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El sentit d'aquestes eleccions

O nosaltres o la Lliga
O revolució, o contrarevolució

Heus ací la única alternativa!
Per qui vota-
ran les dones?

Les dretes, que han tingut sem-
pre a la dona sols com un objec-
te de satisfacció i entreteniment
per l'home, que no li han recone-
gut mai cap condició racional per
exercir les funcions de ciutada-
nia, estan molt engrescades pel
resultat desastrós que provocarà
la seva intervenció en la lluita
electoral del dia 19, per a la Lli-
bertat i per la República.

Es una ofensa més que la reac-
ció l'a a la dona. Acostumats corn
estan a jugar amb la seva digni-
tat —• Eva és la responsable de
totes les nostres desgràcies ; els
capellans no es poden casar per-
què el contacte amb la dona és
pecat — creuen que l'obra de
vint segles de civilització cris-
tiana i s?ixanta anys de restau-
ració borbònica no es poden anul-
Inr amb el reconeixement que la
República ha fet dels drets de la
dona que, per altra part, ni ho
comprèn i per tant no ho pot
agrair.

¡ Bonic concepte té la burge-
sia de les nostres companyes !
Poc valdríem nosaltres moral-
ment si la nostra conducta a la
llar i a la fàbrica no anul·lés les
maniobres hipòcrites de la reac-
ció, representada esplèndidament
per aquesta pelegrinació domici-
liària dels agents electorals de la
Lliga Catalana.

La Lliga Catalana, ¡ quin cas !
Que es pensen els homes de la
Lliga, que es pensa el senyor
Cambó, que les dones catalanes
no tenen memòria o que són un
ramant d'éssers frívols la màxima
aspiració de les quals és conduir
un automòbil, guanyar un campió
nat de tennis o tenir un amor in-
confesable com les que ell coneix ?
No, homes, no ; la dona catalana,
la veritable dona catalana, l'és-
ser que pensa i sent, la que com-
parteix amb la mateixa intensi-
tat que nosaltres les nostres do-
lors i les nostres alegries, la quo
s'esforça en fer-nos la vida ama-
ble, la que la seva estimació vers
nosaltres és d'aquella categoria
que no compren sacrificis, que no
sap el que vol dir interès, la que
no coneixeu vosaltres, senyors de
la Llisra, que abans de casar-^e
féu capítols matrimonials, és molt
distinta de com vosaltres us l'heu
imaçinat.

La dona catalana, senyors da
la Lliea, senyor Cambó, a l'hora
de votar e» recordarà de moltes
coses. Es recordarà que quan
l'any ïQcg ta monaTiuia li ffia
assassinar ell seus fills en terres

J. FRONJOSA

(Passa a lo pûp. 2)

Encara que no és probable que
els nostres companys s'hagin dei-
xat impressionar per la campanya
desbordada aquests dies contra
la U. S. C. i la E. R. de C.,
potser no serà excessiu que insis-
tim en els punts capitals que de-
terminen la nostra posició en la
vinenta lluita electoral. L'excep-
ticisme no ha fet encara víctimes
en els nostres rengles. Som els
mateixos combatents de sempre,
encoratjats per l'adhesió creixent
del més selecte de les nostres jo-
ventuts intel·lectuals i obreres,
que gradualment, però ben deci-
didament, van sumant-se a les
forces del Socialisme català, do-
nant-li la cohesió, el nervi i la
empenta pròpia d'un gran partit
destinat a ésser àrbitre dels des-
tins de Catalunya.

Si no hagués vingut la disolu-
cio violenta de les corts Consti-
tuents de la Kepublica £n el pre-
cís moment en què era major la
contusió entre els partits republi-
cans, és molt prooable que la»
posició de la U. S. C. fóra avui
tota una altra. A la U. S. C. li
convenia, un cop les Constituents
haguessin acabat el seu comès,
presentar-se soia a la lluita, evi-
tar confusionismes i desorienta-
cions, i fixar, ja des d'ara, les
normes de la seva doctrina i de
la seva tàctica en la lluita decisi-
va de la consecució del poc;r pel
proletariat.

Però la reacció no ha volgut
perdre l'oportunitat d'impossibi-
litar la consolidació del règim es-
querrà i de predomini civil en la
direcció de la República. I plan-
teja la lluita en els mateixos ter-
mes de l'any 1931, però amb una
acumulació de pe.rills i amb una
revifalla d'energies de la qual

dos anys enrera no en teníem
idea. Algú suposarà que han es-
tat els nostres errors els que han
produït aquesta confabulació im-
ponent contra la República es-
querrana i és ben al contrari : són
els encerts i la decisió demostra-
da, el que ha desvetllat l'onada
reaccionària que de bon antuvi
creia que la República del 14 d'a-
bril era una criatura inofensiva,
incapaç de fer altra cosa que po-
pularitzar les pràctiques i vicis
dels temps de la monarquia.

Ens trobem, doncs, que el Par-
lament que es va a elegir ha de
continuar la tasca de les Consti-
tuents establint un règim de nor-
malitat civil i esquerrana. Vo'.-
guem o no, els socialistes hem de
col·laborar en l'obra per la raó
única i suprema que els partits
republicans no són capaços de
dur-la a bon terme per ells sols.
Quan ells ens demanen coalicions
i ajut, és que així ho reconeixen
i el nostre apartament en aquesta
hora no tindria altra conseqüèn-
cia que facilitar a les dretes els
mitjans de desfer l'obra fins avui
realitzada.

Nosaltres no som culpables de
les dissidències i renyines dels
partits republicans. Tampoc no
ens impressionen gaire els esga-
rips histèrics dels que es conside-
ren desairáis o pretèrits. Nosal-
tres no en patim d'aquests mals.
Com que no pretenim res que ens
pugui ésser lícitament discutit,
no sostenim plets marginals i te-
nim la reflexió clara per a conèi-
xer el camí del nostre deure. Si
ens equivoquéssim, ja ens corregi-
ríem. Fins ara, no ens hem ds
desdir de res. Els nostres judicis
d'ahir, són els d'avui i seran eb
de demà, si aquells a qui pertoca

fer-ho no modifiquen els fets que
jusuiíquea ics aubueá opaaoas.

Hiiwuid, doncs, 4 ae l'cUuuii es-
t-lgui jj.u uc ia eiiUuiid uè lULa clã
Hu« i^u'wii una vi_a 4UC uuii Scil-
UL i mea eav,r¿id pci a ucbuair
CjUc ¿j„i' á. Cimeli, uuaiUUCS.l'aïeul ia
liUbnd vid i prcaurcm ies u.soai-
CiUaS qaC ld liUSilU UJab^iCaCUl

ui^Li u ¿word ainu ics cucumoiaa-
CIL.Ò uc cdud niuiiiciii. x^iia pciiatí-
ICiU UC CiVlUC LjUC 11U 111 adUIU
lluíeu LjUiT u^s uj tuia pixu-atiUì
abo.-ji/c.idr-uus tu caaa i lucrir-aos
e: beu guiatge.

lampee ao ens podem perme-
tre u luxe u¿ uoaar conseils a nal-
ga, r ei q bi, poucui uir — eib que
Loassrvuia ia sgrumai i vivua aa'íO
la conaança ae tenir amics a lot
arreu —, que estem meravellats
¡le l'espectacle de primer terme
quan veiem els núvols que es con-
grien al ions de l'escenari. ¡ Bo-
na manera de passar el temps i
Mai, corri ajra, no havíem esperat
arnb impaciència el fali que do-
narà el poble. Si sempre hem res-
pectat les seves decisions, ara,
confiem tant en la sabiduría po-
pular, que només pregaríem A
tots, els d'un costat i d'un altre,
que acceptessin de bon grat la lli-
çó que el poble doni i l'endemà
mateix de les eleccions adaptes-
sin la seva conducta futura a les
línies generals que marqui la vo-
luntat popular. Nosaltres ho fa-
rem malgrat que poluem dir que
anem a la lluita amb més desinte-
rès i amb més sacrifici que mai,
oferint aquell concurs que consi-
derem el nostre deure, per tal de
salvar el que els altres posen en
perill.

M. SERRA I MORET

Abstenir-se de votar, es votar la Lliga
L'apolitlcisme d'una part de la mas-

sa obrera espanyola és fill de la Igno-
rància d'aquesta massa.

Gràcies a la politica nefasta dels
temps de la monarquia, Espanya és
el pals més endarrerit d'Europa; és
el que compta amb més del cinquanta
per cent d'analfabets; és l'empori del
clericalisme, la filla mimada de la so-
cietat anònima del catolicisme, que té
la Seu central a Roma; és el rebuig
de la civilització.

I és per això que quan una revolució
política acaba d'implantar la Repúbli-
ca, en voler aquesta fer marxa avant
cap a una organització social més jus-
ta i més humana, uns quants elements
tèrbols i irresponsables poden remoure
fàcilment el solatge de la clàssica ig-
norància de les masses espanyoles i en
nom de l'anarquia i del comunisme lli-
bertari proclamar l"apolitici£.me com a
mitjà d'arribar a la revolució social.

Espanya és l'únic país del man on es
parla de comunisme llibertari, on es
parla de l'anarquia com a possible or-
ganització social i on es canten himnes
a l'apoliticisme. Es el llevat de la ig-

norància que porta a l'ambient les se-
ves pestilències de corrupció.

La campanya a favor de l'apoliticis-
me compta a casa nostra amb cir-
cumstàncies avantatjoses que expliquen
el seu èxit relatiu.

Compta, en primer lloc amb la de-
cidida protecció de les dretes i de les
classes conservadores. Es una protec-
ció solapada, subterrània, concedida
materialment i moralment amb la
fruïció que és de suposar i que és per-
fectament visible perquè no s'amaga.
Cada vot que deixi de posar a les ur-
nes un obrer apolític és un vot a favor
de les dretes reaccionàries; aquestes
doncs, han de subvencionar, natural-
ment, i subvencionen per sota mà, les
campanyes a favor de 1'apoUticií.me i
han de protegir-lo i el protegeixen amb
llur silenci. Ningú no es pot explicar
com són ateses les despeses de les cam-
panyes anarquistes i abstencionismes.
Cap diari de dretes no ataca l'apoliti-
cisme de la massa obrera.

Compta també l'apoliticisme amb la
facilitat de la seva propaganda. Res
no és més fàcil entre un públic igno-

rant que enardir-lo amb els façs arti-
ficials de la demagògia. Dlr-11 que vo-
tar és escollir-se el tirà que ha de sub-
jectar-lo; dir-li que intervenir en el
nomenament dels organ.'smes de l'Es-
tat és perpetuar l'existència de l'Estat;
dir-li que en lloc de fer ús pac.fica-
ment ¿el vot cal fer ús catastròfica-
ment de la pistola; i,dir-li altres nlcie-
ces semblants, és cosa fàcil i címoda
per aconseguir que les masses obreres
que estan cansades de sofrir les in-
justícies i de veure les contradiccions
del capitalisme, esclatin en aplaudi-
ments i que en llurs cervells, anquilo-
sats t'hi clavi la idea de la revolució
catastròfica com a únic miyà de sor-
tir del fangar de la descomposició so-
cial de l'època.

No votant és enfortida la posició de
les classes conservadores en la gover-
nició de l'Estat i, per tant, es fa més
dlficll de poder transformar l'Estat o
d'enderrocar-lo.

No votar equival a votar a favor de
la Lliga; no votar és allunyar inds-
finidament, també, l'hora de la revolu-
ció social.

M a r c h
o l a p o r

El gàngster Joan March »'ha
escapat de la presó. Més ben dit;
l'han alliberat del penal d'Al-
calà de Henares aquells que viuen.
en plena eufòria i que tota la vi-
da han estat complicats en les
malifetes del contrabandista ma-
llorquí. Ara que la República pe-
rilla d'anar camí de sudamerica-
nitzar-se i aportuguesasse, i va
prenent color i cobrant una ale-
gria que el despotisme d'Azafta •
i la intransigència sectària dels
socialistes feia impossible, alhora
que també impossibilitava les
pressions i les combinacions. del«
aferistes que troben en el senyor
Lerroux —• i no sabem si fins i
tot en l'Emilianu —\ pasta de
gran estadista, era lògie que des-
prés d'abolir la llei de Termes
municipals i sabotejar Tapuje?,-
ció de les lleis de Reforma .agrà-
ria i de Congregacions religioses,
hom pensés que el pobre senyor
March i li fos oberta la gàbia.

Són tots uns altres temps çís
actuals. D'ençà que els generals
surten altra vegada de casa i el
senyor ministre de la Guerra en-
cara no substituït en la famosa
crisi que donà el Poder a Don
Alejandro, se'ls troba aconsellant
l'ex-emperador del Paral·lel] al
seu propi despatx, cal esperar
veure moltes eoses encara que aca-
bin d'acolorir la política espa-
nyola.

Vegeu si no hem guanyat, que
àdhuc l'oficial de presons- Yar-.
gas, ha tingut la valentia de fer
el «rasgo» d'acompanyar el mar-.
tir en el seu exili. La consciència
cavalleresca d'aquest funcionan
que no vacil·la davant deí suborn,
és un model de funcionaris, tan
digne com el funcionari Sanjur-
jo que el JO d'açost va donar
proves d'honor i de valor també.
¿ Què en dirà el senyor Azorin,
model de plomes lliures ?

Tot camina per uns camins que
no són els mateixos, evidentment,
dels de les Corts Constituents i
del Govern Azafia, però no es po-
sin plomalls els delinqüents que
es creuen que Espanya és un pals
on els «negres» són fàcilment
berenats i que avui sospiren per
una situació Gil RoMe*',,o més
moderadets, una situació ï«rou-
xista. Perquè per damunt ^A si-
lenci o l'atenuació del corq||jtari
periodístic d'una premsa \$ttuda
a tots els gangsters que pul·lulen
enlorn dels ministeris a la- caça
de tot sels negocis bruts, dàVant
l'afer del bandit March, d'aqtyes-
tp. fugida se'n diu Ä9*. }M,arch
l'han alliberat aquells què ftj» es-
tan sepurs del resultat de tes dec-
cions del dia 191
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ÄÄEI programa electoral
de la LligaW* rf# te fay. u

africanes del barranc del L'up i
eitifpce*^ ¿i» fetuouM inotgmu
em llançàrem a ia protesta vio-
lenta, tu* aomes uè ia Uiga Ke-
gionansia es varen posar ai cos-
tal-dels assassins dei poble, aju-
daat-iOS a organitzar ia repressili
q(W; potteriooneat Maura i Cur-
va portaren a terme.

vue qttan l'any 1921, mentre
aquell rei in t ame enviava telegra-
mes com aquell tamós «ole tu ma-
dre» al general servil que es dei-
xava criviüar i degollar els po-
bres fills de les mares del poble
obrer espanyol, vosaltres, senyors,
de la Lliga, vós, senyor Cambó,
corríeu per segona vegada a ofe-
rir-li els vostres serveis per aju-
dareu a diluir les responsabili-
tat*^ i davant d'una, cartera de
násfistc» escarníeu «1 dolor de les
rruBs«. espanyoles i traiciona veu
els sentiments del poble català.

Que deu anys més tard, quan
la mateixa monarquia engolfada
en un llot de ludibri de vi i de
sabres volia sobreposar-se a la
voluntat del poble espanyol, quan
ja aquell rei abjecte havia passat
per rhisicncTalau de la Genera-
litat a* fiançar-nos la bafarada
de- les seve» paraules al rostros,
pe» a weordmf-nos que em un nét
de Felip V i tenia a gran honor
continuar I«'seva tradic-ó, vós se-
nyar Cambo, vosaltres, senyors
de la Lliga Catalana, vàreu en-
viar al senyor Ventosa i Càlvell,
personatge que serveix, es veu,
per tot, a salvar altra vegada
aquella monarquia i així poder
continuar lá vostra tradició de
dòmini, que vol dir, entre altres
coses, que els fabricants inscrits
en ta vostra bandera podien se-
guir pagant jornals de fam a les
treballadores, com ara voldríeu
guanyar les eleccions per derogar
totes les lleis que la República ha
construït per a protegir el treball
de la dona i la seva dignitat com
a ésser humà.

No, senyors de la Lliga i no,
senyor Cambó; això que us pen-
seu vosaltres, no ho faran les do-
nes catalanes ; .tenen més bon sen-
tit del que us figureu. Les nos-
tres companyes, les nostres ami
gués, les nostres dones, votaran
per a la seva emancipació integral
i'saben que això no ho aconsegui-
rien, votant les candidatures dels
partits reaccionaris com el vos-
tre-o d'aquells altres partits on
encara es creu que la dona és un
factor secundari que ha d'accep-
tar que els'saviasos vulguin fer-li
la mercè de donar-li.

Elles prou bé saben que si no
hagués estat l'existència d'uns
ministres socialistes i una forta
minoria socialista a les Corts
Constituents, els seus drets me?
elementals li haurien estat esca-
motejats. Que prou vedades, tota
aquesta colla de polítics savis,
han retret com un gran error polí-
tic dels socialistes, l'haver votat
pel reéoneixement dels drets polí-

M O V I M E N T
COOPERATIU

Francesc Cambó ha pronunciat,
al Palau de la Música Catalana,
el seu parlament electoral. Cons-
titueix tot un programa de dre-
tes que igual podrien acceptar
els homes de la Lliga que els par-
tidari de Royo Vilanova o de
Gil Robles, si deixem apart al-
gun detall que ens fa recordar
que la Lliga, als seus principis,
fou catalanista.

Mercès a la ràdio, hem pogut
seguir, pas a pas, l'entusiasme de
^auditori, i hem pogut constatar
que els aplaudiments eren més
entusiastes quan el conferenciant
justificava el feixisme d'Itàlia i
d'Alemanya, quan atacava als
socialistes i quan demanava el re-
torn als temps feliços en què l'Es-
tat no intervenia en les qüestions
socials i en què les lleis protec-
tores de l'obrer no existien en-
cara.

i Que un home es vanti de po-
lític a la moderna i que no s'a-
vergonyeixi de raonar d'aquesta
manera I

Tots recordem l'ajut de la Lli-
ga a Primo de Rivera, i no hem
oblidat encara les campanyes mo-
nàrquiques i alarmistes — per als
rics — de Cambó, arran mateix
de la República. Tanmateix, vo-
ler justificar públicament Musso-
l.;r.i i Hitler, amb llurs atropells
i llurs crims, és una mica massa.
Perquè, de. justificar-los a defen-

sar-los, no hi ha més que un pas ;
i de defensar-los a imitar-los...
sols hi manquen les circumstàn-
cies favorables que ho permetin.

La Lliga, per boca de Cambó,
és, doncs, partidària de retornar
a la lliure contractació del tre-
ball, sense intervencions de l'Es-
lat, sense lleis socials, posats
iront a front el pairó i l'obrer
perquè pactin lliurement. Alesho-
res, emparats en aquesta lliber-
tat, tomarien les jornades esgota-
dores de deu i dotze hores de tre-
ball, tornarien els sous de misèria
i els patrons podrien, lliurement,
acomiadar els treballadors que
no els convinguessin, sense les
ingerències indiscretes dels jurats
Mixtos.

Certament que és una afalaga-
dora perspectiva per als treballa-
dors. O la submissió' absoluta a
la voluntat de l'amo, o la rebel-
dia violent, on tasts els avantatr
ges es trobarien de la part del
patró. Això fóra un retorn a un
passat que no tornarà mai més,
que no pot tornar. Les mateixes
dictadures s'han guardat ben bé
d'abolir totes les lleis socials;
les han falsejades, les han des-
viades si voleu, però no les han
suprimides.

Els homes d'esquerra haurien
de propagar, més que els matei-
xos homes de la Lliga, el pro-
grama exposat per en Cambó.

Les dretes solen tenir l'habilitat
i el talent de camuflar llurs in-
tencions, per tal de caçar incau-
tes. Gairebé sempre es presenten
com a protectors de l'obrer, i l'a-
dulen i l'ensibornen. EI que no
sol succeir, és que un home coïa
el líaer de la Lliga, digui públi-

. cameni i sense eutemismes, que
cal anar a un règim on l'Estat
s'abstingui de la seva interven-
ció tutelar per tal de que l'obrer
no es trobi sotmès a la plana vo-
luntat del patró.

Un botó de mostra ens el do-
nava Fernando de los Ríos en el
seu discurs de l'altre dia, a Ma-
drid, yuan, per obra d'un mi-
nistre lerrouxista, ha quedat en
suspens la Llei de termes munici-
pais, automàticamente s'han re-
duït els jornals de molts pobles
andalusos, de 8 pessetes fins a,
5 i 4 pessetes. Es l'eufòria ler-
rouxista ; és el règim de lliure
contractació que vol la Lliga. |

No cal pas insistir. L'obrer*j
conscient ha de comprendre el qú<
li convé. No n'hi ha pas prou enj
río votar a la Lliga o votar con-j
tra la Lliga. Cai fer el que cal
gui per tal de que la Lliga no tin
güi altres vots que els dels pa-
trons o el dels potentats de toiaj
mena i que, en front i contra dt
la Lliga, hi hagi una massa obre-'
ra imposant que li barrini pas.

JOSEP COLL CREIXELL

Les comarques per la U. S. C.
Tot just constituïda la Secció de

Torredembarra de la U. 8. C., el seu
Comitè ha adreçat a la població
aquest interessant i remarcable mani-
fest r.ue ens plau reproduir en la seva
totalitat. Felicitem entusiastament els
companys de Torredembarra per la
seva decisió, tan reeixida, i els enco-
ratgem a proseguir sense defallences
pel carni emprès.

«Conveïns !
Hem constituït en aquesta Vila la

Secció Local afiliada a la* Unió Socia-
lista de Catalunya i per mitjà d'aquest
Manifest ens .adrecem a l'opinió públi-
ca de Torredembarra per fer-li expo-
Eició de la nostra doctrina i del nos-
tre pensament d'acció.

Voldríem equivocar-nos en afirmar
que el coneixement que del Socialisme
té la majoria dels nostres conveïns és
erroni, cosa que no és estranya, per-
què tes fonts informatives de què dis-

tics i socials de la dona. Que als
polítics burgesos no els han d'a-
grair res, ni les teixidores, ni les
modistes ; ni les urdidores ni les
mecanògraf es ; ni les bitllaires m
les que siguin tant en l'ordre po-
lític com en l'ordre social.

Si no us han d'agrair alguna
cosa les hijas de María... però
aquestes no són dones, són una
altra cosa.

Les dones votaran les candida-
tures de la Unió Socialista de
Catalunya.

ASSORTIT
NEBÍ
DE GALETES

21 classes fines per
a postre, berenar,
desdejuni/ etc*

MITGES LLAUNES,
5,25 K I L O

(DEMÉS EL TIMBRE)

posen en abundor, són, generalment, la
premsa capitalista, la qual, com és na-
tural, té la principal finalitat de fer
viable un nsgoci amb els lectors, sen-
se sentir cap fonda preocupació per les
conseqüències funestes que puguin pro-
duir les orientacions tendencioses que
deliberadament imprimeix aprofitant-
se de la manca d'educació civica del
poble, tenint present sempre la fina-
litat lucrativa de l'empresa.

Socialisme, ccm delà Jaurès, és una
nova civilització i per tant no és una
idea exclusivament per als obrera assa-
lariats, sinó que la seva essència va In-
corporant-se en els sentiments de tots
els éssers que essent sensibles a les do-
lors que produeixen les Irritants des-
igualtats econòmiques existents dintre
el règim capitalista, treballem per
contribuir a l'estructuració d'un nou
sistema social i econòmic en el qual
l'home pugui rebre el producte íntegre
del seu treball i satisfer les necessitats
morals i materials de la seva vida.

Vivim uns moments de lluita aferris-
sada entre els defensors d'un sistema
defectuós que té reservat a una classe,
la capitalista, l'orientació, control 1
execució de les activitats productives i
distributives en benefici d'ella mateix»
i els que com nosaltres, creuen que.el
règim capitalista està fracassat com a
sistema just i equitatiu per poder
mantenir dintre seu cordials relacions
entré tots els éssers humans, ja que
mentre la classe dominant gaudeix de
tots els avantatges, la cla.sse dominada,
la més útil, es troba mancada de tots
els mitjans per viure atenent les més
apremiants necessitats.

La civilització capitalista ha arribat
ja a un tal grau de desenvolupament L
de descomposició gué font suïcida no
preparar-nos a substituir-la; l'anar-
quia economica del lliure canvi, causa
permanent de les crisis, amb l'exèrcit
creixent de sense feina i tes injustícies .
«uè sofreix el proletariat, exigeix una
ordenació eficaç; 1 ràpida, ordenació
que no ha de dur a res més que a una
economia basada en el major benes-'
tar social de la col·lectivitat.

Per tant, convençuts que no pot
assolir-se un benestar social -sota el rè-
gim capitalista, ens agrupem en l'orga-
nització i disciplina del partit Sociali«- •
ta Internacional, disposats a ésser uns *
ferms lluitadors per la defensa de les
aspiracions de la classe treballlladora
que no són altres que arribar a- la se-
va total i completa redempció econò-
mica, anant a la conquesta del poder
polític, tant dels Municipis com de la
Nació, a l'objecte que sigui la clas-
se treballadora mateixa la que faci
les lleis reguladores de les normes de
govern del propi poble. • ' -

Ja sabem que la nostra tasca no és
fàcil, per la seva grandiositat humana, -
però això no ha de fer decaure les
nostres conviccions de socialistes, tota
vegada que sabem que no som sols
treballant per l'establiment de la .jus-
tícia social que propugnem, puix "què

arreu del món tenim companys que
persegueixen la mateixa fatalitat.

Conceptuem la dona en el mateix
nivell intellectual i moral de l'home i
no han d'establir-se en cap ordre d'i-
dees altres d.ferències que tes, provi-
nenta de les valué» individuals humà-,
ne*/ . - „ • • ' • " • . ' ' •

Confiem que la nostra aedo ha de
reportar augments en els quadres so-
cialistes de Catalunya, perquè estem
segurs de que treballant pel Socialis-
me, laborem per una Catalunya digna
i emancipada del capitalisme català •
que, a l'igual que el de tots «Is països,
recolza la preponderance que exer-
ceix damunt dels treballadors catalans,
en el sol fet de tenir ai seu poder
els mitjans, de producció .i de canvi.

Treballadors,: homes de sentiments
progressius! La Secció de Torredem-
barra, afiliada a la Unió Socialista de
Catalunya, us convida a treballar din-
tee d'ella per guanyar un món nou a
canvi de perdre tes cadenes de la de-
pendència econòmica que sofrint

'Torredembarra, 4 de novembre de
1933 . . . ..

UNA ALTRA VÍCTIMA DEL
FEIXISME

Hermann Heller
•La nit del'diumenge passat va morir

a Madr.a el professor Hermana He-
ller, socialista alemany «.lugiat á lila-*
drid de la persecució niuer-ana.

Amo una clara •vidi' politica, va pre-
veure l'adveniment del nacional-sc-
cialjsme i tractà d'organitzar la resis-
tència de lef. organitzacions obreres.

Hitler no 1< ho perdonà. Quan s'a-
poderà del poder va serseguir-lojín-
placab'.ement ""*

La Universitat de Madrid va con-
tractar-lo. Aleshores era ministre
d'Instmccii Públiòa el company Fer-
nando de lot Rios. La Universitat de
Madrid féu una bona idquteicló; Her-
mann Heller era un dels juriste« mèi.
prestigiosos- del món, •

Heller que havia estat ferit a la
' guerra, vieuma dels gasos asfixiante,-
sofria- un»-Ifsiô cardiaca que, ftgreu-
jada per 14 bàrbara persecució dels
feixistes, l'ha dut a la -mort,

La força de la coopera-
ció britànica

La força de les societats cooperati-
ves britàniques, a despit de la depres.
sió comercial, «tur torcos, de les taxa-
cions m j Uà tes de que ¿es ha let v.c-
times el uovern «nacionaJ-coniervador»
i la propaganda hostil de la premsa
burgesa. Queda ben demostrada per
les darreres estadístiques puoacaues
per la urw> Cooperativa oribuuca amo
referència a l'any passat.

Aquestes estadisuques demostren
que ei movimene cooperatiu bruamc
ha augmentat ei seu lapnai 1 ua rea-
UWUM» uiajui* exccueuu», que ei muñ-
óte Uè Jucuiüfcb Vwuuiiua ciciem l
que a uct^.t uc la, ci^u> generai, ei
vcuura ae íes operacions oei mo vir
men* ha e&tac ui*Ub¿nKuu

ix* Luopi.i'anvea uè consum comen-
çareu ¿'oujr UUÜCIH tuuu u.iuu.*** fcO-
c«d, xuta. que, cutu¿)tuaad a*uu ¿a de
ti.wdti.ifcrtl a kvuueuUtuucui. ue **»«t t>.g-
tUitU« lUi au*«MCUu iïCb U6 ilU,»ii aUUlS
O Ci OOa l Üb* Í>CC Cent.

At¿u*a« buB^wut, t» encara més re-
xxuuytfcuttí bi da be eu cu«*4jji<e que vt* a
eouuùuuf i» ama ao»vuu*u bcgutCia
PCÌ iuu«uiicilt Lutip&iatiu. i-/cligd, u^d,
ea ti U-ir uui<Uiv cío <***j& ue w.**, 4d>
COUpfclaüM* U*ivcui»l»4 i*<4 ¿v~"v«~»b UH

uu0*«¿w**v CX lui li***«u Uc öuC^ä.
£**£» beiiiLM ui¿¿c¿«a oi'áH^ücii, com és

naturo*, i» retuouu ou»« uouu p4ft
atas eataibis cu¡i^atí^ot p¿r M t*««iti

'üUiera a ics Uwu^cfauvco l i& latul-
\M(, que p«r ui*.u uuucu aqucoi,eí> no-
Lituà», bu íttii itt-nuuuf uo.^0. uestttl-
|/is per a ia c«u>oe uuiera.

luurtinii ei pa»aai. uiií, el moviment
ICOOpdittluU [ÍOi tttVl totea IKS UCiiiiUlueS
Lue en aquest benub n nau let tus
LcUS aouOC-íiA i Ula.gi'ilt itwvv, u^ Cü-
MAkA^y^w i MA»> «Uii*J U4wa Vacuai I^Uä liO
CÒMM* uii AU/ caiei'a. útí wtMi de Capí-
tai UiOiviuaiU ua umuat uiiucit uuy
a ia ncgaiituitt suuia ue i^u.aju.íjd
iiiures eabcrunes u.uoa muiona ue pes.
seuüj ai utnvi actuai de dV ao pea&etes
pe/ inora.) contra iK.tfoo.4bU un any
aoang.

h.̂ , dipòsits d'estalvi han augmen-
tat prop a'un quart de ruiiiù oe Uiu-
res, de a.uu/.büo a üMQ.üu, cos>a que
aemosira, sense necessitat úe comen-
taris, ta coniiança creixent que senten
els obrers anglesos envers íes seves
cooperatives, uavant ae la tauioa
sistemàuca de les organitzacions ban-
càries capitalistes. ,

fiïs fon» oe reserva arriben a la xir
fra de li.383.b34 milions de lliures,
amb un augment de prop d'un milió
sobre les xnres de l'any anterior.

Un altre let de gran importància a
remarcar és el que durant un période
de depressió i d atur forçós com mai
no s'havia conegut, el moviment coope-
ratiu ha augmentat el nombre d obrers
de la seva nòmina de 363.03? en 19J1
a 265.866 a la fi de 1932. Si es té
en compte que virtualment tots aquests
obrers estan sindicats i que cobren
salaris mai no inferiors a la tarifa sin-
dical, hom pot comprendre ben tost
la contribució pràctica que avui dia
està -aportant el moviment cooperatiu
britànic a l'alleugeriment del terrible
problema que pesa damunt la classe
obrera del pais.

L'ASSEMBLEA DE CONSTITUCIÓ
DE LA COOPERATIVA DE
CONSUM DE BARCELONA

Diumenge, tal com estava anunciat,
tingué lloc, amb l'assistència d'un con-
siderable nombre d'adherits, l'Assem-
blea de constitució de la Cooperativa
General de Consum de Barcelona.

S'aprovaren els Estatuts que pre-
sentava la Comissió organitzadora 1
quedà elegit el primer coliseli d'Admi-
nistració, compost dels companys Ruiz
Ponseti, Ramis, Montserrat, Josepa
Boira, Rosa Comorera, Emili Ferrer,
Clotet, Pa tau i Ardiaca. Com a su-
plents, sortiren elegits els companys
Coma, Ràfols, Alvarez, Berenguer So-
lana; Rafael i Fàbrega,.! com a revi-
sors de cometes, els eompanvs Olarte,
Capdevila i Alegri. Per decisió de l'As-
semblea fou assenyalat el dia printer
de pener de 1934, com a data inau-
gural de te» operacions.

En, la societat burgesa, el passat reg-
na sobre el present. En la soc'.et~t ço-
muntata, el present regnarà sobre el
pascal. : ' '• ' '

MARX t ENGELS

Moren més infants a causa dels medicametns
: _ ; •'. .;"; : '.; ; qu« di«(rtáíaÍHe» T- / : : ' . • ' • ! ' , ; _ ' : _ ' _

Consulta del Dr. J. Sala Alegrí
.-.' / . . -• ; EXCLUSIVA »E MALALTIES DE LA INFANCIA^ . „:.,',.

Tractament de les afeccions internes sense l'ús de: drogues, Utilitzant-
solament l'alimentació adequada a cada .cas. Cura de sol. i Massatge,
aimnàíia. Climatoterapia, etc.* • , - '(. .

Tractament especial dels lactants (des def naixement f\n* als dos.
anys). Nou mètode d'alletament artificial .(bitteron) amb el qual s'obté
un desenrotllament complet, ' • .' '• .!.
; CONSULTA de 3 à'« . : Uuria^24( „entrçwipl

;,.. r... --•« .. -, - ,- . • -..•;., j ..t. - .'.í \«, »V*-'':wi ¡>* "" "*"• "



JUSTÍCIA SOCIAL -í

P¥íïAíi
No hi ha dubte...

...que els concurrents a la Primera
Sessió Cine-Clubs Ateneus Politechny-
chum i A. E. P., en sortiren molt sa-
tisfets.

...que quan es sàpiga que el film
projectat fouLo Terra, de Dowjenk, no
extranjera a ningú.

...que felicitem els companys d'a-
quells Ateneus per la seva tasca en pro
do la cultura.

...que £2 signe de la creu és una
obra mestra de la pantalla i la millor
do De Mille.

...que l'espectador ha de tocar de
peus a terra i no ha de confondre la
religió amb l'humanisme.

...que en temps de Neró, l'inevitable
refugi contra la selvatgeria aleshores
regnant, era el Cristianisme.

...que aquest refugi, en els nostres
dies, seria un altre.

...que, per tant. el misticisme reit
glós de El sinne de la creu és un pro-
ducte de la ènoca.

...que 20.000 onvs a Sing-Sing, és In-
ferior a Sóc un fugitiu, però planeja
una tessis original.

...oue aquesta consisteix a redimir
el delincrtient ner mitja- d'un tracte es-
pecial, d'acord amb la seva psicologia.

...OUP aouesta teoria, si bé u^ínlca,
no deixa de tenir els seus partidaris.

...que Entrada d'EmnZeafs projectat
recen'ment al Catalunya, combat el
despot'sme que envaeix IPS ernns em-
preses mercantoils de Nord-Atr-erica.

...q'ie els n*n»rirans Ja no vacil·len a
acus«r-se públicament de les seves
jcpcrps sor'nls oue sempre havien en.
cobert irfllelosnment.

...oue recomanem a1 s nostres com-
pnnys els films anteriorment esmen-
tats.

...que si els veuen, ens ho agrairan.
J. M. CODO

Nosaltres no volem, de cap de te*
maneres, abolir l'apropiació personal
dels productes del treball, Indispensa-
bles al manteniment 1 a la reproduc-
ció de l\ vida humana, pulR que aques-
ta apropiació no deixa cap profit net
que donçui poder sobre el treball d'al-
tri. El que nosa'tres volem és suprimir
aquest tr'st sistema d'apropiació que
fa que l'obrer no visqui més que per
augmentar el capital 1 viu només el
que ho exiee'Ren els interesso! de I»
classe dominant.

MARX l ENGELS

Infàmies
«Adelante», diari obrer, en el núme-

ro del divendres, dia 3 dels corrents,
publica un article titulat «Un feu
de la Unió Socialista de Catalunya»
en el qual parla del nostre malagua-
nyat Campalans al dictat de l'odi més
mesquí i més canalla. I és un «diari
obrer» on es publica!

L'autor de l'article, P. C., o és un
irresponsable o és un malvat. Dir que
Campalans havia fet de l'Escola del
Treball un feu seu, dir que allà dins
obrava amb segones intencions; dir
que Cimpalans no es preocupava del
personal modest de l'Escola, és tot sim-
plement, una fellonia imperdonable..

Tothom que ha conegut Campalans
1 els seus ideals i la seva rectitud
d'actuació en tot 1 tothora, sap que
aquest plorat company nostre era Inca-
paç de cometre una injustícia i de por-
tar per'udicls a nineú, am'c o enemic,
que estigués a les seves ordres.

Un exemple només ens cal citar que
afecta precisament un dels elements
més destacrats de la redacció d'«Ade-
lante» al r.ual emplacem concretament
perquè respongui de la rectitud de
Cwnpalans. Parlem de Jaume Miravit-
lles.

Jaume M'.ravitlles, militant del B. O.
C., fou col·locat com a professor a
l'Escola del Treball pel nostre Cam-
palans. Camoalans va considerar que
els coneixements de Miravitlles com a
professor podien ésser útils a l'Escola
í li donà lã plaça sense tenir en comp-
te les opinions politiques del sollici-
tant.

Darrerament, Jaume Miravitlles fou
declarat pel Consell de Cultura de la
Generalitat cessant del seu càrrec de
professor. I Campalans, malgrat la fi-
liació política de Miravitlles, malgrat
que feia pocs dies que un setmanari
dirigit per Miravitlles l'havia insultat
barroerament afirmant que havia fet
negocis en concomitància amb els ho-
mes de la Dictadura, Campalans sos-
tingué Miravitlles en el seu lloc con-
tra la dscisió del Consell de Cultura i
contra totes les ordres superiors. Cam-
palans cregué que la decisió no era jus-
ta i abans que acatar-la anuncià que
dimitiria de la Direcció de l'Escola. La
solidaritat í la fermesa de Campalans
féu retrocedir el Consell de Cultura en
la seva decisió i Miravitlles fou con-
servat en el seu càrrec, que avui encara
ocupa.

Jaume Miravitlles té ara la paraula
per a rectificar les afirmacions de l'ar-
ticle de P. C., aparegut a les columnes
d'«Adelante», diari obrer...

Al XVI aniversari de la Revolució russa
La revolució russa té un any més de

vida. Es una data aquesta en la qual
és obligada la recordança, cordial i ad-
mirativa. Però no exenta d'objectivi-
tat. De la critica fecunda, que treu lli-
çons dels fets més punibles, més in-
grats. La Revolució russa fou una gesta
històrica del proletariat que conté en-
tre mig de fallides i de contradiccions,
valors d'alta exemplaritat. I sobretot,
conté una llum històrica inapreciable
per a contrastar els afanys i les pruí-
jes dels altres moviments revoluciona-
ris que volen arribar a la seva Unia
d'elevació proletària.

El recent llibre d'Emile Vandervelde,
«L'Alternativa», conté un lluminós 1
serè capítol sobre el «Socialisme a la
U. R. S. 8.». Amb la recança de no
poder-lo publicar íntegrament, repro-
duïm en aquesta ocasió la seva prime-
ra part, la relativa a les tendències de
Lenin en aquella hora decisiva i al
canvi sobtat del seu pensament da-
vant de la realitat dels fets que tu-
multuosament sorgien en escena. Si
altra cosa no, això ens diu que el nos-
tre Socialisme per ésser eficaç, ha d'és-
ser, per damunt de tot, empiric. Que
mal el dogma ha de travar els nostres

moviments 1 que sobretot és arriscat
voler bastir sistemes revolucionaris ba-
sats sobre fets que sols es poden pro-
duir en un sol pals i per una sola ve-
gada. La Revolució russa, en tot el seu
valor intrínsec i àdhuc exemplar, resta
isolada en la història del proletariat
com un fet magnli.c, però únic. En-
testar-se a fer seguir la Revolució es-
panyola pels mateixos camins, com
certs amics nostres s'hi entesten, és
pur entreteniment d'af.cíonats. Sorto-
sament, a casa nostra, la fase burgesa
de la revolució —aquesta fase que el
propi Lenin, per sistema 1 per mètode,
creia indispensable per a la consecu-
ció de la fase plenament socialista-
te encara un valor històric, i és el
nostre deure, com a obrers i com a
marxistes, ajudar-la a fi de por-
tar-la a la seva plenitud. Aquesta és
una petita lliça de la revolució russa
que escau molt bé en aque&ts dies en
què la confusió i la fantasia baladre-
ra sembla ensenyorir-te d'una pan de
la classe obrera catalana, que en la
seva Ulusió pseudo-revolucionaria es
pensa estar, en el seu infantilisme so-
cial, a punt d'abastar la lluna amb
els dits.

El punt de vista de Lenin
El punt de vista del bolxevisme, i

especialment del bolxevisme stalinià,
sobre les possibilitats revolucionàries
de construcció del socialisme ««n un
sol paisà, malgrat estigui tècnicament
i culturalment endarrerit, està en con-
tradicció flagrant amb el punt de vis-
ta de Marx i Engels, que concebeix la
revolució social com la resultant i
en certa manera, l'apoteosi del desen-
rotllament de la tècnica industrial.
Kautky ho ha demostrat abastament
en el seu petit llibre El Bolxeviuno
en un carreró sense sortida. No cal
insistir-hi.

No deixa de tenir interès, a més a
més, de notar que entre la politica fe-
ta per Lenin, després de la gesta d'oc-
tubre, i la doctrina que ell mateix
professava encara a la vetlla de la
Revolució, la diferència no és menys
gran.

En 1905, en la seva obra Oue» tàcti-
ques de U democràcia soeial—ta, Lenin
ccmbatia asprament «les idees ineptes
i semi-anàrquiques de la conquesta del
poder per tal de realitzar la revolució
socialista». En termes categòrics, de-
clarava que l'estat del desenrotllament
econòmic de Rússia feia «impossible
l'alliberament complex i immediat de
la classe obrera.»

Més encara : a l'endemà de la Revo-
lució de març, el 8 d'abril 1917, en la
seva Carta d'adéu als obrers »U.SÄ-,
usant un llenguatge rigurosament con-
forme a la tradició marxista més or-
todoxa, s'expressava en aquests ter-
mes:

«Sabem perfectament que el proleta-
riat de Rússia és menys organitzat,
menys preparat ,menys conscient que
els obrers dels altres països. No són
pas les seves qualitats particulars sinó
un concurs particular de circumstan-
cies històriques que ha fet del proleta-
riat rus, per un cert temps, pot ésser

molt curt, el pioner avançat del prole-
tariat revolucionari del món sencer.

Rússia és un país aerícola, un dels
països més endarrerits d'Europa. El so-
cialisme no pot triomfar-hi ni d.rectu-
ment ni imined.aUme.it. Però el ca-
ràcter agrícola del país pot, a causa de
la immensa superfície del domini del»
propietaris n able*, donar una formiífu-
ble amplitud a la revolució burgesa de-
mocràt.c.i i fer de l i nostra revolució
el pròleg de la revolució socialità, un
petit pas vers aquesta."

I al cap de sis mesos, Lenin es posa-
va al front d'un moviment que, des del
començament, anava malt enllà de la
revolució burgesa, de la revolució cam-
perola i que tendia a fer no res menys
per l'acció conjunta de camperols i
obrers, allò que fins aleshores havia
declarat impossible a Russia: una re-
volució soc-alista!

Es podrà comprendre millor aques-
ta virada en roda, de la qual Lenin,
després del cop, s'ha esforçat a apor-
tar-ne la justXcaciò doctrinal, si se
salva el que podia ésser salvat de les
fórmules marxistes, quan, com fou el
nostre cas, s'ha estat a Petrograd i a
Moscou durant els mesos que seguiren
la revolució de març i preced.ren el
cop d'Estat d'octubre 1917.

La contra-revolució. amb Kornilof,
amenaçava. El Govern provisional, en
mig d'una atmosfera de traïció, va-
cillava, pressionai entre dues tendèn-
cies contràries. Les masses desencade-
nades, obrers; soldats (gairebé tots,
aquests darrers, pagesos que sols es
delien per retornar a llurs pobles, mal-
grat fo¡> enfilats a la teulada del? va-
gons às\ ferrocarril) expressaven llurs
aspiracions revolucionàries per ai'iea-
tes fórmules simplistes: les (àbrUva
per als obrers, la terra per als campe-
rols, la pau per damunt de tot.

Fou aleshores que dintre Lenin es

revelà sobtadament l'home d'acció, dei-
xant en seaon terme ei doctrman : els
oarers voien éster amos de iiurs fà-
bnques : decretem el control oorers.
Els camperols, sense esperar mes, co-
mencen a repart.r-se lej terres; san-
cionem liur imcíauva fent nostre, con-
tranameut a u>¿> e*s principis, ei pio-
grama ams SUCIHI.OUÍO revolucionares.
Kis soldats, el pu ü, e sencer, e¿tan airo-
sament, t·.uib.Uíiò de ia guerra; re-
cianun la pau, ia pau a quaiauvoi preu :
aeciart.m-ujs du>po.».4«> a lur-ia, costi
el que costi i ¡»emm-nos d tus ptr
prendre, per un cop de força, el poder.

¿íira això, reamient, 1er una r évo-
lue.o socialista'!1 Anar u fcrcsi-tiiiäVbA
auandonar ia terra ais camperas, bo-
ta ia reserva piaaiiiica dei d-mum emi-
nent uè ic,ttat, inumar tea launiges
a proletary man.léguaient mcupavus
uè man.eti.r-iuò ea auuo i de twmir-
les, UH timo, t'Viiunuuent, no ttuia
res a ve. ui e amo ci pru»r.una deis «o-
e..il-dem~crai.e;> ruoStw, um quai ia ve-
lia guaiuia ujiXuVi.iia no uà tct*at mai
d'auucrif-à'tu.

'lui. ei mei que es pot dir és que
eifoiçant-ie, a. cjaU d anuentes mlrac-
c.uiib a liurs pnnCípü, a ter ei uiuc
deis oarers i açu, camperais, eis autors
de la Bevuiucu dociuure restaven ti-
deis a una táctica depurada d'ençà
nuit de lempa.

Ai iMa, per exemple, quan Lenin
ccmuaua la idea u tuia cUctadura del
proiei.ar.at en un país on ei proletariat
no era mes que ana miaña minoría,
alegi» i això cs> ei que, dotze an>s mes
tara, nav.a ae portar a ia pracuca :

»Soument pou.a ésser solida una dic-
tauura ixvu.i.ci3nar.a qu..n es rtcjizi
biKjie l'enorme majoria uel poaie (cata
que hav.en ü.l tempre Marx i un-
ge,;;), i avui , ei proletariat no forma
mes que una m.noria del poole rus.
Fer esU.vcmr u.ia enorme majoria ai-
xalaaura, &'na d un.r amb la massa
deu iemi-proieums i deU sem.-patro:ts,
e¿ u cur a ia masòa poora de la petita
burgeiia de Its c.utats i deis campi.».

i-ou realment aquesta enorme ma-
joria, aquesta mas¿a ae proletary 1 de
prei«¿cu> semi-praietaris. que s uní per
1er la rcvoiuciu CJntra 1 antic reg-m.
Fou tila encara la qu¿ restà unida per
cicfenüar, en les guerres civils que te-
gu.ren. les conquestes de la revoluc.0
i. tipLC.ajíieiH. la partició de les ter-
res, contra les temptatives de la reac-
ció.

Però els esdeveniments s'encarrega-
ren ben aviais úe demostrar que mal-
grat tot, Marx i els marx-stes podrien
molt bé no anar c^u.vocats quan pen-
saven que una revolució «oc.a—.- és
impossible mentre que les condicions
oujeci.ves del socialisme no siguin rea-
litzades.

Ban prou coneguts i na cal Insistir-
hi. el» resultats del «comunisme de
guerra»: re.suluts catastròfics al punt
de v .sia del rendiment industrial; con-
flictes dextrtma gravetat entre les po-
blacions urbanes i rurals; l'tnsumc-
cio, a diverses regions, dels camperols
i la revolta de Crouatadt que marca,
amb els començ imeni de la Nep, la
fi de la primera fase de la Revolució.

E. VANDERVELDE

Al Parlament de Catalunya

Cal acabar amb el pesombre faista
S'ESTA PREPARANT UN MOVIMENT VAGUISTIC PER IMPEDIR LES ELECCIONS

Arran de l'assassinat del company
Voces, el diputat senyor Fronjosa pro.
nuncio al Parlament de Catalunya, el
dia primer de novembre el discurs se-
güent:

Company FRONJOSA! Senyors Di-
putats : M'aixeco dolorit i indignat oer
un altre assassinat que ahir vingué a
sumar-se a les llistes dels homes que,
estant afiliats a la Unió Socialista de
Catalunya i a la Unió General de Tre-
balladors, han estat victimes d'atemp-
tats semblants. Des del mes de juliol
han caigut als carrers de Barcelona
sis companys nostres. Ahir era l'Aureli
Voces, que rusia també, treballant en
les plenes funcions de la seva profes-
sió, mentre guanyava un jornal, acrl-
billat el cos per les bales d'uns as-
sassins professionals.

Nosaltres, potser, no podem asse-
nyalar amb el dit els homes que ahir
e! varen apretar per fer disparar unes
pistoles, però nosaltres sabem on s'a-
maga aquesta gent, on és aquesta
gent, a quines col·lectivitats pertany
aquesta gent Aqui en aquesta Cam-
bra hi ha vells parlamentaris que
l'any 19 varen sentir dir al Parlament
d'Espanya, o.uan encara hi havia mo-
narquia, que tots els delegats de la
Confederació Nacional del Treball
eren uns pistolers. Això és mentida,
això no és cert; tots els delegats de
la Confederació Nacional del Treball
no eren pistolers. Jo he estat delegat
de la Confederació Nacional del Tre-
ball i no ho he estat mal de pisto-
ler, .però el que si he de dir és quo
tota" la gent que realitza aquests crims
avui, és afiliada a la Confederació
Nacional del Treball. Això si que es
pot dir, perquè és cert, 1 formeu part

d'aquest pop que va escanyant un or-
ganisme obrer que havia tingut la mà-
xima força 1 la màxima adhesió per
part de la multitud treballadora de
Catalunya, i que cada dia va caient
en un major desprestigi per tots
aquests crims i tots aquests assassi-
nats. Es per això que davant de la
impossibilitat de mantenir en les se-
ves rengleres acuella multitud de gent
treballadora i veient que la classe tre-
balladora catalana es va donant comp-
te que hi ha altres normes de lluita
que sense la despesa de dolors i sense
la despesa de llàgrimes i de sang que
ens havia costat per a obtenir millores
fugisseres, podent-se obtenir coses con-
cretes i fixes, d'aquelles que les con-
tingències del moment no les poden
esborrar ni ens les poden fer perdre,
davant d'això aquesta gent, en lloc de
mirar 1 detenir-se a meditar si han
equivocat el camí que han seguit du-
rant vint anys, perden la serenitat,
s'indignen, 1 el que fan és anar as-
sassinant els companys que amb nos-
altres col·laboren en aquesta obra au-
tèntica del redreçament del proleta-
riat català.

Nosaltres tractem de no moure'ns
d'aquest pla; nosaltres tractem els ad-
versaris de tota mena amb la màxi-
ma consideració 1 respecte, però ja
comprendran els senyors Diputats que
nosaltres no podem ésser una gent
tan masella i tan insensible sabent
que un d!a darrera l'altre ens aniran
matant un a un. Nosaltres també sa-
bem com es poden organitzar bandes
d'assassins, també nosaltres sabem la
manera de donar quinze duros a un
home que avui serveix aquest nucli
com temps enrera havia servit el Lliu-
re i com ens serviría a nosaltres si
el pagàvem; és un home o.ue es troba
en els mercats de la delinqüència 1,

per tant, només cal anar-hi per a tro-
bar els que es creguessin convenients.
Però nosaltres ens resistim a adaptar
aquesta posició; nosaltres no adopta-
rem aquesta posició, perquè aquestes
coses, Ei sabem quan comencen, no sa-
bem quan acaben.

Constantment, companys nostres són
esperats a les portes dels tallers 1 se'ls
exigeix que estripin el carnet de la
Unió General de Treballadors 1 que
prenguin el cirnet de la Confederació
Nac:onal del Treball. Pa pocs dies, els
companys de Llum I Porca que s'ajun-
taren amb tots els organismes sindi-
cals de Barcelona i que per a!xó els
que estaven afiliats a la Confederació
Nacional del Treball foren expulsats
d'cils perquè la Confederació va creu-
re que havien vulnerat la disciplna;
precisament els companys de la Con-
federació Nacional del Treball foren
amenaçats i es posaren pels carrers
uns cartells instigant l'atemptat con-
tra els companys més significats del
Sindicat de Llum i Força afiliat a la
Confederació Nacional del Treball. Ca-
da dia nosaltres hem d'anar a moles-
tar el senyor Governador General de
Catalunya, o al senyor Espanya, de-
manant-los que protegeixin com-
panys que són amenaçats a la sortida
del treball.

Aquests fets són el preludi d'alguna
cosa que s'està preparant en aquests
moments a Catalunya, 1 no m'unpor-
ta que aquells que tota la vida l'han
pafsat fent la víctima i gemegant,
quan ells no han fet res més que fer
servir de víctima els altres, puguin
d:r-me que des d'aquesta tribuna he
fet una delació, perquè jo crec que en
aquest moment, en lloc de fer una
delació, faig un acte de ciutadania.
En aquests moments, senyors Dipu-
tats, s'osta preparant un»- vag« de

transports urbans t com que saben que
precisament avui a la Unió General
de Treballador*, al seu Sindicat de
Transports Mecànics, bi ha un nombre
considerable d'afiliat« que s'oposaran
a deixar la feina quan vingui el mot
d'ordre, per a espantar-los comencen
per assassinar els més addicte» 1 el*
més entusiastes.

No cal pas que en aquest moment
us descobreixi ell propoiiu d'aqurata
vaga, perquè en la consciència de tots
vosaltres, sabeu quins són. No es trac-
ta de reivindicar millores; no e* trac-
ta d'obtenir cap mena de millora dei
treball, tant en l'ordre moral com en
l'econòmic. Es tracta, sensillament, de
pertorbar les eleccions que el (H* W
han de celebrar-se, i com que hem de
deduir que si algú en virait d'aquest
conflicte es retreurà a les lluites del
dia 19, no seran pas les classes capi-
talistes, ultramontane« i reaccionàries,
sinó que en virtut de la campanya que
anirà anexa a aquesta vaga, es propo-
sen precisament que sigui la classe tre-
balladora la que es retregui i no extr-
ceixi aquesta funció ciutadana. Heu*
aqui com de manera lògic» i-racional
es veu que aquesta vaga que es projec-
ta declarar a Barcelona, començant
pels transporta mecànics, no ve mel
que a pertorbar la pofsiblliut que tot
esquerres, els elements socialistes 1 li-
berals de Catalunya, puguin portar a
les Corts de la República aquell nom-
bre de representants que la conscièn-
cia del poble diu que hi poden portar.

Això, senyors del Govern, ho hem
d'acabar; això s'ha d'acabar; això
ja sap algun Conseller que s'asseu en
aquest banc. que es pot acabar. 1 aques-
ta Minoria per acabar-ho, oferim tota
la col·laboració, incondicional al Go-
vern per tot el que puguem ésser útüs
per aquesta funció i per aquesta fei-
na, perquè si no s'acaba tornarem a
viure dies com els anys 31 i 23. en què
el proletari s'assassinava mútuament
pel carrer, perquè let nostres veut no
seran escoltades, perquè la paciència
s'acabarà, t perquè aleshores nosaltres
passarem als ulls dels acredita i perse-
guits, com uns element« que no sen-
tim els seus dolors. I quan aixa arribi,
tota la nostra autoritat moral caurà
per terra i aleshores ja comprendreu,
que a aquella gent no 11 podrem exigir
cap mena de responsabilitat, perquè
si es veu, per les circumstancien que
sigui, que je no vull fer cap acusació
a ningú, desemparada, ja comprendreu
que quin falla alguna cosa que no
pot evitar aquests fets. no hi ha més
remei que posar-se una pistola a la
butxaca i defensar-se de la gent que
pot agredir-la.

Torno a Insistir a que nosaltres ens
resistim a això, que constantment
diem als companys que aquesta posi-
ció no resol res. que no és precisament
la violència, no ho ha estat mal, la
solució de cip problema, però quan la
gent té l'Interrogant de la teva irida
en tot moment, ja podeu comprendre
que no s'até a raons, I que la solució
que veu més fàcil, per ésser la me«
simplista 1 sencilla, és situar-se en «1
mateix camí i en U mateixa poatctò
que l'adversari. Aleshores aquest* se-
nyors no podran dir que aquesta orga-
nització, que davant de W persecució
de què és ob'eete, si s'hi tomen, no
podran dir que son els étaient« Ul-
ta r enes. Aleshores no podran meai- que
els elements originaris del pUtOterts-
me a Barcelona huí estat ells. Alesho-
res no podran 1er llàstima a ningú.
Però del que succeeixi —I jo demano al
Govern que procuri que no succeeixi,
1 torno a repetir que per part nostra
no s'ha d'escatimar res perquè no suc-
ceeixi— si passa la qüestió a un
torren y que tots hauríem de deplorar,
no te'ns demani p*» reapontrtgHMt.
perquè en realitat el« responsables »*
ran aquells elemento que ho nan'pti»
vocat t, potser, aquell* orfano»*».».'
Govern que ne viren t*Be¿«vttft*b*
a tempe, í re» atta, -.'.¿'.̂  •
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La vitalitat d'un moribond
P'«»ç4 de RejrteMid, al 18:9, fin* ete

nofcUes aje* IR parante d'ordre tu
corregut de bo« deU Mders burgesos
t lut trobat en aquest darrer lenii»
un ressò nou » Espanya : K sotíaliune
to« morti

ont i titre«, els bürgest» d'arreu del
món saludaren Hüte t MUSSOJIÜ coïa
ete enterradors del socialisme i perdo-
nar*! llu» assassinats t Uurs brutali*
tato davant de l'extermini mes apa-
rent que real r.ue havien («t de ies
klees marxistes a llurs països. I a car
repetíeu a to amb els dictadors: U
Socialisme ha mon) Gott mit «ws!

Però el Socialisme es recalcitrant.
I Irtele. 14 plau de gastar bromes ato
seas enemas. I quan ela nostra bur-
gesos íe.en la sc¿ta tranquils, desprès
de tes matances de la dole« Alemany«,
primer Fini t nd, a. desprès Buccia, e|
cap de roc temps Noruega, seguida-
ment Anglaterra i ara ausata els han
vingut a posir de nou 1« par el cos
amb els triomï» esclatants, protunds
dels nostre* camarades d'aquells pal.

Bt Important na estat el triomf del
Soeiautme » Eteandinàvte, mea ho és
encara a Anglaterra, on l'actual go-
vern «nach»*)» s'havia proclamat,
com es proclamen les nostre* dretes,
el reparador de les destrocea socialis-
te« i el salvador de la nació. X per
aconseguir això na navi« trobat altre
mitja. O.U* elevar barreres duaneres que
encarien considerablement el cost de
I» vida, deprec.ar te moneda nacional
amb la consegüent merma del poder
de compra dels salaris, encoratjar la
reducció dels salaris nominals i ata-
car durament les societats cooperati-
ves, fent-les victimes d'una iniqua per-
semela £ac*l. Kls resultats, han estat
tap bons, que a les primeres ocasions

Joventut Socialista
de Catalunya

i«» JOVENTUTS EN MAHXA
Lee jovertcU obreres de tot CaU-

hmye. comencen a donar fe de te »tv t
activitat i 4e te'seva potencialitat.
Ram començat a retare comunieatt de
totes les contrades catalanes interts-
santrc« profundament en l'obra que
votem realiuar i encoratjant-nos amb
te seva coUaboració a continuar sense
dejU^ences ni <lf*?imis en la rut« em-

Hem vist en les lletres que fina art
hem rebut, e! batec d'unes asp-racíwn
1 te confiança en el pirvindre. prorej
decisivea tue demostren l'exitténci«
d'un greu atntlt de napcrsabUïUt i
Valtesa de mires prúple? déte Mpert*¡
nbtles. Cal cuc aquest« corrents d'ar-
moni« tei Just ara iniciat« vagtn aug-
mentant <mgre«s!v»m«nt i es ronve.
tetxn en 'onvntada renovadora. De
noftaltres. del nottre esforç, de les ener-
gies que despenem en la traita, de a
tenacitat -tue mantinguem en el w»
tre camí, deren Oie el nostre poble
»vw«". cVcW.'tíament en el cuino de i*
tnu»formac'( econòmica i social i pe
«lx>, nosaltres, en veure com és corres-
porta te no*lr<i crtdm. esguardem con
tints i seren» liioritaó.

El nostre primer pus. és esublir con-
térter. amo ete coir»vny» esetirjwta
pet tota te r>o«tn< .terra. O M«on se-
rfc t» cele'jr·c'ó d'un conirrés de Jo-
ven'u*» C't'i·l·Ties ohwre« l soet«Urtes
Aount ço^rrés sert el out ussenval <
r* e's »»«so* rest«»»«. Amnnt donc*,
companys! Pel socialisme, endavant

NOTICIES CURTES 1 AVISOS
Diumengs passat és portà a term»

l'excursió anunciad« • Sant« Cren
d'Otarde amb gran concurrèncf» de
eompaoyer. i companys i amb un temps
magnifie, sot« el guiatge del company
Anfós. 1/excurHó es desobdeUà nor
malment sense cap Incident. L'èxit
«faqueefa primera ecrtlda ens espero-
na a orjtsnlUT-ne d'altres que opor-
tunament anunci» rem.

Contínua amb gran expedido el
cura d'Economia Ppttt'ca ous dóna el
comoèny R. Folch i Capdevila, I l'a-
nuèncla. de d«>xeHies augmenU a cedn
lliçó: Avui. dissabte, com de costum,
a dos quarts de vuit és donarà la ter-
oera Hlç* del curs. .A rectleir que die-
de »ouwta, lliçó. Taute on és donarà
et eurfet «er» la niifnero 4. qtie redueix
Mé«i coadicl-íns íe confort que »quellt
en 1* one Aia »r« és venien donant
Aqnn*» aula està emplaçada al pri-
mer#a.

Adverttm ete nostres companys que
« partir d'aquesta data és cobraran ete
rebuts trtoiejtralnwnt per raons eco
nomiq,u« que Ja foren aduides en la
asuemble« paseada.

TREBALL
DlARi Dt IA Ü S. C

uue se U ha presentat, el poble anglès,
l'elecció parcial de Pulham 1 ¡es elec-
cions angleses, ha donat un triomf
rotund als laboristes aixalant mate-
r*aim«ni els representants del govern
nacional, conservadors i Uberai».

Sortosament Europa no es deixa do-
minar per la (uria feixjta i sap reac-
cionar amb brao. Avui dJi, i'entesa in-
ter-eieandinava, és una excellent con-
trap irada oei iejuune cmuíe-europeu.
IXBU, amo M v.c^oua inOüCtMo-e deis
teßämtes briïames, l'entesa sarUr« re-
torçuda t l'onada de reacció que sem-
bla que arriba ara al aeu punt culmi-
nani. 6'naurà de batre en rearada. Din-
tre l'ambient enrarit de l'üuropa d a-
vui, el ix.oml teoorota es ia gian es-
perança que anima els esperita de les
ciase» obrera.

Tant debò que el triomf socialista a
Espanya vingui a enlorUr aquest* llui-
ta contra I« reacció i ei feixisme, això
és, coatra 1« guerra.

Pedres a la t e u l a d a
L'Opinió no t'ha adonat encara que

té U teulada de vidre.
L'OvUúá eos ha reuet una sèrto

d'arucies d* censura a l'Äwjuerra, els
quals avui mantenia en io»a U seva
integritat, perqué sen la prova mes
evident o« 1« nostra ilcaluit i de la
natira mdtpenctóncu usubornable
de pensament. Nosaltres censurem
quan cal i amb la duresa que o*l,
pera sabem »*er»fie,ir-iu» quan canvé
al bé ojbecuu. al qual L'OVl*»* i els
teus aiiau tan ara tnueU».

¿Creu L'Optat* qne nosaltres con-
testarem te seva campanya amb el
desenpolsament de tots e«a seus ar»
tude* can ura el senyor Hurtado, els
(eus penjament* xirois contra l'excels
Papa Oru?

Na Ht ban altres CMC* més impor-
tants a fer; hi han masses cose»
en ptr-li per entretenir^* en aquert
joc roí t suïcida, que tant sembla plau-
re als pseudo esquerrana de L'Optale

COM AL 1 »D

A s s a s s i n a t s i a t racaments
Els atemptats, atracaments i vagues

que aquests darren dies ban esclau»
r. Catalunya i Espanya i les que eat« n
anunciades per a abans de tes etec-
ctont dei dia 19 per la tcamarauui que
monopolitaa tec restes del que fou gran
moviment de te C. N. T. ens oblida
massa dolorosament a comparar te M-
tuacló actual amb te del 1MJ.

Les torces tèrboles que dirigien, en
tempe efe te monarquia, te politic« »a-
panyola. refetes c*e l'espant rebut els
primer» dies d'implantada te Repú-
blica, han trobat manera de desdo-
blar ei seu ample front de lluita con.
tra les institucions del nou rèfm r-\
te terboleia que nia en els rengles de
te C. N. T. en forma de Ihome men-
ja-fetge*. que ningú no s« p d'on ha
vingut, que amb els seus brams I les
seves pistoles s'ha fet amo de l'org«-
nltzac'ó contedenL

No és un secret per a ningú ou* te
F. A. I o almenys aqutlls que la ins-
piren i en pcrtcn el control, estan ve-
nut?. »)i més »c*miss*ts enemics de
la RepAHlie*. I el» enemics me* peri-
Boro* del refm »ou no »An pas pré*
c'sam-nt els obrers qt« amb »enU«nent
de etetse Immifnra els onrf-i'roent»
tebi* que ha rtnpmt 1» Rei^MkMHn r»e>
p-ct« «I« »mie* Urr*uneflt« I tes Or-
de* re1t«k>»>* «»e*w»t«c"ore» d* le« très
quartM parts de ta tm* i de I« rtqu*-
s* d») rvU. PAn »ouett* *l*»»*ii>s
a»ni*H« q«» no h«n «*o»»*t tm ml dl*
de trrvi» ata nomee d-»l i« d'ibrtl t als
quals el «lumpen proletariat» de l'e-

nergumeniune talat« no b« vacillai *
preuar.*» suport en te aev» oùra dln-
tentar abau« aquest minima garantì«
que podía èsser te Re>aì»Ua per a un
important sector de te ciane obrtn
http^fftfft,

Attua« pobre pais nostra, pote« mee
que res en hornea responsable«, amb
una massa fàcilment sogfestìonaM*.
iconoclatt« pocsaùli* per te influeocw
<t'uns escriptor* i uns pertod.au» morta
de gana veuuU al qw p»f« més. que
ponen la mutèrla arrapala a l'anúmu
va en canti de no construir rea d« PW-
¿urable. Caldria un gran esforç 4e
su'*-!*«; ó per «buttar aqueat objectiu.
E'Icrc de superació que per altra ban-
da «ol»ment es porsîb1» d'e^wrvnçtr
en te ciaiae obrer« autoctona »Uibíra-
da dels cviPinedar* «uè ens deaeo
r?fa t'J tmntmurcià de San«. Si no,
este», two1-**». Ho (•••nonr» met «uè
res l'estat dlnsensibiliut d'aQoeOs «v;
e^ ronfW-ren forta i féaiKtantineBi
h«irte tf'oqtieBs esperita «uè *6n ter
b*e* pero-i tenen p«r oeHrm, secant
eus. un benestar r»qu«lc «ae rt poa.
pomritn a te diro'l«t i »1 orni de to-
te« tea iniqui! its lm««înab»e*

L« v»fta cop*e<r»c1ó contro el r*rUn
b« pMMt *n nHAHí« trt« «te nworta:
dea del tancament (•'obrr-i i f»brow»
*l ronfr»twn •*• P"«l»al 1 '« c«ii"irinw
de nr*ti»« dlfwBtítòrf» : d*« de I» pr>
voe-»e'6 ««e v«»w« «nai'd«« »•»» i»-
n»«> tmVm r»^hi<Ile^T »te lr»b«P»d»ri
rn »««««w nor»« e*f|lnw*« a I*»!»»«»-
ment armat conte« d Govern Ataña. I

quan «ixo no ta« donat resultat per-
qué «te tnlMUadon no son Un asea
coo- m pensen L» Titrro l SoiWartóad
OtsTira. tan bone allau d'A 0 Ü i (tel
ccnscrei perMMUsUe OI contrabandis-
ta starch: quan saben tes desferre«
que tèa el Cánovas Cervantes t et
Damati t «i fabricant de fuueu anar-
quistes d«! Quinarão i «te atracador«
que 1« l»n cor i el* fan de pistolers,
<rt t*rnwume. un grat a OU Robi««,
Alba. Cambó i tou ete que sitan polit
tempre el pa U, b« fet te seva aparició
T m «r« u tntccptut. Gal tenir»ba «n
campte S'n ?» mass« el ntrabre dels
mort» j>T<f*é pertanyen «te Unte Or-
nerai de TreMUXkm. E*s mort« â«t
l'ai-» too foren per ui de puder pre-
p«r»r el is de setembre que Cambo,
•Moo» ás Borbó ens van clavar entre
e*n t coil. B's »«saarieau d'ara bo eon
r*- a rmr un estat d» niwtnei I d'es-
temordimeat que tve* <?*»!()* hte te Ato»
t*dtmi ou* ea eopfria. Sempre l'exn*-
rimMit sti* de 1er sobre te aun de
te clan* otaTT».

Ait*** tot. psdn* éeaer, www»i§ agf«-
r* MT.forr pmni»»»n» de U«g« C«-
t«tena I tot« eoitfUs «w ui *fu*nt»>n.
qve tqu««t<% v**»4a rt im m «orttt
P*- Ik CV'»'n Altó MT% O«»*»!1* IH» ho
tf«tv«Mi (»»ftfitivawwit s«'d«l d«tnr*a
<»«' di« 19, T" n il rtiinvrm tat «le«,
f<Mn« «m « i«» i^4«»n Pwi a»»««».
t»»n i unti *«f*H«h«^ ii«m tina f*»*»
I I« fa««» f«*r i*»utrt«r. 0 top
Ut aquest« vegada cosura car.

La campanya electoral
Oficines electoral« de fa U« S. C.

Oficlne« Central·i
P R I M E R Of M A I O , 7

{CASA Oil POMA OI SAIICII.ONA)

OHcine« d* Secció a Barcelona:
DISTRICTE I, IV I V PBIMCR DE MAIO, 1

n I VU ANGELES LOTES DE AVALA. U
DI SANT OEXVASt. M
VI FROVENÇA. UM
Vili MONTMANY, M
IX t X CLOT, »

l a tote« IM altre« Seccions de Catalunya

Subscripció electoral
EI Cernite ficcati« de te O. S. C. f« «w crida a tola «la ««Eats «sflttaaat«

toa llar cooperado per a f er frant a tes aespeiea Ac te Buiu etcetera!.
Cal qa« totea tea Séceteos abria una Bteta «e Mbwr'.petè i raeakla «e B«r ̂

inserito BB ioàz!a eafer« perqaè te Ita'.U ««g«t eascr perù«« ee«i eat,
gasiveries q«e podrien entorpir el trioni «M hem d'ojwrir.

Cooapaays, a» regatoge« te vesta eaoperaetè. Pcsaat-W tote la
Hsosit i ete Düstres mitjan*, «eeaeagwlre» te

i «te Calatami«
iMAMif* ff«publle«na tf«

CcMwtya
DEMÀ, DTOMENOK

» It« «ast M ea»U.

GRAN MÍTING DE
PRESENTACIÓ DE

CANDIDATS
* la t*tee> 4e 0n«s Mea««M«ts

Oraêstii
BUMBKRT TORRES
MOME AIGUADER

LUIS BELLO
MAJfCEL SERRA I MORET

CARLES rt l BUNTER
VENTURA OASSOL
LLt'IS COM7ANTS
f EANCXSC MACIA

li

i que t«a í.dete»nt mei ura el «eu
esperit.

L» Uigi no existeix per a L'Ovaio
ni ixutvtiX tampoc per a «La Pu^t.ci-
uu. Sol» «jus[«<x i« U. S. C i ) fcs-
querrá, »les son ei blanc de tots tis
Macs, d« unes tes utfaauwt, de vcuts
lea calumnie«, tátacywwnt t^m tu
aucs i k« tnfàm.at i les c»;umn.u d«
la propi» U^tt. i aquecei cj.acuien-
cm de d.rtccío cas o.u quina c» uur
intenció; cap altra qu» ta de it-ruwr
un iront uox contra te nastra eoiU>
ció, te d'onpwtr «i triomf oe ies uni-
que» forces que rep.-e<«eai«n uà aw
pudiuu contra tes teves pa*ic«in» eco-
nòmiques t socials, ear ea aixa wu tan
una.

öorwsament el pobte «s molt 0 de
nas i ni veu més dir que raaiu «* pen-
sea Pe te mat«ixa mènera tu« ei it
d'abril i el 90 d« novemare v« saber
endevinar quines eren to farces qut
et u ven a to amb J cxigèaci» dtl mo-
ment r«»olucj3oari. igualment »«utsi
19 de novembre destriarà, amb pote
«egur, ete reprecmtani* seus QU« nan
de contjjuar i refermar l'unpua revo-
lucionari d'S4u«st« bor» tratcinden-
Ut en que untes COM* estan en pt-
rtll i ea otte cal sois una cota per *»!-
var4es: posar-« a to amb ei* batte«
del ponte.

La controvèrsia
Ardiaca-Vidal i

Guardiola
La «ontrovèntfa del company Ard;«-

ea amb M «tnyor Viia4 t OuaKtola
5 ha • jornal novament, psr »car4
c"«mbd4sa parts, fins el dii««m* dl*
9 d* d«*tmbr* a i«« atti dri ve*prr
K fei d» lrob»r-m«i «a pìf pcrad*
eteeumL eoe« que futa inopwt un» U
eeMbraeto d» sembtem «et«, h« «*ut
te caut« determinant de ! *j9m«m<fH

I.-acte ttndr» Itoc «l Centn et De-
pendents de Bareíion» i cera púbíic

fi company Serra i
Moret substitueix
al company Xirau
en la candidatura

de Girona
Per rwuincu del cotnputr Jovjuim

Xirau. caod,dat «tegit «a te vaució 4«
te» »oxJín» 4« ta ctrcumm-lpcío 4t
Otrooa, ha e*t»t proclamat ciolid n
de te ü. A. C, ca diu ctrruai;,w4>e*<i.
el cccapany Serra Har»t, qu« scguu
ta nombre d» vou.

•KCCtO DISTIUCTt U

TM« els t*mr\ay* * s'*t»ai*laa*t»
4e4 evelr^testâ pt«g»ta ie**!«»«m «
tat t«e««»i etoetoTAls I « wucd·r«'*

i « trtarvtsOest 1 aitrts turret •«-
ciewis, a feetitf* «e I« *«•»•• ••«>
dé, PTUMO«. IM, «asn M«*UMT I

I
.. é« »•«"«»

t *%** '««« „.

I* atAtft • t«Mt {(
UHi *

*«•* (».isenst - MMtco«*

LU8TA GENERAL
1.« Bteto

Jeaa Comortra, 100 «eseetw; Esta-
D!S! « Ruis, 100: Frc-ijotà, 100; Ma-
nuel Serra Moret, 100; Carlea Grt-
harJ, 100; R. F«lcli I Capdevila, 100;
Fraaeese VÜMtonut, 100; Comes. 100;
Felip BarjM, 100; Rate Leeina, 100.—
Total: 1.000 «eMetea.

SECCIÓ BARCELONA VELLA

ete per ajudar • tas tepe*»* «e I«
proper^ Uaito electoral, a I» «*«1 ee-
Bcreat «w tola ck «••»ajn hi e*attf-
bairMi dintn «te «en «dtjans. D«
7 a 9 del veapre «te dlfiWM I ï- oyt.i
d e l O a l 2 4 e i » B U , a l a Metra Se-
cretarte,

LLISTA DE LA SUSCR1YCIO

Seec'.ó, 100 pesertis ; A. Oraayera.
10; F. Roseli Mort«««, 10; r. Cien*».
to, 5; r. Maaaaotta, >; B. Farzé. 1;
Fan Orara, O'». — Total; into «toa.

-è«è- '»•«•»»»a» t »••» »t »•»«•< i NN****«t

ar Cerveseria "la Polsaguera"
** s* s\ • ***Casa Quimeí
Me«(are casolava eaylt»4MftMMl
«trvfta • »r*Bi MiMMtiM ecotóaik»
Eac«l-l««l d«|*«t«clo 4t ctrvcM
•M» Ics s«v«s corr«sMMK«ts tapes
ESMERAT s*rvd « lot« «MM
4'«o«Htl«a, Meon, taf«, «ocotet«, tic.
Bated« i sala resfxra 4« I*

4*Aatoc«rs ée Martorell
"L« PotoãfMra'*

umv«w«r*r,*
rau mm

et to O. t, C
M lè %
MtOMlC

»••*' X-

Bd.wn«! Cooperativa Popular - Rotatilo, M • Ttttfoa J** - BARCELONA


