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CAT ALANA ESPANYOLA 
((Señor, llego al final de estfo in

forme, que ba durado miLs de lo que 
yo quisiera, porque la cantidnd 1 Ja 
calldad de las responsa.bilidades qu& 
pesan sobre mí así me lo ezlgíau; 
mas uo quiero ponerle térmiuo sin 

deci r unas IJalabras que me parecen 
inexcusablt."S, y qut si se oyen con 
b. misma limpieza de intención con 
ttUC yo las pronuncio, en mi propia 
responsabilidad, aute mJ proresióu y 

aute mis compatriotas, podrian tener 
algún resultado eficaz. ¿Sabeis, seiio
res dol 'l'l'ibunal, cuàl es el vcrda
dero, ín limo deseo de estos procesa
dos? No es que los absolvàis; ¡t:s 

que los eomprcndàis ~ 

IJ)eseo prmwnciar 1JalaLras muy 
breves en 110tnbrt: propto y con las 
otrcLS CJ1LP adPmós, 1 sto11 segura que 
acntan! a interpretar el pensamien. 
W dc. ;nfs 00118Cjeros. E11 tlOmbre 
proplo . msísto en destacar mi mayor 
responsabilírl. ad por los 11wt1vos que 
ga ha ex¡~ue3t ?ILi defensor stguien
do mis tnstrucciunes. Mis compatle
r os, por d afeetu que me ticnen por 
la serenfdad de su ànhno 11 por el 

estfmulo cie elegancía espiritual, 

sienten satisfac.ci6n 11 tienen a honor 
el compartir ~ tr;ualar su responsa
bilidad con la n•ta Pero a m i me pa
rece una tmpresl.ón qu.e me hace ex
clamar. Es to, SPñores del Tribunal. 
1W seria tusto. Si 11 a11 un reSponsa- nLucban en España dos conceptos 
ble, ~Oli '1/0; o, cuanto 1/Lenos, tengo de la nat'ionaUdad, que se mufstran 

QUe absorber l a mayor parte de ta anlagónicos, pudiendo ser perCecta
r esponsabilidad 

Dicho esto, 11m,·a, en nombre de mente arnJóoicos. Para uuus, Espaila 

!todos debo añadt W stguiente: Afir- es una unidad que ha de regirse con 

mo por ttuestro honor, porque es ta el lema, tan grato a Felípc· V : 11Uoa 

verdaa, al'ttP. el Tribunal. ant.e el ley ' un monarca Y una espada .. : para 

pafs 11 ante la fl lsloria, que el movfl otros, España es una multiplicida d de 

de nuest.ras detenn inaciones no fué nacioues, que deben vivir confcdera

otro que ta de¡tnsa de la República das, por designio de la bisturia, tlero 

democràtica 11 p.Jnomentaria 11 de no coofundidas, no uni ficadas. v sl 

ras Uber tadPS que la. Constitución bie~ sc. advicr~ ~~ ejemplo que la b iS

del Estado ttene rerunoctdas a Cata- tona nos ~a, fac•lme_nte se toma ~ola 

luña, li que esta habia aceptado como ' de la razon que~ as~te a estos ulti

transacción 11 con el a/!m de encau- I mos. Oeshecb~ Espa na, si es .que a l

IOT '11 resolver en el àmbito gloriosa guna ve: babt~ _estado antertorm~n

cle l a nueva legalidad republicana las te ?.teh Y umf~cada , euando la w 

cspiraciones patriotJcas e inaba·tibles v_as1on de los arabes, c~da pueblo 

4e nuestra tier ra que habtan sido t•eue que re ha~erse a Sl mismo Y 

constantemente perseguidas 11 escar- . busea su po_tenCla y s u for tateza, no 

n ecidas, l/, en c;Y'Insecuencia, peligro- 1 en la a utondad de 1~. le_y, no. en !a 
lamente excitadas en el réaimen de fuerza d_(.¡ un solo eJermto, su~o nc 

tes los prop10s brotes de la entrana de 

anA/i;mo por nuestru Jwnol Que en su reaHd_ad. Así se ~orman Ara_gon 

la r eunión que el Gobterno de la Ge- : ~ Ca tal un:\ Y las Ca.stJllas Y los_ remo.s 

neralidad celP.bró el•S de octubre, en arabes que pasan luego a eristiam

la d tó · idad l zarse, etc., etc. En cada lado florece 
que se a op _vor sunamm e ¡ su dert cbo y florece su lengua. y sus 

ccuerdo que YO lel ~ pués, Zas moti- i instituciones cuusuetudma n as y s u 

v aciones, el andiislS t de los anteC:. t armazón eeonómica. Todo es variado 

dentes, l~s argume.n os, e.z exam n y distinto. Pero en las aguas subal

de las. cz.rcunstanctas polrticas que 1 veas de aquella va riedad, se va l.ra-. 

ae habtan pla11tea~, versaran sobre zando la figura de esta cosa magm

lt era o no .er a 1~rCI~S~ suponer que fica, lngente y ettTna que se llama 

corrf~n pellgro mmtn 11-_te 11 grave España. Ante los ·à rabes, no vac1la 

las l lbertades de Cataluna JJ el con- cada pueblo · 0 0 hay unos que com

t enido .de la Repúbl ica qanada el 14 batan y otro~ que apoyen. Toman to

de abnl . . 

1 

dos una misma iniciativa y, al IJlis. 

En nuestra Vtd.u polrtaca estd re- mo tiempo que surge la epopeya mas 

clente et. recuerdo de la Manconn~nt- ¡ 0 menos legendaria de Pelayo en As

dad, pn mer balbuceo autonómT.CO, ¡ turias, surge idèntica la epopeya, màs 

que des~ués de un hech? de tuerza, 0 menos legendaria también. de Oi

nos tue arreba.:ada sm protesta, ger y sus nueve cabRllcros de la 

m ansamente ; 11 por haber ocur r ido Fama de las monta ñas de Cataluña 

ast, . no. tan. solo .se perd ió la Jo~1~a, , Cua ndo bay un momento ( li que s~ 

la mshtuci6n, s~no que se ~ebtl.iía- revuelve el pueblo contra la tirania 

ron La fe '11 t>_l altento patriótwo para I del poder Mayestàl.ico, son paralelos 

IU recobramtento 1 los movimientos de las comunidades 

El ~eñor f iscal, en su tn/Of"'me. acu- en Castilla y los de Jas germanías 

1atono . amont onaba lo que decza co- en Valcncla en Cataluña y en las 

mo prueba v ara dejar demost:ado Rateares. Y 'cuando auda ndo mucho 

Que el Gobierno de la General~dad m às Uempo, es España víctima de 

ven la prepcran~· desde hacia ttem- otra tnvasión, Ja francesa, no se mue.s

PD los hechos ort,•en de est~. causa. Y tran discordantes tos pueblos al opo

para me1or . dar_ la sensac10n de que nerse al invasor. Pelean todos. Oe

no~otros lo !.4~trmos prepa: ado ~od? fienden la tntegridad del solar es

oau la ausencza d~ la opin~n publl- pañol, todos. Y los pueblos es pa ñules 

ca catalana Y vahdos ~e ~tsponer de llegan tan alto como el Brucb y 
las tuerzas de or1len publ lCO, lo caH- . 
t ko de golpe de estado r egional. · Gerona ,_ p~ro ~as .a~to no .. Y cua~~o 
Ptlés ~ bi~. sí; conformes. No hay la Repu~lica_ stgmflra la npansJ?n 

· , l bles , e nosotros y 1/0 de una duslon y de una apetencm, 
m as çu pa qu . · son todos los pueblos españoles y de 

linyularmente. ¿Que mds deseo 11o, un modo significatlvo Cataluña quie-
Bino que se r ecor..ozca ast? Nosotros . ' 
cu'lpables, J aqut estamos, en el ban- nes se sumau a la m¡sma empresa. 

* (Ve de la 1ra. pàgina) 

perquè passa Espanya La Provi
dència ha jet que el Sant Par e 
Uiure de tota altra preocupaciÓ 
mundial ( no és pa, qüesti6 de 
capjtcar-se per 14 mort d'uns mi
lers d'abissinis t. d' italians, si això 
plau a Mussolini) , es decidís a 
escriure•n.t. I què diu el Papa-Ret? 
Paraules ben clares i ben concre
tes. Que cal la unió de tots els ca
tòlics De tots? Si, sen11ors. de 
tots, des de Fal Conde. f ins als 
francmaçons radicals. 

• • • 
Els que han fe t de l'Ordre un 

straperlo alternen la campanya 
electoral amb ezs desnonaments 
d'arrendataris. Al Jutjat de Ven
drell hi ha qui sap la feina per 
atreure els rabassaires de la terra 

I el B isbe que ve tlla per l 'Es: 
glesta, sense assabentar-se'n! ¿Què 
ja Sa Illustríssim.a, es que consi
dera més convenient la salvac,ó 
de les pedres de l' Esglésta que no 
pas la l ranquiUi tat material i es
piritual dels fidels? 

••• 
La Premsa mo11àrquíca Ja no 

parla de Grècia. Fóra ben tnte
re~san t saber l'opinió que ets me
r etex ara aquell plebiscit que de
terminà la tornada d el rei, 

••• 
Pla escriu a La Veu a-mb l a se

va tranquiHitat caracteristica que 
«com a pronóslic, i confirmant ez 
que hem dit tota la temporada 
repetirem que ve una allau de dri. 
t all, Encara són t r escos aqueus 
càlculs que publicd al mal eLx diari 
i c¡ue produïren l'esglai dels lli
gutstes~ No val a desmentir-se a 
t m·L poc t em· s de diferència . 

• • • 
Els lligutstes estan que bufen 

perq .è els bonifacis de El Correo 
'justifiquen la unió amb Lerroux 
amb el precedent... de Solidar i tat 
Catalana! 

• • • 
Ho diu la premsa, és cert , cer

tissim i La cosa esdevindrà un suc
cés que t ard forat de debó. A G ra. 
nollers En Francesc Tor ras i Tries 
de Bes s'ensenyaran junts en pú
blic. I àdhuc cantaran a duo. 

Com aquell que no diu res. 

• • • 
Els angelets de celles peludE'S 

de E l Correo no ens han volgut 
entend:e bé. Repeti1n-- los-ho: ¿Per 
què ata:uen Portela pels seus pro
cedtments electorals si la car li714-
da s'aprofita a c atalunya -i allà 
on pot, com a Càdiz- dels mu
t eíxos procediments por telistes re
presentats t augmentats per la 
L liga? 

No enganyeu més els rectors de 
poble i digueu-los amb la vostr~ 
claredat que .. teníu tam d'actes 
de iputat i set de vi de cancule
lles, t que tot alló de «D iOSJt f ala 
r evolución 11 sus cómplices» només 
es dtu per a fer bonic. 

• GOVERN 

PRO RfSfABLIMENT DE LA llEI 

Assemblea de Consellers 
municipals suspesos 

indegudament 
Diumenge vinent, dia 2 de febrer, a les onze en punt del mati , 

tindrà lloo a Ja 

SALA MOZART 
(CANUDA, 31, principal), l'ANUNCIA ASSEMBLEA de consellers 

municipals de Catalunya que continuen suspesos malgrat estar 

lliures de tota acció de la justlcia. 

L'ordre de l'acte serà com segueix: 
L'alcalde de Mal¡;rat I diputat a l Parltlment do Catalunya, F. 

ARNAU 1 CORTINA, exposara la tasca realitzada, els drets que 

la legislació vigent atorga als consellers mumclpals suspesos I fi· 

nalment, en nom l!e la comissió organltudora, sotmetrà a l'es

tudi i deliberació de l'assemblea unes conclusions sobre la lmme• 

diata acció a realitzar contra els usurpadors d'atribucions que hli 

llei qualifica de delinqüents. 

NO TESt 

L'entrada a l'acto solament serà permesa als representants dels 

AJuntaments suspesos. 
Per a acreditar la personalitat dols assembleistes cada repr~ 

sentant haurà de portar la credencia l de conseller o bé un votant 

de l'entitat o oomltè local que li reconegui aquest dret 

AVIS IMPORTANT; Davant la 1mpossibílítat material d 'avi

sar particularment a cada conseller munlr.lpat tots s'hauran da doa 

nar per Invitats per mitjà de la premsa. 

Francesc Gómez Hldalgo, qua figura en la candidatura del «Front Po
putar>J per Castelló, conversant • mb la seva filla al locutori da la 

Model da Madrid, on compleix condemna per suposades Injúries a 
Gil Robles 

GENERAL- • 

Quillo de los acusados, prontos a su- nMirad, yo no olvidaré nunca el 

frí r castigo. Pero, ¿pen que se h.tt espectàculo de la aprobación del Es 

puesto cataluña tuera de la lev y de tatuto. Se aprobó en las Cortes el 

la Constttuctón? Esto parece demos. Estat.uto que-, màs que obra c'e los 

trar que nuestr os temores es taban catalanes, ha. sido obra de un bom· 

;ustificados. bre de Alcalà de Henares, de un 

Quisiera w bravar unas palabras hombre de 1\ladrid, de otro de Palen

del señor o ssortn y Gallarda, cuyo cia, de otro de Segovia, que han 

nombre pronuncio con agradecimfen- afrontado por ciu·to grandes campa· 

to eterna que hago extensiva en ñas lnjuriosas por detender lo que 

nombre de mis compañeros a los d~ era bueno, o Jo que en su entender 

m às dejenst 1·es Cuando ha dicho lo era, al menos. Al moment.o de 

que, por enctma de lo que pueda re- aprobarse el Esta.tuto, se levanta 

j er ir se a nu?.~tra r.terte personal, lo Companys y dice est.as palabras me

QUe m às nos importa es que nos en- morabtes: 11Todo lo que bemos dicho 

tiendan Yo no debu insistir màs en en el t.ranscurso de la discusión del 

esto para qu.J en ninguna de mis Estatuto, encaminado a proclamar 

palabras pueda -:erse nt una arro- que la concesión de Ja autonomia ve

ga1k."'ia tm propia nt trase a la que ta nia, no a disgregar, sino a refonar 

malicta pretendU se atri buir un sen- el sentintiento de la unidad española, 

tido contrario a nuestra altivez mo- ahora, aprobado el Estatuto, lo vol

r al , que 1'0 aqui mantengo tncólu- vemos a repetir Y me importa, ad .. 
m e pues 8i 'a flaqueza de nuestra 

El SENYOR ESCALES PARLA TARD I MALAMENT DE l'AFER 
MARIA ILLA --- UNA SOSPITOSA REORGANITZACIO DE LES 

OFICINES DEL CARNET ELECTORAL 

una Segona qüestió. Sembla que amb 
1 la. r eorganització de què parlem. 

han estat triats una vintena de 
funcionariS de la casa -volem d1r 
de la Lliga- que ara restaran a 
l'Oficina del Carnet. Electoral, con
trolant la «cosa». 

Unicamen t ho remarquem. per
què se'n don! compt.e el qu1 pogués 
estar desprevingut, i vulgUi després 
f er manilestaclona d'imparcialitat 1 
d'apoliticisme. 

corÍclición humar..a la debilitau çe miLs, decir, señores diputados, que en 

ergui ría enhtes ta por la noble 41tfwnf.. ese gran problema españ:ol que nO!P

dad que la fllta r epresentactò. rue o tros &icmpre hemos sentldo asi, cada 

nuestro pueblo nos ha conceJtdo. fracclón política, cada. diputado, ha 

Que nos entiendan. (Rumores) . expresado su pensamiento de la ma-

Por último, excelenttsimo señor nera que él ha creido que servia me

Presiden·te, señores del Tribunal ; jor a los fntu·eses de la Patria. Por 

No quiero ni està en mt ànimo que lo tanto, sale el Estatut.o de CataJg.. 

puedd parecer ct.isminufdo el respe- ña sln dejar en nuestro ànimo niQ

to al Tribunal si dtgo: Que estd en guna. clase de rencores 1 reservas 

tm atribuciones con arreglo a la. leg para aquellos hombres que Jo han 

el privarnos de bienes Que nos son combatido, habiéndolo detendido nos

mug querldo3 ~. en consecuencta, otros, como otros hombres llustres, 

aguardamos el tallo no con ínquie- por tener una concepcióo dilitinta 

tud, pero si oon gran 1.nterés. Pero de la estructura del Estado 1 de ta. 

el fallo que ~nàs no1 importa es el grandeza de E:spaña, pero todos ruta

QUe pronuncie en dU conciencta t~ doa por el proplo Ideal: e1 de que 

tima el pueblo que nos ctesign6 para la joven República adqulet-a. por 

que lo goberndsemos, respecto a st he uuestro amor, el relleve que para su 
mos .rido leales '11 permanectdo tte- esplendor necesit.a_,, 
les a nueatras promescu, a nuestro 
pro9rama, a nuestra signtttcacíón, a 
nuestro deber, 11 a la tragectorta ct.e 
nucst ra vida. Y para mds aUà, como 
depositarios de la Autonomia ae 
Cataluña. de su oíbractón 1ent1men.. 
tal 11 de su voluntad JJ conctencia 
polttica nactonalfsta, que ea Lo que 
importa conserva1 porque e1 lo in

t erno 11 W invencible. Entenderlo 

(De l 'Informe de l'lllustre ad-

vocat senyor Ossorio i Oallardo 

davant del Tribunal de Garan

ties, en la defensa del President 

de la Generalitat. senyor I.Jul.a 

Companya.) 

A la fi s'ha decidit a manifestar
se el Governador. L'Oficina de Prem
sa. de la. Generalitat facilità ahir 
als periodistes una nota redactada 
pel senyor Escales. Ela pen odistes 
afectes a la polltica del senyor Esca.. 
les 1 de la LUga, qualificaren de 
desafortunada la intervenció. Era 
preferible haver callat o bé haver 
pres cartes quan tenia més possibi
litats de quedar bé .. . -dèlen. 

Però, ara ja està fet i cal aguan· 
tar. Sembla que es procurarà donar 
a la nota el menys d'aire possible. 
Tal vegada passarà. desapercebuda .•• 

Per aquest& circumstància, per la 
nost.ra part, donem la. importància 
que sempre mereix una. nota del 
governador gennal, i ens n 'ocupem 
en un lloc preferent d'aquesta edl
cló. 

La nOta pari& del cèlebre proces 
que dóna ta.nt que pensar a Bare~ 
lona. El senyor Escale& ha parlat 
de Maria rua.. Llàstima que, segons 
els seus amics, el senyor Escales en 
parla tard i faltat de destresa.. 

Aquesta vegada el que a la Ulga 
en diuen chabWta.t» no ba servit 
de res. 

Què es proposen fer del 
carnet electoral l 

A lea ofictnea expendedorea del 
cèlebre Carnet Electoral s'bl fa. una 
reforma. a fona. Seran acomiadats 
méa de 100 funcionaris temporers 
que fina ara han treballat en la 
confecció deia cartonll dita d'lden· 

t.\ tat. 
AlXO no éll rea anormal, sl ea vol 

bien, va que nuestros deJensoreB 
h..ln hablaiW ae¡ l ui<.io de la hi3torta, 
declaramo~ que esperamos tranqut
Zos su f allo def initiva, con orgullo 
en el corazón y limpia la conctencia. 
'Vada mM" 

DIUMENGf, AL TEATRE 118ARCELONA" 

f 'l 'ext uu¡utgr4/ iC de les paraule1 
pronunciades pel President Corn
panys .Jatlllnt ez Tribunal de Ga. 
ranti&~ , en la famosa vtsta que 
oonaenmà els membre• del Govern 
de c atalunya a. 30 anvs de pre
sidi.) 

Vegi 's 
la nostra secció 

ANUNCIS PER 
PARAULES 

11Sentit • constructiu de la 
nostra po!ítica11 

Hi ha una gran expectació per a escoltar l'autoritzada 
veu de l'e~-diputat a Corto, oenyor Marian Rubió i Tuduri, 
el qual, diumenge, a les onze del matí, al Teatre Barcelo
na desenrotllarà eltemat "SENTIT CONSTRUCTIU DE 
LA NOSTRA POUTICA ". 

Aquesta expectació ea concreta en l'extraordinària 
demanadissa d'invitacions, tant a Ja nostra redacció, com 

al Secretariat d'Eoquerra Republicana -Ronda de Sant 
Pere, 70-- i al Caoal Nacionaliota d'Eaquerra del distric· 
te IV -Baút de Sant Pere, 35. 

considerar que s'ha acabat Ja feina 
1 no es pot donar ocupació a. tanta 
gent. El que si podia estalviar-se 
era accelerar tant L tant aquesta 
feina reclutant nous funcionaris tem.. 
porers, sabent. que en pocs dies aca-
barien la. feina i caldria acomladar
los. Lògicament, hauria estat mlllor 
fer Wl& plantilla més reduYda de 
personal, que amb un treball normal 
haunen tingut la manera de gua· 
nyar-se la vida per molt de temps. 
Això, naturalment, tenint en comp.. 
te que el Carnet Electoral no es n~ 
cessita per a lea: pròximes elecciona. 
tal com h& repetit el governador 
general. 

Però el méll sospi tós do tot éa 

com sigui que aquesta ureorganJt
zació» haurà començat avUi, preci
sament, no és possible fer nous judi
cis. però procurarem estar al corrent 
d e tot el que pugui succeir ... 

Per una festa valenciana 
El president de <Lo Rat Penat», 

de València», ha. estat a visitar el 

gestor de CUltura per tal de soHlol
tar-11 que la Generalitat de Cata
lunya fixi el tema 1 concedeixi un 
premi pels Joca Florals de «Lo Rat 
Penat»,que es celebraran enguany 
per a commemorar el centenari de 
la Renaixença V alenctana 1 a m&
mòria dels insignes poetes valen
clants Llorente I QueroL 

UN VAIXELL SOYIETIC Al PORT DE BARCELONA 

Es el primer que ancora al 
nostre port amb la bandera 

de la falç i el martell 
Ahir, al mati. procedent de Cardi!, 

va atracar al port de la nostra ctut.at 
el vaixell rus cVolkhon. L'arribada 
d'aquest vaJxell va produir una ex
pectació considerable. Dea de l'a111 

1917, 1'&111 de la revolució russa, no 
havia atracat al nostre port cap 
vaiXell rus. Aquest era el primer 
que ostentava, a la banda de popa. 
la bandera sovtèt.lca de la falç I el 

mane!L 
El moll estlgu• molt poblat de cu

riosos. PerO l"expectaclO va quedar 
defraudada. Lee ordres eren severfs. 
simes. cap tripulant. lli tan soJa e1 
capit&, no va poder desembarcar. 
COm bom sap, entre 1& U. R. S. 8. 
t el nostre paia no existeixen reta.
clons oficials de cap mena. A més. 
ela trlpulanto de tot.. els vaixella 

soviètica no poden maJ desembarca.r 
sense un permia especla11ssirn. 

Ela curiosos varen romandre pel 
moll presenciant lea operacions de 
cArrega 1 descàrrega 1 els rostrea 
dura deLs tripulants soviètica. Al seu 

costat h1 haVia trea notes rialleres 
que també formen Pa.rt de la tripu.. 
lacló, costum desusat als vaixella 
dela altres pa.tsoe. Aquesta no1ea 
tenen cura deli trebalLI de bord més 
femenina: ter el menJar, costr. fre. 
gar. Però tamW estan acostumadee 

a treballs vigorosos. SOmreien a la 
gent del moll que lea: esguardav&, 
perO Dura !acetona revelaven tam
bé energia 1 fortale1a. 

EI vaixell cVolkhon, una vegada 
descarregat. el carbó que porta per a 

duea lmportanla casea barcelon!nea. 

llevarà è.ncoreo del nostre port 

dintre trea o quatre dlea, 1 ea diri
girà cap a Itàlia, des d 'on repren

drà la tornada cap a la U, R. S. B. 

ENTRE STRAPERLISTES 
Parlant de la reposició dele 

regidon populars deia crLa Veu 
del dia 30 d'abril del 1935 ; 

oPERO LA LLIGA NO GO· 
VERNA PAS. I CERTAMENT 
QUE FORA MASSA EXIGIR 
QUE EL PARTIT RADICAL 
ES COMPORTI POLITICA· 
MENT COM LA LLIGA. 

En etecte, Lliga Catalana en 
troba,.... mMtresaa absoluta da. 
tttut tots els geston que no 
eren MUL va eupera.r ell rw.dJ.. .., .. 

A Barcelona 
AVUi 

JOVENTUT D'ACCIO 
CATALANA REPUBLICANA 

<Corts, 589, pral. ) 

A dos quarts d'onu del vespre, 
conferència a càrrec de 
RAFA E' TASIS I MARCA 

l'ema : 
Per què volem que guanyin tea 

B"Squerres 
PENYA CULT URA I ESBARJO 

(Baix Sant. Pere, 35) 
A dos quarts d'onze, conferèn

cia a càrrec 
D'ANTONI ROVIRA I VIRGILI 

Tema: 
Catalunya davant tes eleocfona 

DEMA 
CASAL D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DTE. I 

(Ample, 27) 
A les deu de Ja ntL, conferència 

a càrrec 
D'ANTONI M. SBERT 

'!:ema: 
L'Esquerra 1 I• lluita de olasses 
CASAL REPUBLICA CATALA 

DE SARRIA 
{Sarrià, 87) 

A tes deu cte 1a nit, gran m.ttwa 
Hi parlaran: 

Jaume Miravitlles 
A. Moles i Caubert 
Joan sauret 
M. RUbió 1 TUdUrl 

CENTRE 
D'ESQUERRA REPUBLICANA 

DE LA BARRIADA DE LA 
. PROSPERITAT 

A les deu de la mt, gran 1-itLns: 
Hl parlaran: 

Josep Tramut 
.Joan MirO 
M. Tolos~ 1 Surroca 
Manuel Tatans 
Lluls Ardiaca 
Miquel Gil 
Alfred Cabanes 

CASAL N~HïlliNA LISTA 
OBRER 

(:Santa Agat.a, 2) 

A les deu de la nit, gran mlt.lna 
Hi parlaran: 

Marc senet 
M.• Teresa Glbert 
Pera Foix 
Jaume carous 
.JOstfl Maria Planes 
Martt Rouret I Callol 
..losep Xlrau 

CENTRE 
D'ESQUeRRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA DEL 
DISTRICTE VIII 

(Menéndez; Pelayo, 26) 
A les deu de la nit, conferèn

cia a ct\rrec de 
JOSEP A. TRABAL 

Temo.: 
Slgnlllcaclo de la Rep~bllca 

Federal en el moment naciona
lista català 

CASAL FEDERAL 
DEL GUINARDO • 

(Avinguda Nostra Dona de 
Montserrat, 168) 

A les deu de Ja nlt, gran mitlng 
Hi parlaran: 

Rossend Llovet 
.Josep Santaló 
Salvador PerarnaLI 
Roc Boronat 
Lluis Capdevila 
Rafael Closes 

ATENEU REPUBLICA 
FEDERAL uLA FLAMA> 
<Sant D omènec, 1, pral.) 

A les deu de la n i t, gran mltinr 
Hi parlaran: 

Josep G lrbau 
EliSI Sala 
Josep Joan Padró 
L. Torres Vidal 
Ricard Allaba 
Amadeu Colldeforne 

CENTRE D'ESQUERRA 
DE VALLCARCA 

<Rep. Argentina, 216) 
A les deu de I& nit, conferèncl& 

a càrrec de 
ROC BORONAT 

Tema: 
El perqu' s'han de guanyar 

aquestes elecotona 

CASAL CATALA D'ESQUERRA 
DEL DISTRICTE IV 

(Corts, 771) 
A Iee deu de la nit, gran mlllnl 

Hl parlaran: 
Roo Boronat 
Pere Foix 
M. Dolors Bargalló 
~osap Tuoell 
RI card Al taba 
c. Costal 
J, Puig I Ferretor 

FOMENT REPUBLICA 
(Corta C&talanee, 6) 

A Iee deu de la nit. ¡ran mlllnl 
Hl parlaran: 

Marlan Font 
Xavier Eacoda 
Antoni Mas 
Elles Romeu 
Antoni Dllva 
~. Duran I Glllrdla 
Antoni Vontóo 
M. Rubió I Tudurl 

CASAL NACIONALISTA 
SAORERENC 
(Sagrera, 221) 

A les deu de la nit, gran mli!DI 
Hl parlaran: 

Rossend Llatea 
Galetl Rahola 
Martlnez cuenoa 
~awne Mlravllllll 

CASAL FEDERAL 
D'ESQUERRA CATALANA 

(Torrea, 10 - Gràcia) 
A Iee deu de la nit. gran mlllnl 

m parlaran; 
~osep serra 
Joan Bonavla 
Pere Miquel 
Ramon Roure 
Joaap Bogat 
Maro Benet 
Magl Drlol 
J ... p Rooa 

A les comarques 
AVUI 

CENTRE DEMOCRATIO 
FEDERALISTA DE VILANOVA 

I LA GEL,TRU 
A lea deu de la nft. con!ertncl& 

a càrrec de 
JAUME SERRA HUNTER 

Tema: 
11 nou moment de leo -

SOCIETAT uELS TRES PINS», 
CARDEDEU 

A dos quarts de VUlt de la nlt. 
gran m1t.lng 
Ht parlaran: 

Josep Bogat 
Eduard Regassol 
Am\&nd Oblols 
Josep A Trabal 

Presidirà: 
J, Grau ..lassans 
CINLMA CANt. fENC, 
DE CANET DE MAR 

A les df'u d t:: la ntt , gran mftlng 
Ul parlaran: 

Josep Forts 
Joan Escarpanter 
Eduard RegassoJ 
Joan Forment 
F. Farreres I Our2n 

CENTRE D~SQUERRA DE 
SAN7 BOl DE LLOBREGAT 
A dos quarts o.e deu de la Olt, 

gran mlting 
Hi parla ran: 

cartes Duran 
Jaume Tamborero 
J. M. Lladó I Flguereo 
Roc Boronat 
Rels Bertral 
Jaume Miravitlles 
Marian Rubió I Tudurl 
TEATRE ALEGRIA, 

DE TERRASSA 
A les deu de la nit, gran mltin¡ 

Hl parla ran~ 
Rels Bertral 
Pere Domingo 
Gavina Vlana 
J . Ploó I Marll 
Jaume Mlravitllea 
Josep A. Trabal 
d. Bofarull de casamlqueJa 

CENTRE D'ESQUERRA 
DE SITGES 

A les deu de la nit, conterèncla 
a càrrec de 

~. ARNAU I CORTINA 
· Tema : 

Les esquerres en l'hora actual 

DEMA 
ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA 
SANTA COLOMA DE 

GRAMENET 
A les deu cte la nit, aútlng 

~lectoral 
dl parlaran: 

~. M. Lladó 1 Figueres 
tlaume 8oget 
Pere Fob 
Man ·•el Gates 
J , Coll I Mas 
Josep A. Trabal 
TEATRE PRINCIPAL 

DE GIRONA 
A les deu de la nit, gran mltlng 

de Joventuts d 'E. R. de C. 
H t .... arla ran : 

Agusu Cabrub 
Joan Ginesta 
Alexandre oeuloteu 
Josep M.• Corredor 
Margarida F. Clot 
Antoni Dot Arxer 
Pere Coromines 
Miquel Santaló 

SOCIETAT LA VICENTINA 
DE SANT VICENÇ DELS 

HORTS 
A les nou. de la nit, gran mitlng 

Hl parlaran: 
Antoni Cardús 
Cristòfor Rebull 
d. Comes I Jo 
F. Farreres I Duran 
Josep A Trab&l 

CENTRE D'ESQUERRA 
DE TORRELAVID 

(Sant Quirze de Mediona) 
A les v-.11t de la nit, gran mltin¡ 

Hi parlaran: 
Jaume Font 
Pere Esteve 
Jaume Miravltllet 
d . Mestres Puig 
Jaume Aiguader 

ATENEU D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 

GIRONELLA 
A dos quarts de deu, conferèn

cia a càrrec de 
MARIA DOLORS BARGALLO 

Tema: 
Missió de la dona en lae 

pròximes etecclona 
CENTRE D'ESQUERRA 

DE PALAUSOLITAR 
A les nou de la nit, gran mltlng 

Hl parlaran: 
Miquel Palet 
Serall Cingle 
Domènec Armengol 
Josep Fontbernat 

CINEMA LLOBREGAT Dl 
SANT JOAN DESPI 

A les nou de la nlt, gran mltlng 
Hi parlaran: 

Josefina Bofarull 
~osep Alal 
Esteve Marxue 
Ramon Frontera 
F. Farteres I Duran 

CENTRE D'ESQUERRA 
DE SANT CLIMENT 

A les vult del vespre, ¡l'&ll 
mlllng 

.11.1 parlaran: 
~oan Soll 

Tomàs Pujol 1 Font 
Ramon Frontera 
A. Vllalla I Vldel 

CEÑTRE CATALA REPUBLICA 
DE VILADECANS 

A 1• nou de la nJt, gran m!tin¡ 
Hl parlaran : 

Joan Solà 
Tomb Pujol i Font 
R•mon Frontera 
A. Vllalla I Vidal 

CENTRE D'UNID 
REPUBLICANA D'ESQUERRA 

DE L'HOSPITALET 
A Iee deu de la nit, gran mltin¡ 

Hi parlaran: 
l&ldos Comas 
..loan Colom 
Enric F. Ferrer 
Eduard RPO .. Ol 
C. Martl Feced 
Ramon Frontera 

ATENEU ESPARREGUERA, 
D'ESPARREGUERA 

A dos quarts de deu de la nit. 
gran mltlng 
Hl parla ran: 

Joan Claret 
Francesc SAlvat 
Reis Bertral 
VIcenç sernadea 
c . PI 1 sunyer 
Joaep A. Tr&bal 

BOCIETAT LA CONSTANCIA, 
DE PINEDA 

A lea deu de la nit. gran mltin¡ 
HI parlaran; 

.1018P Miret 
Tomàs Amat 
Josepa Martln 
.loan Escarpantw 
Josep Forta 
Felip Barjau 

16 de febrer, 16 de febrer, 18 de febrer1 



EL CONSELL DE MINISTRES D'AHIR 

S'hi parlà _ ... sense acordar res -- de les 
possibilitats d'aiornar les eleccions ... 

i a por de les dretes ha inventat la ''suggerència" d'aquesta solució 
Madrid, 30. - A lea onze del ma

tl s'ha reunit el Consell de minis
tres al PaJau Nacional. Primer s'ha 
celebrat l'acostumat consellet, que 
ha durat quaranta minuts. Mes 
tard els ministres s 'han reunit c:n 
Consell sota la. presidència del Cap 
de l'Estat. La reunió ministerial ha 
acabat. a. t res quarts d'una 1 cinc 
minuts. 

ment administratius. i no bl pot 
haver n l tan sols ampliació. 

Un perlod1:;ta ll ba preguntat fi 
s'havia tractat de la possibültat d'a,. 
jornar les elecciQIUi, i el cap del Go. 
vern ha posat t1 a la seva converM 
sa dient que no se n 'havia parlat. 
No s'ha parlat per a res de polftica. 

oue valg dir anit. Em aembla lnútU 
~ue s'Insisteixi parlant d'aquest 
tema. 

- Doncs, malgmt això -digué el 
periodista.- avui s'ha continuat CI). 
mentant en els cercles poUUcs, a. 
quest propòsit, el qual s'atribueix &1 
Govern. 
-I què hi tarem! - digué el pre-

la · hUID4Ilif41 
Bident-. Repeteixo que m'atenc a 
que valg dir anit, 1 el que VUlgui, 
que em cregut, 1 el que no que faci 
el que vulgui. No puc cllr altra cosa 
d'aquest tema. 

• • • 
Madrid, 30. - A les nou de la n tt 

abandonà la Presidència el senyor 
Portela Valladares, el quol digué als 
periodistes: 

- Absolutament res senyors. Els 
que desfilaren per acl que vooaltres 
ja haureu recollit 1 que jo podria 
repetir, però que no té utilitat. 

-¿Ha tractat el Govern en el 
Consell d'aque$t n1atf de l'ajorna
ment de les eleccions? 

-El Govern no s'ocupà d'aquest 
a~umpte aquest matf. 

-¿Hi. ha quelcom en relació amb 
la candidatura. centrista per Madrid? 

-B .. Ara com ara no hi ah res 
noticiable. 

s aiVINDREI, ft DE CENER DEL 
1131 
a 

UlTIMA HORA 

Els actes de les esquerres d1 ahir a la nit 
Junyent, Granier-Barrera, Serra Hunter, LA CONFERENCIA DE PERE 
Yicenç Bernades, Pujol i Font i Carles Pi FOIX A L'ATENEU REPUBLICA 
I Sunyer parlaren al Centre Republicà fEDERAL D'ESQUERRA DEL 

del Poblet DISTRICTE VUITE 
A l'Ateneu Republicà Federal d·~ 

querra del Districte VID:è ahir 
El ministre d'Agricultura, senyor 

Mendlz.àbal, ha dit als ln!ormadors 
que com que el COnsell havia estat 
W:icament per a tractar d'assum¡r 
tPs a.dministrattus, no havia hagut 
t emps d'ordenar els assumptes cor
responents tractats en la reun1ó. 
PeJ tant, ha. pregnt els tnformadllrs 
que anessin al seu despatx del Mi· 
nisterl d'Agricultura, on ele facili
taria la. nota oficiosa. 

Ampliació del Consell 
UN DECR ET SOBRE &U· 
PRESSIO DE CAT EDRES 

UNA INICIATIVA DE MAURA 

Ahir, a la nit, tingué lloc l'anun
ciat míting al Centre Republicà dPl 
Poblet i que tant d'interès havJa des.
vetllat, cosa que ho palesava 1'&
norme multitud alli reunida, !ret~ 
sa de sentir la. paraula dels homes 
de la democràcia catalana. 

J aume Serra Hunter, ex-rector de la. 
Universitat de Barcelona; VIcenç 
Bernades, regidor popular de l'Ajun
tament; J . U. Pujol 1 Font, ex.-co
missari de la Generalitat a Tarra
gona .1 l'alcalde popular de Barcelo
na, Carles Pi 1 Sunyer. Tots foren 
molt ovacionats, 

nit donà una conferència. el PUb~ la. 
ta senyor Pere Foix, el qual acJs.. 
del tema «Lamtssi(J de les esqu~là 
després del triomf». es 

Fins a la una 1 quatre mlnuts na 
remàs a la cambra presidencial el 
senyor Porteta Valladares, el qual 
en sortir ha dit els periodistes que 
s'ha vta entretingut uns moment:~ per 
t3l de despatxar amb s. E, 1 sotme
trE" a la seva signatura alguns tts
sumptes pendents del Consell. El 
Consell ba estat puramen~ adminis
tratiu, i no us en puc donar cap 
reterèncta perquè en la reunió uo 
fi'ha. tractat en absolut de política. 

Dintre breus moments us facilita
ran, al Ministeri de la Governació, 
Wl índex ordenat de tots els assump.. 
tee que s'han despatxat. Amb ells 
hb d'ésser més fàcil el vostre treball. 

Com us dk. no ht h.A hagut m¿s 
qu~ assumptes de despatx de l'ín
dex. Es clar que !:!1 na altres expe
dients c¡ue no precisen Ja signatura 
d<l Cap de l'Estat, i si únlcamen~ 
l'aprovació deJ Consell de ministres. 
Aquests expedlent.$ no figuraran rn 
l'índex que després us lliuraré. 

Un periodista ha dit al cap del Go.. 
vern, en nom de tots els seus com. 
panys, que se'ls causaven molèsties 
pe.1 a la ln!ormació pel senyor mi
nl¡¡tre secretari. ja que els havia .na
nllestat que pa.ssessin a recollir la 
nota al Ministeri. En el darrer Con
seU, celebrat a Palau. després Je 
haver-nos dit això mateix, una ve
gada vàrem ésser al Ministeri, se'ns 
digué que estava malalt 1 que no 
podria !acili\ar la nota fins a les 
cinc de la tarda. Amb tot I això, 
poc després, a dltrt!s companys se ls 
donava la referència 1 nota oficiosa 
del Consell. 

El senyor Portela Valladares na 
contestat: 
-Teniu raó, I perquè no tomi 

a ocórrer, ara mateix parlaré amb 
<I senyor Alvarez UendlzàbSI perquè 
es lliuri a. Governació la nota dels 
acords del Consell. A més. avui '10 
es precisa una referència verbal, to
ta vegad.1. q\le, com Ja lli:. be mani· 
teata~. llan eatat assumptes pura-

Madria, 30. - En el Consell de mi
nistres d'avui ha estat aprovat un 
decret del Ministeri d'Instrucció Pú
bllca. en el qual es disposa que, com 
a conseqüè-ncia. del decret de 21 de 
gener de 19~6, queda suprimida als 
Instituts de segon ensenyament !o. 
càtedra de princlpL de tècnica agri
cola l lndusLrlnl i economia. En els 
esmentats Instituts es crearà una 
segona càtedra d~ Ciències Naturals, 
1 restarà, per tant. constituïda la sec
ció de Ciències dels esmentats Cen
tres per les dues càtedres de mate
màtiques, IP de Flslca I Qulmlca ¡ 
les de Ciències Naturals i Nocions de 
Fllllca I Qulmica. Els actuals cate
dràtics de :*'. càtedra suprimida ocu~ 
paran aquesta nova càtedra. Mentre 
subsisteixi per a alguns cursos la vi· 
gêncla del pla d'estudis del 1935, el; 
t itulars lle les noves càtedres hauran 
d'atendre 1...:. que se suprimeix per 
virtut d'aque-t decret. 

J.'ambé ;i'ha aprovat en Consell de 
ministres un decret en el qual es d is
posa la cr~..acló a Madrid d'un Ius
tlt"t de Ller.JUes Clàssiques, el li del 
qual és ta formació del professorat 
d'aquestes llengües m1tjançant estu
dis espechllitzats. posteriors als de 
la Univers!tat. 

S. E. ANIMA ELS MINIS· 
TRES 

MAdrid, ~o . - A dos quarts d'tma 
d'aquest mi&dia, S. E. ha enviat un 
avis als ministres perquè anessin a 
celebrar Consell sota la seva presi· 
dència. 

El Consell fou brev!ssim, I el se· 
nyor Alcalà Zamora s'ha limitat a. 
fer algunes preguntes als ministres 
senyors Villalobos, Del Rlo, Alvarez 
Mendlz.àbal, !Uco A vell o I el cap del 
Govern sobre assumptes de llurs res
pectius cl' ~yartaments. El senyor Al· 
calà Zamora a.n!mà els min1stres a 
prosseguir a.mb tot entusiasme llurs 
treballs als respectius departamenL6. 
I després d'I.SSabentar-se. pel Presi
dent del Consell, de la situació In· 
ternacional i interior, ha donat per 
acabat el Consell, que ha tingut més 
brevetat, per no haver pronunciat 
S. E. el seu acostumat discurs polltlc. 

La por de les dretes a les eleccions 

(Crònica dol nostre redactor 
a Madrid, Alard Prats.) 

l!adrld, 31, 1'20 matinada (per te
lèfon) .-La paternlta~ de la Iniciati
va de l'ajornament de la data electa. 
ral, sobre la qual incidentalment, se· 
gons l es referènc1es oficioses, s 'ha. 
tractat en el Consell de Ministres ce. 
lebrat e.hir, sense que s'arribés a con· 
cretar cap acord, ¿a qui ba d'ésser 
adjudicada? S'assegura que aquesta 
suggestió ha partit del OO,em . En' 
les darreres jornades aquest es sent 
pres i molt. particularment el seu 
president d'Un cert nerviooisme. No 
cristaHitzen els seus projectes l els 
seus càlculs en la mesura de les se
ves ambicions. 

Les esquerres han rebu~jat terml· 
nantment suggestions q:1e en nom 
del Govern, representants o!iciosos de 
Portcla trnctaven dt: sotmetre a la 
consideració de les perbonaHtats di· 
rectives del Front Popular. Conegut 
és j a el concepte que de l'escrupolo
sitat en l'observàncla de la Llei té 
el senyor Portela Valladares l els re. 
cursos que posa en Joc per a del no 
res treure'n una minoria centrista; 
cap torça representant que estimi en 
alguna cosa la seva dignitat pollti
ca, no pot mantenir diàleg amb els 
que ocupen el Poder, a no ésser el 
que pot sostenir-se entre fiscal 1 
reu. Fracassada la gestió prop de 
les esquerres, el senyor Portela Va
Badares, que ja estava !et a les comM 
binacions electorals que patrocinen 
monàrquics i monarqu.itzants, s'incli
na cap aqaest sector, que amb ell 
comparteix la representació <!el <.a
clquisme de la monarquia., dels ILte
ressos de classe l de la. immoralitat 
en l'ús i abús del Poder. Ja no es 
parla de Ja reposició dels AJunta
ments del 12 d'abrU, e.mb l'estrambot 
dels delegats del Govern a cada po. 
ble. L'eventualitat que un acte de 
justícia. 1 acatament a la [Jet com 
aquesta reposició representarta d'és
ser realitzada pel Govern intraqUII
litzaria les dretes amb le .quals •J se
nyor Portela és a punt de fer el seu 
cambalatge. Ara pesa en ell la preo
cupació d'ajornar les eleccions per 
quinze dies per tal de veure d'ultimar 
els acords que persegueix : Identlfi· 
cació de la Ceda i altres elements de 
l'antirepúbllca a les candidatures. 
amb els protegits de l'equip gover-

Sembla que el Govern ha començat 

nant. La paterultat de la Iniciativa 
de retardar la data dels cornit.ls cor
respon al senyor Maara, a Gü Ro-

a bles, als straperllstes I IÚS agrarts. 
cEl Goblerno-asseguren els periòdics 
monàrquics que amb respecte al se
nyor Portela ban canviat la tàctca 
d'agressió I Insult-no puede desca. 
nocer que las fuerzas revolucionarias 
convtert.en las eleccions en platafor
ma sobre la cua! se menta el trtunfo 
legal de la revoJución de octubre.» 

parlar de les suggerències que li han 
vingut del camp de dretes per a ajornar 

les eleccions 
E! Gover!l es sent complagut que 

se 11 donin aquests consells 1 es dis· 
posa a seguir-los. S'està ultJmant en 
el front d.ret!sta la candidatura per 
Madrid en la qual sl no sorgeixen 

noves dlficultats vênell incrustats 
dos elements del centrisme governa. 
mental camoullats amb Ja represen
tació de sectors dels anomenats eco
nòmics o inteH.ectuals. En altres clr· 
cumscripcions les intelllgències amb 
les dretes es van fent sense demo
ra. Amb un termini de quinze dies 
més de període electoral l'obra seria 
completada. en el terme 1 en un vo
lum que això els més ingenus poden 
precisar per endavant. Per això s'ha 
començat a Idear el tema de l'ajor· 
nament. Encara que aquesta nit h3 
declinat una. mica l'entusiasme amb 

Parlaren els senyors JUnyent, pre. 
stdent del Centre de Poblet; Granier 
Barrera, de Ja U. S. de O., el Dr. 

AL CASAL CATALA MARTINENC 
Aquest miting havia despertat una 

veritable expectació a la barriadi\ 
de Sant MArt!. El local del Centre 
estava completament ple 1 un públlc 
entusia.sta compost principalment 
per obrers. Per tat de donar una 
Idea de la gran gentada que s'aple· 
gà per a sentir la veu dels homes 
d'esquerm sols direm que es varen 
haver d'instaHar diferent-s altaveus 
per les altres dependències del Ca,. 
sal. 

respecte a la posta. en marxa d'a,.. va començar adreçant la parau!& 
quest propòsit. Han sorgit també dl· al públic Salvador Perarnau, e1 qual 
ftcultats en les gestions portades a ho ra atacant amb temes molt durs 
terme amb les dretes? 1 tió d ¡ Lli A--

En la. propera edició donarem 
compte detallat d'aquest acte magne, 

nen per totes les coses que són un 
avenç cultural per al poble. 

Acaba l'acte Antoni Xirau, el qual 
!cnt un breu parlament incita el po
ble perquè, com un sol home, votin 
el dia setze les esquerres, honor 1 
glòria de la nostra terra.. I amb gran 
entusiasme va acabar aquest acte 
que posat une vegada més de mani· 
!est la compenetració del poble amb 
els nostres homes. 

Tal veg~da el senyor Ventosa amb a ges e a ga ~ del govern 
el qual el senyor Portela ha vtngllt de la Generalitat que sols -diu- A la sala. de festes dei Centre d'E. ha tingut compte dels seus intereo· d conferenciant aquests dies amb de- sos personals 1 res més. Després de R. 'Hosta.!rancs tingué lloc l'acte 
teniment i que actua com a element Perarnau, que tou calurosament a- anunciat. Un nombrós públic corro
d'enllaç sàpiga quelcom d'aquestes plaudlt, adreçà la paraula al pú- borà amb grans aplaudiments els 

Un gran acte d'afir· 
mació nacionalista a 

Hostafrancs 

laborioses tramitacions 1 l'èxit que parlaments dels oradors. 
11 ha de correspondre. L'acord defin1- bllc J. Jover 1 Brufau, de la Onló Hi prengueren part Antoni Soteres, 
ttu en ordre al possible ajornament Socialista de catalunya, que ho fa Xavier Escoda. Isidre Annengol, Jo
ha estat düerlt fins al proper Con- dient que aquestee eleccions repre- sep Regàs, Josep Glspert, J. Soler 
seU. Mentrestant la Idea llançada al senten lluita.- per la República 1 la I Bru I Jaume Aiguadé Miró. 
carrer serveix de «balon d'essa!» per llibertat en contra del feixisme 1 Ja Per la. sala hi havia destribuides 
a. veure co-J reaccionen els partits. reacció. Parla. després J . Navarro unes pancartes que deien aixi: cVo-

A l'altura en què ens trobem. s'a,. Costabella el qual bo fa posant de Iem fer vota r integra la candidatu
precia. clarament en els fronts elec. manifest l'enorme transcendència ra d'esquerres Cada vot és llna 111-
torals certa indecisió i el fre d'una que tenen aquestes eleccions no so· ma que serra una reixa. Allibereu
estranya cauiela. La realitat és que lament perquè representarà el gua- los 1 serem alllberats», «iAmnlstial 
no acaben d'ulti.mtlr-se els treballs nrar·lcs la llibertat de mllers de Heus acl un mot d'ordre que ens 
d'acoblament de candidatures i que germaos nostre.:, sinó també perquè farà triomfar el 18 de febrer. ¡Arn
la lnterelerència de suggestions del representarà el retorn a la Vida dlg- nlstla !» 
Govern ha donat lloc a extremar el na de to :.S els ciutadans. De:S penals i presons s'aixequen 
rigor de l'examen sobre les candi- clE.lllS de dolor. 
cionll objectives en què la lluita ha Josep Coll I Mas, en nom d'Acció, Són gc:mans nostres d~deal! 
de plantejar-se. Espec.talment a les parla de l'obra feta en ordre cultural L'acte transcorregué amb un en· 
dretes monàrqWques :1 monarquit- per les esquerres; obra, diu .. que les tusiasme indescriptible, 1 foren aplau 
zants ha ciÚmat l'accés de cridòria dretes s'han apressat a destrUir per dits dlfc""'ts tmgment.s dels dls-
1 jactància. La Ced.a ja no va «A •a!!!qu'!e'!s'!ta!!!!m!!!!ani!!!!a'!'!pe'!r'!!se'!c'!u'!tò!!!!ri'!a'!!!qu'!e!!!!te-!!!!'!c'!ur!!!!so~s~. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!! por los 300». Presentar& a tota Es- ~ 

El local apareixia completBnle 
atapeït de públic. Entre els ass~b 
tents es destacaven moltes dones .. 

Féu la presentació del eonr ' 
ciant el president de l'Ateneu se~yen. 
Angel Castlllo. or 

Vinc a parlar-vos-<llgué l'orado 
al cervell I a la intelllgèncla r 

Historià, lent-ne un mlnució estu. 
dl, les etapes politlques on ha lm 
rat l'acció confessionaL Destacà~ 
influència que havia exercit aquest 
moViment 1 la opressió vexant en q ê 
es manifestà tothora sobre la clasu 
treballadora tot el que signil!qués se 
règlDl encobert per les sinistres un 
niobres de l'església espanyola iF'" 
diferent amb l'espent comprenSiu en 
què born pot observar a molts u en 
del món, com per exemple, a Bèi:t~ 
ca, en q\lè els catòlics saben ada 
tar-se 1 incorporar-se a les lnquietuct' 
del moment. El poble belga-afegi 
està governat per catòlics 1 SOCialls. 
tes. Ambdues posicions polltlques sa
bell comportar-se ..• 

Pere Foix, seguidament POSà ate 
oJ<l a l'aspecte social i econòmic det 
problemes del món 1 manifestà que 
a Espal?-ya, una de les coses que 
més · calta Imposar-se en el pro 
tnomf de les esquerres, era reso18;! 
el paorós problema de l'atur forçós, 
el q\lal les dretes havien deixat a.. 
bandonat perquè la seva solució no 
els Interessa va. 

Afirmà que una República per a 
re~p<?ndres estrictament de la seva 
miSSI~ com a règim liberal, calia que 
tingues un marcat contingut social. 

Parlant de la crisi, digué que ac
tualment adquiria caractertstiques 
funestes, perquè estava recolzada per 
les organitzacions patroniÚS 1 els ele
ments de l'alta Banca. 

L'orador acabA la seva conferèn· 
ela després d'examinar detinguda,. 
ment tots els factors lnfiuen4; per a 
l'economia nacional, fent un dU!' 
atac per als homes que tenen tanta 
greu responsabilitat com Lerroux, 
Gil Robles I tots els altres e¡¡traper• 
lis tes. panya tan sols 170 candidats. Sen

tit realista s'anomena aquesta pre
visió, encara que els &eUS òrgans 
ollciosos ho atribueixen a esperit de 
sacril1ci per a beneficiar les forces 
alins. També el seu estrèpit de pro
paganda Insultant I lncfvll ha bAI· 
xa~ de to. Es menys Irada. Ara, però, 
han intenta~ collocar a les paret.s 
l'engany d'un suposa~ periòdic slndl. 
calista, sota el titol de eLa Lucba». 
Els obrers de la C. N. Tíl. de Ma,. 
drid, s'ban apressat a co ocar da· 
munt dels lnmunds pasquins jesul
tlcs, un avis que diu: «Este periò
dica no és de la O. N. T., obreros. 
Es tma vU artimalia del fasc!smo 
Jesuitlco para pescar incautes.» La 
trampa s'ha tornat contra dels qui 

e f ' • • t d I d . d Foix, que tou interromput diver. on erencra m errompu a pe s a mira ors sea vegades durant diferents passat-
ges, en acabar fou entusiàsticament 

1 'han posada. 

de l'«straperl0}} i els seus còmplices o'"clonat I tellcltat. 

Al carrer de Gravlna, núm. 1, lo-I manar ajut a la. torça pública que GRAN MIJING D'ESQUERRA A 
cal de les Joventuts Federa~. anit en arribar posà ordre 1 expulsà del 
estava anunciada una conferència a. local els avalotadors. L'ATENEU OBRER D'ESQUER· 
c!\rrec de Jaume Duran Ballera, sota , Sembla que els pertorbadors per. 
=~¡~::."' cEl partit radjcal, 

0 
trenta tanylen a l'aliança cstraperli>¡ta• I RA DEL DISTRICTE SISE 

Quan l'orador anava desenvolu· que pel que es veu encara els queda Ahir aJ vespre, va tenir lloo 
8 pant la dita conteréncia., tot d'una sentimentalisme per a de!ensar les l'Ateneu Obrer d'Esquerra del dis

diversos assistents a l'acte comen· doctrines de la flamant entesa entre tricte VI un gra. 1 miting de prope. 
çaren a. protestar 1 armar aldarulls. carlins-lliga radicals. ganda d'eoquerra El local eatava ple 
Com stgul que els avalotadors ana- La con.terèncta continuà després de gom a gom 1 molta gent va ha.. 
ven fent de les seves, tou precfs de-- sense donar Uoc a cap més lncident. ver de romandre a peu dret 1 a les 

dependències anexes e. la sala. En el front popUlar s'observa una "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pujada ràpida de l'entusiasme I de = Per manca d'espai 1 de temps no 
podem donar una recenctó dels par· 
laments brtllanti.'ISims que pronun• 
ciaren tots eh oradors: Riera cava
lleries, Esteve Marxuach, R. Bertran 
i Tàpies I Nicolau Battestlnl. Asse
nyalem nomês d t moment les ov¡.. 
ctons immeilSCs que acolliren Carles 
P1 1 Sunyer, tant en entrar a la sa-
la com en e1 transcurs i al final 
del &eu parlament. 

la Indignació. El veinat madrileny, 
cansat que se l'insulti des dels car
tells, s'apresta a no permetre més 
Insult.. sense una rèplica adequada. 
Ara allò Important éa que la cam
panya a fons de les Esquerres CO
menci, encara que només sigui per
què les dretes, aterrades davant l'a
parent inactivitat de les forces del 
front popular, surtin dels seus ter· 
ribles dubtes. 

ANIT, A HOSPITALET 

Des d'un auto particular uns desconeguts 
llancen dues bombes contra un cotxe 

de la guàrdia civil 
Madrid, 30. '- Moments abanS d'a.. qoesta ocalicló 1 el cen~re. Alxl, 

cabar el Consell, el senyor Portela doncs, el desig que el senyor Maura., 
ba plantejat als seus consellers l'ú- primer defensor èe la. pròrroga de 
nio- tema que amb caràcter pol1t1c 1~ eleccions, formulava ta un mes. 
s'ha tocat, més que no pas tractat, va guanyant terreny entre els seus 
en la. reunió. Ha estat \Hl lleuger afins més o menys declara ts. La 
1ndic1. Ens referim a la. qUestió de rao que s'esmenta ls que els ac~ 
l'ajornament de les eleccions. blaments encara no estan fets, 1 Cap al 16 de febrer! 

La guàrdia elvil d.e L'Hospitalet en 
fer el recorregut per aquella poblaclO, 
com U per costum, vetê anit pnsmda 
un automòbil particular que de bon an
tuvi U tn!ongué aospttea. L'esmentat 

cotxe que portava la matrfeula 3578~-B. 
féu eap per la carretera camf de Bar .. 
cetona. Els gulrd.Jea el seguiren per tal 
de comprovar lea seves sospites 1 en ado· 
nar-se ela de l'automòb11 desconegut que 
eren perseguit, tot d'Una feren !oc conM 
tra el cotxe perseguidor. La guàrdla el · 
vll repelli l'agressió dtsparaots els seus 
màusers 1 els fuglttus aleshores en com
prendre que portaven lea de perdre, llan· 
çaren dues bombes que sortosament no 
feren el bla.nc que ella esperaven, perO 
que els valgué per a poder fer-se escil· 
pols. 

Carles PI 1 Sunyet parlà de l'obra 
de tes esquerrts en l'administracló 
de la ciutat I s estengué sobre el ;>a
norama de la llulta. electoral. Tenim 
el convenciment - digué - que el 
poble d> Catalunya, conscient de la 
gravetat de l'hora. donarà a les e• 
querres un triomf esclatant. AcabA 
el seu parlament - del qual en do
nart:m una recencio més àmplia. en 
la nostra p::'Opern edició - adreçant 
un ceoord. i una salutació fervoroS& 
a tot.s els born•· que hi ha a la 
pre'l6. 

,Si els nostres ln!ormes no són que cal pacificar encara més ~Js 
equivocats. les paraules del pres!· esperits. 
dent del Consell ban estat, més o També hem tractat d 'esbrinar la 
menys alxf: certesa. del rumor que el Govern te-

-Ja nnureu vist els req\leriments rua el propòsit de procurar incloure 
que arriben al Goven1 perquè s'a- dos noms de candidats centristes a 
~?J",n1, la d~ta de_ ~elebracló de J~s la candidatura de dretes per Madrla, 
elècc1ons. Les peticlOJlS en tal sen~It tot citant-se el nom del Sr. Salgado. 
fl(ut bastants, I caldrà tractat da.. I El mlnlstre al qual hem formula~ la 
quest tema. pregunta ens ha dit que no sabia 
~ senyor Porte!& no ha dit tes res 1 que. al contrari, ell tenia en

mes. I això que queda expressat, Ilo tès que a. la capital de la República 
ba manifestat en contestar a Jes h1 hauria candidatura de centre, ne
preguntes que 11 ha formulat un al- tament repubJicana integrada, al· 
trt:~ mlnistre. , , menys, per tres noms. Un l'tnteHec-

En electe, aquest és I ~tat de las- tual del qual s'ha parlat 1 els al· 
sum pte. Quasi que no s ha plante- tr dos d caire tl'l lnd 
ja~ i, per tant, no ba pogut ésser r · ' e mercan o us--
resolt, encara que això no vol pas t lai. . 
dir que no tingut una resolució PO Aquest. conseller, en trametre ns a
tehruoi immediat 1 molt menys que questa Impressió, ens ba ratificat la 
vag1 a ésser resolt en sentit nega. que ja ens ha expressat en altres 
tl ocasions : Que el Govern procura.rà 
~questa és la. impressió que tenim presentar canclida~ures de centre a 

quan redactem aquestes lliUes sobre tots les ci~cumscnpcions 1 eu altres 

" 

ht. noticia que amil caràcter exclusiu procurarà mtrodulr els seus noms a 
avançàvem ahir. No s'ha de des. les candidat~es de dreta i esquerra 

amb els llm1ts, també cone¡ut.s. dels 
cartar lo. hipòtesi que la data de tes monàrquics per aquelles 1 les dels 
eleccwns pot esser ajornaua en una socialistes revolucionàries r a 
qu.jnzena. El Govern no ho ha resoJt. pe ques
l'étsones qualificaues del mateiX Go-- tes. El Govern insisteix que no té 
vem diuen que encara. no bo han tS· obstacle que ~ls seus amics formin 
tudiat; però, per les nostres tmpres- P.art. de candidatures en les quals 
sions, podrlem agregar que lla sug- f¡gurw elemen~ de dreta. que són 
gerència» no ha estat mal rebuda. a dins de la Republlca ni d esquerres, 
!Pr~ esfeJes governamentals. sl no han pres part activa a la re-

-són moltes les demandes que t l volucló. At.ú ens citava l'exempL de 
Govem ha rebu~ - ens ha dl~ un la candidatura dretista d'Albacete, 
ministre al qual hem interrogat •<>- la qual ha quedat constltulda per 
be aquest tema. - De dretea i ••· dos candidats de la Ceda, un radica~ 
q-uerres, de tots els sectors, .• - ba un agrari 1 un centrista de caire 
afegit. progressista. 

Amb tot, en encaixar tes nostres En el Consell fou designat el subs-
,Preguntes, e'ls ha aclarit que el titut del dlmit1t governador de T~ 
major nombre de demandes rebudes ledo. El nomenament ba recaigut en 
oel Govern són del sector drettsta W1 amic del Sr. Cirilo del R!o, an~ 
I d'elements que naveguen entre h~ menat Navarro. 

Les eleccions no 
aiornades seran 

Així ho ofirma el Cap del Govern 
Madrid, _ 30. - A les 5'40 arribà a 

la Pres1dencia. el cap del Govern, 
at qual un informador digué que 
~·atribUJP!l al Govern proDc)sits d'a,.. 

jornar les eleccions fins el primer 
dlurnenge de març. 
-Jo no haig d'estar parlant d'a

q>lest tema cada ella, I repeteixo el 

L'activitat del . Front Popular 
creix cada dia 

ctonallsta i Manuel Goldacena, d'Ac
ció ropular. 

Per Ja prov!nci·. la candidatura de 
dretes estarà integrada per Josep 
Lluís Galtan die Ayala, tradicionalis
ta. 1 Santiago Martinez de la Rlva, 
de Renovació Espanyola 

Valdepeñas, 30. - S'ha celebrat a 
la Casa del Poble tm acte de propa,.. 
ganda electoral, organitzat per la 
Joventut Soclaliata. 

Presideix Coru:tanU Cabrada, que 
demana a tots el major esforç perquè 
surti triomfa.:.:t de les urnes el bloc 
popular d'esquerre&. 

Emili valle s'ocupà del moment 
actual 1 dedicà unes paraules als 30 
mil homes que oompletxen condemna 
a les presons d'Espanya. Demana per 
això la unió sagrada de tots els tre. 
balladors. a l'objeote d'aconse¡¡uJr Ja 
prompta llibertat d•ls empresonat.. 

Elissa Garcia es dirigeix especial
ment a. les dones, que concorren a. 
l'acte en gran q•1antitat. Es refereix 
a la seva emancipació per desig ex· 
pres de la República i solllcita la 
unió de totE's les dones per a vén· 
CEr en la lluita. electoral del pròxim 
dia 16. Diu que és precls, S1 volem 
que es conservin les essències del rè
gim democràtic. . . . 

Santander, SO. - Ha quedat ulU· 
madia. la candidatura del front ~ 
pular, que estarà integrada pels se
güents senyors: Bru Alonso, Joan 
Ruiz. Antoni Ramoo, socialiste•; Ra
mon Ruiz Reboll·> i Josep LlUo, d'Iz. 
quierda Republicana. Es parla tam· 
bé de la presentació del cap agrari 
VIctorià Sònchez i s'Insisteix que és 
candidat per aquesta provincia l'ac
tual governador clv!l de Valladolid, 
senyor Alonso Velarde, el qual es 
pre3entaria en la candidatura que 
abonaria el Govern. 

••• 
Z&mora, ~0. - Han estat elegits 

per l'Agrupació Socialista IOCIÚ I pro
vinc! al, eLs següents candidats: An· 
gel Gslarza I Qulrlno Salvadores 
Crespo, ex-àlputat.s de les Consti
tuents. 

Per a tractar d'Ultimar Ja candi· 
datura de la oualicló de dretes i la 
conveniència d"a~ar cal copo», cel~ 
braren una reunió aquests elements. 

• •• 
Estepona, SO. - Anit passada ee 

celebrà un miting de la Uni6 d'Es
querres. Hi J.ntervingueren els se-
nyors MuflO'I Jusqt:ire, Lara, Ba.eza 
Meditl6t rep•lblicans; Mlllan, &OCia· 
llsta, I Rodrlguez comunista. Els 
oradors combateren el Govern. El 
públic. que emplenava totaifuent el 
saló. aplaudJ els oradors. 

Màlaga, 3G. - Anit passada se ce
lebrà, al Saló Olympia, un mltin¡ de 
propaganda d'dzquierda Republica· 
n_~». Durant l'acte pronunciaren elo. 
quents discursos els afillats Velaz
co 1 Damas. 

••• 
ON ES GARCIA MORALES? 

VItòria, 30. - Jl.nlt passada se ce
lebrà un acte de propaganda elec· 
toral, organitza~ pel Front Popular 
al Frout.ó. Els dirigents esquerristes 
es dedicaren tarda 1 nit a cercar el 
senyor Garcia Morales, anant i ve· 
nlnt de L<lgroño. La Direcció de 
Seguretat comunicà que res no SQ.. 
bla del seu parador ®s del dilluns, 
en qui! parlà a Rioja. La notfcta 
causà gran Impressió en el públic, 
que tenia gran Ir.terès per a escoltar 
el presbfter Garcia Morales. 

Prengueren part en el mJting el 
senyor AlfalY', advooot local, 1 Cas. 
tellcte, comunista. Aquest féu una 
descripció del panorama espanyol 
abans 1 després de la repressió d'Ag.. 
túries, l explicà la cooperació dels 
comunistes en aq\lell moviment. 

I tinalment, l'•x-dlputada socialis
ta senyora Marta Lejarraga de Mar. 
tinez Sierra tustlg& el capitalisme i 
els Jesu!tes, i es mostrà partldàrla 
de la tamllla, però amb igualtat, 
sense m:i8èr.es. Negà que vagin con· 
tra la riquesa.. El que pretenen és 
que es reparteiY.: entre tots, que no 
hi hsg; dlvUó d< béns, sinó el gau
di per Igual. La missió dlel Front 
PopUlar - digué - és reconquerir la 
República del 14 d'abril. Invlt& les 
dones e què no es detxin enganyar 
1 votin totes per les esquerres per
què alx1 s'aconseguirà I'IL11ln!l¡tia. No 
bl hagué Incidents. 

••• 

••• 
Huelva, 30.'- Es celebrà un miting 

del Front Popular a Gibraleón. 
Parlà en primer terme el senyor 

Joan Moreno, el qual exposà. la sig
nllicació de l'acte. Féu memòria de 
la labor gegantina realitzada pel g<>
vern republicà~soclallsta 1 excità tots 
a lluitar pel triomf. 

Després 11 segui en la paraula Dl· 
da.c Garcia, el qual començà enaltint 
la figura <!el senyor Azaña, I digué 
que precisament per ésser aquest la 
més rellevant figura del réglm, els 
enemics de la República l'han perse
guit Implacablement I han pretès en
fonsar.lo si bé sol han consegult el 
relleu de la seva forta I Indiscutible 
personaU tat. 

Tots ..:ls oradors foren acomiadats 
amb entusiastes aplaudiments. 

••• 
Arcos de la Frontera, 30. - S'h& 

celebrat un acte de propaganda elec
toral pels candidats de l'ESquerra se. 
nyors AgUilar 1 Aguado Martinez . 

Advocaren pel front d'esquerres f 
atacaren durament la polfttca del se. 
nyor Lerroux I la Ceda. 

El Pardo, 30. - Organitzat per les 
J oventuts soclalistes es celebrà un 
mit~1g de propaganda electoral, en 
el qual !eren 1ls de la pamula els se
nyors Isidre R. Mendleta, Regina 
Garcfa i Caries Rubiera. Comenta
t _ :~. en llurs discursos el moment po
lltlc I feren una anàlisi de la poll
tlca. reaccionària durant els dos anys 
de govern de les dretes. Ratlfl,caren 
la posició revolucionària del partit 
I joventuts soclallstee. Demanaren 
es voti la candidatura del Front P~ 
pular per tal d'aconseguir l'amnistia 
1 la realització del programa subs-
cript pels partits republica.ns l obrers. 

L'acte acabà dintre del més perfec
te ordre. No es pogué cantar la In· 
ternacional per baver·bo impedit les 
autoritats. 

••• 

Bilbao. 30. - En la votació que se 
celebrà & Izqulerda Republicana, 
foren designats candidats per a in· 
tegrar la candidatura del Pront Po
pular el senyor Ruiz Ftmes, el qual 
an!rò. en candidatura amb el senyor Madrid, 30. - Aquesta tarda a les 
Indalecio Prieto. el senyor ZubaZa· cinc s'ha reunit als locals d'Unió Re
goltla I el oomunista L<lrenzo c arro. publicana el Comitè Arbitral del 
A la prov!nch em dOn llocs del Front Front Popular per tal de resoldre els 
Popul" han estat oterts " Unió Re- darrers dubtes plantejats en la dls
publicana. trlbucló de llocs a les candidatures 

La candidatUN de dretes est& In· provincials. 
tegrada per Joaqt'.lm Adam, indepen- Hom creu que en la reunió d'avui 
dent, Josep M. Arenza, de Renovació quedarà acabada per complet aques-
Espanyoia, Josep M. JU1lrist!, tradl· ta tasca. 

I 

El cotxe deia gui rc11es segut n'obstant 
ta seva persecució 1 m arribar a. UD ~s 
a ntvell que hl ha prop de Baroelona, 
trobaren abandonat l'automòbll que ella 
persegUien. Aquest portava l'esmentada 
matricula 1 al aeu Lnter1or foren troba 
des dues pistoles 1 un abrtc, 

Es pogué esbrinar més tard que a l'esM 
menta.t paa a. nivell ht havia un auto
taxis aturat !eta cert temps, que hom 
auposa. havta estat p~parat pell de6CO· 
neguta 1 que aerd per a desa.p&rélxer. 

La policia ha. e.&brinat que el cotxe 
abandonat pela fugitius éa propietat de 
Jaume ValeJallu Maslla, n l de RJpoll. 

Al present, s'estan fent les oportunes 
gestiona per tal de saber 11 el cotxe 
abandonat havia estat aoatret al eeu 
propietari. 

UNA SUSPENSIO DE PAGA
MENTS IMPORTANT 

Fa WlS mesos que tou presentat 
un escrit en Virtut del qual diver
sos accionistes de l'entitat belga 
cNlel-On-Rupel», de BrusseHes, ~HI. 
citaren la intervenció dels Tribunals 
de Justfcia, en virtut de la. suspen
•Ió de pagamento presentada per 
l'esmentada. casa en perjudici dels 
interessos 1 accions que tenien a Es· 
panya, i principalment a Barcelona, 
alguns accionistes. 

La tramitació d'a9uest afer corres. 
pongué al jutjat nwn. 12, I han In· 
t.to.rvingut en la t ramitació com a re
presentants de l'entitats I del$ ac
clonlstee perjudicats, els lletrats se
nyors Rodés 1 Bértran i Musitú. 

El jutge, després de tot l'exposa~ 
pe, les dues parts ha dictat W1B. 
pr vidèncta en el sentit que tots els 
que composen el Consell d'Admlnis. 
trac1ó de la susdita entitat hauran 
de constituir una fiança. cada un 
d'ells, de 100.000 pessetes, 1 en cas 
contra.rt dictarà aute de presó se
gura. Al n:atelx temps assenyala el 
dl .. 7 de març., a les set de la tarda, 
per a la. constitució de Ja Junta de 
Creditors per al nomenament dels 
Sllldics de la dita suspen$1ó. 

ANUNCIEU A «LA HUMANITAT» 

L'acte constitul un veritable èxU 

-
Més de l'afer de 

Maria lila 
La venda de la torre 

de Begues 
El Jutjat núm. 13, encarregat del 

sumari contra Maria lila, pel su~ 
sat delicte d'alçament de béns per 
la venda de la. torre de Begues, a !&o 
vor d~ cunyat seu, es personà ahir 
a la tarda a la presó de dones per 
tal de rebre declaració a la. proce_,. 
sa da. 

A le'swent•da dlll¡èncla hlacucll a 
més del jutge, el secretari I l'oficial, 
l'advocat de l'Estat, senyor Despu-
jol. u 

Fins a nosaltres han arribat no • 
eles que Mart!'. m a, manifestà que Ja 
venda l'efectuà per W de !er
se amb diners I • poder pagar ell 
deutes que t.enia 1 com sigui, segoll!l 
ella. que ho havic de malvendre pre. 
fer! que l'afortunat los un de la r ... 
milla 1 no un particular. Assegurà 
que no s'ha'"• lLcrat amb dinersrat 
que ela diners que 11 foren lltud~ 
foren per pagar mals negocis . .t ... 

cober ts que tenia amb motiu -
l'Adruln!stració de L<lteries, qu.e se
gons ella, l'ba portat a la ruma. 

UNA FUNCIO DE COMIAT DE 
MARGARIDA XIRGU A SAN· 

TANDER 
S:mta.nder, 30. - Anit paasada, al te&• 

t re «Maria L1saldu, h1 hagUtli una !UD"' 
cJó d'acomiadament de la companyia de 
Margarlda Xirgu , abana de partir cap a 
A.mérJca. f u eLa 

L'obra que es posà en eacena o 
Dama boba• , la qual assoli un veritable 

6xlt. ciO re.rlnll• 
Al n nal de la representa • atnb 

Mal"Karlda Xlrgu, rou obseQuiada emenl 
ramella de nora per un &ruP f 

d'esquerra. b la aeva 
Dem& emba.reart. junt am 

com panyia. cap a AmàJca. 

J 

LA HIIMANIT.AT 


