
.. 

8 la humanitat GIYENDREI, t Dl PEBRER DEL 1e1e 

1it=E=I=s =a=ct=e=s=d=e= l=e=s=E=s=q=u=e=r=re=s=n· ~J:~~~~ 
UN ACORD VERGONYOS 

L'ordre públic en mans ·dels. 
cacics de la Lliga 

. ~ 
f 

on 
(l.ll' 

i: 

A Barcelona 
AVUI 

CASAL D'ESQUERRA 
DEL DISTRICTE VI 

<Muntaner. 6) 
A les deu Ot! la llit. ~ran mttlng 

H1 piularan: 
Deogràcres Clvtd 
Orrot Martorell 
J. Navarro Costabelta 
J. Farrereos 1 Duran 
Puig 1 Ferreter 
.Jaume Serra Hunter 
carles P1 1 Sunyer 

CENTRE D'ESQUERRA I UNIO 
FEMENINA DEL CAMP 

OE L'ARPA 
<Muntanya, 57) 

A les deu de Ja mL, gran m1tlng 
H1 parlaran: 

.Joan carreres Palet 

.Josep Planes 
Francesc Rossell Muntaner 
Martl Rauret 
.Josep Quero Morales 
.Joan Puig I Ferreter 

CASAL OBRER DEL POBLE 
NOU 

(Teulat, 113) 
A les deu de la rut.. gran mttlng 

H1 parlaran. 
Nicolau Ruslas Llera 
Rossend Lloret Solà 
Gaspar Torrente 
Ferran Rossell 
S. Molins S&laiii.S$era 
Joan Forment 
.Jaume At~uader 

CENTRE CATALA 
REPUBLICA DEL DTE. Vè. 

<Hospital, 110> 
A les 10 de la nit, converses 
comentades sobre el tema.: 
El moment electorat present 

PreSidirà: 
~ LLORET FUMANAL 

DEMA 
CASAL OBRER DEL POBLE 

NOU 
('l 'culat, 113) 

A les deu de la mt. gran mtting 
H1 parlaran 

Florenci Boada 
M. Teresa Glbcrt 
J. Navr.rro Costabella 
J. Duran 1 Guardia 
Ramon Junyent 
Manuel Galés 
Joan Soter I Bru 

CENTRE D'ES.QUERRA DEL I 
PORT 

<Carretera Pon., 409) 
A les nou de la mt, gran mtting 

Hi parlaran 
Eduard Albons 
Berllfr.t ESparza 
M. Teresa G lbcrt 
Simó Piera 
Rossell Muntaner 

Presidirà: 
Amadeu Colldeforns 

CASAL D'ESQUERRA DE 
SANT GERVASI 
<Pervindre, 134> 

A les deu de la mt, gran míting 
Ht parlaran 

Franceses. Vergés 
Roc Boronat 
Antoni ventós 
Josep Fontbernat 
Amadeu Colldeforns 
Pere Bo so GImpera 

CASAL CA TALA Lo c:sQUERRA 
<Corts Catalanes, 727) 

A les deu d<> la mt. gran míting 
HI parlaran 

Llorenç Perramon 
Roç Boronat 
Simó Piera 
.Joaquim ventalló 
.Joaquim Xlrau 
Vicenç Bernades 
Claudi Ametlla 

Presidirà: 
Pere Farrés 

CENTRE ueSQUERRA 
REPUBLICANA DE LES 

CORTS 
(L)r. lbài:Jez, 2) 

A les deu de la rm. ~ran mtting 
J.J.I parlaran 

Pere Ardl!>ca Martl 
R11tae1 Closas 
Estamslau HUil Ponsettl 
Rtcard Altaba 
Amadeu Collctetorns 
Joseo A Trahal 

ATEord~U Hc.rtJ&LICA 
FEDERAL D'ESQ UERRA 

1 Planeta, 151 
A les deu de ta ntt . .,;ran mltln¡ 

Hl parlaran 
Esteve Marxuarch 
.Joan Pou 
Enrtqueta Galllnat 
Pere Ardiaca 
Ferran Rossell 
Roc Boronat 
Stmó Piera 
senet Mori 

CASAL. ft;UERALISTA 
D'ESQUEHRA REPUBLICANA 

<Torres, 10) 
A les deu de la llll, ¡,:ran IDltlng 

Ht parlaran 
senet Mora 
Eslolte Marxuarc 
Enrtquta Galhnat 
Stmó Pllra 
Joan POU 
Pere Arotaca 
Fernn Ros:;ell 
Roo Boronat 

GERMANU~I "ATALANA 
REPUBLICANA 

<Menendu Pelayo, 15) 
A les oeu de la ml. gran mltlng 

Hi parla.mn 
Esteve M&rlluarc 
olor.n Pou 
Enrtqueta Galllnat 
Pere Ardiaca 
Or. Ferran Rossell 
Roo Boronat 
Stmó Ptera 
Benet Mort 

CENT Rt u ESQUERRA 
DEL Dl Sl HICTE Vè. 
<Ferlandma, 36 1 401 

.\ les deu ae 1a 111i. grah mttin¡ 
Hi par1.3ran 

Enrtc ol. Ferrer 
.tosep Marta Planes 
Antont Motes caubert 
Pere Ardtaca MarU 
.Uume Mrrav1t11u 
oloan FronJosa 
C.rlea PI I Sunyer 

CENT RE CATALA 
REPUBLICA D'ESQUERRA 

(AVlng".lda Gaudi, 79) 
!J. les deu de ls. nit, gran mlting 

H1 parlaran 
Miquel Alubelrre 
M. Dolors Bargalló 
Roo Boronat 
.Josep Coll i Mas 
.Jaume Miravitlles 
Granler-Barrera 
.Joan Puig I Ferreter 

CENTRE CATALA 
REPUBLICA D(L DTE. IV 

(Jaume Giralt, 4, pral.) 
A les deu dè la. nit, gran mlting 

Ht parlaran 
Miquel Gil 
.J. Navarro Costabella 
.Jaume Vàchler 
Durr.n I Guàrdia 
.Joan Forment 
Rosa Segarra 
Antoni Xlrau 

Prestdirà: 
Benet Cordo:nl 

CASAL 
D'ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA 
<Ample, 27) 

A les deu de la nit, gran míting 
Hi parlaran 

.Josep Balxeres 
Francesc Padrós 
Pilar Casollns 
.Jaume Vàchler 
Jaume Aiguader 

CASAL CATALA 
D'ESQUERRA 

<França, 2() • Can Baró) 
A le deu de la. nit, gran mttl.ng 

Hi parlaran 
.Joan Pagès Forcada 
Ramon Bartra 
R05SOnd Lloret 
Pau Cirera 
.Josep Maria Planas 
Pere Ardiaca 
Joan Puig I Ferreter 

Presidirà: 
Josep Vallvé 

CASAL CATALA MARTINENC 
<Rogent, 84) 

A les 10 de la nit, conferència 
per 

SIMO LLAUNETA 
Tema: 

L'apllc:.cló de les lleis socials a 
catalunya durant el Govern de 

los esquerres 

CASAL D'ESQUERRA 
(França, 20 - can Baró) 

A les 10 de la nit, gran mltlng 
Hi parlaran: 

Joan P&.gès Forcada 
Ramon Bartra 
Rossend Lloret Sol~ 
Pau Cirera 
.Josep M. Planas 
Pere Ardillca 
Joan Puig I Ferreter 

Presidirà: 
Josep Vallvé 

CENTRE REPUBLICA 
D'ESQUERRA DE VALLCARCA 

(República Argentina, 216) 
A les deu de 1a nit, gran míting 

Hi parlaran: 
Salvador Pl~ns 
Rosa Segarra 
Llufs Capdevila 
.Jaume Aiguader 
.Joan Puig I Ferreter 

A les comarques 
AVUI 

JOVENTUT D'ESQUERRA 
REPUBLICAt.aA DE CERVELLO 
A les vuit del vespre, gran 

miting 
Ht cariaran 

Ratael Domingo 
.Jaume valls I Mollet 
Manuel JuiJacs Mata 
Mtquel Tolosa Martret 
Rels Bertrat 
Ramon Frontera 
Antoni ventós 
.Josep Terradelles 

CASAL DE LA DEMOCRACIA 
DE VALLIRANA 

A les set del vespre, grun míting 
HI parlaran: 

Raf&el Domingo 
.Jaume Valls Mollet 
Manuel .Jullacs 
Tomàs PUJOl I Font 
Rets Bertra¡ 
Mtquel Tolosa Martret 
J. Mestre Putg 

CENTRE D'ESQUERRA D~ 
SANT PERE DE RIBES 

I CANYELLES 
A les VUlt del vespre, gra~ 

mtting 
Ht parlaran: 

France'S() Mestre 
Enrlo Fontbernat 
Roc Boronat 
M. Rubió Tudurl 

CENTRE REPUBLICA 
AUTONOMISTA DE PALLEJA 
A les nuu de la ntt, gran IDltUlg 

lli parlaran: 
Rafaet Domingo 
,.ume valls Mollet 
Manuel Juhacs 
Miquel Tolosa Martret 
Tomàs Pujol 1 Font 
.t. Mestre Puig 

TEATRE ALEGRIA 
<Terrassa> 

A les deu de la nit, gran mJtlnt 
H.i parit ran: 

R•la Bertral 
Gavina Víana 
olosellna Bofarull 
,.aume Miravrtlles 
Eduard Regassol 
car les PI 1 sunyer 

CENTRE D'ESQUERRA DE 
SANT QUIRZE DE TERRASSA 
A les nou de Ja rut, gran mit~ 

Hl parlaran: 
Dldao Martl 
Dom~nec Armengol 
Palmtra Mercet 
.losep Elteve 
Pul¡ Amau 

CINEMA VALLS 
(Montgat-Tiana) 

A les nou de 1a rut, gran mtttnc 
H1 parlaran 

.Josepa Marttn 
Franc:&lc VíJadomq 
.loaquim BIJbeny 
olaep Fontbernat 
J. Pul3 I Ferreter 

--============ 
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CINEMA GLORIA DE $ ANT 
FELIU DE CODINES 

A les vuit del vespre, ¡ran 
IDlting 

Hi parlaran 
Francesc Cabolló 
Pere lglésíes 
Joan Ferrel 
Llorenç Perramon 
Lluls PUJOl I Font 
Durant Rossell 
Eduard Regassol 
Josep Fontbernat 

CENTRE D'ESQUERRA 
DE MONTCADA 
<.Mas-Rampinyo) 

A les nou de la mt, gran mlting 
Hi parlaran 

olosep Durant I Guàrdia 
Maro senet 
Esteve Marxuaro 
Lluls Capdevila 

ATENEU DE MOLLET 
A les nou de la nit, gran míting 

Bi parlaran: 
A. .Josep Fortuny 
Pelai Sala 
.Josep Miret 
Arrm.nd Obiols 
.JMep Picó r.tartf 
Pere Foix 
.J~ume Miravitlles 

Presidirà: 
.t. Grau .Jassana 

CENTRE D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE SANT 

JUST DESVERN I ESPLUGUES 
A les nou de la nit, gran mítlng 

lli parlaran: 
Enric .J. Ferrer 
Rarael Dos.,lngo 
Manuel Vllagut 

Rafael Sebastià 
Isidor coma 
Antoni Soler 
Rovira Borl 
.Josepa Martfn 
Ramon Frontera 

CAFE .JARDI DE SANT 
LLORENÇ DE MORUNYS 

A dos quarts de vult del vespre, 
gran míting 
HI parlaran: 

F. FargueU VHardaga 
Francesc Puntos Charles 
Francesc Viadiu Vendrell 
.Josep M. Espanya Slrat 

CASA DEL POBLE 
DE BLANES 

A les nou de la nit, gran míting 
Hi parlaran: 

.Joan Forment 
Maria Dolors Bargalló 
salvador Perarnau 
R. Coll I Mas 
F. Arnau I Cortina 
Pere Blasl 

DEMA 
SOCIETAT LA BARRETINA 

(Agramunt) 
A les nou de la nit, gran m!ting 

Hi parlaran 
Ferran Paladella 
Francesc P. Gener Alxelà 
Josep A. Trabal 
Pere Coromines 
Humbert Torres 

CENTRE D~SQUERRA ~E 
PALAUSOLITAR 

, A les nou de la. mt, gran mlting 
Hi parlaran 

Josetma Bofarull 
Miquel Palet MarU 
seraf1 Singlà 
Domènec Armengol 
.Josep Fontbernat 

• 

CENTRE ~ESQUERRA DE 
SANTA COLOMA 

DE CERVELLO 
A dos quarts de VUlt de la nJt, 

gran mJtlng 
H1 parlaran 

Antoni Carctúa 
Rovira Sort 
.J0110p Pico Martl 
Mtquel Tolosa 
Tomàs Pujol I Font 
Ramon Frontera 

ATENEU ~ESQUERRA LE 
L'HOSPITALET 

A les nou de la nit, gran mttiug 
Hi parlaran 

satvac.;or Lluc 
Amadeu Febrés 
Manuel Vllagut 
.Josepa Martln 
Enric F. Ferrer 
Adrià Vllalta Vidal 
Vicenç Bernades 

SANT PERE DE VILAM4.JOR 
LLISA DE MUNT 

A les vuit del vespre, grau 
mttlng 

Hi parlaran 
.Jos6fina Bofarull 
Francesc Abelló 
Pere lglésles 
.Josep Alay 
Lluls Capdevila 
Manuel Galés 

SANT oiOAN DE MEDIONA 
A les set del vespre, gran mitm~ 

HI parlaran 
ol. Miret 
F. PI I Sunyer 
olosep Fontbernat 
.aaume Aiguader 

SANT PERE 
DE RIUDEVITLLE8 

A les vult del vespre, l{l8.D 
míting 

Bi parlaran 
.t. Miret 
F. PI I Sunyer 
olosep Fontbernat 
,.ume Aiguader 

SANTA MARIA DE CORCO I 
RODA DE TER 

(Teatre de Roda) 
~ dos q-.nrts de uou de la nit, 

gran mtUng 
Hi Dallaran 

Damià Balmeoa 
Agustl Tàpies 
.losepa Boira 
Pere Mateu 
Annand Oblols 
Granler- Barnra 
Lluls Bru I .Jardl 

TORELLO 
(Centre d'E. R.l 

A les deu de la nit. ¡ran mJlin& 
Bl parlarax. 

Agustl Tàpies 
.Josepa Boira 
Pere Mateu 
Annand Obtols 
Qranier. Barrera 
Llufa Bru I Ardl 

•• S A S 

T ORRELLES DE LLOBREGAT 
<Casal d'Esquerra) 

A les sl.s de la tarda, r.ran 
mitlng 

Hi parlaran 
Rafael Domingo 
Antoni Cardús 
.1. Picó 
Ramon Mas 
Jactnt Gener 
Miquel Tolosa Martret 
Tomàs Pujol I Font 
M. Dolors Bargalló 
Ramon Frontera 
J. Puig 1 Ferreter 

SANTA PERPETUA DE LA 
MOGUDA 

<Centre d 'E. R.) 
A les 9 de la nit, gro.n míting 

Hi parlaran: 
Reis Bertral 
M. Dolors Soler Vlolante 
Martlnez cuenca 
Francesc Salvat 
pere Foix 
olosep A. Tntbal 
SANTA COLOMA DE 

CERVELLO I VILADECANS 
A les 9 de la nit, grans mtttngs 

Hi parlaran: 
Rafael Domingo 
Antoni Cardús 
J. Picó 
Ramon ... J.s 
oltlcint Gtné 
Miquel Tolosa Martret 
Tomàs Pujol I Font 
M Dolors Bargalló 
Ramon Frontera 
J. Puig 1 Ferreter 
RODA DE BARBERA 

I BONASTRE 
A les 9 de la nit, grans mitings 

Hi parlaran: 
Lluls Pla 
Rels Bertral 
.Jaume Miravitlles 
Nogués I Bi&et 
J. Boronat I Requesens 

BORGES BLANQUES, GRA· 
t~ADELLA, TORREGROSSA I 

ARBECA 
A les 6 de la tarda, grans 

mitlngs 
Ht parlaran : 

Comes Surribes 
Josep Rossell 
Miquel Tarragó 
Felip Barjau 
Pere Foix 
M. Dolors Bargalló 
.Jaume serra Hunter 

MORA D'EBRE, GANDESA I 
FLIX 

Grans mítings 
HI parlaran: 

Francesc Canyadea 
Artur Bladé 
Francesc Actell 
Teresa Gironès 
Amos Ruiz Leclna 

Presidirà: 
Martl Rauret I Callol 

PINEDA 
(eLa Constància») 

A dos quarts de nou de la nit, 
gran míting 

H1 parlaran: 
Lfuls Luque 
Gavina Viana 
Lluls Ardiaca 
J. Puig 1 Ferreter 

OLESA DE BONESVALLS 
<Centre d'Esquerra) 

A les vuit del vespre, confe
rència pu 

ANTON I ESCOFET 
Tema.: 

Les esquerres dlll!!lnt el moment 
polltio actual 

CAMPDEVANOL I RIPOLL 
A les deu de la nit, gran mtting 

Hi parlaran: 
Pere Blasl 
Anna Muri~ 
Joan Pou 
M. A. Vila 
Joan Casanelles 
x. Casademunt 
J. santaló 

ESPOLA, BRUC, CARME, 
LLACUNA I ODENA 

Grans mttlngs 
Ht parlaran: 

Ramon VInyes 
Josep Roea 
Esteve Marxuarch 
F. Fern~ndez 
Climent Vidal 
Faustl Vallbé 

LA 

El que no dirà 
Lliga Catalana 

Dades per al balanç del 
segon bienni 

25.ooo presos, 'a major part 
polltico-soclals. 

10 segles d~o condemnes per 
suposats delictes socials, 

50 condenlnes a mort. 
4 eYeoucions capitals com· 

plertes. 
15.000 obrers acomiadats amb 

ocasió de vaguea í moviments a 
tot el pals. 

700.000 parats {lOflclalsn 1 .., 
menys 100.000 do no reglatrats. 

A prop de 9.8o..l desnonaments 
de petits parcers al camp. 

Sous de 1'25, 1 pesseta I fins 
de as cèntims al camp es
panyol. 

Jornals da 2'~5 I 2'50 ptes. a les 
fàbriques, per a obreres I obrers, 
I de 1 pesseta per a nans 1 
joves. 

Suspensió do la legislació del 
tnball pirebé per complet • 

Tratt.Sformació dels olurats 
Mtxtos en lnstrumants d 'O$plo
natge patronal 1 policlac. 

Milers de sufcldls aper oau
ees oesconegudes». 

Cinc artlcl•. essencials de la 
Constitució 1 lnfrnitat ct. .. , 
lleas SOctals (Contncte dl tre
ball, durats Mixtes, etc.} sus
pesos per decrets do tipus ra· 
ncolonarl o feixista. 

Milers de "onsellers tnunlcl
pats sUbstítuita per gent que 
no hAuria manat mal. 

El blat (alls pageso3 sense po
der-se vendre. 

Tots els pa¡84;0s t.iG Caatella 
lliurats lligats de mans 1 peus 
a la usura dels Slndlcsts oa• 
tllllcs. 

Assalt descarat afs empleus 
de tots color~ 

Diners de l'atur f~roós per a 
eatlsfer poiiUquetes locals, 

(Suma l segueix.) 

s -~ i i !\ = 

cat a la premsa uns anuncis que 
cliue;t que quan. governa l'Esquer- 1 • J 
ra la gent marxa de Barcelona t La Lliga va embrutint e IOC e ectoral 
quan manen els que emparen IP-S 
repreuions sanguindries la gent 'bl" 1 1 1 
lloga pisos que és un gust. En traspassar les funcions d'Ordre. P.u lC a s a ?a. des ges. 

A nosaltres se'ns acut preguntar: t d J t 
Si la gent marxa de Barcelona tors, restableix pràctiques caclqUIS es e PI JOr estil. 
a quin poble va a caure? Cal au- En rebre els penodist.es el dele- Per a la Lliga no han passat e~t 
posar que bé deuen triar-ne un on gat d'Ordre Públic senyor Duelo, els anys, 1 el cos e~ectoral, al seu CC~¡. 
no governi l'~s~~ra, verttat? digué que havien cessat els delegats cepte, és el matwc de fa trenta anJa, 

A la Generalitat qui més qul governatius de Girona, Tarragona 1 quan aquestes malifetes es PQdieñ 
Lleida 1 els sots-delegats que hi ba. portar & terme amb tota imllUnJtat. 

menys practica et turisme. VallèS VJ·a en altres poblaciOns d 'aquelles No compta amb el !et que hi ha 
t Pujals es veu que ha donat or- aVUi una vibració polltlca, una sen. 
dre cie viat1ar i cap geswr no s'està comarques. sibilltat 1 un desvetllament d 'o lni 
quiet. Les !uncions dels esmentats dele- acl 1 al poble més petit de cftal ó, 

El més flamant d'ells, F. Ber. gats governatius han passat automà- nya que superarà aquestes tram U· 

tran t Güell, &'h.o ha emprès tan ucament a dependre dels alcaldes de ia vella polltica. Però quelcom':' 

falac~~~:ntaya~U:ia~~.a ped~ò v~Pi~'! -que es dóna el cas qtue tots són:;_ de fer la Lliga per contrarestar ce~ 
" la Lliga- els quals es aran en co avantatges que, en tots els OrdreS»-

/ ttadíSsims. Seguint ¡•escola elec- tant .cont:acte amb els caps de la segons ha dit el propi Ventosa i Cal. 
wrera d'En Portela (la trancma- guàrdia Civil. vell-tenen les esquerres sobre el con 
çonenat) el gestor se'n va a un No n'hi havia prou amb la Wegf- tuberni straperlista. I el Primer qu~ 
poble i Crida l'alcalde: «Què, ?lO UB tlma rarocedència dels nomenaments es veu que cal fer, després d'haver..aa 
manca res?, diu a l'alcalde í 1m- è 1 in i "" 
mediatament, sense respirar, aje. d 'aiea des gestors perqu e pr e - barrotat totes les lleis, és inca\ltar-se 

p1 d'autoritat, tan invocat com mal de l'ordre públlc. 
getx: «Teniu, aCí van 5.000 pesse- entés per la gent que es diu d'ordre, Per als alcaldes gestors, als QUalt 
tes; féu alguna cosa, cal guanyar». arribés a les zones més baixes del la Lliga confia. aquesta missió, ~ un 

1 aiXt es van repartint «impar- descrècllt. Si intolerable era que ílac servei el que els fa. Mentre els 
cialment» pessetes 

1 
més pessetes aquests alcaldes fets d'un cop de plo- prohoms s'apressen a demanar pas. 

per a fer eleccwns. 
1 

els que vln- ma exercissin funcions adminlstra- saports per a fugir, com fugiren el 
dran darrera ;a ho aniran a e:J}- tives que no els les encarregaren els 12 d'abril-I ells sabran per què ho 
pltcar al sen11or Escales/ 1 t 

Mentrestant El Debate va pu- seus administrats, és més revo tan fan-aquests pobres gestors restaran 
blícant fotografies de cartes mt- encara que a mans d'aquests irres- als pobles per tal de respondre de 
nistenals en les quals també eB ponsables estiguin !uncions de poder les malvestats que per ordre d'a
concedeixen obres electorals. Però tan delicades com són les referents a quells hauran fet. 
ez diari 1esuïta, com l'òrgan de la l'ordre públlc. No s'ha. volgut donar compte la LU. 
carlinada, no diuen un mot de 1 a això s'ha anat a parar amb la ga de la importància d'aquestes elec
protesta per zes maneres centri&- cessació dels delegats d'ordre públic clons, que no és solament la que Pll 
tes en voga a Catalunya, Com que de Girona, Tarragona 1 Lleida 1 sub- dedueLx d'un canvi d'orientació po-
act raprojtten d'elles / delegats dels pobles d'aquelles co- litica. Es juga en elles el que hl ba 

• • • marques, les funcions dels quals se- de més sagrat en els sentiments d'un 
Aquell diputat que intervingué 1 ran exercides pels alcaldes. poble. S'hi juga també la llibertat 

tan eficaçment a Oden í que ¡a I Es evident que aquesta és una de d'uns empresonats que esperen amb 
poc ez pasaarert de l'Alcaldia e' e les preVl.sions de la L11ga per tal de delit el resultat de la llUlta, perquè 
Lleida a Comissari g..:stor rha fer més P<l5Sible el robatori d'actes d 'ell confien per veure's lliures. I al
desprès dels sous que li ha donat que es prepara, com en els mlllors xò no es pot robar sense atenir-se a 
la llet del 2 àe gener t els repar- temps del caciquisme. les conseqüències 1 sofrir-ne la pena, 
teix. 25 pessetes per ací, 50 pesse. 
tes per alld i 9'40 per a una fa
mília necessitada. Es molt mag
ndnim ez .enJivr Rovira Rou
re. El que hi ha é3 que no é3 qaire 
consequent. Quan va sortir dipu
tat, fent als seu' companys una tu
pinada a Solsona, l'home ced! t.l 
seu . primer sou als pobres. ¡Quin 
desmteressat el senyor Rovira Rou
re, no volia cap diner, ell es sacr~ 
ttcava de debó/ Però... ctespré3 , a 
obl.dar el gen i no va cedtr cap 
més sou. 

UNA LLOABLE . ACTIVITAT 

Es Ull magndntm el senyor Ro
vira Roure. No es quedarà ara el 
sou... perquè com que només el 
cobrarà aquest mest El que és el 
de febrer si no l'ha Cobrat a ta 
bestreta, no cal que ez renuncft. 
1 Els que haurà ct'abonar en com. 
pensació de les tupinades que pre. 
parat 

«El secretar.¡~ en l'exercici de 
les seves funcions, guardarà 
la més estricta neutralitat en 

la contesa electoral» 
• • • 

Continua penjat el rètol llumt- Rebem del «Collegi Oficial del Se- Ja contesa electoral, I procurarà no 
nós dels ordristes. Quan menys cretariat d 'Administració Local de donar motiu justificat a cap deli 
ens ho pensarem, de sobte, l'en~ Catalunya» la següent nota adreçada partits polltics en lluita

1 
d'una tG• 

cenctran i que vagi dient el sen11cw als secretaris de mtmic!pis la qual no tuacfó parcial a favor n en contra 
Duem. dubtem que serà dl!;nament atesa. de cap d'ells. 

Per cert que el rètol té una ett- Diu aixi: 3ra. El secretari que per raó c1t 
oàcia sobrenatural enorme. Llegiu I «Aquest CoHcgl, reunit en Assem· les seves funcions hagi d'intenenrr 
el que ctiuen sobre ell els tresca.. blea general extraordinària el dia 1 en actes electorals, procurara, per 
les de La Veu: «No obstant, sols I de febrer actual, acordà unànime- tots els mitjans, que aquests reflectei
instaUats, seran una gran mant- ment, fer present als coHeglats les se• xin una estricta 1 absoluta legl\litat, 
testació de tècntca publicitdria güen_ts IN~TRUCCION~, amb refe- 1 no pennetl'li, da cap de les maneres, 
precursora ctez triomf de la candi-¡ rèncta a la seva actuactó davant les que la voluntat popular lliurement 
datura del Front catald d'Ordre». eleccions a Diputats a les Corts d'Es· expressada, stgul suplantada ni deto 

Coses de la tècnica publicità.- panya: figurada. Tota actuació IHegal d'un 
ria . i dels esperits. 1ra. EL.; secretaris recordaran, en secretari en aquests actes, serà san-

• • • primer terme, !'article (1 do la Cons· clonada rigorosament pel CoJ.fegt dt 
La Veu c¡ue és tant defensora titució de la República, segons el conformitat a l'article 53 del Regla• 

de a 1ttsticta, ¿per què no publica qual «no podrà molestar-se ni per- ment Interior. Es qualificarà com s 
cap reportatge sobre Astúries? seguir-se cap funcionari públic per molt greu una falta d'aquesta rtt
¿Per qué no Ja un cartell sobre les setes opinions polltlques. socials turalesa . 
aquell diàleg Maura..GU Robtes pel I C? ~eligloses.» En conseqüència, faran Aquestes Instruccions són fetes t» 
qual l'ex-mimstre de la Guerra us del dret de sufragt, amb plena bliques per acord de l' Assemb!el. 
àóna per pà.Jlides les denúncies de I llibertat. Barcelona, 5 de febrer del 1936, 
Gordon Ordax sobre la repressió? 211a. Fora d'això, el secretar~ en I El esl""- t 

• • • l'exercici de les seves funcions, guar- Pf' ..... n 1 

Els d'El Correo Catalàn no tes dar~ la més estricta reutralltat en Miquel Roure¡¡, 
tenen totes. La francm'!9.onerta. 1LO I -
detxa res per vert i s'tn.Jütra pertot -- -

~'ire!c¡¡};;f;P,c:{~~ts ~cc~~a:e~11::f. Es d·lu que Mar·la¡ ALERTA, CIUTADANS! 
se i resant de por que Lerroux 

els tac .. caure en pecat. «No serd CAL PRESlAR ATENCIO EN 
l 'enviat del terrible triangle?», es 111 ' 
diuen esverats. a pa g a ra a 

1 st és cert el que denuncia z·òr- PASSAR PER DESSOTA ELS 
gan carlt sobre les activitats de les 

~Jr\to ~1~nqu~afgglinE::Un':~~ la Hisenda RETOLS AERIS DEL «FRONT 
Compteu st n'està de malameut 
la pau naciO?tal que els trancma- D'ORDRE 
çons Barcta í Martíne2 Barrio te- El Jutjat instructor del sumari }) 
n~n lligat de mans f peus Portela. pe:.. defraudactó que es seguei~ con
St, tal com sentiu. Hi ha un pacte tra. la lotera Maria. Illa ahir no 
secret. Aquells diuen al cap de¡ <ro- rebé cap declaració ru va 
vern: «No reposeu els Ajuntaments 1portar a cap noves diligències. Sem
del 193 ... i 19341>li Por tela, espantat, bla que es va limitar a. posar en net 
els creu. Barcia t Marttnez Barrio 1<·:> actuacions portades a efecte 
lt manen que els governadors ¡a- en un establunent bancari de la 
cin tot el que puguin perquè no Rambla. Hom afirma que l'inspecció 
guanyin les esquerres i Portela no feta. pel juLja.t demostrà clarament 
té altre remei ~h. poder tentacu- la incUlpabilitat d'aquest Banc, ja que 
!art- que ter moltes coaccions en els lllbl'es consta clarament que 
contra el Fron; !'~Pular. O() tu va haver pignoració, sinó com-

I perquè ~ls nostre ze tor pn. de bitllets_ de la rifa. 
prenguin la ra6 de 

8
zesc an~~~ Pels passad1s.sos del Palau de Jus· 

que causa a El Correo el pacte 1 ttcia, tant els defensors com els 
tracmaçónic qu.; denuncia j que amics de la lotera feien ostensible 
ha d'abatre ~ Pàtria i la Religf6, 1:1. .seva satisfacció pel tomb que 
només els dtrem qu.e les darreres P'en aquest sumat~ i fins deien que 
o~dres de Barcta i Marttnez B.zr- e.~peren que dintre de poc la senyo
no a P_ortela Són: . sostenir a la 18 Illa podrà pagar a la Hisenda ;b 

Generalttat t. als A¡unwment.s els quantitat qu~ hi tenia en descobert 

Segons un enginyer, no ofe· 
re ixen condicions de seguretat 

A la Delegació General d'Ordre 
Públic es presentà un ciutadà que 
manifestà és::er el propietari d una 
de les cases de la. Plaça de Cata.
lunya., on han amarrat un dels ca,. 
bles que sostenen l'anunci aen de 
propaganda electoral del «Front Ca,. 
talà d'Ordre». 

L'esmentat ciutadà protestà cfa.. 
vant del dit Delegat que a casa seva 
sense el seu permís s'hagués posaa 
aquell cable 1 a l'efecte mostrà cU 
versos documents que acrediten que 
ell és enginyer 1 que per tant ~ 
assegurar que la manera com 1 .. 

estat lnstaHat ofereix un greu J)8' 
r11l per als ciutadans que transiten 
per la. Plaça de Catalunya. 

h.omu que s•uum antlesquerr~tes . 
i -a tot ratreveLtefl, Déu meut-

1
1 aleshores possibleme~- passaria " -

han obligat a organitzar a la Pre- ¡ regentar novament 1 a.d_rnlrustmcló. !<Les dretes, que haurien ha· 
~dè11.Cia un àpat els comensals Aquest 1. anUest optunlsme ve gut de beneir llurs dóus perquè 
del qual han estat el cardenal Te- acompanyat del fét que s'assegura- en una hora que el món està 
deschini t el Primat Gomd, ene- va que el defensor de I& senyora Ma- en revolució Espanya en el cor· 
mte .. ac~rrims, de la religió, de la r 11 Illa tenia preparats dos escnts rent revolucionar¡ també haviA 
Pdtrla .' t?-e l ordre, segons textos c!e denuncia. contra due~ important.s liquidat una dictadurr. I estatuit 
teta Públtes recentment. "' una República amb el gest 

Pobres carlins st han cte pattr entitats de Barcelona 1 que en no exemplar del 12 1 el 11 d'abril; 
veie,Lt aquesta influència nefasta presentar-les d~ix .t entendre In pas. Ics dretes, que haurien hagut de 
dels francmaçons¡ On va E!pa- slbUitat que els assumptes de la se- saludar l'actitud dels republi-
71ya? ¿Què ta Portela amb aques- Vll defensada van per bon camJ i cans ¡ obrers com a un do dCIS 
tes C01!comitànctes? ¿No veu, per qur es podran arranjar aviat. cels, han convertit suTcldament 
t;entura, que facilita el triomf de SUMARI ENLLESTIT la pau d'ahir en la guerra d'a~ 
gent proscripta com Cambó, Gil Per part del Jutjat núm. 14 ha es- vul. Elles provocaren amb Ics 
Robles, Fal Concte, Lerrouz í Cal- tat declarat conclús 1 sense respon- pastorals del Cardenal Segura 
vo Sotezo? Pobres carlins, quall- sabllltat el sumari que s'instruïa con- l'Incendi dels convents, elles 1:1-

tes n'han de suportar per culpa tra Marta. Illa per la denúncia d'un cengueren amb la sublevacló de 
del /rariCmaçó Portela. vel de Bccedas (Avlla) , per haver-U sanjurjo el 10 d'agost l'actitud 

Cartell per a la 
Ga ndidatnl"a d'or·dre 

"Puesta la fe en Dios y mi
rando a Ja Patria, seamos b·adi
cionalistas-carlistaa en lo màs 
nimio y en lo màs importante en 
nuestro amor propio. Bien qui
siéramos que un accidente pa
triótlco frustrara toda la gama 
liberal y democràtica de Jas 
elec:ciones para imponer "a la 
fuena" el res peto a la ley tra
dicional al principio de autori
dad y terminara con tanta ver· 
güenza y osadía, que nos deni
gra." 

"El Siglo F u turo", 4-2-36. 

tramès un bitllet de la Ri!a de Na- combativa dels republicans; 
dal que res-..Utè. premiat amb el re- elles, com elles mateixes h~n J .. 

integrament. ciarat, determinaren raueca· 
S'ha aclarit que els diners eren les ment d'Astúries 

1 
catalunya; 

mil pessetes que havien estat tr'-· elles, ara, amb llurs Jnjúr!eS. 
meses, 1 segons telegrama del denun. llurs perseeuclons arbitràrrcs, 
c!::mt, aquest diu que ja les ha re- 11 · t · uurs 
budes. urs represssons cruen es 1 

1 

CANVI DE MONEDES 
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propòsits feixistes, han donat.~ .. 
pals l'ambient de guerra en Quv 

viu. No tenen dret a arbltrar·S: 
ni a espantar ningú perqu 
aquest ambient de guerra ts 
obra seva. Tots els perills que 
les classes conservadores veg11-n 
sobre elles els han produit un 
cament I exclusivament la con
ducta dels que s'anomenen dll
fensors de les classes conserv:: 
dcres. I ho produlrren les pr 
pies classes conservs.dores sl s .. 
guissln sostenint-los.• 

<De la conferêncu~o de M~~ 
cell! Domingo a sa 
deU.) 

a 

A. HUMANITAIUuifèa-pels ideals catalans i republiCans 
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EN 
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DIVE NDRES. f Ol! FIHER DI!L 1ttl 

CAMI DE LA VICTORIA 

er Madrid 
ULTIMA • • HORA .. 

• La· candidatura del Front 
Popular a Madrid 

Madrid, 6.-La candidatura del «Front Popular» ba queQ&t llita. 
s.nada en la forma següent: 

uanuel Azafia, cap de clzqUierda Republlcaruu. 

liS 
ciutadà 

Salvat, Carles Pi i Sunyer, Vergés, Vi· 
lanova, Fronjosà, i Galés al Centre d'Es-
. querra Republicana del Dte. I Diego Martlnel Barrio, cap de cUnlón Republlcanu. 

FranciscO L&r¡:o Caballero, Uder del Partit Soclallsta. 
Luls J!mén .. de -Asúa, del Partit Boclal!Bta. , 
Enrlque Ramos, de clzqUienla Republicana». 
Antonlo Velao. de clzquierda Republlcanat. 
Ju!IAn Besteiro Femànde•, del Pa.rttt 8octallata. 
Julto Alvarez del Vayo, del Pa.rtlt Socialista. 
Leandro Pér.. O.rrla, de ulzquierda Republtcanu. 
LulS Araqutataan, del Partit Soclallsta. 
Enrlque de Franclsco, del Partit Boclalls.ta. 
cartos Hernàndez <:ancnlo. del Partit Socialista. 
José Dlaz, del Partit Comunista. 

CONSELL DE MINISTRES 

et resten per a demanar 
la teva Cèdula a la 

Contribució Ciutadana 
la lluita electoral 

a 

Acut avui mateix, a les Oficines de 
LA H

1

UMANITAT, Ronda Universitat, 25 

Tal oom bavi& eatat an.unelat, ttnau• 
lloc el mltins del Pront d'BoiQuerrea a.1 
Centnt 4 'Esquerra Republl~ del ow
trlcte I. attuat &1 carrer Ample, 21. 

Molt abans de començar el local eata .. 
n ple a vesaRl' d'un públlo eutuataata, 
que desltJa.va eentlr la paraula deW ho
mea de la democràcia catalana. 

Presidi Josep Soler, el qual coneedt la 
paraula a Francesc So.lvat, d.'A. o . a .. 
qul féu h18tòrta del que ha pasaat a. 
Catalunya 1 la RepUbllca du d.e la data 
4el 6 d'octubre. 

L'arribada de carles P1 l Bunru ba No
tat acolllda amb un.a forta oya.c16 dem.• 
peus. 

Seguld&men.t para carlea Pl 1 sun,.r, 
el Q.ual per haver d'aasl.eUr a altre~ &e• 
tea, pronuncll. breus paraula. 1 féu n .. 
marcar la Ltnportàncla. de la data d&l 
16 de febrer, que a11fD.,11'1ca el ntrob&oo 
ment de la Repúbllea, el retorn de l.et 

lleia 80Clala, l'Estatut l l'A.m.nistla, l'ou 
ovadonadisslm. 

A cont.tnuae16, ha parlat Bartomeu 
Boix, del P. N. R. B., el qual recorü 
el cat;,JaniiJ!lfl en el quo va c1e eegle. 

Fermi Ver¡:éa, d'A. o. R., comenU. un• 
utacUattquee reterenta a l'actua.c16 ICO• 
n6mtoa. 

Antoni VUanova compari. Lerroux, 
amb altre. f&tldiquea fi.Ku.ro. d.e la hla
tòrta. 

Ramon Bertra.D 1 Tàplea féu un co
mentari dei.J da. fronta quo ea presen
ten a la lluita. 

Joan FronJoU., d'tJ. B. O., g~ al· 
JUllA deia parlamenta dela altre. ora.dore. 

I. finalment, Manuel Oalée dlgué que 
CI nntilava o felxlame, que atgnUteava 
l'eaelavatge, mlaèr1a 1 guerra. o Wbertat 
que vol <Ur pa, treball 1 pau. 

Tot. ele oradora foren molt aplaud.lta, 
11'aete tnm&corresué dlntre el maJor en• 
tualaame, 

El Govern facilita una nota 
de caràcter electoral, diu que 
no tractà de la reposició 
d'Ajuntaments i que augmen· 
ten les candidatures centristes 

Quaranta mil ciutadans El gran míting de propaganda electoral 

ho han fet abans que tú! celeurat anit al Nou Món 
1 esclat d'entusiasme per la 

d'esquerres 

constituí nn 
candidatura 

Madrid, 6. - A les onze del mati reposició dels Ajuntaments, 1 s'ba 
l'han reunit els ministres en Con- acordat donar un vot de cont1a.nça 
aeU. Ha acabat la seva deliberació a al president del Consell per tal que 
un quart de tres tocat de la tarda. aquest resolgui en tot moment d 

EI ministre d'Agricultura ha ma- que cregUi més convenient, com a1x1 
nUestat als periodistes que la refe- mateix per a nomenar delegats d'or-

PER l'AMNISTIA! PER l'ESTATUT! PER CATALUNYA! 

El GOVtRN I lES ElECCIONS 

rència la donaria el senyor Villalo- dre públic en aquelles provinctea o (Crònica del nostre redactor sufragi a tot arreu. La mlas16 d 'a-
bOs. car ell llavl& d'anar a un àpat. localltata on ho cregut necessari. a Madrid, Alard Prats.) quests agents electorals poL caleu-

El senyor Porte!& Valladares ba El ministre d 'Instrucció -Pilbllca Madrid, 7. 1 '20 mali.nada. (Per t;e. lar..se per endavant qUina ba d'ésser. 
ba la b lat d. la sit .el• 1 lèfon). - En acabar el COnsell ce- Prepuem-nos a wmprovar una de 

41t als infonnadora que no v a par u u esco ar l . lebrat. ahir tou lliurat als period.i&- les majors monstruositats que es 
d'afegir res a Ja nota. oficiosa que segons el senyor Villalobos. en aca- ls •~· pugui·n concebre en una jorna.da. 

1 'la ,¡...... tes un llarg index de assump~ 

Anit tingué lloc el gran m!tlng del 
Front d'Esquerres a l'espatós local 
del «Nou Món•. Des de molt abans de 
començar l'acte, bom notà per tots 
els carrers afluents al Para.Hel una 
gran efervescència. Une. extraord1~ 
nAria expectació desvetllà l'acte elec
toral organitzat pel Front d'Esquer· 
res. Hom calcula que ultrapassava 
de 6.000 persones. 

Presidi l'acte Joan Pons, t parta
ren els oradors Joan Coll, Jaume 
Tamborera, Jaume Miravitlles. V1· 
cenç Bernades. EmUi Granter-Barre-. 
ra, Joan Puig I Ferreter I Carles PI 
1 Sunyer, 

Tots els oradors foren molt apl&~
dlt& 

L'acte constilul un dels èxits méo 
!alàguers de la jornada pre-electo. 
ral d'ahir. Foren molts els clut~ans 
que malgrat la seva voluntat hagae
ren-da.vant la multitud imponent 
que envaf el local--de restar al car
rer. 

Fou una nova demostració del viu 
entusiasme que regna pel trt trtomf 
del proper 16 de febrer. En acabar 
es donaren visques entusiastes nl 
President Company¡¡ I al Front d'Es· 
querres. 

Donada l'b!ra avançada en què 
acabà l'acte, I per la Importància 
que ttnrué, en la nostra propera edt~ 
cló ea donarem una. recensió ex· 
tensa. 

facilités el senyor Villalobos. bar es vacances que se conce\.UJ."' tractats. Assumptes dels anomenats electoral. 
El senyor Villalobos ba facUltat la el vinent dissabte, s 'haurà restablert de tràmit, tota Tots d'un mterès Amb lJS &liances establertee amb 

eegüent referênci&: la norm&litat i tots tornaran aca- minim. Per arribar a l'adopció d'a- monàrquics de tota. mena l cacics de 
cEl President del Consell ba ex· tant les disposicions dels claustres. quests acords, el senyor Portela Va· tota class'", amb els esmentats dele

posa.t als ministres 1& favorable Aild que el conflicte quedi total- llad&r·.s havia anw1ciat i ajornat ell gats, amb les forces d'ordre públic 
reacció que s'observa a tot el pals, ment acabat -ens digué el senyor consell durant tres dies consecu· prèviament treballades perquè ac--

Al CENTRE REPUBLICA DEL El míting de l'A te
POBLET TAMBE ES NOTA El neu Obrer Republicà 

lli ndré la -""""!" ttus? Bem.bla tncreible. La reunió tuïn amb flnaUtats concretes les elec-
per la qual cosa el Oovem de la R&- V aloboS-, empre .~.~ w de ministres ha tingut, no obstant, cions dirigides pel senyor Porteta Va
pública contia amb tota seguretat del decret que Ja tlnc pensat 1 que importància politica, 1 ha estat a Uadares, no cal d1r que faran època. 
que la !luita electoral ea desenvolu· ea refereix a l'Ensenyament a Cats,.. punt de t.enli-ne més encara. Sabut; Romero Robledo ha quedat Ja en 

MATEIX ENTUSIASME del Districte V.è 
parà amb tot el respecte l toleràn- lunya. En aquest decret fixaré els és que el ministre d'Agric-ultura ha· bolquers. 
ela, i aquesta confiança està basada drets l deures del Patronat. de la via dedicat tots els seus esforÇOs 1\ Per a cobrir les formes, quan per 
molt tolla.Dlent6dament en aquesta Universitat autònoma de Barcelona. esmolo.r una arma amb la qual en tot arreu salten a la vista les ver~ 
lituació espiritual del poble espanyol Crec quo amb aquest decret es re. un moment donat es podia inferir ganyes, el senyor Portela Valladares 

ldrà el problema d'aq lla u ·ver a la ceea un considerable dany. Es llança. la curiosa declaració que les 
que es reflectirà en les properes 80 ue ru - tractav>a d'un decret de gran abast candidatures centristes estan Ja. ulti
eleccions de diputats a Corts.» sitat 1 ea podrà donar satiSfacció als per a regular el mercat blader so- mades i que molt aviat es donaran 

-5egui4o.ment -ha ateg1t el se- seus anhels. bretot a les provincies del Centre a conèixer a.1 públic. Són unes can~ 
nyor Villaloh06- s'ba passat al des- El senyor Villalobos ens ~està què és on amb més agudesa es pre~ didatutes de novíssima invenció. Se
patx ordinari. El COnsell no ba trac-

1 
ta .1bé qu~ aquest mes es publicaran senta el problema. La Ceda i els ran, segons les paraules del cap del 

tat de la reposició d'i' Juntaments. les condlCl(>nB del concurs de Les sub- agraris ban enfonsat a la misèria Govern, «entreobertes». El que no diu 

Pre '"' 1 di ha.stes per a emprendre les obres d'a. més desesperada els petits agrtcu!~ ni és fàcil que ho dtgul és en quln 
¡:un"'"' sobre es can da.tu- ba t del te t d l'O Les tors. modestos prop1etans. conrea.. punt van A. ap~ixcr soltes com l'ao-

res de centre que es presentaran a ca men a re . e pera dors del blat, mitjan~nt la posta nunciat esmortetdor entre els monàr~ 
les eleccions vinenta, ba dit que obre~ quedaran ultunades, com 8 en marxa de l'estraperlo» blader, quics i el Front Popular, puix: que a 
aquestes augmenten cada dia 1 si hi m.à'x.Lm, en el tenntni de 12 mes~· ¡ mt:rat.s .1 le.:> urpes de la usura i ll tot arreu els prote¡Jits del Govern. el 
hagués quinze dies més de temps el a l'obJecte que l'any vinent es pu~m la persecució dels anomenats Sindi- «Terç estranger», com ~~ li diu en 
Govern tUlO.ria na majoria de ~ .. representar obres Uriques al pruner I sats 'Jastellans Agrien ors. Mitjan- els medis polftics, han aconseguit ln.. 

u n dels nostres teatres. çant totes les artimauyes aquests teHlgències estretes amb el Front mo.. 
didats de centre. Es parlà encara, i extensament, del i elements han quedat pendents de nàrqulc~jesufttc. Per cert que no f.S 

problema del blat, 1 .:n aquest punt les execucions de préstecs presos a repara en la utmtzació de persones. 

AMPLIACIO DE LA REFEREN es mantingueren algWles diferències voraços especuladors. El Govern, Joan Marco, amb plena confiança. 
.. de criteri entre diversos minist.res. done::, quan l'actitud dt la Ceda del Govern, dirigeix personalment 

Un altre acte d'afirmaató d'esquerrM 
que assoli un êx.lt fou tamb6 el oetebre.t 
al Centre RepubllcA. del Poblet, 

L'acte fou prestclit pel regidor popu• 
lar Ramon Junyent 1 parlareu oom & 
oradors: Rafael Tasts 1 Maroa, prealdent 
de la Federació de Joventut. d'Aeeió 
catalana, Josep Quero, voca.J. aupleot 
del T. de O., el diputat eoclalJ.ata al 
Parlament catalt\, E. Ruiz Ponseu J Jau
me Aiguader. 

Tots els oradora. amb paraula vibrant 
glossaren la gran transcendència de lea 
properes elecclons 1 afirmaren el eeu 
abaolut convenct.ment que el triomf ae• 
n\ esclatant. 

Durant l'acte 1 en flnalltzar, el públlo 
entusiasta que emplenava de gom a gom 
el local, aplaudl frenèticament ela bo .. 
mes de les esquerres. 

CIA dtterències que produïren enuig en era més intransigent amb ell, pen~ les eleccions a Mailorca, València, DEL CONSELL , . sava que protegint l'Estat les Cat- Alaca.nt, Múrcia, Càdiz 1 Castelló. Amb el local-.ata.pelt de públic. tingué 
el titular de la Cartera. d Agncultu- xes d'Estalvi 1 els Bancs podria El senyor UP.rch és esplèndid quan noc anit l'anunciat mltln¡ electoral. 

A l'Ateneu Republicà 
de Gràcia 

ElS TRACTA Ta COMERCIALS ra., senyor Alvarez Mendizàbal. desplaçar cap a lL'S seves finalitats aquesta esplendidesa pot representar que presidi el company Vtacatniés.. 
AMB ALEMANYA, BELGICA 1 El senyor Rico Avello ha vingut els petita agricultors. Durant diver· una as3egurança de vida. En el nou Parlaren Joan vua en •ubltituctó 
PORTUGAL. :·1 EL GOVE RN CREU celebrant con1eréncies amb !a .Ba.uca sos dies esgrimi l'amenaça. Però el Parlament b1 h&urà une. minoria d'Andreu Nin, que ea troba a Terol en 
QUE TINDRA 60 O 70 DIPUTATS privada per a tractar dels préstecs canvi operat en les relacions entre «Marcblsta» més, al servei del Qo.- campanya electoral per la aeva caruu .. 
ADDICTES, COM A RESULTAT DEL que s·han de concedir sobre e1B blats e~ Govern i la ced& ha fet im¡xr vern, per ara. La qual cosa no 1m· datura; Antont xtrau, Pellp BarJau, Ma .. 

PASTELLEIG AMB LES DRETES - als agricultors· però ha sorgit. se. lítica la mesura preparada pel se~ pedeix que el famós navegant rn.a.- nuet Andreu, Jaume Serra Hu.nter 1M-

8Y01LLLDALOBOS ES PROPOSA RE• gona sembla, u~ dificultat, resultant nyel orGoAlvevmarez
8 

Mhosentllld~~l.la¿~ava1_ llorqu.i, e.quell del qual el nostre ln- tur cuasó. que tan~ l'acte. 
RE EL REFt:RENT AL PA~ - ...,.;;v. oblidable CllLner digué que o la Re. Tota eta parlaments foren calt11'08&-

TRONAT Dé LA UNIVERSITAT d'un petit incident entre el Banc els agraris si ela té a la seva abso- pública acabava e.mb March o ment aplaudits 1 e. ma.nllestt\ un en.!et• 
AUTONOMA d 'Espanya I el Crèdit Agricola. L'm- luta üevoció? El ministre que sobre March acabaria amb I& RepUbltca, vorlt entus1asme, e.uguri de la victòria 

EN TRACTAR EL PROBLEMA DEL cident té el seu ongen en la conce,s.. la base del seu projecte ba via ret hagi contribuït amb dos mUtons de 1 del dia 16. 
BLAT, ES WIAHIFESTAREH ENTRE sió d 'un crèdit anterior. els càlculs I les seves promeses elec- tes engrUixir els cabals del lA TOMBOLA BENEFICA DE 
DIVERSOS MINISTRES, DIFEREH• Aquest assumpte, com hem dit an. torals als seus paisam, de Cuenca. ~~t el~toral de la Ceda. Els pre· 1 
~~E:A.\'lLg~•¡¡~• D~I~Srg~~~ terlormenb produl malestar al senyor ba volgut plantejar no res mens que paratius electorals entre tota aques- NTJ 

MINISTRE D'AGRICULTURA Alvarez M~ndizà.bal. i en algun m(). !~ ~;~ ~~6nr:n d~l =Nt :,~~ ta gent confJsionà.ria segueix: en el l'«OCEll DE FOC» CO • 
Maooa, 0 ~~ · 61 Conse.u. cte mi- ment s'arribà a creure que es proo. siderava inoportuna l'aplicació de més pur ambient d'«Straperlo• polt-

niatres celebrat aquest mati, el d'Es. duirla una crist parcial, per l'actitud la. mesura preparada. Però aviat ba tic, 1 -aquest joc per a ésser exacta~ NUA AMB GRAN EXJT 
tat, senyor U't'Z&tz ha donat com"'- del minlstre d'Agricultura. Fou sol· desistit de tan radical actitud Al ment al d'Straus, els banquers pen~ 
te al Govern de •es impr-·•ons r!:~ ventat l'assUmpte, 1 s'acordà que els senyor Alvarez Mendizàbal se li ba sen que no van a perdre mai. El 

" ........, .. ~ mlnlstres celebrin avut o demà unes fet saber que en la. lluita electmal Govern considera ja que treurà. 75 
collides en el seu Viatge a Anglater- conferències amb els repres~utants se sentirà protegit no solament per diputats. Càlculs tan optimistes ta.l 
ra amb moth• de l'enterrament del del Crèdit Agrícola 1 del Banc d'li:'- tots els ressorts del Poder .Pllblic, vegada. es poden frustrar en el desen~ 
ret Jordi V. S'na. reterlt també a ,8 , ~ sinó que també pels bQns oficis de volupament de 1 s esdeveniments. 
llnpressió recollida en els medis lll- panya, a 1 objecte de buscar una ~ les forces dretistes 1 monàrquiques sembla que aquesta gent pens. que 
ternaclOnalS, a1 seu pas per Paris. lució a la discrepància sorgida entre d f- la. provincia de ouenca. l'espanyol és un animal insensible 

Ha parla> el rulrustre d 'Estat de el Banc d'Espanya I l'esmentat Crê· Segueix el Govern entossudit a del qual es pot usar I abusar, però 
lea últimes noticies rebudes d Gt- dit A.grtcola. trametre ~els anomenats delegats per aquesta 'legadü els auguriS 1>0-
neb . e Despres, en e, Consell 68 de&pati- d'ordre publtc a gran notttbre de den tallar i q11an la realitat els d~ 

ra resp,;!cte aJ ~nf11cte ualo-abls- xaren inuon::.bmbles assumpte de tra.. pobles d'Espanya per a cdtriglr» les mostn tot el contrari, ja sen. tard. 
llni 1 ha dlt qut. ! ambient era més I mit ue fi , eleccions i respondre personalment perquè espec.. Jlin sobre aquesta s1Wa.-
q>tlm!sta • s·espera una solució e¡ guren a la nota ol~ losa. de la puresa de l'acte d'emissió del cl6 depriment per a tot ciutadà. 

Tam...é 'h · Es tracta d.e qüestions purament ad· 
Tr s a ..c~oat e.l miniStre dels nn.nlstrattves que oo tenen gran lm-

actats comerui.BJS que s'estan u.l· portàncta. 
•u 

pro Durant les hores hàbUs que es. 
tà oberta la tómbola benèfica pro 
empresonats, no deixa de notar-se la 
gran afluència de públic que visU.& el 
local on es troba instaHada. 

Tal cotn esta va anunciat 1 amb un 
èxit extraordinari, ahir tingué lloc 
l'acte amb motiu de l'esmentada tòm· 
bola. 

Demà. també c..; realitzaran dlver .. 
sos actes. Ht assistiran. per tal d'e. 
xecutar algunes peces, cobles ~ 
lonines 1 altres elements que s'han 
ofert. 

La constant assistència 1 l'especl&l 
aportacl5 que sap atorgar el poble, 
tan preveure que en la seva clausu
ra haurà assolit el que hom espers.. 
va. En tancar aquesta edició la tOrn.. 

Amb un èXit esclatant, ahir es ce-
lebrà el míting a l'Ateneu Obrer Re. 
publicà. del dlstricte V. L'acte tou pre 
sidtt per Ricard Esmandia. 

El primer a parlar fou l'alcalde 
Popular de Barcelona, Carles Ptt Su
nyer, el qual fou acollit amb grans 
mostres de simpatia l entusiasme. 

PI 1 Sunyer, després d'analitzar la 
situació política, remarcà que tenia 
una gran satiSfacció d'adreçar~e als 
ciutadans de la barriada del distric
te V1 perquè tenia una alta stgnlf!
caCio en la politlca catalana.. Recor
do-digué-que act fou on tremolà. 
més aviat la bandera del radtcallsm'!. 
El prestigiós orador, en acabo.r, fou 
novament ovacionat. 

A continuació feren ús de la pa~ 
raula Antoni Llorente, Gaspar Tor
rente, de «Estado Aragonès», Le(). 
nor Vlnyeta. d'Aragai, el diputat 
Colldeforns, Jaume Miravitlles i Roc 
Boronat. 

Tots els oradors foren molt aplau
dit& 

Al CASAL D'ESQUERRA RE
PUBLICANA D'EN GRASSOT 

El local del casal del camp d'en 
Orassot es trobava completament 
ple d'un públic entusiasta en el qual 
abundava l'element obrer 1 les do
nes. Les àmplies dependències del 
local es trobaven plenes a vessar 1 
flnB 1 t~ els passadissos de la sala 
eren curulls de gent. 

Va. començar dirigint la paraula 
al públic Manuel Andreu en nom 
d'Acc.ió Catalllna, el qual ho fa amb 
termes de gran duresa quan ataca. 
la Utga. 

Seguidament ta. ús de la paraula 
Pelip Barjau, en nom de la Unió 8(). 
ciallsta de Catalunya, que fa una 
cnda al poble perc¡uè el dia setze de 
febrer tothom voti les esquerres. 

Artur CUssó parlà en nom del Par~ 
tlt Català Proletari I evocà la !!gura 
de Jaume Compte el nom del qual 
éa ovacionat pel públic emocionat. 

En nom del Partit Obrer d'Uni
ficació Marxista fa ús de la paraula 
Joan Vila en termes de gran ferm~ 
sa I recordant l'obllga.cl6 que tenen 
tota els homes dignes de votar lea 
candidatures del Front. 

A l'Ateneu Franceso 
Layret 

Davant del nombroslss1m públla qu. 
eUllllenava. l'Ateneu P. La.yret, els ora• 
dora del Front d'Esquerres da Catalunya 
a'adreça.ren al poble amb paraulEM! pl .. 
ne~~ d.'entusl&ame pel que Si¡nliica., per 
l'Alnlllatta, per l'Autonomla. 1 per la Bee 
públlca la vlctòrl& <Mol d.1a. 10. 

Jull BaJ.aaUer, Eladi Rodriaues. Joaa 
XAmbó, M&rt.a Dolon Bargalló, Mart. 
Teresa Glben, Clomanen a.l8 U51aww.&l 
qu. CI fac.Ln drrec del moment dl ,... 
ponsabWtali que per a totl repreaen• 
l'emiNló del voli, pul.l; que d'eU dep6a 
l'&Ulben.Cló deli~ 30.000 presoa, IN Uela 
1100lall, l'&tatut •1 la BepUbllca.. 

Tot aegUlt a'ai.Dca. a parlar EmW Ora
nier BM.rera,. que diu QUI l'e.ndemi. dl 
la Vlctòrl.a hOm d'anorrear aqueU. qUI 
mataren 1 aasaa.s1naren. ol I d'octubrer. 
donant~lot una mon c1v11, J• qu. DOM&
trea, onemtca de la pena de mon, M 
volem aemblar-noa a ella. 

L'ez-ctlputat a Cort.a Jc.ep A. Trabal. 
ealulla. ela concurrent.a 1 diu que dav.\lll 
de la candldatUI"& de dretea, compoeta 
pell tracauata. eu. tota ola aeua et~mpo
nent.l, e'at.xeca. la e&nd1datura d.'.-quer
tea. que 81¡:n1f1ca eu. tota ell aeua upeo
tea les lleia aociala, l'Batatut 1 la ~11· 
bllca del 14 d'abrtl. 
• Avant, donca, per tot alxb, qu. la~ 
tòria 6a noetra. 

camu companya a'adreçt. al DUbUe 
fent una extensa diBsen.acló aobr. la Llet 
cSe Contractes de Conreu. l téu, 1.amb6, 
h1atòr1a. deli feta que preoedlreD al I 
d'octubre, dAta, diu, que cal mvtndlcar. 
L'acte fou cloe tot seguit. Durant aquHt 
ee féUL una recapl:.a pro-pre&oa. Tots e~ 
ora.dora foren apla.u<Uta IUD.b ontuslaam .. 

Míting d'E. R. de C. 
al Centre Cultural 

d'Esbarjo 
Ahir al vespre va tenir lloc al 

Centre CulLural d'Esbarjo un grau. 
núting d'E. R. de c. La sala estava 
plena de gom a gom. i hi havia mol
tissima gent als passadisos I tots ea 
espais lliures. 

Feren us de la paraula Salvador 
Perarnau, Maria Teresa Oibert, Jau
me Cardú.s, Jaume Vàchier 1 Ma.. 
rian RubiO 1 Tuduri. 

Aquest últim parlà sobre que iea 
posicions en la propera llaita elec. 
toral estan ben fiXades 1 que el nostra 
front barrarà el pas al feixisme 1 re. 
conquerirà la Repliblica, d'aquesta. 
manera serà possible obrir les portea 
de les presons t acabar amb el Sl)o 
triment de tots els germans nostre. 
que estan empresonats. 

Carles Pi 1 Sunyer, l'assistència. a 
l'acte del qual també havia estat 
anunciada, no pogué acudir a causa. 
de la fatiga que 11 produeix l'haver 
de participar caàa dia en dlversoa 
actes. 

El públlc va sortir del mltlng amb 
gran entusiasme 1 amb el major or
dre. 

Al CASAL D'UNIO SOGIALIS· 
TA DE CATALUNYA, 

D'HOSTAFRANCS 
Amb una sala plena de gent, entre 

la. qual h1 havia. molta concurrènci" 
femenina I obrera, ban parlat ea 
se¡¡:üents oradors: 

Artur Cussó. COmençà fent un r&o 
cord als obrers que caig"".reren• el a 
d'octubre, entre els quals hi ha~ia. el 
company d1deologi&, En J¡uux.. 
Compte. 

Fa remarcar la importància .que 
tenen les properes eleccions, en let 
quals els obrers, tots com un sol bo
me, han d'anar a dipositar ~ seu 
vot. 

Tot seguit parla Miret, del P. o. P, 
Fa un dur atac a la candidatura d'or .. 
dre, i diu que el proletariat no ha 
d'oblidar que tots aquests senyors 
que s'anomenen d'ordre foren els que 
implantaren la llei de «fugues», 1 que 
si les properes eleccions no les gua,.. 
nyem la tornarem a veure tmptan. 
tado. 

Ulquel Valdés diu que aqq
elecetons tenen més lmportànCfa del 
que molts es pensen. D'elles depèn 
que el feixisme triomf! o no a Espa
nya 1 a la resta d'Europa es dant. una 
victòria moral al feixisme. 

Abelard Fàbreguea. Fa un b~ co
mentari d'un discurs de Camb6, ·en el 
qual deia que sJ trlornJava la gen~ 
de dreta llndrfem a Catalunya, la el· 
villtzacló, però que sl triomfava la 
gent d'esquerra tindrfem l'en!onsa.-
ment de catalunya. · 

Acaba dient: Oompnnys: 11 VOS• 
altres voleu la civilització Qt¡Et enJ 
ofereix la dreta, voteu·la, pètò sl 
és la d'esquerra, voteu l'esquï ¡ no 
us deixeu prendre el v~ cap 
concepte. 

Conferència 
de Josep A. Trabar 

Avís 

tlmant amb Alemanya, Bèlgica. Por
tugal, entre altres paisos, 1 aJs qualS 
eB pensa dona.r 11an actlvltaL per 
tal que pugutn 1nten:nflcar-se tes 
nostres relt:t.clon,s oomerclals 1 s'tn
~ementl el nostre comerç extertor 
S ea donaran tactiítats per a la sor~ 
ttda dels uostres productes agrl~ 
les me.s nece~il&~ d'obtenir fàcU 
mercat en el.s pa.uo.s estrangers. 

Madrid, 6. - Desprès del Consell 
ac Ministres d'avui i vist el 1esen· 
volupe.ment que vn ell ba vien .;m. 
gut les dlscussions, hom considera
n. com a cosa. possibh.: la dlmissló 
d~ ministre d'Agriellltura, senyor 
Alva.rez Mcndlzàbal. Aquest rumor, 
flD.. ara. no ba estat confirmat. 

¿Dimitirà Escales abans de 
les eleccions? 

bola era vlsltadisslma:;. _ ___ _ 

Antoni Xirau en nom del Pa.rt:it 
Socialista Republicà d'Esquerra fa 
un parlament molt vibrant en el 
qual posà de manifest l'enorme tm .. 
portància que tenen aquestes elec.. 
clons I l'Interès que bJ hem de po. 
11Br tota perquè el trlom! sigut una Essent limitades tes lnvltacion); per 
~ esclatant. . a assistir al Gran Price, avut. a. 1.e1 

Importància extraordinària l proba,.. L orador fou calorosament ovacto- 1 deu de la nit per tal de poder es--

Porteta Valladares i Vallès i Pujats hau
tractat de ta situació delicada del 

Escales en el lloc de Govern?dor 
General de Catalunya 

El cap del Govern hn donat cotrtp. ran 
te de les •mpreostons recollides so- ¿ Qu'¡ ho d' 'h · d' 

blemen~ et senyor Valléa 1 PuJ&Is nat, ?Va.ció que s'enllaçà amb la que col tar el parlainent que .el nost.rt vol .. 
haurà vlngut a Madrid a resokire a!.- el pubUc tnbut& a Jaume serra gut amic l'ex-diputat Josep ~ Tra,.. 
¡una petita diflculte.t en el caa que Hunter. «Els homes d'esquerra. diu ba.l pronunciarà, advertim als nostre~ 
aquesta nagués sorgit. el senyor Se~ Hunter: són els pos- lectors i simpatitzants la convenièn· 

El conseller d'Obre!c Pübltquea de 8e880rs d& la. dignitat 1lhonorabllitat cia de recollir com més aviat mruor 
bre la pròXIm~ ·llUita electoral ¡ ~a IU QUe S aVIa IS• 
dit que V:l., occ•ntuant-se per mo- solt I'«Accíón Cíudadana»? ' senyor 
menta les canclldb.tures de matis San Sebt.&Uan, e. _ Repreaentanta: do 
oentr1sta. 'ireu el Oovern que oomp. srupa d'cAcclón otuda~ haD. vLJJ. .. 
tan\ en el p:òx:im. Parlament amb iat avut 11 a:overnador ClvU, al qual 
80 o 70 arrues ccm a muum. 1 s·es- ha.o. ofert et .eu concura per al cu qu. 
})era que S'lutr lpassar& aquest.a xf. ea Produels:t un movtmcot -revoluclonatt. 
fra. Les tmpress1ons són opt1mist.es El aovernador ba acceptat l'otertme.oc, 
1 els amics deJ Oovem van trobant 11 ha ordenat Que • coocentrt.n a lea 
&collida en multea -C&Ddldaturea de niU. d1spaaat.1 • 1nterven1r 111 es prooull: 

ciutadana. Es per aquesta honora- les tnvitaclons corresponents,· lel 
la Generalitat catalana conferencia- billtat 1 dignitat que acompanyen els qu&la seran facilitades fins a I~ vull 
rà també amb el president del Con- homes d'esquerra que el dia 16 lea del vespre als llocs esmenta en 
seu. .Encara que oo es tracta de esquerres tindrem un gran trlom!.t l'anunci de l'esmentat acte qu pu .. 
traspassar cap servei que depengul L'orador ataca les dretes de les quals bllquem e un altre lloo. 
dels departaments que re¡eix el so. diu que no saben n1 perdre ni ¡ua.

nyar, pnndpa.lment la. IJ.Iga que no 

<lreta. Q.U&leevol aüeract6 de l~rdre. 

El Govern JW"1&lment no nresen- I EJ • t 

Madrid, 6.-Aqueot mati ba arrt· quest últim departament 1 de la con· nyor Portela VaUadares, aquesta en- ba tingut el més petit escrúpol d'a
bat o. Madrid el conseller d 'Obres tribucló a Catalunya. trevlsta tindra una exoepclonal lm- poderar_.. de tots els aJuntaments 1 
públiques de I& Oenel'&htat de ca. ¡ Es probable que el senyor Valléa portllncta, perquè, com és sabut, é1 llocs de comandament de Cat.alunyo. 
talunya, oenyor Vallés 1 Pujols, a- . • Pujals hagi fet alguna ¡eatió de governador general de Catalunya t oense que el poble els ha!l1 concedit 
companyat d'altres consellers del Qo.. pur t.ramlt &moJ alguna au.a càrrecs president de 1a Generalitat, senyor aq~:1Fetvn~or serra. Runter 
vern de la regió autònoma. dels Mlnisterla que regenten els se- Escales, està en una situació quel· tent una crlcb perquè tothom el 

}arà candidatures a Madrid n1 a JU ge de I'«Straperlo» 
a seva P<OVhlCI·· 1!:16 &lW~ ""' uo a San Sebast'làn 

Tant el senyor Vallès i Pujals com 
els seus companys no han pogut rea
lltoar aquest mall Càp gestió directa ~ern, ells sola, vénen fent es.torços 

~ detc~ades proVinc.Ies per tal 
d esser acObla ta en candtdatun. 1 
contmuc,, an .estes geJttons. per la 
QllB.l cosa E".S presentaran ec un nom· 
b,re supeno:. &J qu.e en un pritlCJp¡ 
• ba via P"USat. 

S'ha L ·~tat llêugera.m.eot de ta 

Madrid, 6. - Aquest mau sortirà amb ela rolnbtres, perquè aquesta es 
cap o. San Bebastlàn el jutge, ..,_ trobavea reunits en CCJll8ell. Un dois 
nyor Bellon, el viatge del quo! té ¡;orlnclpala objectes del vtalge a Ma
per objecte prendre declaració al P.&- 1 
nyor Oyarzàbal 1 efectuar diverSes drtd deia consellers catalans és trac
diligències relac1onades amb e1 run. tar amb els ministres d'Hisenda 1 
cionam.ent de l'estraperlo» a la. capt- Obres Públiques el traspàs de senets 
t·l don '"""· • lo. Generalitat de catalunya d'a-

nyora Rico Avello 1 Del Rto, t mes com delicada 1 dtveJ'3eS ve;ades s'ha dta 16 voti les esquerres. 
endavant farà la eestió directa amb d1t. que abans que comenci Ja cet. 1, enmig d'un gran entusla.sme, es 
els esmentats mlnlstre.s. També éo bracló d'elecclons, el sen.vor EocaiN dona per acabat aquest mlting que 
probable c¡ue el senyor Vallés ¡ Pu· dimitirà ela seUB càrreca. Es pooalble tanta expectació desvetll& a la bar
ja!s bagl vingut comlsstonat amb la que els senyors Porteta Valladares ln ,~a~d;a!!!d~"En¡;;;.;G;,;rasso.;;~t!!. !!!"!!!!"!!'!!!"!'!!!!"!!!!!'! 
representació de la. Generalitat a la. Vallés 1 PujaL! tractin d'aquesta tm- ~---- --------
ComJss!ó 41Xta del traspàs de ser- portant qDest16. 
ve11 a la re¡Jó autònoma, que aques.. Probablement dem!L a Ja nit o be 
ta setmana està celebrant reunions I el dl.ssabte al mati els consellera ca
a. la cap1tal de C..'atalunya, oom se talans emprend.ran el seu retorn • 
aap, aquestes reuntona tenen una Barcelona. 

L'eficàcia de l'anunci té 
relació d;recta amb la di· 
tus1ó del diari 

de le er, 6 de eb er, 

Un altre Sindicat reobert 
Per part del delegat d'Ordre Pú

blic ba estat autorlt.zada la reober
tura del local del Sindicat Unlc del 
Ram del VIdre. 

Nous governadors de Caste· 
lió i de Palència 

Madrid, 6. - La. «Gaceta» d'avu.t 
publica cntr altres lea dispo31cto~ 
de la PresidènCl& del oouseu se. 
güent.s: Nomenant governador civil 
de la provincia de Castelló el se-nyor 
Ralrr.ond Vidal Pozo. 

Idem de Palèlhia el senyor Manuel 
Salvadore a~ Blas. 

b r. 


