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EI senyor Gassol fa deolaracions

GENERALITAT DE CATALUNYA
PRESIDENCIA

El senyor Companys,
blert, es reintegrara

Els senyors Pi i Sunyer

cor,eller de Cultura, scnyor
:ra Gassol. que, com da sabut,

..asencia del president, senyor
‘anys, exerceix accidentalment
inzions de president, dinä diu-

amb el vocal del Tribunal de
5enyor Sbert, amb el qual

sss:sta més tard, al concert que dona
s: Palau de la Música Catalana l'emi-
:cm violinista Francesa Costa.

A primeres hores de la nit el senyor
Gassel fea les següents manifesta-

-Al mati— digue— he estat al ce-
rcan:a amb els consellers senyors
Barrera. Comorera i el secretad de
:a Presidencia, senyor Moles, a por-

unes flora a la tomba de Salvador
s s Alai rn'ho va pregar el que
: a estat un gran amic sea ¡ que

rs president de la Generalitat
Catalunya, l'honorable Lluis Com-

anys. El Gotera de Catalunya tam-
bé ha volgut retre homenatge, en
aquest tretze aniversari. a aquest ho-
nie que caigué manir de les seres
idees, una de les figures mis repre-
Antatives del moviment proletari ea-
tslä 1 un dels precursora de l'atansa-

ent 1 de l'aportació del proletarias
jltaj,a . a fa riostra poiltica.

Ternb..é he visitat la tomba
altre gran lluitador, Farnic Bo-

tita.; la del patriota exemplar Jaume
ponte, 1 la del qne foil restaurador
dé les'nostres llibertats, Francesa Ma-
ra.
-Mlha commogut veure la multitud

gire lii hacia al cementiri, presa d'una
endó que dernostra l'estas de senti-
fentalitk que sia en aquests moments

Ea Tuna Universitària
Saragossa a la Gene-

ralitat
Ahir al matí estigué a la Generalitat

a complimentar el Govern de Catalunya
la 'Tuna Uaiversitaria Zaragozana'',
aue sisita les principals ciutats d'Es na

-esa m viatge de recaptaciä de cabals
per a fina benèfics, sobretot per a les
Associacions de lluita antituberculosa 1
campanya escolar.

En absència del senyor Gassol, la tuna
loa rebuda pel conseller de Finances, se_
ayer Martí Estere. Els estudiants sara-
ossani ei,it2ren el PalaU, i donaren un
::ncert, en el qual prengueren part el
rantador Francesa Caballero i la nena

▪ Zassasa.
steriorment "La Tuna Zaragoza-

-, 	 rnä a la Generalitat. i el senyor
els adreçà les paraules següents:

•T:s saludo en nom del President i en
del Govern de la Generalitat, que

s.., :se:x en l'anima la costra visita. No
,	

▪

 arribar en millor moment que
;:resent, un deis més emocionants time

:s siseas Catalunya i la República.
Celebro infinitament poder dir a ele-

raut tan significats com vosaltres, uni-
tersitaris, com eficaçment podeu aju_
iar la Generalitat, institució rectora de
Lasalunya, venint a eoneixer-la de prop
I ient-la coneixer als vostres germans
CAragó.

2.folt 5 .12 parlat de les aspiracions de
Catalunya, de la mastra gloriosa Genera-
bat i del nostre, també, Estatut. Jo em
sancratulo, ara, de poder-vos dir tot el
unta que Catalunya ha donas sempre

:s s seres aspiracions. Catalunya vol
res a tots els abres pobles amb perso-
ra:itat, amb consciencia d'aquesta per-
sanalitat i amb voluntat de fer-la pre-
valer, el mateix que per a ella. Aquest
lamí constitucional dels Estatuts és pei
que es pot arribar a desretllar una
gran riquesa de nous valoro espirituals i
histórics en el conjunt hispànic que tant
podria contribuir a aquesta unitat gra-
bé espiritual i cordial entre tots els no-
bles d'Espanya i sota el signe de la Re-

• Aquest concepte nacionalista de
Cata:a:ya ha estat molt soviet comen-
tas d'una manera arbitraria per elements
amb a intenció d'utilitzar-lo com a ar-
ma política en el mis dolent sentir de
la pa:aula. I en parlar ara amb vos-
altres no puc deixar de recordar-vos els
linos histärics que existeixen entre el
vostre poble d'Aragó i el nostre de Ca-

a, que un dia conciviren moments
de g.oria inoblidables. Desitjo que alai
h3 Ci present a tots ela vostres com-
Presas i que tots collaboreu espiritual-
rieat a la nostra obra com nosaltres es -
ten disposats a fer-ho en la vostra.

En sentir-vos cantar les vostres can-
saz tipiques he recordat amb emoció
les nostres cançons catalanes, ja que tsa
el folklore de tots els pobles té quelcom
molt profund de comú que hauria de
servir d'orientació a molts polítics. Les
cançons populars Cenen sempre un fons i
una .comunitat espiritual que feia que co
sentir-vos ara endevines que vosaltres
sentiu un gran fervor per les coses ¿A-

a semblança del que sentim nos-
antes per les coses de Catalunya.

L's puc assegurar que ací trobarett
sempre la rna del President de la Gene-ralitat, l'honorable Lluís Companys, dis_
posada a encaixar arnb les vostres mano
en nom de tots els catalans. Ca pregotrameteu als aragonesos la saluta-cio fraternal i fervent dels catalans, perAragó, Catalunya i per la República."

CONSELLERIA DE TREBALL

S'ha disposat la readmis-
sió dels contramestres
Ahir al migdía el conseller de Tre-

ball, acerar Martí Barrera, va rebreels periodistes Els manifestà que ha-
via dictat una disposició ordenant que
fossin readmesos tots els contrames-
tres acomiadats.

Un periodista va fer observar al
senyor Barrera que a l'antesala del
seu despatx als passadissos de laCons elleria hi haría gran nombre de

completament resta-

a les seves funcions

i Camarera a Madrid

iSatalunya, que, en una mena de ju-
bilen patriòtic, anava d'una tomba a
labra a dur flors, establint una ín-
tima comunitat entre tots els que la
mort trolia nuitant per la Ilibertat i
la justicia immortalitzant-los i re y es-
tint-los d'aquesta força simbólica que,
morts i tot, fa que siguin els que ins-
piren ¡ assisteixen els Governs i el
poble de Catalunya.

Aquesta tarda —segui dient —he
conierenciat amb el president tic
Catalunya per tal de donar-li compte
de l'estat de tranquillitat absoluta que
hi ha hagut a Catalunya, malgra t la
quantitat d'actes politics que s'itan
celebrat, i ern plzu de fer constar que
l'honorable President de la Genera-
litat es t roba completament restablert
¡ que dintre d'aquesta setmana es
reintegratä totalment a les seres fun-
ciono.

Aquest matf he rehut la visita de
l'alcalde de Barcelona, que ha vingut
a acomidan-se j a canviar impressions
sobre les gestions que ha de len a
Madrid respecte a les qüestions de
Cultura que afecten a 1:Aluntanient
i a la Generalitat, a la qual conversa
ha assistit tumbé el conseller senyor
Barrera.

Tumbé ha estas aquest matí a la
Generalitat, aban s de sortir cap a
Madrid, on va per gestionar la soluciS
de problemes que afecten el seu de-
partament, el conseller senyor Como.
cera.

Igualment estigué al n'u desnata
el delegat general d'Ordre Pûbiic, se-
nvor Caselles, per acomiadar-se amb
Motiu del seu viatge a Madrid.

comissiona obreres i patronals que
esperaren torn per visitar-lo.

En efecte— contestä el senyor Bar-
rera—. cada dia acudeix a aquesta
Conselleria una gentada enorme.

Ern plan de fcr constar, aprobtant
aquesta avinentesa, que no m'he pos-
sessionat d'aquesta Conselleria per a
realitzar una tasca dernagfagica, sind
que ho he fet amb el propäsit de fer
complir estrictament la llei ale pa-
trons i als obrers. Estic. dones. dis-
posat a fer complir a tothom la hei.
Tingueu la seguretat —va acabar
dient— que intervindré en tots els
assumpte: amb la taxi=

obligant els uns ¡ els alees a
mantenir-se sem pre dintre de la hei.

CONSELLERIA
D'ECONO I A
I AGRICULTURA

Una nota del Conseller
Assabentat l'honorable senyor con-

seller d'Econornia ¡ Agricultura, se-
nyor Comorera, que hi ha algú que
s'adreça als Sindicats Acrisoles i a
les Cooperatives Populars com a cor-
redor de la Caixa de Crèdit Agrícola
j Cooperatiu, es veu precisas a fer
avinent que l'esmentada institució,
creada per hei del Parlament de Ca-
talunya, no té agents productors ni
corredors i que les entitats que vul-
gdn relacionar-se amb ella poden fer-
ho adreçant-se directament a les seres
oficines. installades al carrer de Sant
Honorar, 5, principal, tosa els dies
feiners. excepte els dissabtes a la
tarda, de les nou a la una del mati i
de les quatre a !es sis de la tarda.

O NSELLERIA
DE GOVERNACIÓ

El senyor Espanya ha
pres pcssessi6 del càrrec

de Director General
d'Administració Local
El senyor Espanya. nomcna i per a

ocupar el eärree de Director General
d'Administració Local. que ocupava
abans del dia 6 d'octubre, va rehre
ahir al migdia els periodistes. El 5 co-
munica que la presa de possessió ha-
cia estar formularia i que estava dedi-
car a l'estudi dels assumptes pen-
dente. els quals estaca estudiant i
examinant per tal de procurar que
no quedin estancats, a fi de descali-
dellar la vida municipal amh estricta
justicia.

El senyor Espanya termina dient-
los que els rebria amh molt de gust
tots ele dies i que eis facilitarla les
n oticies que hi llagues d'aquel! de-
partament.

ACEITE os RICINO

GOLOSO
DELICIOSO PURGANTE

Un homenatge al Govern
de la Generalitat,

al Guinardó
Diurnenge, durant tot el dia es va des-

enrotllar el programa de festes que el
Casal Federal del Guinardó, amb la
collaboració d'Acció Catalana, de la ma-
teixa barriada, hacia projectat a borne-
natge al President i als consellers de la
Generalitat de Catalunya i a tots els ani-
nistiats que havien sofert condemna amb
motiu dels fets del 6 d'oetti're.

Al mati va tenir Incl la bailada ilc
sardanes a canee de la cobla Popular,
la qual va aplegar una gernació extra•
ordinaria. Secuidarnent es va celebrar el
vermut d'honor, que fou presidit pcI co-
mandant Pérez l'arras i la seca distin-
gida esposa, senyora Elisabet Cenians.
Compartiren amb ell la presidencia el
conseller del districte. senyor Joan Cor-
domi; el president del Casal, senyor
Joaquim C,ibert, i l'escriptor Lluís Cap-
devila Van fer ús de la parauia Sal-
vador Perarnau, vice-president del Ca-
sal, Bernat Cervera i Liaría Capdevila.

Quan s'aixecä a fer ús de la paraula
el eornr.ndant Farras el públic el fa 01,
jecte d'una emocionant ovació, tothom a
peu dret. Visiblement emocionat, va dir
que ell era mes !tome de fets que no
pas de paraules. Aquests mas aixeca-
reu una nora ovació. Després digué que
recollia aquell homenatge per a teta cis
patriotes que han hagut de sofrir la
presó o l'exili. Acaba dient que a ell
el poble Ii atributa la categoria d'heral,
perd que qui en realitat hacia sabut
guanyar-la, aquesta categoria, era la
seca muller, al damunt de la qual havia
caigut tot cl pes de les llores infortuna-
des. El palia torna a ovacionar amb
entusiasme delirant l'orador i la senyora
Coemans de Pérez Farras.

A la tarda tingué Boa el festival pa-
triátic. que acaba amb parlaments dels
presidenta del Casal Federal i d'Atajó
Catalana, senyors Gihert i Emili Eroles.

Els infants
i la política

No he cregut toa: en Uhome que
no te idees polltiques que l'obliguen
a una actitad concreta en deternnna-
de3 ocasions, perä ralla revoltat sea,-
tire veure infanta amb idees
que 5.

Primerament perquad aquestes idees
no eren dello i segonament perque
els donaven aquell mareta aire gro-
tesc dels infanta de set anys aml,
pantalons llares, americana i armilla,
que un pare revellit passeja orgullás
pels carrera de la &tul.

Que un infant säpiga que el seu
pare te idees politiques, exceilent;
que sapiga que hi dedica bona part
(le les acres llores, molt bé; que el
vegi, intranquil i anguniós, ter una
campanya electoral, acceptat. Però que
liagi ale compartir amb ell els mate,-
vos neguits, les mateixes cornmocions,
que hagi de /majar cada dia a l'hora
de dinar una sopa amanida de conten-
taris politics. de critiques ferotges (le
l'adversari, d ecälculs i vaticinis elec-
torals, es intolerable.

¡As que aquests pares que no sa-
ben dinar o sopar sense malparlar
d'aquest o d'aquell, tolerarien al seu
fill que passes tota l'estona malpar-
lant de l'equip de futbol que juga con-
tra el seu? sts que aquests pares que
no saben parlar d'altea cosa que d'a-
quest cabdill o de l'altre, consentirien
l'ay er d'interrompre totes les conver-
ses, perque els seus filia parlessin deis
film de Chaplin?

I quanta més raó no tindrien ells,
en la seca edat, d : enderiar-se mes per
l'equip de futbol o pel film de Cha-
cha, que no per la Iluita política! De
prou que els vagara, be proa que sels
tornara agra la vida, i be prou que
quan siguin adults hauran d'anar a
veure el partit cte futbol i el film de
Chaplin per a oblidar-se d'ella matei-
xos!

Que un infant de set anys anda a
cara plena d'aquella alegria de la in-
nocència digui joiós: el rneu pare és
de la dreta o de l'esquerra, és excellent.
Perá que aquest tnateix infant ami) les
dents closes digui: jo s6c de tal par-
tit, és terriblernent repugnant.

Cert que l'iniant pot intervenir en
la política guau aquesta dcixa d'ésser
política i esdeve una cosa inferior,
cut que Finfant pos intervenir —en la
deguda proporció a la seca possibilitat
de consciencia— en l'alegria d'una fes-
ta patriätica. Peda encara en aquest
moment Einfant ha d'intervenir en la
política com a infant sense prendre•can
de les actitud' irades, turhulentes,
amenaçadores de l'adult.

He vist tres fets en poca dies que
m'Un obligas a dir aquestes parades
que ja venia covant de temas en vett-
re raids infants que. sota la influen-
cia funesta dele seus pares, entraren
en la Iluita politica abans d'hora. Tres
fets que revelen un estas d'änim igual-
ment deplorable entre determinades
persones de tots els rectora

Una noia Ubicada a la lloable tasca
d'assistir rnalalts: fa dies que ve do-
nant una injecció a nur minnt de voit
anys: Eúltim dia Ii allarga uns papera
iii diu: VC5, dóna aixf, als teas pare,.
Aquells papers eren unes candidatu-
res de dreta.

Una mare va arborada a una mani-
festació, porta al bree ura infant de tre3
anys; en pastar per davant d'una ban-
dera roja alca el braç sie rinfant i
tatua el nansa

Ah, no: noia caritativa, mate arlio-
rada, heu comes una falta greu, mala
greu.

La costra caritas no serveix per a
convertir un infant en agent de pro-
paganda electoral.

La mi del vostre fill de tres anys ha
estas feta per a icr adéu, per a Pan-
car flore, per a jugar, mai per a
cloure el puny i amenaçar
(Itieieu debò que la vida 'tomé,

és una Irrita d'odis? (NO ho creieu
perque teniu la cara amiga del rime
gris i perque aquesta tarda tornant de
la manifestació anireu a plorar amb
"Isa hija de Juan Simim" al cinema
de la costra barriada). Ah, pern si tan-

El initing de
M'unge a la
"Molluffiellta

_
El presidí el senyor Juan
Casanoves, en nom del Co-

mitè Internacional. pro
Thaelmann

Diumen ge al =tí se celebra a la Mo-
numental l'anunciat miting en homenat-
ge als amnistiats i per solidaritat amb
les víctimes del feixisme.

La presidencia de l'acre, ultra els ora-
dors que hi prengueren part, la formaren
els senvors Joan Casanaves, president
del Parlament de Catalunya, acomra-
rayas del seu secretari, senyor Casar/os-es
Coberta, i senyor Tialmau Costa; els
diputats SuIlés, Conillem, Gerhard. Ama-
rico ex-comissari d'Orrlre PUblic
de Girona, en representació dels exiliats
de les comarques gironines: Comité fe-
ni eni d'empresonats i perseguits: Comite
femeni internacional contra la guerra i
el feixisme, i senyor Arlandis. del Partit
Comunista, i altre, representant, denti-
tats i agrupacions Melases en el Front
Popular.

A una banda de la presidencia se'n
forma una ultra de constituida per am-
nistiats procedente de tots els penals
¿'Espanya, i l'altra per una nodrida re-
presentació de nens orles dele minaires
d'Astúries que han estas afillats per fa-
milies de Cataluns-a, els quals nene i ne-
nes eren acompanyats pel Comité Feme-
n1 Pro Infäncia.

L'arribada a la placa d'aquests in-
fants

'
 que enarboraven banderes catala-

nes, foil saludada amb una perllongada
ovació.

Parlaren en primer lloc !dada Hur-
tado, Ramon Mas, Lluis Suarez, Lluir
Werner, en nrim dele antifeixistex ale-
manys: Joan Fronjosä, Maria Dolors
Pargalltl, el diputar al Parlament Ca-
tala senyor Gerhard — que en alemany
contesta els discursos de Werner — i
el diputas eiecte Miguel Valdés.

En fer Us de la paraula el senyor Puig
i Ferreter es ptaxluiren avalots en el
públic, peratii aguce volia justificar
l'actitud de Dencä3.

El públie protesta, i Puig i Ferreter
bague de desistir de fer ús de la paraula.

Almas d'acabar Vade es retiraren els
senyors Camarera i Pérez Farras, que
havien presencial el mitin; durant una
estona.

El diputat per Madrid Jesep Díaz fea
un discurs de defensa dels punts de vis-
ta comunistes, ¡ acaba amb tres cisques:
al Frcnt proletari, al Front antiieixista
i a Catalunya lliure.

Parla despees Josep A. Traba!, que
afirma que els pobles hispänics rolen
unir-se per a aconseguir la llibertat. El
senyor Traba', en dir que Dencas i Ba-
dia podien, si roben, tornar a Catalunya,
tou interromput per protestes, rectificant
de seguida i dient: "En definitiva les
vostres e-cus són la sentencia del roble".

Saluda els nens d'Astúries, i feu vcts
per una Espanya justa.

Finalment féu tia de la paraula el pre-

mateix ho creieu, que la vida Es tina
Iluita ¿'odio, no tenia cap dret a fer-hi
entrar el castre fill abans d'hora.

Prou coses hi ha que malmeteu els
nostres infants: l'eseassedat de mil-
jans econonucs, les escotes inexistents,
la ciutat sense jardins, els espectacles
tense consciencia, els hospitals sense
llits. I tantes altres, i tantea altres.
No hi afegiu encara la malura de la
política.

Ala un pare SC:t5e idees notifiques,
un mal exemple per a l'educació de la
vida; pern no ho oblidern: un infant
ami, idees politiqueo, un mal comenea-
ment de vida.

Jeroni MORAGUES

sident de Vade, senyor Jan Casanoves,
eh qual, després de resumir els discur-
sos pronunciats anteriorment, remarca
ia significació política de cadascun dels
oradora i la collaboració que presten
llore partits a l'obra del Govern de la
Generalitat i a l'actuació de les forces del
Frian Popular d'Esquerres. A mis, re-
coa-då els any§ de dura repressió ¡ dic-
tadura menärquica, superades ambdues
en el bienni negre dels governs Lerroux-
Gil Robles, i exponä la conveniencia de
prosseguir en el camí empris per fer
imaossible i vencer el feizistne arrea del
mi:al, de solidificar la República i fer

La minoria d'Esquerra
a les Corts

S'ha reunit i ha nomenat
presidents els senyors Coro-

mines, Santaló i Tomàs
i Piera

ha minoria parlamentaria d'Esquer-
ra Republicana va reunir-se ahir a la
tarda, a les quatre, a la Secretaria del
Partit arnb assistència dels diputats
senyors Coromincs, Ferrer, Jener, Gá-
nyeres. Zulueta, Tomas, Macip, Mas-
con, Polea, Puig Pujarles, Senyal, Ra-
bió, Gassol, Trabal, Aguader i Barre-
ra. Excusaren la seca assistencia els
senyors Sunyol, per malalt i Santaló,
per haver hagut de participar en la
reunió de la Diputació Permanent de
Madrid.

La minoria es constituí sota la pre-
sidencia del senyor Pere Coromines
i va examinar la situació política plan-
tejada amb motiu del triomi electoral
assolit per les candidatures coalit-
nades arreu d'Espanya ¡ en relució
arnb la próxima obertura del Parla-
ment de la República. Els reunits, ha-
vent apreciat l'absoluta necessitat que
la rninoria actui des de Iimmediat
inici de les tasques parlamentäries, en
el doble sentit nacionalista i esquerra
que la caracteritza, va prendre l'acord
dadreear-se als grups i representa-
cions parlamentäries albis, tant per
ampliar les possibilitats de la repre-
sentació parlamentaria en relació amb
clv problernes de Catalunya com tarn-
be per prestar el seu suport a l'obra
del Govern que presideix els destino
de la República, ja que. mallaras no
tenir-hi una representació directa, es
troba unida per poderoses afinitats

coincidacies ideológiques, concre-
...des en el maniiest electoral de les
forres coalitzades en el Front Papular
i en el Front d'Esquerres.

La minoria va designar per a la
seca presidencia els senyors Pere Co-
romines, Miguel Santaló ¡ Josep To-
mas i Fiera. La secretaria va ésser
confiada als senyors Josep A. Traba!
1 Josep Maria Macip.

El dijous vinent, a les situare de la
tarda, al local del Secretarias (1 . Es-
guerra Republicana , Ronda de Sant
Pere, 70, principal, se celebrara una
reunió dele parlamentaria catalana del
Front d'Esquerres, a fi de finar la
seca orientació conjunta en relució
amb la immediata acció de tots ells en
les Corte de la República.

una Catalunya socialment justa 1 präc•
ticament Ibure.

Amb l'experiencia passada — acaba el
senyor Casanoves — i l'assentiment i
entusiasme del poble, seguirem avançant,
formalitzant una obra de veritable go-
vern republmä ¡ d'esquerra, uns a sub-
mergir-nos en la mis ämplia llibertat, en
les idees universals i redemptorea dels
bornes i dels pobles.

Grans aplaudiments acolliren el para-
graf final del discurs del tenyor Casa-
noves, el qual toa repetides vegades in-
terromput per les ovaciona d'assentiment
del públic.

ACC IO CAT AL AH A H UIRICA%
Noticiar' del Partit

El dinar popular d'hom e.
natge als diputats electes

C. R.
L'anunci del dinar popular d'home-

natge ala diputara electes ¿'decid Ca-
talana Republicana, que organitzen
per al diumenge vinent l'entitat cen-
tral i la Jorentut de Barcelona, ha
desretliat un gran entusiasme, que es
tradnein en les nombroses inscrips
(dona que arriben de tots els iudrets
de Catalunya. Tot fa preveure que
hauran d'habilitar-se dos o ttes tocata
per a l'äpat, que en principi ha estat
detenninat de celebrar utilitzant els
grans salons deis Hotels Orient 1
d'Espaas-a. Donada la tinportancia
dele discursos que es pronunciaran
en aqueas acte, ha estat gestionada
la radiacIÓ per l'emissora de Radie
Barcelona.

Els tíquets per a esquela dinar, al
preu de 16 pessetes, es deapatzen coda
vespre, de set a nata tiros al dijona
vinent, a les ofialnes del partit, Carts
Catalanes, 589, pral.

SNMMIIInn11k	

JOVENTUT
D'ACCIO CATALANA

REPUBLICANA

Dijous, dia 12. Conferencia per

Martí de Riquer

Tema:

PARAL.LELISME DE
LA NOSTRA LITERA-
TURA I LA NOSTRA

HISTORIA
L'acre, que serä pública tindrä

Ileir a l'estatge social de la Ie-
rentut (Corta Catalanes, aS'a,
principal) 1 comencarit a dos
quarts de rult del vespre.

EXCURSIO
A SANTA FE DEL MONTSEsNY

La Joveutut d'A. C. Guinard3
Ira organitzat una eacursió a Santa
Fe del Montseny per al proper din-
menge dia II. Sortida a les set del
mati. El preu (le Fautocar es de
5'50 pessetes. Per a inscripcions, cal
adrecacse, de nou a &tu de la ntt,
it l'estatge, Placa Riera, 11 (Mas
Guinardó).

COMITE COMARCAL
DE BARCELONA-ClUTAT

Aqueas Constls es retualrä el pro-
per Mona. dla 12, a les deu en punt
de la vetlla. Horn prega ulla seuyors
delegats que hl asaistelrin.

Míting del P. O. U. M.
al Price

Organitzat pel Partit Obrer d'L'ni-
iicació Marxista se celebra diumenge
un militar a! Price en el qual els
oradors, entre eli; quals hi havia Nitt

Maurin, atacaren durament els mems
brea de l'actual Gavera de la Genera-
lisas i en particular els sensor Com-
panys i lazaba,

Al rniting — organitzat exclusiva-
ment pel P. O. U. M. — hi ea con-
córner escassissima concurrencia.

La inauguració
del monument a Layrd
A la Secretaria del Comité Pro asa-

nument ¡ Institucions Francesc Lay-
ret, es treballa activament en l'orga-
nitzacid de l'acte de la inauguració del
monument al gran republica endega-
dor de les reivindicacions dels obren
del camp i de la ciutat, Francesa Lat--
rel, l'obra social del qual es avui d'u-
aa palpitant actualitat.

Per tal de donar a la festa rota la
importancia que mereix Layret, la
secretaria del comité ha comeneat lea
gestiona prop de l'alcalde per tal que
13 ciutat rebi dignament aquest mo-
nument.

Aixi que l'honorable President
Companys reprengui les reces fun-
ciona presidencials, es determinara,
d'acord amb l'Alcaldia, la deis 40
inauguració.	 as

LA POLITICA A CATALUNYA

Patilla de l'estórame i dele intestina?

SER VETINA
Ens és plaent de posar a la disposició del públic un nou cas de guariment:

	 	 GUMM

Guariment radical del dolor, acidesa, pes, ardor, males digestions, úlcera, vórnits biliosos, de sang, colitis, restrenyi-

ment, diarrea, mareigs, etc., etc.... Es, per tant. nr	 -nerador de les parets 'de l'esti_synac i dels intestins.

El senyor Antonio Camacho Garcia, de 47 anys d'edat, resident a Cädiz, carrer d'Alvarez Cabrera, nú-
mero 7, primer, ens ha trames el seu certificat de guariment, indicant que per espai de tretze anys va sofrir
una intensa hiperclorhidria, amb els consegüents dolors, ardors i totes les molèsties pròpies d'aquesta malaltia.

Havent obtingut amb el nostre producte els més excellents resultats, i sincerament agrait pel guariment
obtingut gràcies al SERVETINAL, ens ha tramès el seu certificat de guariment amb data 21 de desembre de
l'any passat, autoritzant-nos la publicació del seu cas en la premsa.

Exigium el legitim SlICIIRWICTUVALL i	 admeteim substituriams

DE VENDA: 5'80 PTES. (timbre :ncli,` A TOTES LES FARMACIES

Signatura del malalt g-uarit:ANTONIO CAMACHO
Cadiz, 21 de desembre de 1935.

interetinaeles el'essän • la ml renultat
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