt' que a aquestes designacions 
&l:untp.tnyt la decisió de restituir a 
Ja seva funció legal a alguru Ajun
uuneot.s sobre els que pesa suspen. 
SiÓ governativa. 

las 1uchas pollticas y de partidos. y 
a.un de simples manifestaciones, se~ 
tot.al. abSoluto, 1:ues nuestros pro
pics sentimicntos no pueden tener 
otra expresión que eo voto en las ur· 
nas, ni otro refugio que el santua
rio de c:uia conciencta para consa
grarse oola y exclusivwnente al ser
VIcio de Ja Nación y de Ja Repú
blica. 

L'extensa 1 documentada confe
rència, a1.ragué l'atenció del nom
brós públic que alU s'havia reumt. 
entre el qual es veta molt element 
remeni. 

El conferenciant fou molt aplau-
dit i felicitat. 

Eu la propera edició donarem 
oompt.e detallat de .J'acte. 

Fou acomiadat amb grans apté.udi
ments i visques a l'alcalde popular. 

Jeroni Barrera exaltà els homes 
QU~ sab:n governar honrosament els 
po;JJes que els segueixen. 

També sen ¡ molts aplaudiments. 
Martí Rouret diu que el crit d'or

dre que llancen les dretes és un crit 
de por, pu .. 11: que es veuen enderro
cats per la força del poble que de· 
mana llibertat. Ni alt~.banzos, nl censuras, n1 ba

lagos, y menos aún amenQ288, ban 
de sepamn10s de este camino bon
rada en el buen servioio de la Pa
tria;- en prO\¡urarlo y consegu!rlo 
hemos de }Xlner nuestra. dignidad ¡ 
la propia sat.t.~¡fa.cción, considerando, 
cual es, como elemento fundamen
tal para el ma.ntcnimlento de la d!s
c!pilua, base de la propia exlstenca 
de las 1nst.1tuclones annada.s, y por 
eUo, aunque segura de interpretar e.t 
sentir unànime de la oolectividad 
militar, encargo a Jos generales e1e 
las dlv!siones orgànlcas, comandau· 
tes militares de Baleares y Cana
lias J je!e superior de las fuerza.s 
militares de Marruecos, cuiden del 
màs exacto cumpUmlento de Jo dl& 
puesto en el decreto de 19 de juUo 
de 19;a, oorrtgiendo con severidad 
las tnfracciones y velando con 1a 
mayor exactitud el cumpllmiento de 
las normas señaladas en esta clrcu~ 
lar.1 

ELS SUCCESSOS D'OCTUBRE TRES CADENES PERPETUES Acatr.\ l'acte amb un gran entu. 
stasme. 

En una propera edició en parlarem 
més exten.smnent. A CARBALLIN 

Gijon, 29. - Fins molt avançada 
la rut d'ahir estigué reunit el Con· 
sell de gmura per a deliberar sen· 
tèncla pels fel de Carballln. 

En l'esmentada sentència es con
demna a reclusió perpètua els pro
cessata José Mana 6uàrez Arbole
Y<¡.. José Canto Marto i J osé Maria 
Ofaz Valdés. S'imposa també als dos 

Lprimers L1 .a indemnització de 20.000 
pesset.es per als bereus del guàrdia 
ctvi4 mort Plo Velasco. 

1 A dotze anys i un dia de condem
na a Isidro Bevia VlgU, Quintin 
Serrano Zamt.rano, Emili Ramos Gu
tterrez, José Do val, A velin o Fen1àn· 
dez Ca.ngas, Antonlo Femàndez Gu
tiérrez i Alvaro Pemàndez. Es pro
posa per als dos darrers la commu~ 
tació de la pena per la de dos anys. 

Els altres deu processats han que
dat absolts. 

El Consell de minis- L'AJUNTAMENT DEL 14 D'A-
tres d'avui BRIL REPOSAT A ALACANT 

Madrid, 29. - El Consell de mi· 
nlstres de demà tindrà gairebé dJ 
mateix lnt.erès IX'lltio que tingué el 
celebrat a. la Presidència el passat 
dissabte. 

C<om és sabut. Ja reunió celebrada 
al Palau NacionS.: abans que els mi· 
n.istres compa.re1x1n davant el Cap 
de l'Estat, e3 r elluiran en el petit 
Consell de costum, que en aquesta 
ucal:I1Ó Undrà mé3 importància que 
en altres vegades anteriors. Proba
blen1ent el SCIIYOt Porteta 1n1orma
rà els seus companys de govern del 
resultat dels trebu.lis 1 ge3t1ons que 
~n. ~ssistit dels organismes t per54> 
nalitat:.E que coaU,Juien a la forma
ció de les c::md.ldatures de centre, 
rel\litza. Pttser hi hagi un canvi 
d'Impression.s sobre la manera com 
ha estat acollit pel pals el manifest 
electoral. 

Alacant, 29. - Aquesta nlt ha cele
brat seaaJ.O l'AJuntament per a rePQfl&r 
ela regt<tors suspeoos l'octubre del 34 1 
que taren elegtte l'abril <1e1 31, 

Una multitud imponent s'ha congre~ 
pt a la plaça de la República t en arn .. 
bar l'alcalde s regidors per a prendre poe. 
ee6Sló delS càrrees foren objecte de Bl"'t.ll8 
prendre PQ88e881ó pronuncil un dlscurs 
a.clamac1ons. 

L'alcalde senyor Carbonell després de 
en el qual proposi!. que &lguln rePQS.'\td 
tota ele tunclonarts deetltults per Jea 
comissions gestores 1 que ea facl una re~ 
v161ó dels aoords 4\lqueatea, 1 \lnQ 1na· 
pecdó de l'obra econòmica portada a cap 
per a exlg1r les degudes ree:ponsabllltats. 
Tam~ ha demanat que a'eabr1nl la for
ma eom es provelren ela càrreca de dJ. 
versos tun.clonarit a l'AJuntament, ela 
quale foren provelts per les comissiona 
gestores que s'han euceelt en el ooman~ 
ds.ment de l'AJuntament d 'Alaeant. 

L'alcaJde, e.n acabar de parlar, ba estat 
Uargameot aplaudit. 

Gijón, 29.-Des de les cine de Ja 
tarda 11118 a les deu de la nlt e& 
tigué deliberant el Tribunal que en· 
tengué en el Consell de guerra pelS 
successos revolucionaris de Carba
llln. El veredicte condemna a ,...,. 
elusió perpetua Jooé M. Suàrez Ar· 

EL MITING D'E. R. DE C. A LA 
BARRIADA FONT DE LA GOTLLA 

boieya, José CaoKas Arcos I José Amt Passada, davant d 'una ¡¡er
M. Diaz. A dotze anys de rec1ustó nadó que el local no va poder en. 
set processats més i es proposa Ja cabtr, v~ tenir lloc en aquella popu. 
commutació ~er .dos ~ys per a Al· lar b,arrtada, el miUb.g de propagan. 

~ nànd C rtln O mi da dE. R. de C., organitzat pel Ca 
varo <« "" 0 0 nguez. sal ' d',..~uer a --t Cata. là dei .. :_ Els altres són absolta. t """" "~~ ""' 

Com a 1ndt:mnltzació per a 1a fa.-. r1cte n. Fou un èxit molt gran te-
nint en compte, sobre to~ qué es 

mllla del guàrdia civil mort en els tra~te. d 'un barrt on abtmda extra
successòs, Pio Velasco, s'exigeixen ordinàriament )'element que fin.s ara 
v1nt mil pessetes als condemnats ba estat abstenMontsta. 
Arboleya 1 Cangas, Jaume Alcon, de les Joventuts ra. 

resa.Itar la impoitància de les eleo. 

AVUI SERAN REPRESES LES ~~~ade~ %b~:tal~brer que són de 
J oan Aa'uasca ataca la monstruosa 

CLASSES A LA UNIVERSITAT colillció d e la Lliga amb els Jerrou-
Xistes .. Cedistes. Nega que ells surtin 

DE MADRID a defensar n1 la Pàtria ni la famf. 
lla, que mai no har, sentit amb l'ar
dor dc Jes classes obreres. 

Una nota de les autoritats Manuela Mart; en fogoses parau-
les excita les dones a votar pel front acadèmiqUeS d•esquerres I derun,. que no es <lei-

Kad.rid, 29. - S'ban reunit a la trnl- F dooacdona.r per iB campanJa de 
ven:1tat Oentm.l el rector t ela degana de es ames cler1C!ls que van a ptdo
Iee dJve:nle8 faCUltats, amb l'obJecte d'a· lar . el vot a canvt d'una petita almoma. 
!,opd~ ksaooc:!e:~ relació amb la repre- Josep Beltri, excità a la lluita 1 

S'ba prea l'acord que iea clasaes ea adverteix a les autoritats la oonve
reprenguJ.u demà, diJous. En relaeló amb nièncta que desarmin les formacJons 
aquest acord a'ha facUltat la aegUeot de dretes, 81 volen estalviar-se víctimes. 
~~: J e 

«La Junte. d 'autoritats acadênUques awne arbonell, ataca les dreoe.s 
d•aquest.a. Untversttat, reunJda en el dia 1 reclama la unitat d'acció de tots 

els elements esquerrans. d'avui, ha. acordat reprendre les classes J BQ' 
c1eml, d!Jous, a totes les Facultats, 1 osep IXeres diu que Jes multi· 

u~ tuds que es reuneixen als mítings s'espera de la cUltura dels I&DY01'11 est són 1dmpton~es dot la victòria. No ¡xr 
dtants que no h1 hau.rè. motlu per a una. dia ésser altramE:nt davant la coa-
nova IUÇellSió.:t 11 ió d 1 

El curs e11001ar ea prorrogarA pela dlea e e es dretes i per alxO els 
obrers, tots sense excepció votaran que baD estat 8U8pesea lea classes. el Front t,opulru 

El secretari de la Unlveraitat, senyor J aume Tamborera, fa Wla anàils.l. 
Rla.za, ha. man11'estat ala Informadors de la situació S<hlial entre la Repü
que no ha de con.eJderar-M la prOrroga blica l el bit>nni de 1es dretes per 
del cura com a &a.nció, puix no 'té altre treure'n la conclusió que els obrers 
ca.ràcter que el d"u.n:l. lògica compenaa- no poden deixar~ influenciar per 
eló pel temps que lea classes ban hagut campanyes abstencionistes. Cal que 
d.'~r au.spe.eea. a n que no eotrelzl el 16 de febrer slgw una solidaritat 
minva l 'efickia de l'ensenrança. de totes les forces obreristes i Ube

raJs contn la rt:ac<.'d.ó. 

Ha mort a Reus a l'edat de 70 anys 

VIcenç Bernades, clausurà els par
laments. Als cartells baixos i repug. 
nants de la r.J.]g,:; el poble s 'aferma 
cad~~o vegada mé.s al voltant dels ho
mes del 6 d''JCtubre. No es tracta 
sols de treure 30.000 empresonata, 
ens bl Juguem 1. llibertat de tot el 
poble, car uu triomf de dretes és 
l'entronització del teixilime amb els 
camps de concer.~;rnció oberts a tots 
els amants .ie la lllbertal Glossà 
l'obra de Macià en pollUca social i 
sóla els seus postulats els que seguin1 
les esquerres. El dia 16 de febrer 
tot ei poblo se )untarà per a salu: 
dar amb el triem: Ja tornada de 
Lluls Compaoys SOKUir l'obra Inter
rompuda el ti d 'octubre. 

Tot.s els orador.:; foren ovacionats. 

Els que el ploren : esposa Maria Uaurad6 Gavaldà, filles Ma

ria i Dolors, fills polítics Joan Queralt i Faustí Llaurad6, gemumes 

Maria, Josefa i Llúcia. germans Josep i Pere i parents tots, en assa .. 

ben tar a llurs amics i coneguis tan irreparable pèrdua, els preguen 

que ee serveixin assistir a Ja easa mortuòria, carrer ~lca1de Ma-

nuel Sardà, 17, l.r, avui, dijous, a 

tal d'acompanyar el cadàver a la 

tres quarts de tres de la tarda, per 

seva darreia estada, 

REUS, 30 de gener del 1936 

GESTIONS PER A FORMAR LA 
CANDIDATURA DE CENTRE A 

CATALUNYA 
Ventosa i Portela celebren 

una conferència 
Ma.drid, 30. - Ablr a Ja cit, estJsué a 

la prealdéncla l'ez-mlnletre senyor ve~ 
t.oea, ei qual celebrà. una llarga conterén· 
ela amb el aenyor Portela. 

Sembla que el motiu de 1& matelxB fou 
per a. tra.c::tar de la candidatura de cen
tre, que ea presentarà • catalunya. 

Bla 1n!ormadors no es donaren compte 
de la dtta entre91Ata perquè el eenyor 
Ventoea, per tal de no ésRr &Beetjat per 
la Premsa, entri per la porta del darre
ra del Pa1au, que dóna al carrer Alcalll. 
Oallano. 

A Barcelcna 
AVUI 

ATENt U REP liBLlC> 
FEDER4L D·~sqUERRJI DEL 

D:S~ Rt C1 E VIII 
( .. ;r.neta., 16) 

A tes deu de la nit. conleréncla 
a eàrre<: de 

PU<E FOI X 
l'ema: 

La m1sslc> oo aes e:.=awrrej des· 
~ré& <Ml lrloml 

CENTRE REPUBLtCA DEL 
POb-ET 

(Vaiencia, 458), 
A les deu Cie La an., gran llútlng 

Hi parlaran: 
E. Gramer Barrera 
Vicenç Bernades 
J . LI. PUJO) I Font 
Jaume Sorra tfunter 
Carles Pt I Sunyer 

Presidirà 
R1.111on .Junyent 

CENTRE Cn TALA REPUBLICA 
D'ESQUERRA 

<Avwguda Uau<!l, 191 
A les deu de la m~ contefèn. 

c1a a. càrrec 
D'AMADEU CDLLDEFDRNS 

Tema: 
Caml de la victoria, Catalunya 

amnistiada t emancipada 

ESTAT CATALA 
D·HOSTAFRANCS 

(Conseu d~ Cent, 331 
A les Cieu de la nn., gran miting 

Ht parlaran: 
Antoni Soleres 
Xavier Escoda 
tstdre Armengo·r 
~osop Regàs 
Josep Gisper t 
d. Soler 1 Bru 
Jaume Aiguader 

CASAL CATALA MARTINENC 
(Rogent, 841 

A les deu cte 1a nit, ~an m.lting 
Bi parlaran: 

salvador perarnau 
J. Jové 1 Brufau 
.Josep Coll 1 Mas 
J . Navarro 1 Costabtlla 
A-l Xlrau 

Presidirà: 
Miquel Gutnart 

ATE NEU OBRER 
D'ESQUERRA DEL DTE. VI 

(Provença, 156) 
A les deu de la nit. gran miUng 

Hi parlaran: 
Esteve Mar.xuach 
R. Bertran I Tàpies 
Ricard Cavalleries 
Nicolau Battesttnl 
Carles PI I Sunyer 

Presidirà 
Francesc G9dó 

DEMA 
~OVENTUT D'ACCIO 

CATALANA REPUBLICANA 
!Corts, 589, pral.) •· 

A dos quarts d'onze del vespre, 
conferència a càrrec de 
RAFAEr TAStS l MARCA 

Tema : 
Per què volem que guanyin les 

esquerres 
PENYA CULTURA t ESBARJO 

(Baix Sant Pere, 35) 
A dos quarts d 'onze, conterèn· 

cia a càrrec 
D'ANTONI ROVIRA I VIRGILI 

Tema: 
Catalunya davant tes eleccions 

DISSABTE 
CASAL D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DTE. I 

<Ample. 211 
A les deu de la nu .• conrerèncla 

a càrrec 
D'ANTONI M. SUERT 

Tema: 
L'Esquerra I la lluita de classes 

CASAL REPUBLICA CATALA 
DE SARRIA 
<Sarrià. 87 J 

A les deu de .La 01~, gran m.ltlng 
Hi parlaran: 

Jaume Miravitlles 
A. Motes I caubert 
Joan sauret 
M. Rubtó 1 Tudurl 

CENTRE 
D'ESQUERRA REPUBLICANA 

DE LA BARRIADA DE LA 
PROSPERITAT 

A les deu de la mt, gran m..fting 
Hi parlaran: 

Joan Mlr6 
M. Tolon. 1 Surroca 
Manuel Tatens 
Lluls Ardiaca 
Miquel Gil 
Alfred Cabanes 

CASAL NACIONALISTA 
OBRER 

<Santa Agata, 2) 
A les deu de Ja ntt. gran mltlng 

W parlaran: 
Maro Benet 
M.• Teresa Glbert 
Pere Fol.x 
tlaume Cardús 
Francesc PI 1 Sunyer 
Martl Rouret I Callol 
Josep Xirau 

CENTRE 
D'ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA DEL 
DISTRICTE Vttt 

(Menéndez Pelsyo. 26) 
A les deu de la nit, conlerèn

cln a càrrec de 
JOSEP A. TRABAL 

Tema: 
Signlllcacl6 de la Republlca 
Federal en el moment naclona~ 

llsla català 

Celebració de la inauguració 
de la Conselleria de Sanitat, 
projectada i construïda pel 

Govern de l'Esquerra 
Ablt al vespre, en un cént.rlc restau· 

rant de la dutat, el gestor de 8a.D.ltat. de 
la Generall\at .enyor Bertran I Güell, 
reunl els per1odlst.ea que faD lntormactó 

_ 43[ ,¿; JL!& §§_ i i . :Wtn;a 

DIJOUS, M DE GENER DEL ltlt 

CASAL FEDERAL 
DEL GUtNARDO 

(A vinguda Nostra Dota de 
Montllerrat, 168) 

A les deu de Ja nit, gran IIútlng 
H1 parlaran~ 

Rossend Llates 
Josep santaló 
Roc Boronat 
Lluls Capdevila 
Ratael Closet 

ATENEU REPUBLtCA 
FEDERAL oLA FLAMA» 
tSant Domènec, I, pral.) 

A les deu de la nlt. gran miting 
H1 parlaran: 

Josop Glrbau 
Elisi Sala 
Josep Joan Padr6 
L. Torres VIdal 
Ricard Altaba 
Amadeu Colldeforns 

Presidirà: 
Franc:eso Corbella 

A les comarques 
AVUI 

CENTRE REPUBLICA 
CATALA DE CALDES DE 

MONTBUI 
A les IU de la nit. gran IIútin¡ 

81 parlaran: 
Francesc Farreras 
Josep Jové Sarroca 
Manuel Galés 
dosep A. Trabal 

SINDICAT 
AGRICOLA COOPERATIU 

uL·AMlSTAT», d'AVINYONET 
A dos quarts de vuit del ves-

pre. gran mfting 
H1 parlaran: 

Josep Boget 
d. Duran l Guàrdia 
Josep A. Trtkbal 

CENTRE D'ESQ UERRA 
DE MOLLET 

A les nou de la nit, gran núting 
Ht parlaran: 

J. Marquès Ferret 
Enrio Massa.guer 
Gavina Ylana 
Jaume Miraviuteos 
Abelord Fàbre(!8 
Josep A. Trabal 

CENTRE D'ESQ UERRA 
DE VILAMAJOR 

A les deu de Ja nit. gran mltlng 
HJ parlaran: 

Josep serra 1 G IU 
Emili Codina 
.Jaume Miravitlles 

DEMA 
CENTRE DEMOCRATIC 

FEDERALISTA DE VILANOVA 
I LA GEI.:TRU 

A les deu de la nit, conlerèncla 
a càrrec de 

JAUME SERRA HUNTER 
Tema: 

Polltica cultural de les esquerres 

SOCIETAT «ELS TRES PINS•, 
CARDEDEU 

A dos quarts de deu de la nit, 
gran mltlng 
HJ parlaran: 

tlosep Boget 
Eduard Regassol 
Armand Oblols 
Josep A. T"'bal 

CINEMA CANETENC, 
DE CANET DE MAR 

A les deu de la nit. gran mltlng 
Hi parlaran: 

Josep Forts 
.Joan Esoupanter 
Eduard Regassol 
Joan Forment 
F. F&rreres I Duran 

CENTRE D'ESQUERRA DE 
SANT BOl DE LLOBREGAT 
A dos quarts de deu de Ja nlt, 

gran mfting 
Hi parlaran: 

Carles Duran 
Jaume Tamborera 
J. M. Lladó I Figueres 
Roc Boronat 
Rels Bertral 
Jaume Miravitlles 
M•rlan Rubió I Tudurl 

Presidirà 
J. LI. PuJol l Font 

DISSABTE 
ESQUERRA REPUBLt CANA 

DE CATALUNYA 
SANTA COLOMA DE 

GRAMENET 
A les deu de la nit, IIútlng 

electoral 
Ht parlaran: 

Jaume Bogat 
Pere Foix 
Manuel Galés 
Josep A. Trabal 

TEATRE PRINCIPAL 
DE GIRONA 

A les deu de la olt, gran mfting 
de Joventuta d ·E. R. de C. 

H1 parlaran: 
Agustt Cabruj3 
Joan Ginesta 
Alexandre oeuloteu 
Josep M.• Corredor 
Margaricltl F. Clol 
Antoni Dot Ancr 
Pere Coromines 

Miquel Santaló 

a1 prtmer centre otlc1nl de Catalun.ra. 
per tal de celebrar la tnaugura.cló del de• 
partament, que ha quedat tnstal!at a 
l'edJftcl de sanitat enfront de l'ArC del 

Triomf. de 
El IEl.DJ'or Bertran 1 oueu, desp~ 

remarcar l'obra. que pensa realitzar, de .. 
tncà 1 recone¡ué que r edlllcl t les de
pendències que ban quedat. Jn.auguradet. 
toren proJectades, I oont.ruldes pel oo
vem antertor al 8 d"octubre 
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