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LOS PERIODICOS: «De 
Francla dlcen que el Gobier
no no vacilarà en decretar la 
mo\1llzaci6n de la~ fortunns, 
sl a.si las neeesidades del país 
lo a.consejan~ 

EL OBRERO:- No lo tome ustett 
.. r, M. Bonbon. Piense que hasta 
aJitOra el o:movlllzadoll he sldo slem
,e yo.n 

(De «El Diluvio») 

cOlETA ABSOLUTA 
-Pues a pesar de todos estos pro

.,.sos lnformatlvos slgo en ayunas.» 
<De eLa Vau) 

«ORDENES SEVERAS 
-tO lo y oioi Y "• varnos a verlo.n 

(De «El Solli) 

OLIMPIADA POPULAR 
(De eLa PubUcitab) 

tEL IUEAO DE TODAS LAS NO· 
CHES DE VERANO 

Dulces letargos que producen los 
Mroótloos oavernarios.» 

<De CHcraldo de Madrid») 

&Y SIN ARTE 

• LA PREMSA • .. , 

La llei El Front Popular 
neus acf el q¡•e en diu El Libe

ml: per damunt de tots 
Opina el diStingit eX-gestor de la 

Ge-.¡erawat se11yor Duran vento.. 
sa des de La Veu de Catalunya.: 
c.~o seran dlctadure. del proleta-

riat, n1 dictadures de dretes, les que 
salvin F.;panya. Mentre no canviï la. 
mentalitat general 1 la. concepció del 
paper que correspon als Governs i 
a l'Autoritat; mentre no es convenci 
t.othom que la lle1 ha d'estar per 
dnmunt de tots, com a única garan
tia dels clutndans, la situació no 
podrà t<>nlr remei.» 

«Sin Frente Popular que riMa lo 
que debe nerdir, entre ot.ras razones, 
porque la censura se lo lmplde, y 
con un Parlamento que es un foco 
de agitaclón y de perturbacl{>n y un 
quebrantagoblernos: sl la oplnlón del 
pafs no se da cuenta de la. situac!ón 
y se deja ganar por el derrotlsmo, 
serà muy dificil administrar blen el 
triunfo del 16 de !ebrero, y se con
firmarà lo que tantas veces hemos 
dicho; esto es: que la moral del ven
cido gane a. la. del vencedor ... 

Un gran perill 
ens amenaça 

No us espanteu, però, que ho diu 
El Correo Catalàn: 
«Y dn embargo, el pel.lgro mayor 

que existe hoy en Europa. y en el 
mundo, es el comunista. En realldad, 
es el Goblerno de Moscou el que 
mantlene en ple de guerra el ejér
cito màs numeroso y mejor pertre
chado y et que dispone un mà.s po
tente utU!aje gucrrero. 

¡Dlos qulera. que España abra los 
ojos a la realldad dramàtica del mo
mcnro curopeo salvando el depóstto 
fraj¡Tado dc su gloriosa. Historia del 
ataque !eroz conque la barbarie asià
tica Intenta anlquilarlo! 

Barbarle que no està a la puerta, 
sino en casa ... » 

Una pregunta 
La ta Dlarlo de Barcelona no 

&abem, però, si amb massa bona 
te: 
«El ex-ministro de Ha.cienda, pro

nunció un dlscuroo en tonos encen
dldos, condenando los sucesos últ1-
mos, con los que la reacción pre
tende, r,eg(m aseguró, manchar el 
honor de la Repúbllca., nñadlendo 
que se vanaglorlaba de poder o!recer 
al gablnete el concurso activo de las 
mas:1s obrcras para defender al Fren
te Popular, y su permanencia indefi
nida en el mando. Contestó el señor 
Casares Qulroga expresando viva gra
titud; y el aero terminó entre abra
zos y fel!cltaclones de los reunldo..o;. 
Después de esto, solo cabe preguntar 
a los extremlstas si llega la inten
&idad de su mlnlsteriallsmo ocaEJo
nal basta renunciar de modo formal 
y permanente a. la. lmplantaclón de 
los postulades del programa revolu
clonarlo.» 

Una actitud 
incomprensible 

Comenta La Publicitat, amb 
moz.t bon encert: 
«Tothom reconeix que els execra

bles fets d'aquests dies han creat un 
er~at passional com potser no s'havia. 
vist mai a Madrid 1 a altres loca
litat d'Espanya.. El sentiment de pe
rills de tota merw. és general, talment 
que tothom admet que un Incident 
que en altres circumstàncies seria 
Insignificant ara podriR determinar 
conseqüències incalculable~ Una. pru
dència elemental, doncs, aconsellava 
evitar totes les ocasions que pogues
sin donar peu a. qualsevol explosió 
pns~Jonal. Això és el que ha fet el 
Govern en suspendre les sessions del 
Parlament l prorrogar l'estat d'alar
ma, contra el parer de les dretes, 
que creuen innecessària. la mcmra. 
¿Innecessària en les presents clrcums 
tàncics? ¿I són la gent que del Go
vern estant i !ora del Govern, invo
cant l'ordre amenaçat, no han mirat 
Prim a recórrer a. aquesta mesura 
preventiva 1 altres de pitjors, els qui 
s'oposen a la. pròrroga. de l'estat d'a
larma? Es sorprenent de bona fe. 
Sabem fins a quin punt pot arribar 
l'obcecació partidista 1 comprenen 
l'excitació que pot sentir alguna mi
noria parlamentària; però l'actitud 
és incomprensible en grups conser
vadors de dreta que es tenen per ser
vidors incondicionals de l'ordre 1 par
len sempre com Si tinguessin el mo
nopoli del seny.» 

Restaurant OR O DEL RHIN 
servei de coberts d'81tlu als 
preus especials de 6'50 1 7'50 

pessetes, 

Sempre, però ... 
Aoonsella Heraido de Madrid: 

Es curioso el caso. No hay qulen 
pu~ yencer a! Frente Popular. Es 
la rilàs legitima. representnción de Es
patla. Es con su Gob1crno, la. encar
nadón màs viva. de la volwltat na
cional. Pero acabarà. por vencerse a 
s1 m!smo si consiente el esci&lonismo. 

Sus enemi¡¡os esgrimen contra él 
una anna tan poderosa como el «di
v!de y venccris» de los jesuitas ... » 

Així sigui! 
Opina La Libertnd: 

«La. ejecución del programa del 
Frente Popular ba. de cumpltrse en 
todos sus el\.'trÇ_mos. Quines pensa
ban que et rét1men iba a vacilar 
se han cngañado. Ahora como nunca. 
ha quedndo coñsol!dnda. la Repúbli
ca. Y lÓS Pode-res públicos, en uso 
de sus prerr~ñtiVIV!, re!orznràn aún 
màs e!!a cqn~lldb.clón, COIJtnndo coh 
la adtie.sión t'U'me de los partldn'> que 
consfituyen el :Frèhte Popular fJ de 
este pueblo republicano, que rechaza 
cuant<JS manejos han sido !ragundos 
en la sambra con objet.o de quebran
tar o desvirtuar el triunfo electoral 
del 16 de febrero. Pero ese triunfo 
es tan Indiscutible, que por mucho 
que hagan los ad versarios para. des
valorizarlo sólo consegulràn el !ra
ca..c;o màs rotundo !rente a. las medi
das adoptadas por el Goblerno.» 

Contes tàrtars 
Afirma Solldaridnd Obrera: 

«Las izqulerdas saben que a. nos
tros no nos guia otro propósito que 
r,eguir la línea recta de nuestros 
idea.les y que nuestra. poslclón està 
en favor de la llbertad y contra. la 
reacclón. Eso de las alianzas anar
qulstas con el !asclo y con la. bur
guesla, son cuentos tàstaros.» 

Manuet Fontdevila, 
a la nostra ciutat 
Es troba a. la nostra ciutat, on 

ba vingut a. passar uns dies el nos
tre estimat amic Manuel Fontdevila, 
director d'«Heraldo de Madrid». 

No cal dir com ll desitgem una 
plaent estada entre nosaltres. 

NUlES POLITIQUES 
NOVA JUNTA 

En l'Assemblea. general dc :;ocis del 
Casal de l'Avi de Can Tunls, va ts
ser nomenada la. segilent Junta: 

President, Ramon Gatell; vice-pre
sident, Miquel Gallifa; secretari, 
Francesc Ca.ñellas; comptador, Ra
mon Marcó; tresorer, Miquel Tor
rens; vocals, Vicenç Balufer, Adrià. 
Clvll i Amadeu Estrany. 

ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA (Federació 
de Barcelona-Ciutat) 

Avui, divendres, dia 17, a les deu 
de la nlt, reunió de Ple Comarcal 
extraordinari. que tindrà. lloc al lo
cal social del Centre Republicà Ca-
talà del Districte V.è, carrer de 

l'Hospltnl, 110. 
Ordre del dia: Dictamen de la. Co

missió de responsabilitats. 

CENTRE CATALA REPU· 
BLICA D'ESQ UERRA 

La secció de Cultura.. d'aquest Cen
tre ha organitzat per a avui, di
vendres, a les deu de la nit, al seu 
estatge, una. interessant conferència 
pública a càrrec del conegut escrip
tor l poet.a. Salvador Pernrnau i sota. 
ei tema «Divagacions sobre lalclsme 
1 religió». 

ANUNCIS OFICIALS 

* TRANVIAS DE BARCELONA, S. A. 
Com que el primer d'agost pròxim 

vencen els cupons núm. 43, emissió 
1925, 1 núm. 25, emlsssló 1930, de les 
Obligacions al 6 per 100 d'aquesta. 
SOCietat, s'informa als senyors pos
seïdors que el pagament dels expres
sats c-..1pons quedarà obert. des de 
l'esmentnt ella, a raó de Ftes. 'l'SO 
per cupó, deduint Pt.es. 1'40 pels lm
postos del Tresor, a les cnses de 
Banca. segilents: 
A Barcelona: 

S. A. Arnús-8arl. 
Banca. Mnrsans, s. A. 

A MRdr1d: 

1
-¿ Ha vista ustett la Exposlclón Na

t onal'l 

cAnte Ull.& altua.clón como la pro
vocada por esta.s actitudes, que se 
han !do defin1endo en la reunlón de 
la. Dlputactón permanente de las Cor
tes, y frente a las cuales ha. vlbrado, 
an lntell¡ente y encendlda defensa 
del Estado la voz ruda de lndalecio 
Prieto, el esp1r1tu de las masas re
publlcanas ha de mostrarse sereno, 
evltando aceptar esa lnvltaclón a. una 
lucha. civil, fkcil de encender cuando 
ae vlve en una atmósfera. llena de 
p:¡.sión violenta. Screnldad, calma, 
Un apoyo sin regateo a. qulenes ocu
pau los puestos del Ooblcrno. Y al 
mlsmo tlempo, un esp1r1tu alerta.» 

Banco Inten.adonal de Indus
t.rtn y comercio. 

Banco dc Vlzcaya. 
A nu1x1o: 

111 -t.1 •'-a_ VIO todos los dlas, pero con 
n-..ula.a 

<De cEl Liberal») 

• MALA EDUCAC10N 
.. ::! ctra vez ten rr.ls respeto a las 
--n11'1o. 

Sempre, però, que des del Govern 
e.s TCSpongu1 al$ anhcl.s dr.l flOble. 

Una opinió 
Es d'El Mnti, f, naturalment, 

molt fa~'Orable a Gil Roblu: 
&No ha quedat. enrera el senyor 

OU Rob1es nmb el scu ext-ens par
lament començat deman:uu. la pre
sèncta del cap del Om-fm, que bri
llava per la 6éVa nbsènela, degut. 
però, ben eegur, al fet que. dient
ho amb tota franquesa, el ~·c.r 
~ Q'.xiroba, estA mater1!$,leut. 
aclaparat Jle,rquè el pes que li ha. 
cabrut de :ta temps damunt. les es
patlles, és lnflnltament superl'qr a 
la seva retl.stènd.a 1 es troba. ll¡gnt; 
de peus 1 mans per a dc..~pelln
~~·n com hauria vo!gut. abans 
d arribnr cm a 'ha arribat.. 

Banco de Vlzcaya. 
A València: 

Banco de VUc:aya. 
Barcelona, 15 de jullol del 1936. 

LA DmECCIO. 

CAMISERS 
CAMISES ESPORT 1 VES
TITS DE BANY, A PREUS 

BARATlSSIMS 

la hlllllaldlal· 

_, __ • E t J· T R E B A L L • El ~yor I33:rrera e.Iegt que com 
que al Jurat Mixt de Llum 1 Força 
no s'havia arribat a un acord entre 
!'empresa del Canal d'Urgell l la sec
ció corresponent. del Sindlcat Regio
nal, que va deelarnr la vaga fa uns 
dies, la Co~lleria. havia lnlclat. les 
gestions per a cercar una so1ul"'.6 al 
cor.ructe I haver cllat les dues parts 
intere:;sades. 

LES TASQUES DEL VIl CONGRES DE LA F. S. I. 

Ha declarat que el moviment 0 b re r ¡ n _ El NOU HORARI DEL COMER~ 
En el nou règim regulat de I~ ba.. • • • d I se.; mercantils s'estableiXen els s& ternacional S

1adhereix al pr I nC I p I e a gu~:S a.~o~:~ a. rengròs: de 9 a 

seguretat col·lectiva i que el feixisme és 
13 i de 15 a 19 hores, cada dia fei
ner, menys els dissabtes, en eis quals 
la. Jornada. serà de 9 a 13. 

Els establiments al detall obriran 

una amenaça permanent per a la pau a. les 9 del mati i tancaran a les 7 
de la nit. Els dilluns obriran a les 
11 del maU 1 els dissabtes tancaran 

Sir Ylalttr Citrina ha estat reelegit president del e li • • 1 a les 8 del vespre. 
0ftS8 lftt8fftQ(IQfta Aquest horari serà Igualment obll. 

gatorl per als Encants, Mercats 1 
per a tots els que venguin articles 
compresos en la. venda a la menuda. 

Han retornat ja als seu.s països llarèD els delegats francesos, mexl
cls delegats que han participat en cans, espanyols 1 algun altre, però 
les tasques del seté Congrés de la fou modl!lcada. en el sentit de di-

1nternacionl\ls i proposés la. unitat 
d 'acció en un pla mundial contra. la 
guerra. Per als comerços del ram de l'all

mentacló l'horari serà de 8 a 14 1 de 
17 a. 20 de dilluns a. divendres. Els 
diSsabtes. de 8 a 14 I de 1'1 a 20'30. 

Després d'una llarga discUSSió que. 
dà. redactada alx.l: «La F . s. I. de
mana a. totes les organitzacions na
cionals aíillades a la Internacional 
que s'lnicil.n gestions amb les Cen
trals nacionals d'Amèrica, Aústrta., 
Nova Zelanda, Extrem Orient 1 U. 
R. S. S. 1 altres centrals nacionals 
no afillades a la. F. S. I. per tal d'a
conseguir la. creació d'un moviment 
obrer organitzat en tot el món. 

Després va. adoptar una altr~ re
solució en la qual s'afirma una ve
gada més que la pau ha d'ésser con
slderada com a Indivisible 1 que el 
feixisme 1 especialment els països 
feixistes com Alemanya. Itàlia cons
titueixin una amenaça constant Pèr 
a la. pau 1 que ambdós pïsos supo
sen un perill de guerra. 

Aquesta resolució afegeix que el 
moviment obrer declara adherir-se 
plenament al veritable principi de 
la seguretat coHectiva mitjançant la 
S. de N. 

ALTRES AFERS 
El COngrés tractà també de mol

tes altres qüestions d'ordre interior 
1 d'organil.7.acló. Com a. dada. curio
sa, cal remarcar que existí una De
lega.cló Austrlaca. que es va compro
metre solemnement a pagar les se
ves cotitzacions, encara que, degut 
a la Dictadura. Catòlica del seu pais, 
les hagi d'obtenir amb gran perill. 
De totes maneres, Sir Citrine no va. 
deixar votar aquest delegat amb el 
pretext que la F. S. I . no pot ad
metre m el seu sl Sindicats Ulegals. 

S 'acordà que el pròxim congrés 
es celebri a Praga. 

EL NOU CONSELL 

Les confiteries 1 pastisseries obri
ran els seus con1erços a. les 9 del ma
ti l tancaran a les 8'30 del vespre. 
Al migdia tancaran de 2 a 4 de la 
tarda. 

Els diumenges i !estius, el tanca
ment del migdia serà de 2'30 a 4'30. 

ELS CONFLICTES 
DE TREBALL 

La vaga del transport ha 
entrat en el seu cinquè dia 

Ahir ~egul la vaca dels transporta. 
No ea treballà al Port ni sortiren ela 
camions 1 canoa de 11!3 !àbrtquea. Ela 
servei de proveïments I d'higiene ea 
!eren normalment. 

En canvi, a les consell«'rles de Tre
ball 1 Governació es reberen moltee 
comunicacions de les fàbriques de les 
poblacions dels voltants de Barcelona, 
en les quala ea diu que per manca de 
matêrtea primeres, carbó I cotó, es veu
ran obligades a paralitzar el treball. El 
conseller de Oovemacl6 cllgué que 1m
mediatament prendria mesures per a 
evitar aquesta situació 1 l'I senyor Bat· 
rem manifestà que ta gestions per tal 
que no es produeixi. Una a1tuacl6 sem
blant atraveesen algunes obres. 

No ea reglstraren coocclons nJ h1 ha• 
gué cap detenció. 

Sembla que t lns ahir no s'havia rea
litzat cap mena de negoclactó entre ela 
patrons t ela obrers. 

Al Sindicat del Transport de la O.N.T. 
ens dJgueren que el dissabte a la nit 
es celebrarà una aascmblea al local del 
Gran Prlce 1 que sl no s'ha arribat a 
un acord, estan dlsposnts a estendre 
la vaga per tot Catalunya. ALxò és el 
que ens comunicaren alguns membrea 
del Comltò de Vaga. 

ParaleHament al VIl Congrés de la FSI, a'ha celebrat a Londres la Con· 
ferèn • Internacional del Treball Social, a la qual han concorregut tam· 
bé molts dels congressistes de l'assemblea sindical. Heus acl l'acte de clau-

En anar-se a. votar el nou Consell, 
es plantejà Ja qüestió d'Espanya, 
per a la. qual Jouhaux i Schewenels 
reclamaven un lloc. La comissió e
lectoral decldi que no era pertinent 
aquesta petlcló. 

Com cada cUa, no es pogué realltzar 
la càrrega 1 d(;ecàrrega dels vaLxells an
corots al nostre port. 

sura d'aquesta Important oonferèncla Fou elegit el següent comitè (que 
ja ho era): President, Sir Walter 
Citrine (Anglaterra); vice-presi
dents, M. Tayerie (Txecoslovàquia) ; 
Mertcns <Bèlgica) i Acobsen (Dina
mareal. El camarada. Kupers, d'Ho
landa ha estat elegit '\ice-president 
en substitució de Schoroch (Aústria) 
que ha ~lmillt el càrec. 

Federació Sindical Internacional 
que ha. tingut lloc a. Londres l que 
ara ha. estat clausurada. 

Donarem un breu resum de la 
tasca desenrotllada. en aquest lm
portant assemblea internacional. 

LA MEl\IORIA DEL CON
SELL 

Tant en la Memòria. que el Con
sell general sotmeté al Congrés, com 
en ~ls diScursos d'obertura de Sir 
Walter Citrine 1 de Schewenels es 
subratlla. un millorament general de 
la sltuació. El nombre de seccions 
de la. F. s. I. ha. augmentat consi
derablement. 

Hom considera que el fei.xisme es
tà en davallada, ensems que es et
ten els casos de Polònia., Lituània, 
Hongria, Iugoslàvia Bulgària, en
tre altres, en els quals els règims 
de dictadura 1 d'opressió semblen 
guanyar força 1 Impietat. 

L'atur forçós disminueix. Va. arri
bar al seu punt més alt el 1932 quan 
el seu índex ascendia. a 280 contra 
100, el 1929. El 1924, va baixar a 
219 i ara. continua decreLxent. 

Admet 1 reconeix el COnsell el fet 
de l'Economia. Internacional, però 
diu que és difícil fixar fins a quin 
punt és causat pel rearmament ge
neral de rots els Estats. 

Malgrat aquestes 1 altres reserves. 
el Consell General acusa un optimis
me indiscutible. 

ELS ESDEVENllUEN'TS 
D'ESPANYA 

Els esdeveniments d'Espanya han 
pres en la. memòria 1 en tota la. dis
cUSsió bona part de l'atenció de 
l'A..<:semblea. La memòria explica 
l'actuació de la F. s. I. durant 1 des
prés del moviment. d'octubre 1 de 
tota. la campanya portada a terme 
per a salvar en el possible els con
demnats. A més de la. campanya 
de solidaritat 1Dtema.clona1 1 d'ajut 
econòmic. Tots els delegats que par
Uèlparen en les tasques del B. L T. 
prot.cstaren prop del GoYem es~
nyol per la detenció de Largo Ca,.. 
ballero. 

Als començaments del 1935, el 
COnsell envià a Espanya. S<:hewe
nels i Aurlol, que &•cntre\'istarcn 
amb Lerroux el 9 de febrer 1 que 
Intentaren \isltar, sense aconscgulr
ho, el senyor Alcalà zamora.. 

Els delegats espanyols foren salu
dats pels cnps de totes les del~n
clons amb sengles discursos als quals 
contestà amb una llarga oració Lar
go C3ballero. 

LA UNITAT SIJII"DICAL 
Un nltre dels tones. el més lm

portant que discuU el Congrés fou 
el de la. Unitat Slndlcal Inte.rnnc!o
nnl que plantejà lo. Delegació de No
ruega en una proposició s1gna(b per 
Olaf Hlndalf 1 que deia alxi: «te
nint en compte els esforços reallt· 
zats P"..t' a arribar a la unitat. s!ndl
cal 1 en Yis'..a de lo. 6ltWlc16 intcr
nnclonal. es prop<J6a que la. F. S. I. 
entre en relacions amb els Sindicats 
RUSSOS 1 lA Internac.!on:ü Sind~ 
R.oja amb el 11 d'establir la con
centració o la collabo!acló Sindl· 
cab. 

A favor d' quc&a propos1c16 par-

riglr-se únicament als Sindicats 
Russos. 

La. delegació francesa. va. presentar 
una altra proposta encaminada no 
sols a la Unitat Sindical, sinó a la 
Utútat politlca. de la classe obrera, 
demanant que )a F. S. I. que es d.iri
gis a t.otes les organitzacions obreres 

Un just editorial de «Política» 

«La massa de la C. N. T. ·-· diu --· és 
noble i neta d'intenció, però freqüentment 
està conduïda per gent de mentalitat 

contrarevolucionària» 
RetalÏem de IPolltica», de Ma

drid, els següents fragments iel seu 
editorial. 

«Como teoria, el viejo auarqu!smo 
ba. !)!do despla.zado de todos los pai
ses. Hasta en el pa1s donde casi 
imponla su hegemoruia. al obreris
mo-la República Argentina.-el a
narquisme ha cedldo la pla.za al 
partld:> &OCialista.. su relativamente 
moderno avatar del anarcosindtcal.Ls.
mo, basado en doctrinas utóplcas, 
que ya. probaron su rotundo !raca
so en Ru.sia con el momentàneo do
minio de Majno en Ukrania., no hd. 
a.certado en España a d.:lr un solo 
lilgno de au capacldad constructiva. 
Oejó pa.sar la tpoca. de su poderio 
en Barcelona-aquellos años en r¡ue 
la C. N. T. recaudaba millone.s de 
pesetas en Barcelona-sln reaUzar 
otr:~. obra que la. creaclón de una:¡ 
d~ de escuelas de!iclent<'s. To
da la fuena y toda la energia se le 
dcrram.aban en el abu.w de la. vto
lencia contraproducente. 

Hay. la C. N. T. y su flllal la 
F. A. L viven en Barcelona un pe
l'iodo decadente, e intentan com
pensar lo a.lli perdldo lrradlando su 
influencia a .Madrid. Con este obje-
10 se ha. traslladado aqui el Comltê 
central de la c. N. T., y se està rca.
lizando un exttaordinario es!uerY.o 
para. desmantelar a Ja Unión Gene
ral de Trnl jcdores, oontraponiendo 
al lntervencionismo de Estado, que 
la u. G. T. acata, la. acc!ón dlrecta, 
que la c. N. T. propugno.. 

con hechos se està demost.ran:1o 
que la tàctica del anarcosindlcalts
mo es claramente nociva para las 
rclvtndlcadones socictarias. Huelga 
en que la O. N. T. pretende Imponer 
~ t,àctjca, bue!ga que sc en\·enena 
y dcscaní:l. 

Pcro ni en los ensos mà.s evtdul
tl'~ el del oonfi!cto del ramo 
de la eonstrucc!ón-tle resigna d 
auarcoslndlcalismo a reconoc~ l;¡J 

ycrro y a no ser un obstàculo. 
En cl fondo--claro està-lo que 

&e pcrs1~ es natrtr 6U.S e!ed!vos 
a costa de las organ.znclonrs ugc
Ustas.. El medlo importa poco. Se 
ac~ n la. 1ntim1dndón f se apcla 
a la. agreslón !ratr.ct«b, s1n d •!or 
de conclencin y 61n pensar que wn 
eS..a. cont.!cnda &Ilo a los reacc o
narlos sc favo.-ece. 

Agrava la. responsabllldad de la 
o. N. T. la faci' dad. con que en 
ella. U! LnJl n e!emen:.OS. no t.ur. 

bios. sino inequivocu profesl.onnles 
de la \'ÍOlencla, en evldente eone
xión con fuena derechistas. 

Pero I 1.y algo màs elocuente que 
eEtas mezcolanzas subverslvas para 
ju.stU:car la prevencl.)n que el Ma
drid proletarf.J ha sentido de antl
guo por el anarcosindlcallsmo: la 
lnhibición de t!ste en la. pugna du
rlslma que libran, en estos momen
tqs, la demoaracla republicana. y 
obrera contra el fascismo. En algu
na.s ciudades-Valencia, entre otras 
-la c. N. T. ha pedido pue.sto en 
esa. conjunclón antifascista. 

Est.o significa. que Ja. C. N. T., 
por su mlsma contextura anarquista 
y anàrquica, CB.l'ecè de unidad y 
procede según el temperament<> de 
qulenes la dlrlgen en unas u otras 
rc¡íones. La ma.sa. de la c. N. T. es 
tan noble y tnn llmpl.a. de 1nt.enc!6n 
como la. dc otra.s Oentra.!e.s sodeta
r11!.1'. Pero !recuentemente estA con
ducldar-y muy a menudo domina
da-por ¡;entes de mentalldad oon
trarrevoluclonaria y aun por 1ndl
vldualldades proplcla.s a ~s mAs pe
llgrosos confuslonlsmos.» 

Conselleria 
de Treball 
LA VAGA DEL TRANSPORT DE 

LLEIDAJ RESOLTA 
NI UN OFICI DE VAGA 

El oonseller de Treball, ahir co. 
munlcà als ln!ormado.--s que s'havia 
oo!udonat. la vaga del t.ran..<:port. de 
L!eida., c:1 ~:;;ser aprovades unes no
Tes ~ dc treball Es obrers es 
reintegraren al treball amb tota 
nmmalltnt. nl mateix dia. 

També ban cstU ro!uclonnts cls 
conflictes següents: el q::e sostcmen 
c1s opemrls muntado.--s de oobertes 
dc la casa Rocall3., el de la. fàb.r:lco. 
dc teixits Olarassó, de Monistrol dc 
Calders, 1 el del ram de ta construc
dó de Tordera. 

En el dia d'ahir no foren prG,en
tats a la Conse!l-rla n1 un eol onc1 
de vaga. 

UNA NOTA DEL SINDICA~ 

1\l'ERCANTIL 
Amb motiu de la vngo. del transport 

que actualment té planteJada la C.N.T~ 

s'obliga a molts mossos de magatzelllll 
de colonlals a 8CCundar-la per la co
acció a desgrat que no pertanyen al 
transport, sinó que estan adscrits al 
Jurat Mlxt d2l Comerç a l'Engròs. 

El Sindicat Mercantil de Barcelona 
(F. u. T. M.), que es deu a la dl.sclpll· 
na de la F. o. U. s., recomana a tota 
els seus a680clats que ea trobin m 
aquest cas, que no 8CcundJn la vaga, 
puix que no els afecta per a res, cu 
les humorades de la C. N. T. de vo
ler que siguin del transport, empleat. 
que de sempre han pertanyut al ram 
ml'rcnntll, no ee pot admetre de cap 
manera I menys per Ja coacció. 

t;N TELEGRAMA AL 1\UNlS
TRE D'INDUSTRIA I COMERO 

El Collegi O!lclal d'Agents Comer
cials de Barcelona ha adreçat a l'Excm. 
Sr. ministre d'lndústrta I Comerç, el 11&

güent tdegrama: 
cMadrtd. - Ministro de Industria 1 

Comercio. - Ante altuaclón creada huel
¡:n. ramo transportes parallzando mer
canclas depósttos eataclones y puerto, 
Colegto Ortclal Agentea Comerclalee 
Barcelona, ruega v. E. ordene ellenclóll 
derechoe almacenaJe durante perlodo 
huelga, e\'1tando con ello perjulctc» 
acarrearla comercio Barcelona por cau
sas aJenas a au voluntad. Rl>~petuosa
m~nte aaludanle. - Valent!, pre~ldent, 
1 Sobreroca, aecretart,• 

ALTRES VAGUU 
A l'A88oclacl6 Obrem del Ram dd 

Vestir (F. O. U. S.), l'lnt.eresa donar a 
conèixer el contllcte existent amb la 
Cl&IIA Valete, del carrer Auslee Marcb, 
el qual conalstelx en la negació, pn 
part del patró. de pagar ela sous que 
marquen lea presenta Baaea de Treball, 
a tres obreres que treballen a l'esmen
tada casa. 

• •• Continuen en el mateix estat 
que dies emeru lea vagues que - w
ne~;~ els obren de lea fàbriques de a.r
t.r6 t et. de Iee po.perel'e8. 

• • • També continua, encara que • 
tenen bones Impressions sobre la lt'l'a 
solució, la VIIP dels obrere del Clln&J 
d'Urgell. 

••• l'ou algnat un contracte de tre 
ball entro la Cooperativa de Plutd Elk
trtc dc Reus 1 la scc:clO del Slndlca1 
Re¡1onal de Llum t Porçn. 

CONVOCAT ORlES 
ASSEMBLEA GENER AL 
DEL C. A. D. C. I. 

Acabades les dlscuslons ¡xr a aJ)ro. 
var les B:tses de Treball i posat m 
vigència el nou Contracte, la Junta 
de la Settló Perm:tnent. d'Orgnnlt.
zació l Treba11 del O. A. D. C. L 
convoca tota els socis del Centre 
o. l'Assemble:.\ general extraordlru\
rill que tindrà noc el d.1lJ:uut:;. dia 
21, n les deu de la t'etlla.. al seu 
Casal l amb cl &eg'Ücnt ordre del dia: 

1. Actuació del Comitè de vaga 
del O. A. D. O. I. 

2. Actuactó a portar n cap perqu6 
tots els t.rcb:llbdors mercantils gau.. 
deixin les mlllores obUngudes. 

Per o. poder assistir a l"Assemblea 
serà indispensable presentar el car
net 1 el rebat. del mes corrent o 
l'anterior. 

UNA CONFERENCIA DELS 
SINDICATS DE LA FUSTA 

El proper diumenge, dia 19, a le4 

lA HUMANITAT és el diari de es esquerres catalanes 


