SECCIÓ

Passat per la censura

OFICIAL

Durant el corrent mes de juny, el Comitè Executiu de la Unió Socialista de Catalunya convocarà el Consell Central -per tal d'obeir una disposició estatutària i donar compte als companys de toi Catalunya de diversos afers, entre els quals destaca el de les gestions portades a cap per
a aconseguir la fusió amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, i el de les
derivacions consegüents.
Cada Federació Comarcal rebrà directament la convocatòria, on seran especificats els assumptes a tractar, i la rebran també les Seccions del
Cap de comarca, en aquells llocs on la Federació no estigui encara constituïda.
* *»
El Comitè Executiu fa avinent a tots els afiliats que quan ell assenyali orientacions de tàctica o de procediments del Partit ho fa mitjançant els editorials publicats a JUSTÍCIA SOCIAL o els manifestos publicats
fora del nostre periòdic; recorda, a tal efecte, el Manifest del mes de gener,
que no ha estat rectificat, i particularment el del primer de maig; i fa
constar, d'una manera expressa, que tois els articles que hagin aparegut o
apareguin a les planes de JUSTÍCIA SOCIAL signats per llurs autors i que
tractin qüestions de tàctica, representen opinions particulars d'estimats
companys, t no l'opinió collectiva del Partit, ni molt menys la del Comitè Executiu.

la Casa El treball femení
A la Moncloa amb el company De Gran
Comorera

Aquestes passades setmanes, en unes fàbriques de
teixits del Poble Nou hi ha hagut maror. Es tractava
nya, ens deixen entrar. Una ullada a la sala ens fa altres organitzacions i en termes generals en la classe
Els fets d'octubre ens han donat de rebaixar el jornal a les obreres teixidores. El Sinadonar que la major part dels assistents són gent jo- obrera de tot Catalunya. Ens parla de l'emocionant deocasió
perquè molts ciutadans co- dicat ha evitat, per ara, la rebaixa, que oscil·lava entre
fensa que féu Ossorio y Gallardo, que va saber com- neguessin
una certa mena d'indivi- 15 i 20 pessetes setmanals. És una campanada d'alermoure tots els presents, el tribunal inclòs. Espera trandus
que
àdhuc
es feien pesats esti- ta que diu als treballadors l'amenaça constant de desÉs encara aviat per anar a la presó. El permís es- marxa. Déu estarà amb «ells» ; i, si prefereix estar quil la condemna. Ens demana informació de les co- rant les americanes
consellers i valorado que el treball femení fa pesar damunt tot el
pecial que se'ns ha concedit, gràcies a la mediació amb ells a estar amb nosaltres, ja els el regalem, però ses de Catalunya. De la marxa del Partit i de la Jo- diputats ¡l'esquerra. de
Consti
a treball.
d'un personatge republicà, és per les onze del matí. A l'autèntic poble espanyol està amb nosaltres, n'estem ventut. Assenyala la conveniència de prendre noves nosaltres, sense tenir res deque
Fa unes setmanes', també, un dels nostres diaris cavius,
orientacions i la importància de la missió històrica que
les vuit hem arribat a l'estació d'Atocha i, ara, tot segurs. '
talans obria una enquesta sobre el treball femení a
no
ens
sorprèn
la
cosa.
Mentrestant ens adrecem a la Moncloa¡ Abordem ha de complir la joventut. És optimista, francament
just són les nou.
Per exemple : fa molt bonic que domicili. Es demanava i es segueix demanant dades
Fem temps caminant pels carrers costeruts de Ma- el primer funcionari que se'ns posa al davant i li co- optimista de cara al futur, i creu que la inintel·ligència
a
la secretaria del senyor Pich i d'aquest treball : salari a la peça, a la dotzena, possi* cUricL gairebé deserts a aquesta hora. Uns cartells ver- muniquem la nostra pretensió de celebrar una visita de les dretes espanyoles precipitarà la seva caiguda.
Pon
figuri el senyor Ortega i Far- bilitat de producció en vuit hores, condicions en què
meus çns criden l'atenció i ens hi acostem. Es tracta especial al nostre company. Passem de les mans d'un Per això creu necessari preparar-nos per a evitar la rereró,
Ortega i Gösset, com l'anome- s'ha de fer... és a dir, tot el que faci una mica de
de dos mítings socialistes i un de comunista que han funcionari a les mans d'un altre, travessem portes i petició d'un 14 d'abril carrincló i passiu...
nen
alguns
amics nostres, que és llum en el baix fons tenebrós del treball femení a doSona un timbre. És l'oficial de guàrdia que adverde celebrar-se aquest mateix matí, en tres diferents correm diferents dependències, abans no anem a parar
aquell
ciutadà
que no sabem per micili, que escapa tan fàcilment al control, com, difílocals i a la mateixa hora. A veure com va to* això? davant el Director. Aquest, després d'un breu inter- teix la limitació del temps. Ja és hora. Ens separem
quina
regla
de
tres
els senyors Ai- cilment, a la més infame explotació.
Després d'orientar-nos en els gràfics del Metro, ens rogatori i de clavar-nos una mirada de film policíac, i sortim de la presó. Una hora i mitja més tard torPer fi, a la nostra terra es comença a plantejar el
dirigim al Monumental Cinema, on ha de tenir lloc: toca uns timbres i dóna unes ordres. Signa l'autorit- nem a entrar junt amb la visita pública. Ara ja no es- guader i Vilalta feren oficial pri- problema del treball femení. Ja era hora. Aquella domer
en
premi
que
havia
anat
a
cerel míting comunista amb gotes republicanes, ja que ts zació per tres quarts d'hora i ens fa acompanyar per tem sols. El corredor està atapeït de familiars i amics
car una bandera tricolor el dia 14 na de la fàbrica de teixits, que no vol que li rebaixin
ta anunciat entre els oradors el senyor Botella Asen- un oficial. Presos d'una emoció progressiva, anem sal- que aixequen un enrenou de mil diables.
el jornal, i aquella altra que, entre el preparar el diAmb el company Comorera hi ha, ara, la seva es- d'abril, quan Companys va procla- nar i acomboiar uns menuts, cus febrosament calçosi. No acabem d'entendre els companys comunistes vant distàncies. Ja hem arribat. L'oficial que ens
posa i la seva filíela. Reprenem la conversa a intervals, mar la República al balcó de l'A- tets a tres pessetes la dotzena, ja criden l'atenció en
amb les seves complicades tàctiques. No veiem la jus- acompanya crida :
respectant el dret natural dels familiars del nostre juntament. A més aquest ciutadà el camp del treball. Ja era hora.
—Señor Comorera !
tificació de la presència del senyor Botella, republicà
Esperem amb tremolor al cor. El president de la company. S'acosten uns dirigents del partit socialista havia figurat en totes les candidade mal record, entre els companys comunis'cs. PenNo crec, però, què les respostes vagin gaire més ensem que deu ésser un mandat més de la Internacional Unió Socialista de Catalunya surt al capdavall, dar- i feliciten efusivament Comorera per la seva declara- tures de l'Extrema Izquierda Fede- llà d'aquelles que es poden obtenir procurant-se un
ció al Tribunal. Un jove socialista ens assegura que ral.
rera una reixa. Correm al seu encontre...
Comunista.
: : , , . - .
Reglament dels destinats a inspectors de tallers o unes
» » *
això ha estat la nota sensacional del procés. Ens plau
—Comorera !...
Sigui com sigui, el cas és que una.,hora .ib^ns de
També fa molt bonic que a la Bases de treball dels Jurats mixtos.
Ens donem les mans i els braços per entre els barr aquesta opinió perquè possibilita l'acostameñt i desfà
començar l'acte el local ja és abarrotat. ; T,a cosa
I aquests Reglaments i aquestes Bases donaran uns
mateixa
secretaria figuri la volumimarxa.
- -- •rocs, en$ abracem com podem. Ens sentim profunda- els equívocs creats. El temps passa vertiginosament.
preus
nominals, però la realitat, molt més complexa,
Cap al teatre Pardiñas falta gent. Temíem que la ment emocioäaats,-No l'havíem vist des d'uns dies Un periodista demana els noms als visitants, un per nosa humanitat del senyor Rué i es farà difícilment visible i els seus mals gairebé imDalmau,
un
sacrificat
pel
senyor
triplicitat d'actes ha de perjudicar uns o altres. Amb abans del sis d'octubre. No. ha canviat gens. Dema- uíi. A cada dos per tres hem d'interrompre, la conpossibles de controlar i molt menys de guarir des de
l'ànim encongit entrem al pati de,,butaques i vveiem nem per la seva salut i ens tranquil·litza ; es troba per- versa per donar pas als que volen estrènyer la mà del Companys, fins fa quatre dies re- fora.
dactor
en
cap
de
«La
Humanitat»
amb sorpresa simpàtica que l'ample local no té espai : fectament bé. Els nostres companys poden allunyar la nostre company. De totes maneres, tot l'essencial ja
» » »
per ocupar i tot just són dos quarts de deu. Davant prep.cupaeió__queJa salut precària del company Como- ha estat dit. Tornen a sonar timbres avisant el final diari.. Aquest ciutadà, després de les
de la visita. Hem d'acomiadar-nos, aquesta vegada canonades d'octubre-, estigué una
d'això, pensem que hauran rebut els del cinema Euro- rera els Kãvíá oTespertat,
En efecte : les treballadores a domicili, últimes en
pa i allà anem a omplir buits amb la nostra presen-:
Parlem. Parlem de moltes' Casis., De .la vista de la definitivament. Sentim recança de separar-nos del com- setmana sense anar per la redacl'escalafó
del treball, són aquelles mares que uns incausa davant el Tribunal de Garanties. t)é la seva de- ;, pany Coroorera^ No sabem quan tornarem a reveure'l. ció, puix que no s'estava de dir que
cia.
ell era empleat i no estava per ro- fants lliguen a la llar i que, un salari insuficient o
No ens necessiten. Tant és així, que ja han tancat daració de solidaritat amb els companys d'Astúries.
totalment mancat del marit obliguen a un guany obAvui que la lluita es mes aternssada que ma'., hem rriansos.
les portes deixant al raig del carrer uns quants cente- Ens demana quina impressió ha produït entre els mir
nars de ciutadans... Després de remarcar amb insis- litants del nostre partit aquella declaració. Creiem ma-r de lluitar més intensament. Posant a contribució tot
Aquest és el mal. Els republicans tingut de qualsevol manera, remuneració d'un treball
tència que acabem d'arribar de Barcelona i que portem nifestar una opinió unànime en dir que la impressió allò que podem oferir: tot el nostre ésser.
d'esquerra, en la seva eandorositat, fet com es pot i quan es pot, robant temps al descans
MIRET
la representació de la Joventut Socialista de Catalu- ha estat excel·lent, no solament entre nosaltres, sinó en
han comès actes d'una innocència que les ocupacions de la cuina, de la neteja i de la
roba exigirien ; són acmella noia, de vedades sola, que
íâí q-ífe caifa- (pe çeseseifí l'àrgsn
té
a càrrec seu un pare o mare vells, més o menys inperiodístic del partit a mans d'un
senyor que havia fet tots els papers vàlids ; són aquella vídua que ha hagut de córrer dar••tefleetwftls i ol»r*r*
de l'auca durant la dictadura i que rera un salari, quan els anys l'havien deixada sense
les seves millors armes literàries les cap condició de lluita, amb l'ofici perdut, si n'havia
o
havia fet al Papitu en la seva fase tingut, o sense ofici de sempre. I aquestes dones no
Sense ganes de polemitzar amb ningú i per una sola
aniran a comunicar llur cas ; no llegeixen diaris, no
més decadent.
vegada anem a parlar de l'ús que els companys afis'assabenten i, si s'assabenten, passatgerament, no te1 men tre,, periodistes honrats que nen
La fusió dels partits marxistes
eles, n O
liats poden fer de les columnes del nostre periòdic.
temps per a anar a donar dades, ni capacitat per
no
han
fet
servir
mai
el
carnet
com
Com a director polític noinenat pel Comitè Execua
escriure-ho,
ni audàcia per a donar un pas semDiferint un bon xic, en la manera els rebentapisos la palanqueta, que
En quedar interrompudes, de moment, les negociacions per a la fusió
tiu del partit abans dels fets d'octubre de l'any passat,
blant.
de
veure
la
qüestió
dels
intel·lecpassegin
pel
carrer
i
que
rebentin,
mentre continuï tenint la confiança de l'organisme que de les forces marxistes a Catalunya, per les raons que ja coneixen els lecAquestes pobres proletàries dels proletaris es mouen
ein va nomenar, procuraré, d'acord amb el company tors a través dels documents i comentaris apareguts ací mateix, hi hagué tuals i obrers, que l'amie Miret ells i llur dignitat.
dins
un ambient enterament oblidat de les mateixes
plantejava
en
el
darrer
número
de
» »»
Granier-Barrera, com a redactor cap, mantenir la co- tres forces que, considerant que tal vegada per causa d'altres organitzadones
que se n'han emancipat ; molt allunyat i descoherència indispensable entre els articles 1publicats, com- cions no s'¿avia assoli/ l'objectiu que í ois desitgem, declararen que elles JUSTÍCIA SOCIAL, permeti'm el comnegut
de les dones nascudes en mitjans més benesContinua
fent
molt
bonic
encara,
patible a?pb ejs distints punts de vista entre els com- continuarien negociant per llur compte í amb les forces que volguessin pany dir-li quatre mots, perquè si que el senyor Isidre Bastús, secre- tants (la separació de classes és molt més fonda entre
panys. Això és necessari en primer terme perqne 'JXJS- realmení establir la fusió. Els ttes grups eren: Bloc Obrer i Campend, pot ésser no- emprengui novament tari del senyor Vilalta, hagi demà
les donés que no ho és entre els homes) ; resignades i
TÍCIA SOCIAL és l'òrgan oficial de la U. S. C. i cal Partit Català Proletari i Esquerra Comunista, tots tres respectables per aquest camí que és un xic rellis- nat al senyor Bastida, el gestor des- submises, sovint, prop dels homes de la família que,
açostumar-se a comprendre que els acords dels Con- a nosaltres, encara que no sigui aquest el moment de jutjar-los per llur cós per al Partit, i per a les matei- conegut o massa conegut, de fer-li àdhuc revoltats com a proletaris o com a intel·lectuals,
xes Joventuts.
gressos i del Consell Central l'encarregat de portar-los qualitat o llur nombre.
viuen indiferents prop de les dones de llur casa, senPer tal que els nostres lectors puguin seguir el resultat d'aquests treEls intel·lectuals i obrers que es- de secretari amb l'objecte exclusiu se adonar-se de la resignació constant que aquelles doa terme i orientar el partit en funció de tais acords és
de
no
haver
d'anar
a
treballar
a
Esballs,
àdhuc
estant-ne
allunyada
directament
la
Unió
Socialista
de
Catan enquadrats en un Partit Sociael Comitè Executiu, que al seu dia donarà compte al
d'on és funcionari, que nes necessiten, ni de l'ínfim guany que amb llur treCongrés general del partit perquè aprovi o desaprovi talunya •—, a continuació reproduïm del periòdic d'una de les esmenta- lista que té acceptada la lluita de tadística,
ball aconsegueixen.
no
treballa
i en canvi sap cobrar.
des
organitzacions,
corresponent
al
primer
de
juny,
la
informació
que
classes mai no poden formar les
la seva gestió.
En aquestes condicions d'indiferència o d'ignoràn* **
dues tendències, els intel·lectuals i
Encara que el nostre periòdic publiqués cada set- en dóna:
cia, les que s'assabenten i es senten amb capacitat de
els obrers, perquè això representa,
mana un article contradictori, en matèria tàctica de la
Un altre que també fa de secre- donar dades, i tenen l'audàcia per a donar semblant
«Les tres organitzacions que, mal- es amb aquestes condicions pot i no les dues tendències, sinó molt al tari d'un gestor. Aquesta vegada pas, ja és gairebé segur que, si no estan emancipades,
que té adoptada el C. E., tant en l'ordre polític com
en el sindical, fóra molt difícil que els afiliats de Bar- grat el poc èxit de les converses ha de donar .bons resultats en el contrari, dues classes.
del senyor gestor tècnic Colilla :
estan camí d'emancipar-se i són, generalment, les macelona es desorientessin, perquè ací quasi ja ens conei- sostingudes per tots els partits mar- sentit d'arribar a ésser el partit reEls Partits Socialistes de tot el
Es el secretari particular que era teixes que, cobrant a preu de Bases, fan treballar a
xem tots. Però, en canvi, en les localitats foranes, on xistes de Catalunya per arribar a volucionari de la majoria absolu- món no accepten classes dins el si del conseller popular senyor Oliva, sota preus inversemblants, segons l'oferta que l'abisme
moltes vegades d'una comunicació a l'altra del C. E. la unificació, han prosseguit els ta de la classe obrera i exercir una del seu Partit, perquè acceptar clas- delegat del districte setè municipal. de la misèria femenina sofreix. És la forma primera i
hi ha un temps relativament llarg, certs articles publi- treballs per a la formació de l'or- gran influència damunt les masses ses en el Partit és convertir-lo en
Seguim fent broma.
més fàcil de l'empresa que es beneficia del treball d'alcats en el nostre òrgan periodístic que pugnen amb els ganisme que tant necessita el pro- treballadores, no succeeix, al nos- un Partit burgès i de cabdillatge.
» *»
tri, la primera que tempta la dona, i aquí rau la més gran
manifestos í circulars publicats i enviats a les seccions letariat i la revolució alliberadora, tre entendre, el mateix a Espanya
Les tendències, amic Miret, no es
Aquell senyor Antonio Munta- dificultat per a fer llum en el camp del treball femepel Comitè desorienten els companys forans de tal ma- els tenen ja molt avançats. La cor- pel fet que les dues organitzacions demostren, en els Partits Socialisner
Castaño — el coneixeu, oi ? — ní a domicili, al costat del treball incontrolable que es
nera, que finalment no saben a què atenir-se. Tenim dialitat i l'interès a arribar a una polítiques del proletariat estan fel tes, en els intel·lectuals i obrers;
fa als convents i d'aquell altre, encara més incontrocartes d'alguns companys de fora i fins d'alguna sec- intel·ligència per part de tots han marge del nostre moviment. En les tendències es demostren per í'o- donà dimecres, a l'Associació Ins- lable, que fan les dones dels llogarrets més llunyans,
tructiva
d'Obrers
i
Empleats
de
ció, que es queixen d'aquesta falta de disciplina men- fet que les dificultats sorgides en aquestes condicions, organitzar el pinió d'un grup, que difereix d'un
per a les quals, dins una economia totalment agrícola,
el camí d'arribar a la unificació Partit a la Península seria, pel que altre, sobre un afer determinat, o l'Ajuntament, una conferència so- la més ínfima moneda sembla un pagament generotal en el conjunt del partit.
bre
Burocràcia.
Per a subsanar aquesta anomalia, d'acord amb el fossin satisfactòriament resoltes.
es refereix a Espanya, un Partit bé sobre la tàctica que el Partit ha
No es pot negar que, segons com, síssim.
Hi ha, però, un punt on sembla d'escissió, però de cap manera, i de seguir.
Comitè Executiu, hem arribat a la conclusió que en les
és
una autoritat en la matèria.
matèries en què hagi recaigut acord del Congrés o del que l'acord és un xic difícil. En els en el que ha d'ésser immediat, d'u•Els intel·lectuals, com els obrers,
moments
actuals
i
tenint
en
compConsell Central i no s'hagi rectificat, ca] recomanar
nificació. Per tant, el Partit Ca- per un igual, es poden trobar en
De tota manera, tant la campanada donada pel
als companys que no emetin des del periòdic judicis te el pensament dels Partits mar- talà Proletari, fidel a l'acord pres qualsevol dels grups que s'oposen
Ahir el Dr. Mas Alemany, direc- Sindicat de l'art tèxtil, defensant el manteniment de
xistes
d'Espanya,
¿és
convenient
personals si no se'ls demana, car els afiliats a la U.
pel nostre Partit d'anar a la unifi- l'un a l'altre. De manera que això tor de Veterinària municipal, tamS. C. tenen prou mitjans i moment oportú per mani- que l'organització del Partit unifi- cació immediata dels partits mar- de les tendències no és qüestió de bé donà una conferència al Casal jornal de les treballadores, com l'enquesta duta a cap
per un dels nostres quotidians, són fets que als sociafestar les seves opinions i fer-les prevaler si s'acorda cat comprengui tota la Península? xistes, i després de les actuacions classes, és qüestió de sentiment.
del Metge /sobre Urgència de la listes
ens han de produir satisfacció. L'enquesta podrà
La posició del nostre Partit és dis- portades a cap, proposa :
seguir-les en lloc i hora adequats.
construcció
d'un
escorxador
model
Jo crec que el Partit ha de tenir
no
veure,
com fóra de desitjar, tota la trista realitat
tinta
de
la
sustentada
pel
Bloc
i
El C. E. agrairia a tots els companys que li fessin
Primer. El Partit unificat s'or- intel·lectuals, i com més millor. Si i necessitat de l'organització d'una del treball femení a domicili. El manteniment dels sasuggestions sobre matèries d'organització detallant Esquerra Comunista.
central
de
proveïments
a
Barcelona.
gamtzarà, momentàniament, a Ca- el Partit no tingués sinó intel·leclaris actuals per a les teixidores podrà no passar d'un
Publiquem la nostra proposició talunya.
idees a l'efecte que en el pròxim Congrés es poguesSegurament que tenia raó des fet esporàdic, sense abast al costat dels múltiples protuals, li costaria un xic més de rutsin posar a debat i prendre una determinació ; que en adoptada després d'analitzar àmdel
punt
de
vista
tècnic
—
bé
ho
Segon. Quan el moviment d'u- llar. Així podem veure com a tots
les planes de JUSTÍCIA SOCIAL es publiquessin orien- pliament el criteri manifestat pels unificació que vol un sector cada els Partits Socialistes d'arreu del saben els nostres representants a la blemes que el dret dels treballadors planteja, però un
i altre són una atenció prestada al treball femení, a
tacions sobre qüestions que poguessin afectar una po- altres delegats.
dia més nombrós del proletariat es- món els intel·lectuals donen una Comissió consistorial de Proveï- la condició social de la dona, i això, en terres nostres,
L'organització
del
Partit
marlítica municipal socialista contrastant-hi els criteris del
panyol es concreti en el sentit que gran puixança i llum a les inspira- ments, i prou havia planejat una ja és alguna cosa.
partit ; l'actuació i les mesures que en general hauria xista unificat s'estructurarà de mo- el Partit unificat sigui el que agru- cions Socialistes.
solució adequada l'Ajuntament lePer això veiem amb bons ulls l'interès portat vers
d'adoptar la U. S. C. per tal que en cas d'ésser go- ment a Catalunya, per ésser l'únic pi la major part del proletariat esgítir —, r
Passa,
en
aquesta
qüestió,
que
li
un camp de treball fins avui oblidat. Aquest interès
vern poguéssim fer obra socialista tenint en compte que país de la península on es donen panyol, aleshores el- Partit Unifi- donem massa importància. I la forSobretot quan algú molt encim- no és pas el remei, però sí un camí que ha de dur a
vivim en un país autònom d'un Estat que, digui's el les condicions favorables per a cat de Catalunya es fusionarà amb ça i l'esdevenidor del nostre Partit bellat ens parla de gastar 35 mila consciència dels homes el convenciment que tots els
que es vulgui, no és federal ; determinar el concepte crear el partit revolucionari de la el d'Espanya.
o Catalunya, com a tot el món, és lions de pessetes a través d'un Sin- problemes del treball van lligats a la condició social
immensa
majoria
de
la
classe
obreque té la U. S. C. dels funcionaris públics, les conTercer. En aquest cas el Partit en saber interpretar el Socialisme, dicat de Banquers.
de la dona ; a la consciència de les dones la visió cladícioHs' exigibles als afiliats al nostre partit i la pre- ra. No obstant, el Partit Català Unificat peninsular actuarà a Ca- ' el Socialisme no s'interpreta es* # *
ra
que l'emancipació femenina és bàsicament problema
Proletari
vol
la
unificació
peninsuparació que particularment han de tenir ; idees genetalunya amb un nom que jjer les sent intel·lectual o obrer ; s'interprecert, la burgesia sempre acu- de treball assalariat ; i a la consciència de tots la conrals per a l'orientació i organització d'una economia lar sempre que no representi un in- característiques del problema Tia-io- ta tenint un sentiment Socialista, sa Per
els socialistes d'afavorir els sin- vicció que la nostra Societat no pot resoldre els procol·lectiva en l'ordre industrial i agrícola ; concepte so- tent d'escissió dintre el camp obrer. nal el faci apte per a poder dirigir tenint un convenciment de la pròdicats.
¿ Qui afavoreix els sindicats, blemes de treball que el fet femení planteja, sense canEntenem que la unificació a -Escialista d'una organització sindical i cooperativa, etc.
la lluita per a l'alliberament nacio- pia idea; ni el sentiment es com- ara ? I quins sindicats ?
viar les bases morals damunt de les quals s'assenta.
panya
ha
de
fer-se
a
través
i
amb
Això, a part que ajudaria a formar un criteri sonal
i
social.
pra,
ni
la
convicció
tampoc.
Formulada o informulada, aquesta convicció és la
bre diferents matèries de categoria política i econòmi- la col·laboració del Partit Socialista
* * *
El
que
manca
en
el
nostre
Partit
Els
nuclis
o
grups
espanyols
dels
inconformitat
que el Socialisme representa, un pas ferm
i
del
Partit
Comunista,
o,
almenys,
ca, facilitaria el coneixement de moltes qüestions de les
El senyor Jaumar, gestor gover- \ segur vers les transformacions profundes que una Soque els companys que tinguin
quals hi ha companys que no en tenim la menor idea. amb sectors nombrosíssims d'a- partits que realitzen la fusió a Ca és
natiu,
condona
multes
als
qui
vetalunya engrossiran un dels par- aquell sentiment i aquella conviccietat més justa exigeix.
Discutir sobre coses de les quals ja hi ha acord, i que quests partits.
nen llet en condicions perjudicials.
MARIA PI DE FOLCH
Els grups marxistes existents al tits espanyols (socialista o comu- ció treballin amb fe pel Partit, en- ¡ Menys mal que Pich i Pon ha detothom en pugui parlar a mida del seu criteri, francasenyant
la
disciplina,
fent
les
conista)
per
treballar
per
la
fusió.
marge
d'aquelles
dues
forces
han
ment ens sembla una pruïja lamentable.
clarat que d'ara endavant no deiCinquè. Cas que aquesta propo- ses amb disciplina, i veurà l'amic xarà que ho divulgui en notes a
d'integrar-se al Partit que permeti
J. FRONJOSÀ
Miret
coni,
i
de
quina
manera,
aniamb més garantia d'èxit treballar sició no sigui acceptada pels delela premsa !
gats de les altres organitzacions, ran desapareixent totes les deixalles
per la unificació.
* **
Si el moviment d'unificació que proposar que sigui el Congrés de de cabdillatge que pugui portar alHan
regalat
150.000 pessetes a
Páranles dt f es a. les Corts:
a Catalunya en els moments actuals constitució del Partit Unificat el gun intel·lectual mal intencionat, o la Catedral, ¡perquè
arreglin l'orÈPOCA IV - NUM. 1O
porten a terme les tres organitza- que decideixi sobre aquesta qües- algun obrer entremaliat.
gue.
Pixi-s'hi
bé,
l'amic,
i
tots
els
que
cions que han continuat les conver- tió.»
B A R C E L O N A
Ja ens està bé que l'arreglin, peper un igual pensen, com de la maCom es pot veure, les gestions es plantegen altra vegada damunt teixa manera que pensen i actuen rò amb diners seus, que en tenen
8 de juny del 1935
aquelles bases de discussió que volgué establir la U. S. C.
els intel·lectuals actuen i pensen al- de sobres. Les corporacions d'Esguns obrers. I això ha de fer refle- tat, ni per llei ni per sentit comú,
xionar els companys que desitgen no poden estar per orgues.
P R E V s
* **
que la Unió Socialista creixi com
es mereix aquest poble.
El gestor Ulled ha obsequiat els
2 O cents.
A treballar, companys, a treba- periodistes per aquest motiu : perllar amb fe, amb disciplina i digni- què és gestor. I els periodistes,
Stalin parla poc, però quan ho fa diu coses excepcionals. Suara, en la tat, i veurem com creix el Socialis- sempre tan independents, han acPREUS DE SUBSCRIPCIÓ
recepció donada a tots els caps militars reunits en el Kremlin, ha dit : me a Catalunya, per obra de tots ceptat.
Trimestre
2'50.
* **
junts, cadascú en la seva tasca.
Semestre
5'00
Quan encara se sentia l'olor de
R. PALOMES
—A la salut de tots els bolxevics, membres o no del nostre partit. Els
Any
10'00
la pólvora, al tinent coronel Martímembres del partit són minoria i els no membres són una majoria. ¿ Quins
nez Herrera li fou servit un dinar
són els veritables bolxevics? Els que es consagren a la causa de la revolució proletària. N'hi ha molts d'aquests que no pertanyen al partit. I
Preguem als subscriptors «le el 7 d'octubre a la tarda. Entre alRedacció i administració:
tres comensals, figuraven, força
succeeix que aquests camarades són superiors a molts membres del partit
riallers, els senyors Roig i Aixelà,
i se li han consagrat fins a la mort. Per això, alço la copa a la salut dels
1. LÓPEZ IE Wlä, 10. PllIUPftL
gSXSffcffi, secretaris particulars dels conseL·. FEKXAKDEZ, DE LASANOKRA, alcal- membres i no membres del partit. »
(BARCELONA - SANTS)
llers-regidors Ventós i Hurtado,
Tonern que aquestes paraules no agradin a molts comunistes d'estar
de republicà, destituït, de Sevilla, atte per casa que pretenen reunir totes les perfeccions revolucionàries. Nosal- que ens enviïn l'import de les que a aquelles hores ja eren a
¡'«Uruguay«.
tres, en canvi, coincidim amb el parer d'Stalin.
s'oposà a la sanfurfada.
seves quotes urgentment.

~ _-. ___„__-—-„_,,„ jujçwo ¿ia üwiyi «LÜ

El dret a opinar p

Mentre el Govern nega
llicències d'armes als
homes afectes a la República, les concedeix
als tradicionalistes, als
feixistes i altres elements enemics del
règim.

'

c U H* e n t s
"• '

*— Dues tendèn-

PARAULES D'STALIN
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Estranger
La ineonstitueionalitat de la IV, R. A,
Finalment, els magnats de la indústria americana han aconseguit
el que volien : l'anul·lació de les
lleis i disposicions dictades per la
N. R. A.
Des de la implantació d'aquest organisme, els patrons dels E.E. U.U.
intentaren resistir. Una resistència
passiva però tenaç. Algunes branques de la gran indústria del país,
per càlcul o per pànic, transigiren,
acceptant el nou estat de coses. La
pressió governamental i el magnífic
esperit lluitador palesat pels treballadors nord-americans trencaren
aviat el front patronal.
Les masses es deixondien. Anaven a la lluita amb entusiasme i voluntat. Pertot arreu vagues i més
vagues. Protestes. El formidable
moviment vaguístic culminà en la
vaga revolucionària de San Francisco. Havia sonat el primer toc
d'atenció.
El capitalisme ianqui capitulà.
Negociacions. Discussions. Amenaces encara. Regateigs... Com a mal
menor s'acceptà l'arbitratge i les
condicions que imposava l'organisme creat per Roosevelt. Esperarien.
Tard o d'hora tornarien a rnanar. I
aleshores, es revenjarien. La burgesia no perdona les humiliacions.
Malgrat aquesta aparent actitud
conciliatòria, encara quedaven capitalistes disposats a mantenir ïa
lluita contra els obrers i la N. R. A.
Ford encarnà la resistència patronal.
Quan tothom s'ajupia davant el
fet consumat, Ford, convençut del
seu enorme poder, s'alçava reptador
i es posava resoludament enfront de
Roosevelt. L'ex-mecànic Ford, l'exobrer Ford, no toleravti ni consentia imposicions ni intromissions de
ningú. Ell era l'AMO!
Recordem de passada que el gran
fabricant de Detroit exigeix als
seus obrers, entre altres obligacions
vexatòries, la impossibilitat de sindicar-se. A més, disposa d'un equip
privat de detectius exclusivament
dedicats a controlar meticulosament
la vida privada de tots els obrers
de la casa. Cal tenir en compte que
Ford passa per ésser un dels dirigents de la famosa secta ultrareaccíonària i antinegra anomenada KuKlux-Klan.
Davant l'actitud rebel de Ford,
davant un enemic de tanta potència econòmica, el govern no s'atreví a entaular una batalla decisiva.
No obstant, per a camuflar la seva
impotència, llançà amenaces, ordres
comminatòries, ultimàtums... paraules i paper segellat.
L'exemple de Ford féu prosèlits.
Com que els grans burgesos no s'atrevien a trencar obertament, descaradament amb les lleis vigents,
cercaren altres solucions. Calia trobar una fórmula legal que permetés eludir l'acció coercitiva del Govern. Ja que l'acció directa havia
fallat, ¿per què no trobar una acció judicial?
Els capitalistes nord-americans
van recórrer al Tribunal Suprem.
Ells sabien que els homes de lleis,
els juristes, són molt sensibles quan
hom tracta de defensar els drets «indiscutibles i inalienables« de la burgesia. Els reis del sabó, dels esculadents o de les sabates aconseguiren comprar, perdó !, aconseguiren
e! «desinteressat« i ((patriotic» concurs dels millors advocats dels Estats Units. Els «gàngsters», els «boottleggers», etc., etc., demostraren
una gran competència i preparació
per a tractar amb els poders judicials. I el Tribunal Suprem els ha
donat la raó! La N. R. A. ha estat
declarada inconstitucional ! !
Com és de suposar el fall ha causat una gran sensació en tot el país.
Ara,
doncs, la gran burgesia
nord-americana queda facultada
per a poder augmentar la jornada
de treball, rebaixar els salaris, impedir, prohibir àdhuc, la sindicació, establir noves condicions, en fi,
el retorn a la tirania i a l'opressió
patronal.
Tot això ho diu el Tribunal Suprem. Només manca una cosa : que
els perjudicats per aquesta sentència ho consentin. De moment, els
obrers han declarat «no estar disposats a deixar-se prendre els avantatges morals i materials adquirits
a costa de grans privacions i d'enormes sacrificis». Les organitzacions
sindicals s'han posat en peu de
guerra.
William Green, un dels dirigents
del moviment socialista nord-america, ha dit que «si la N. R. A. es
debilita una ona de vagues envairà
la nació». Els patrons han anunciat
que «malgrat la sentència del Tribunal, continuaran aplicant VOLUNTÀRIAMENT els codis, pactes
i bases de treball actualment en vigor». Per altra banda, el Govern
creu «comptar amb suficients arguments jurídics per a demostrar
la constitucionalitat de la N. R. A.»
Els poders d'aquest organisme expiren el proper dia 16. Es de creure, doncs, que en aquesta data els
Poders públics hauran adoptat una
solució definitiva.
L'esmentada sentència pot donar
lloc a una sèrie de conflictes socials
incalculable. Veurem com se'n surt
el Govern. Els obrers viuen alerta.
La vaga de San Francisco fou exemple gens negligible i que convé recordar sovint..,
FRANCESC MARGARIT

Hi ba molts diputats radicals descontents de la solaci«» de la crisi
darrera. ¿Amor a la
República? 1 ca!
Amor a la menjadora.

LA CRISI POL·l MCA FRANCESA

del Partit Socialista Francès, el qual, amb la seva
Aquell divertit senyor Batalla va
tàctica anticol·laboraeionista i en no acceptar càrrecs presentar la dimissió. Més ben dit :
de govern s'ha salvat, aquests darrers anys, del nau- ei senyor Torrents li clavà una guitfragi en què han caigut tots els partits socialistes za tota diplomàtica, d'aquelles que
d'Europa. Aquesta intransigència constitueix el major solament hom ensenyava de clavar mandat diví — demostren amb
segell de glòria de les masses que tan honestament als que se sabien assimilar la peda- llurs actes que tant se'ls en dóna.
inspira Léon Blum, el qual, amb la seva irréductible gogia de sant Ignasi de Loyola.
Reis i reines hem vist que, per asEl tret més important, en tant que socialistes, de litat exemplar, contrasta amb la pobra actitud que un
La cosa va anar així. Possessio- solir títols, han canviat de religió
la solució de la crisi que va plantejar la caiguda tea- dia adoptà el difunt Pierre Renaudel en separar-sè del nat, novament, el senyor Torrents tres vegades, com de camisa. I no
tral de Flandin, el constituïa sens dubte l'entrada d'un partit per fundar aquesta cosa absurda i grisa que és del departament de Treball, sobra- parlem de com posen la família els
socialista tan significat com és Frossard, al qual Bouis- el neo-socialisme del Partit Socialista de França, que va el senyor Batalla. Amb tot, que- reis que la volen protegir.
No com de camisa, sinó més que
son havia encarregat la cartera de Treball, cartera mai no tindrà cap força ni cap ascendent entre els tre- dava el refugi de la Rambla de Caque tot seguit li fugia de les mans... Realment, hom balladors francesos, encara que Déat hagi fet públi- talunya, 13, delegació de l'Estat en de camisa canvien. Ja és sabut allò
diria que Frossard ha estat objecte d'una mala passa- ca, aquesta vegada, l'expulsió d'Ernest Lafont per allò que fa referència a coses de d'Isabel la 'Catòlica, també reina
haver acceptat també una cartera en el ministeri Bouis- Treball, delegació esdevinguda inú- d'ofici, que va estar un grapat de
da per part de ks sirenes del capitalisme.
L. O. Frossard ha estat durant anys un dels mi- son, ja dimitit i derrotat sense pena ni glòria.
til un cop l'Estat es va tornar a mesos sense canviar-se-la en virtut
Quan hem vist els resultats de la col·laboració de apropiar dels serveis de Treball a d'una prometença.
llors i més abnegats militants del Partit Socialista
* *»
francès (S. F. I. O.). Intel·ligent, orador remarcable, Jules Guesde i d'Albert Thomas al costat de'Poinca- Catalunya.
home d'una disciplina mental i d'una capacitat de ré i de Clemenceau ; els social-démocrates alemanys
Com que hi ha una disposició del
Aquests dies, el senyor Sbert s'ha
treball extraordinàries, constitueix una veritable pèr- fent costat de Ferhenbach, de Wirth, de Marx, de ministeri de Madrid que mana que apuntat un gran èxit amb la seva
Luther, 'de Brünning ; Branting a Suècia ; Vandervel- els delegats no poden tenir càrrecs actuació com a membre del T. G.
dua per al proletariat francès.
Tota l'executòria d'aquest vell socialista caldrà te- de a Bèlgica ; Largo Caballero a Espanya, hom no en cap partit polític, el senyor Bata- C. Les seves tesis eren noves, atrenir-la en compte, des d'aquest moment, com si en des- pot esperar grans coses del poder taumaturgie de la lla que sí, que els dimiteix tots. A vides, i impressionaven tant en sentacar-ne els seus mèrits més rellevants féssim una ne- col·laboració amb la burgesia i molt menys, encara, més com que no els cobrava...
tit polític com en l'aspecte tècnic de
crologia, puix que el Frossard líder obrer és al marge quan un militant obrer aporta aquest concurs sense ni
Fet això ho posa a coneixement jurisprudència.
comptar amb el consentiment del partit, amb la qual del senyor Torrents per si aquest
ja dels rengles del proletariat.
Les dretes — en particular les
Frossard ha volgut seguir el camí desgraciat que cosa resta sol, abandonat i lligat, per tant, a allò que ho trobava bé. Entre tots dos con- dretes catalanes, tan poc generoses
seguien un dia Millerand, Viviani, Briand, MacDo- la burgesia li plagui de portar endavant. Les mesures venen que cal ésser delicat i que amb la joventut — s'han passat
nald. Aquesta deserció és doblement dolorosa si tenim que hagués pogut adoptar el gabinet llampec de Bouis- quedar bé no costa gaire. Resultat : tots els anys de la República dient
en compte els punts de coincidència a què han arribat son per salvar el franc haurien tingut per al proleta- que per pura fórmula i per consell burro al senyor Sbert, però no tesocialistes i comunistes, entesa que pot tenir serioses riat francès, i les tindran si hom les posa mai en vi- del conseller de la conselleria de nen gaires homes capaços de progor, no vaciUem a, dir-ho, gairebé les mateixes conse- Treball el senyor Batalla posa el duir-se a la seva altura.
repercussions en la política francesa.
El govern que anava a presidir Ferdinand Bouisson qüències desastroses que tingué el pla Dawes per al càrrec a disposició de Madrid i... la
I això que el dictador no el dei—• un altre socialista que es separà del partit, ran de proletariat alemany, quan l'ocupació del Rhur.
dimissió li és acceptada tot seguit. xà estudiar.
Frossard, amb tot, s'ha evitat d'haver de presen- No faltava més!
la formació del gabinet Doumergue — era un govern
* **
d'unió sagrada que es constituí per obtenir aquells po- ciar com augmentarà l'atur forçós, que creix en proCom a radical ja és badar. Ho
En
un
reportatge
a La Publiciders extraordinaris per l'obtenció dels quals fou der- porcions alarmants, la qual cosa s'hauria hagut de mi- sentim pel senyor Cortina Giner, tat, el senyor Balet diu
«Japs» als
rotat Flandin fa vuit dies, i ell ho ha estat així mateix rar indefens, inerme, impossibilitat d'aturar-lo, d'o- puix que ¿on redimoni devia ésser japonesos. Fins ara, no coneixíem
posar-hi
cap
remei
eficient
i
solament
amb
el
pobre
ho•?. les quaranta-vuit hores de format.
en aquells moments, ell que s'havia
«Japs» que les anomenades
Per salvar l'economia i els privilegis del capita- nor de formar al costat de l'ultrareaccionari mariscal convertit en l'ombra del senyor Ba- altres
»Joventuts
d'Acció Popular».
Pétain.
lisme i, per tant, en detriment, malgrat allò que hom
talla?
Com
que
ens resulten tan antipàL'ex-comunista Frossard s'ha suïcitat. I, tanma* **
digui, de grans masses d'obrers industrials i de camtics
els
imperialistes
japonesos com
teix,
ben
estèrilment.
perols pobres, Frossard havia de prestar la seva col·laCom que a la ConselleriafleTre- els joves ( !) d'acció impopular, ens
boració desobeint i trencant els mandats i els acords
A. B.
ball no hi ha el senyor Batalla tam- ha agradat la coincidència.
poc no hi és el senyor Cortina Gi* **
ner, l'home més entès i més savi de
Royo
Villanova,
ministre de MaCatalunya —segons el seu amo— en
PROBLEMES SINDICALS
rina
de
la
República,
va declarar a
qüestions de treball.
la
sessió
de
Corts
de
dimarts
que reEl que és de treballar, massa que
soldria
un
assumpte
(¡como
Dios
ho sabem que en sap. Perquè no me dé a entender».
ens diguin maliciosos només n'exIgnoràvem que aquest senyor
plicarem una de ben innocent.
Déu també fos consellef del GoJa a la Conselleria, el primer que vern. Fins ara no li sabíem altre
fa és donar ordres perquè totes, to- càrrec
que. el de director d'El DeEÎ Govern busca fórmules per a de treball, faltaria personal i no hi ser mai no treballaren amb un mar- tes les factures de la Hispano Olibate.
atenuar els efectes dolorosos de l'a- hauria cap obrer flequer que va- ge superior a l'actual. Els abusos vetti fossin pagades immediata* *»
tur obrer. Aquest mereix una cura gués.
d'aquells senyors són conseqüència ment i primer que a ningú. Calia
La censura de films es feia fins
atenta, no solament per part dels
Desgraciadament tenim a la nos- de üur malignitat. Entossudits a protegir la indústria nacional.
administradors de la cosa pública, tra ciutat un nombre d'obrers fle- vulnerar totes les lleis, no es miren
Com que la senyora Yus —quin
sinó també per part de tots els ciu- quers, parats que suporten amb tota en els mitjans. En l'actualitat, es ull, el nostre amic Duran Reynals—
tadans. Ningú no pot faltar als deu- enteresa la tragèdia que es cerneix treballen jornades de dotze, cator- secretària del senyor Cortina a l'Ares morals d'exterminar aquesta a les seves llars. Espanta pensar en ze i més hores. Hi ha obrers que juntament, és agent de vendes d'aplaga fatídica que va assotant les la crítica situació d'aqiiests ciuta- no tenen teiftps per a poder dóttnír. questa constructora de màquines
Mars dels treballadors. Mentre bus- dans. ContempIanHo's es crispen IN'hi ha d'altres que treballen els d'escriure i el senyor Cortina és
No és el mateix predicar que venquin fórmules i no persegueixin els nervis d'indignació per llur des- set dies de la setmana faltant al des- molt desinteressat, aquesta vegada
dre
oli. Així ho han fet alguns tiamb tota duresa els infractors de la gràcia, per com és injusta i per com cans setmanal. Els aprenents, que no hi va haver comissió.
tulats esquerristes, després dels fets
jornada lega!, es perdrà un temps seria fàcil resoldre-la. Es comprèn no poden ocupar cap lloc d'oficial,
* **
d'octubre.
pTécìfe $<$ éS iSS-t qW meTTÍre- Aï ffùtr OT ÜÏTÍ ufdasífis ert is quaf caí t?sían subsfíttímí-ios en moltes fleVegeu què diu, entre altres coses,
Entre altres personatges que
hagi un ciutadà sense ocupació al- exportar els gèneres confeccionais ques. La jornada d'aquests nois no acompanyaven el senyor Duran i un butlletí :
tres hagin de fer jornades superiors hi hagi crisi, per falta de coman- pot ésser per cap concepte major Ventosa en la inauguració de l'Es« Volem, però, sense entrar-hi a
T deu i onze hores, la majoria d'e- des. No és d'estranyar que en-un que la dels fadrins, però malgrat eola-Taller de Pintura i .Escultura fons, treure a relluir uns actes que
ïles sense cobrar les extraordinà- treball d'articles de temporada els aquest precepte, que consta a les ba- '* de la Generalitat a ^Tarragona figu- demostren a bastament el que es pot
ries. Si féssim un estudi de les de- treballadors puguin passar èpo- ses de treball, la majoria d'aquests ra, a primer terme, el senyor bisbe esperar d'uns homes esquerrans ( ?)
mandes que són presentades als Ju- ques en què la feina escassegi. A la infeliços, després d'haver fet dintre catòlic d'aquella diòcesi. Un clixé que pretenen, avui, enfilar-se a la
rats Mixtos, veuríem amb gran sor- fleca no concorre cap fet dels es- de l'obrador una jornada llarga, de «La Vanguardia» ens ho ha fet direcció del Partit dels nostres
presa que moltes d'elles van acom- mentats : aquesta indústria té tot han d'anar a repartir pa per les ca- saber.
ideals.
panyades de petició d'hores extra- l'any la mateixa elaboració ; úni- ses diverses hores diàries. Aquest
Joan Casanelles, propietari de
Allò, però, que no ens podria exordinàries i molts casos que els cament, l'estiu, degut a la calor, pot treball agotador el fan els dissortats plicar, ni que volgués, el senyor Du- t e r r e s en diferents contrades.
obrers, per por de no aconseguir disminuir una mica, però no pot aprenents pel menjar, un llit de ti- ran, és qui representava l'ensotanat Aprofitant-se de la situació actual,
res, ho deixen córrer. La base fo- crear de cap manera un malestar sora dintre l'obrador amb tots els porprat en aquell acte. ;Cap institu- acaba de posar demanda de desnonamental per a eixugar l'atur obrer profund. La crisi, a la fleca, l'ha seus indesitjables habitants i dos o ció de la República, no !
nament contra dos pagesos del Prat
fóra no consentir per cap concepte de crear l'excés de treballadors fle- tres duros al mes.
Com tampoc no en representava de Llobregat amb l'única finalitat
Mentre es desenrotlla la criminal cap el bisbe Irurita de Barcelona, de substituir-los per uns altres, a
que cap treballador fes ni un minut quers, o l'incompliment de les bamés de la jornada legal de vuit ho- ses de treball. Desgraciadament la explotació que hem assenyalat més que iniciava la nova sortida dels l'entendre del poble traïdors a la
res,
altrament ratificada fa anys trista situació que han de suportar amunt, a la ciutat de Barcelona te- marxants de l'opi de la superstició causa dels rabassaires. Els demanper convenis internacionals, mentre els aturats forçosos de la nostra in- nim més de tres-cents obrers fle- romana, el dia 8 d'octubre en l'ac- dats, que varen plantar pel seu
hi hagués altres obrers del ram en dústria l'ocasiona l'incompliment quers sense feina. Si les autoritats te de l'enterrament dels soldats compte uns centenars d'arbres fruiters de gran vàlua, tenen consigatur forçós.
de les bases de treball. Si es com- prenen les mesures necessàries per morts en els successos del dia 6.
plissin, caldria buscar gent fora de i posar fi a aquesta plaga, els obrers
Calia que hom s'aprofités de la nats al Jutjat els lloguers que el
Barcelona perquè a la capital no de la nostra indústria que avui so- tragèdia d'octubre, perquè els bis- propietari, l'esquerrà Casanelles, no
A la fleca la crisi és fictícia, no té n'hi hauria prou. 'Els abusos patro- freixen les conseqüències de l'atur bes tornessin a treure el nas pels els volgué cobrar. Edificant !
Josep Terradelles, en qualitat
raó d'existir. A Barcelona, si es nals no procedeixen de la dificul- trobaran tots ocupació.
carrers de la República.
d'Administrador del diari U Opicomplissin amb exactitud les bases tat de guany ; molt al contrari, potJOSEP REBOLLAR
» * *
mo, acaba de recórrer, consignant
Aquesta setmana, davant el Tri- en efectiu el seu import, al Minisbunal d'Urgència, s'han vist algu- teri de Treball d'Espanya, contra
«El propio auditor nos ha dicho
«Se ha dicho con un enjuicia- nes causes per injúria a l'autoritat. una sentència del' Jurat Mixt de
que cuando Tauler fué a llevarle el
miento demasiado fácil: «¿Ao iban Els condemnats n'han sortit amb Barcelona que el condemna a pagar
oficio al general de la División, ya
de uniforme? Pues y a sabían que simples multes o, el que més, amb uns jornals acreditats pels obrers <ie
estaba fijado el bando declarando
era el ejército legítimo.» Tremendo un mes i un dia.
tallers, redacció i administració del
el estado de guerra en la puerta de
rn-entis para la historia de España.
Al nostre company Gramer tot diari, i reconeguts per l'esquerrà
Per
a
ésser
un
bon
militant
cal
:
la División. Si yo fuese el general
El regimiento que asaltó el Palacio just fa un any, per haver «injuriat» Terradelles, en l'acte del judici.
Batet • no quedaría nada agradecido f.
Complir amb exactitud ma- Real para contrariar la autoridad Lerroux, li van clavar dos mesos i Cal esmentar que abans de la senu mi'auditor, porque si estaba fijatemàtica tots els acords de que entonces tenía de regente Es- un dia de presó, els va haver de tència els esmentats obrers visitado el bando cuando llegó el señor
les Assemblees i dels Comi- partero, con León y Concha a la ca- complir sense embuts i encara pre- .ren Terradelles al seu domicili i
Tauler, ¿cómo le contestó a la cobeza, iban de uniforme y con los tenien convèncer el Conseller de aquest es negà a rebré'ls. Vergotès responsables.
municación pidiéndole el mayor
generales al frente. Y era la ilegiti- Justícia que li havien aplicat la pe- nyós ! ! »
tiempo posible para resolver? ¿Pues 2.
No esperar mai fer les coses midad. En la «isabelada«, O'Don- na mínima que podien imposar.
Ho sentim per ells, pobra gent, i
no era lo natural haberle dicho de
nell y Dulce con todas sus fuerzas,
demà.
per la feina que tindran a explicar» **
antemano, al entregar el oficio:
iban de uniforrrie, y era la ilegitimiHa mort el senyor Rodríguez de se quan es presentin davant del pú«Vea usted el bando que hay fija- 3Enfrontar-se en qualsevol da. El 10 de agosto, el general Sanla
Pena, periodista madrileny que blic.
do en la puerta de esta casa«? ¿Qué
lloc i circumstància amb jurjo y sus coinpañeros no iban de
importancia tiene esto? Concretal'enemic.
toga, ciertamente; iban de unifor- havia estat secretari de Lerroux i
mente, para los hechos enjuiciados
me, y era la ilegitimidad. Luego he- havia publicat unes memòries molt
«El dia 20 de octubre se publica
Defensar els nostres ideals mos tenido que pasar todos por el curioses sobre el seu pas per aquell
aqui, ninguna. Sólo tiene la impor- •£.
fins i tot amb els majors bochorno de que se deshaga la Cons- càrrec. El millor homenatge a la en los periódicos de Barcelona una
tancia de saber que nadie ha podisacrificis.
do demostrar que los consejeros de
titución de la monarquía e impon- seva memòria seria tornar a editar- noticia oficial. La firma el general
la Generalidad conociesen el estagan un poder ilegítimo; la autori- lo, encara que després s'hi hagin Batel y en ella, previene que en toCotitzar amb puntualitat.
das las relaciones entre los propiedo de guerra y que no se puede cu- 5.
dad y la tropelía iban de unifor- afegit altres dades.
tarios y los aparceros han de regir
* **
biletear en las horas y en los mi- G.
me,
y
no
un
uniforme
cualquiera,
Intensificar la tasca de prolos
contratos anteriormente suspennutos, que el precepto del artículo
de uniforme de teniente general con
L'altre dia, un guàrdia va maselitisme.
didos, en la inteligencia de que esta
42 de. la ley de Orden público dice:
inondo de capitán general en Cata- tar una dona.
«Los que se rindieran en el término 7.
Dos dies després, un altre va fe- dispu-esto a exigir las responsabiliNo deixar mai d'assistir als luña. Y en último caso, el día del
que el bando fije y no habiendo térllocs on s'ha estat prèvia- choque, el 6 de octubre, de unifor rir-se a la cuixa, a casa seva, amb dades consiguientes a quienes no
cumplan estas ordens, aplicándoles,
mino señalado, en el de dos horas,
la pròpia arma.
ment convocat. La puntua- me iba Pérez Farras.
a los que las desobedezcan, las san* **
quedarán exentos de pena.y Y el
No; el uniforme en España, por
litat i exactitud ha d'ésser
ciones del bando del estado de gue61 dice que las autoridades civiles
desgracia, no distingue la legitintí,norma de conducta.
El Govern, en un consell de mi- rra. ¡Un bando de guerra regulany militares no podrán acordar pedad de la ilegitimidad."
nistres, ha acordat reaccionar amb
Denunciar valentament i (Ossorio Gallardo, en la defensa de energia contra les campanyes de do las relaciones civiles de arrendanas del Código 'militar sino después A.
mientos de tierra! Tiene voluinen,
cara a cara totes les immode apreciar las horas de publicado
Lluís Companys.)
l'oposició republicana.
¿eh?
Porque la ley de Contratos de
ralitats
i
baixeses.
el bando. De mtodo que en el cóm* **
cultivos había sido declarada consputo de las 24 horas y en la de dos
Diu ique fins ara havia tingut titucional -por el jefe del Gobierno
Pensar i obrar per compte
horas va la libertad y acaso la Vi- 9.
un criteri molt liberal en qüestió señor Samper desde la cabecera del
propi, no esperant mai ésda de los hombres.
d'actes públics — amb els carlins banco azul, y después de eso un geser aconsellats per falsos
El señor Fiscal decía: «Desde el
idols.
Per tercera vegada van a celebrar ja hem vist que sí —, però que ara neral dice que se incumpla a favor
moniento en que se publicó el bande los propietarios, que es a favor
do, se aplica, porque no se van a tO. Multiplicar per cent l'acti- les cooperatives catalanes el seu no en serà tant.
En efecte : poden donar fe d'a- de quien obliga el contrato y conCongrés anual per tal de refermarhacer modificaciones personales.»
vitat fins ara portada a cap. se en els seus principis i convic- quest criteri liberal sobre celebració mina con aplicar el bando del estaObliga a todos los que puedan coI seguir sempre endavant.
cions i emprendre una nova tasca d'actes públics la Unió Socialista do de guerra. Por ventura hay aquí
nocerlo. Establece un régimen pseude Catalunya, l'Aliança Obrera, el letrados, profesores de derecho cide més volum.
dolegal para modelar y encuadrar
senyor Pi i Sunyer, etc.
vil, algunos, que cuando esté desliCal
que
totes
les
entitats
posin
la
la acción de la autoridad; pero si
*
*
»
gado
de la responsabilidad del Trimàxima
cura
a
estudiar
els
temes
tenemos que hay sitio donde no se
bunal
de Garantías espero que esque
es
sotmetran
a
la
seva
aprovaUn
gestor
de
les
Noves
millores
de
la
policia
:
han
ha podido recibir la noticia del
ció í enviïn llurs delegats directes, tornat a traslladar al carrer Am- criba una pequeña monografía sobando, no se puede aplicar. Es exacple les oficines de passaports, que bre esta nueva fuente del derecho
tamente lo que ha estado ocurrien- entitats de propie- per contribuir al seu major èxit.
contractual.«
Les seccions tindran lloc, com les abans ja hi eren.
do en gran parte de las causas se(Ossorio Gallardo, en la defensa de
del
darrer
congrés,
a
l'estatge
d'í/*
*
*
taris
es
din
Colilla.
guidas en el fuero de guerra de CaLluís Companys.)
nió Cooperatista Barcelonesa i la
taluña ; por esto quería yo traer las
La bandera monàrquica servia
data
fixada
per
a
dur
a
terme
les
On
el
deuen
baver
sentencias porque se ha estimado en
per embolicar farcells, per posar-la
tasques del Congrés serà la dels a les capses de llumins, per indicar
muchas ocasiones que corrió al puedies 29 i 30 de juny.
blo tal o al pueblo cual no había recollit?
els estancs i les parades de tramllegado la noticia del bando, por lo
vies, etc.
tanto no se podían aplicar sus preAra ja no es veu tant aquella lamentable bandera monàrquica pleceptos.»
COMPANY: Reparen els vostres
El Socors Roig Internacional (S.
na de rosegons de pa que duien
(Ossorio Gallardo, en la defensa de
molts llicenciats, bruta i apedaça- C.), conseqüent amb la seva missió
Lluís Companys.)
aparells de ràdio í fonofjrafs
da, però encara es conserven usos i responent al clamor popular que
poc dignes d'allò que hauria d'és- demana el retorn de tots aquells
que,
des d'octubre,
ser ensenya respectada del règim.
» *»
Reumatismo, Paràlisi, Anquilosi
, es troben allunyats de llurs
Parlant de reis, sembla que ;la amics i familiars, crida tots els hoex d'Espanya vol canviar de reli- mes nobles i liberals i totes les orDE
gió i vol tornar-se a convertir pro- ganitzacions democràtiques de Catalunya per tal de fer el que estitestant.
M A S S A T G I S T A
Tota la gent que defensa la reli- gui al nostre abast perquè sigui
Sepúlveda, 174 - Telefon 3O883
gió — talment els reis, que volen concedida una amnistia àmplia i reUrgell, 87, principal, segona
encarnar-la
i aspiren a regnar per paradora que retorni a les seves
De 3 « 6 tarda, cada dta menys els dlamenres

dies

El suïcidi estèril
«le Frossard

LA INDUSTRIA DE LA FLECA
A BARCELONA

Aquell grup de
L'Opinió

Normes d'actuació socialista

Cooperació

ara, indistintament, a Madrid o a
Barcelona. Ara la centralitzaran a
Madrid.
* **
El diputat lerrouxista Armasa
declarà, a la sessió de Corts de dimecres, que «No hi ha cap acord
de la minoria radical del qual hom
pugui deduir-ne cap recel contra
l'autonomia de Catalunya».
De la minoria radical precisament, potser no... Però de les Corts,
el Tribunal de Garanties, el Govern i molts altres organismes on
manen els radicals...
A la mateixa sessió, mentre Ventosa criticava la política <
de Catalunya, es va produir aquest
diàleg :
El senyor Guerra del Río : Però
vosaltres esteu col·laborant en aquesta política que esteu condemnant. .
El senyor Ventosa : ¿ Qué volíeu
que féssim, senyor Guerra del Río?
* * *

De l'ex-comte de Vallellano, que
fou ministre de la dictadura, a Royo Villanova, actual ministre de la
República, en la sessió de Corts de
dmarts :
«Ha añadido ,— Royo Villanova — que él sirvió una monarquía
liberal y democrática y que yo lo
hice en una autoritaria, pero he de
recordar el discurso que por febrero de '1931 ^pronuncio en Se\*fe.
exaltando aquella monarquia."
El señor Royo Villanova : Me
ratifico en todo lo que dije entonces.
El señor Calvo Sáfelo : Pues a
dimitir.
El señor Alba pide a los oradores que se ciñan al terna que se
está debatiendo.»
* »*
Pere Olleta i Millan, que té una
Metería al carrer Sant Antoni Abat,
31, és un ciutadà que ha tingut
sempre molts conflictes amb l'Ajuntament per no pagar les moltes
multes que li han clavat els inspectors d'Higiene perquè aclaria la llet.
Ara, hom l'ha nomenat delegat
del barri del Pedró.
llars tots els que caigueren per haver lluitat per la consecució de llurs
ideals.
Tota la premsa popular es fa ja
ressò d'aquest sentiment expressiu
de milers de treballadors de Catalunya. A Madrid un Comitè pro-Amn i í ï l Ï 3 ; lujralmpnf rim^Ht.lllt

per A. R E N A R T

i

Propaganda elerical
Copiem d'un full que els encrostats reparteixen per Barcelona:
«CATÒLIC ! Malgrat els esforços
realitzats, a Barcelona hi ha encara
25.000 infants sense escola I I Les
barriades extremes de Barcelona
són un cau de VICIC I CRIMS
(quina por! ), perquè no hi ha prou
Escoles Catòliques.
»A l'esquerra de la Rambla, sobre un cens de 15.000 alumnes, s'hi
eduquen només catòlicanient 5.000
alumnes.
»A la barriada de Sant Martí
(Clot), sobre un cens de 6.000 alumnes,
n'assisteixen a escoles catòliques únicament 1.500 alumnes.
»A la barriada de la Sagrada Família, sobre 16.000 alumnes, reben
educació religiosa solament 845
alumnes.
»A la barriada de Sants, sobre un
cens de 10.000 alumnes, sols s'hi
eduquen catòlicament 2.400 alumnes.»
Ara que aquests senyors consideren que no van a l'escola els nois i
noies que no reben educació confessional.
Si compten així poden afegir-hi
els 25.000 que no en reben de cap>
mena, més els que es quedaran sense escola així que els jesuïtes s'apoderin altra vegada dels edificis
que els seran tornats.

lUDalll DETULI l (MM

iiuTíümini
SISTEMA NOU
R À P I D
S E N Z I L L
S'aprèn a tallar
tota mena de vestits en poc temps

Socors Roig
Internacional

TALLERS "ZEUS"

Apflia

ha celebrat el seu primer acte públic.
El Socors Roig Internacionales.
C.) entén <jue també a Catalunya há
d'ésser legalment constituït el Comitè Català prò-Amnistia que agrupi totes aquelles organitzacions polítiques i professionals que creuen
un deure llur esmerçar el seu esforç
per tal d'assolir aquesta obra reparadora.
El S. R. I., disposat a prestar suport i col·laborar en quantes iniciatives tendeixin a aquesta obra, invita totes les organitzacions populars
i democràtiques de Catalunya per
tal d'anar pràcticament a la constitució d'aquest Comitè Català pròAmnistia i legalitzar-lo degudament
per tal d'emprendre tot seguit l'actuació pertinent i assolir en termini
immediat una àmplia AMNISTIA
per a tots els presos polítics i socials.

Höre* de claue: d e 3 a 6 o d e 7 a 9
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