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B A R C E L O N A

Untó Socialista, de Catalunya.

Eli marxa, obrers, cap a la
victòria del 16 de febrer
Editorial

AMNISTIA

R) Front d'Esquerres ja està constituït. Des de
l'ala drettt del republicanisme sincer fins a l'ala esquerra del proletariat. A un costat la conxorxa LligaCeda-Monàrquica-Sfrape.rlista.
A l'altra republicans,
socialistes i comunistes, Fronts perfectament delimititts i df trajectòries inconfusibles. La massa ciutadana
de Catalunya podrà dipositar el vot a 'les urnes a\mò
[le coneixttnent de causa. Sense dubtes ni remordiments de consciència. Potser mai, en la història social
t potttica de Catalunya i E.ífanya, s'han presentat
unes eleccions més clares i de fins més concrets i clarissims.
Les posicions són netes, diàfanes.
Front del desordre: Anli-repúbliía, anli-Eslatut,
anli-ctmnistia, nnti-llibertat i anti-justlcia social.
Front d'esquerres: República, Estatui, Amnistia,
Llibertat i Justifia Social.
Qui pot dubtar en l'opció? Ningú que s'estimi per
republicà, ningú que s'estimi per catalanista, ningú
que desitgi l'alliberament de tots els empresonats polítics i socials, ningú que exigeixi justícia en l'ordre
social; ningú, ningú... pot dubtar.

Constituït f i Front d'Esquerres manca acabar la
tasen d'acoblament df candidatures. S'ha donai ja, però, ei pas més important, cl pas més decisiu. La tasca
que manca acomplir és qüestió de moments. Del proper
diumenge ii dimarts seran donades a l'opinió pública
les candidatures del Front d'Esquerres, l haurà començat la batalla. La batalla que ha de. culminar jorçosamfnt afiib ¡a victòria rotunda i decisiva del Front
d'Esquerres.

Him llegit Li nota de La Publicitat. Ens ratifiquem
en ris concept f s ivríits en et nostre editorial de la
setmana passada. Fem constar, però, que la nostra
nota inarctTi·ii una orientitelo, una posició tàctica i ideològica que ningú ha d'ignorar ni ha d'cstranyar-se'n.
Estant, en virtut de les circumstàncies que estem vivint, f x plisada amb molta de serenitat i de comediment. \'o ha estat (¡ivi la rl·flica, que conceptuem de
barroera i pocnsolia. En el seu degut temps contestarem i iifiïirirfni punt per fuñí perqué la férem pública,
i replicarem ben contundfnmení les imputacions que
d'una manera tant gratuita se'ns fan. Al temps, i per
ara silenci.

Atenció als lladres de la
democràcia II
Els que a tota hora parlen de democràcia i que repetiren fins a l'esgotament cl tòpic del carrer de
Casp, estan preparant la gran estafada demòcrata ;i favor llur.
Proves ?
Hi ha una infinitat d'aquests senyors que voten a Barcelona i al
poble on estiuegen. A Masnou, Caldes d'Estrac, Sant Feliu, La Garriga, etc., residències d'estiueig, hi
ha un crescut nombre de demòcrates
que es[«ren anar-hi a votar després de dipositar llur vot ilegal a
Barcelona. Cal que, des de cada

poble, els centres del Front republicano-obrer donin immediatament
les llistes dels individus que tenen
vot a llur població sense tenir-hi la
residència efectiva.
Hi ha el cas denigrant de la coacció descarada que els de.mbcra.ies
fan a les minyones de servei. Quan
ells cridaven en defensa de la democràcia, nosaltres acabàvem de
trobar-nos amb una sèrie de casos
on el chantage polític a la democràcia era patent. En els col·legis
de Barcelona havíem de suportar
que darrera d'una infinitat de se-
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nyors de casa bona, entrés a vot a r , com un gösset, una noia ignotant que, tremolosa, sota l'aguait
del seu amo, dipositava la papereta amb la qual enfortia més les cadenes del seu esclavatge.
I quan es parla de legalitat, ¿ no
s'ha de pensar amb aquestes coaccions criminals?
Cal que tot ciutadà, dintre del
medi on es trobi, procuri comprovar els casos concrets d'irregularitats d'aquesta mena, i, a poder ésser, d'explicar, amb els mitjans al
seu abast, a aquestes pobres noies,
que llurs amos els fan votar contra
elles mateixes, contra llurs famílies
camperoles i contra els llurs futurs
companys en la vida : contra els
treballadors. SERRALLONGA

Les presons d'Espanya ¿ de Catalunya estan plenes de treballadors. Tots esperen la llibertat. No
el perdó, perquè no tenen per qui;
arrepentir-se. Cambó, l'home dels
negocis del catalanisme, acaba de
manifestar que les dretes també els
alliberaran. No ko creiem, en primer lloc, i en segon tampoc ho acceptem. La Lliga vol alliberar-los
quan hagin fet acte de conlrició,
quan surti dels seus llavis la petirctó de clemència. I els treballadors
que ompliren les presons el 6 d'octubre no tenen de que arrepentir-se.
Lluitaren per la llibertat, per l'Estatut, per la Justícia Social, per la
República, i avui, tant els empresonats com, els que han estat alliberats,
tornaran i ¿ornarem a lluitar amb el
mateix ímpetu i braó per les causes
que aleshores ens dugueren a la
lluita.
No demanem ni exigim amnistia.
La volem aconseguir. La imposem
coin un fet fatal. La victòria del
16 de febrer és l'alliberament de tots
els empresonats polítics i socials.
Nosaltres demanem que tots els
ciutadans votin la candidatura del
Front d'Esquerres perquè voten la
ratificació de confiança als homes,
republicans i obrers que el 6 d'octubre s'aixecaren contra la reacció i
el feixisme.
Volem que quedi ben clar. Al
16 de febrer no es vota per V amnistia que vol dir perdó, es vota
per l'alliberament incondicional;
més clar, encara, fer la ratificació
de confiança als, homes que caigueren vençuts en la lluita contra els
enemics de la República, l'Estatut
i la Justícia Social.
Pensin els obrers que una amnistia de dretes fóra vergonyosa i
infamant. Els empresonats del 6
d'octubre exigeixen llibertat. \Lliberfat dels seus companys i dels
amanís dels ideals pels quals caigu'êren.

Cap a la selecció
El company J. Aleu ens parla,
en el darrer número de JUSTÍCIA
SOCIAL, de l'interessant tema S'imposa la selecció.
No cal dir que estem completament d'acord en tot allò exposat
pel nostre company. I per palesar
que hi estem d'acord, demanem a
tots els companys que se'n facin
ressò, i que de la teoria es passi immediatament a la pràctica. És a
dir, que tothom faci el que estigui
al seu abast per tal que els Comitès
de les Seccions de la U. S. C. puguin estar assabentats de certa individus que sols esperen que arribi
el moment per demanar l'ingrés.

Sempre ha estat norma en els partits democràtics, que en demanar
l'ingrés un ciutadà, vagi la sol·licitud avalada per un altre company
ja pertanyent a la col·lectivitat. Així
s'ha fet sempre en el nostre Partit.
Després, aquestes altes són llegides
a l'Assemblea per tal que si el company que ha avalat la sol·licitud ha
estat enganyat pel sol·licitant, sigui
l'Assemblea la que pot desfer l'equivocació.
I per tal que no hagi de veure's
l'assemblea obligada a rebutjar socis després d'ésser acceptats pels
Comitès, cal que tots els afiliats informeu de totes aquelles pintes que

Després de Pich i Pon,
Trenta anys de capitalisme t de mala administració
ens farien molt de mal si arribaven
a entrar als nostres rengles, donant
llurs noms i estar contínuament a
l'aguait.
Recordo que l'any 1931 foren
molts els que, tot i aspirant a ésser
admesos als Sindicats de la U. G.
f., llur proposta signada per afiliats de la mateixa secció a la qual
desitjaven pertànyer, no va passar
del tauler d'anuncis, ja que altres
company9) en llegir les propostes de
soci, anaven directament a la Comissió Executiva i exposaven amb
tota claredat i sense embuts l'espècie de company que era el nou aspirant. Malgrat aquest control, encara varen passar-ne alguns, els
quals haguérem d'expulsar en veure que llur actuació no era la que
calia per a poder ostentar amb orgull el títol d'afiliats a Sindicats
Je la U. G. T.
El que hem dit de la U. G. T.
podríem dir-ho del P- S. O. E., en
el qual militàvem aleshores.

Però en l'article del company
Aleu hi ha un altra aspecte que ens
interessa força destacar. I és precisament aquell dels convencionalistes. D'aquells que ingressen a un
partit — sigui quin sigui — per a
satisfer llurs necessitats de cara
sempre a l'enfilament personal, i
també, com vulgarment es diu, de
cap a la menjadora. D'aquells altres que tal com ho exposa el nostre company, (¡certs tipus que tenen
ui: càrrec que els fou atorgat —
crec que diu equivocadament — en
temps normal, etc., etc., quart paràgraf», dels quals no hi ha a fer
més que una cosa. Que hom denunciï llur conducta al Comitè de la
Secció on corresponen i que els jutgi l'assemblea després de fet el corresponent expedient.
Ã treballar, doncs, per tal de purificar els nostres rengles, per si
dintre d'ells hi ha algun indesitjable. -

C. S.

Publiquem els articles signats sota la responsabilitat de l'autor

Decididament, cai
guanyar les eleccions

Les comarques S E C C 10
ARENYS DE MAR
El dia de Cap d'Any es celebrà
a la nostra vila una conferència organitzada pel grup Abad Deàs (F.
J . C.) i a càrrec de l'enginyer J. de
Ruiz Hébrad. Es veu que amb els
capellans no en tenen prou per a
captar ànimes per al cel, que també
tenen enginyers i tot. Deu ésser per
fer-los ei camí per anar-hi !
Entre altres coses es lamentà el
conferenciant que cada dia hi ha
menys catòlics a Catalunyr, que les
joventuts s'aparten d'ells cad< dia
més, i digué que la principal causa
d'això és culpa dels dirigents del
catolicisme i ia poca fe que tenen
en Déu els seus militants. Conegué
que havia parlat una mica dur, amb
eis seus, i aleshores es va batre en
retirada, dient que el dia que retrec
bessin la fe perduda tot el futur de
Catalunya seria seu.
No veuen que la gent es cansa ja
de les mentides que prediquen i
se'n separa d'ells, cada dia més,
ingressant als partits de classe com
la J . S. C. i la U. S. C., que treballen per la veritable justícia social.
—Corresponsal.

El C.
candidats
Degut
recomana

O F 1C l A L

E. ha „cursat a, les Seccions les convocatòries .per a l'elecció de
en l'avant-votsció reglamentària del nostre partit.
a les -circu.mstàncies anormals atravessades darrerament el C. E.
cl 'més estricte compliment 1 del contingut d'aquesta circular.

El C. E. .de l'U. S. C., davant la convocatòria d'eleccions al Parlament espanyol, s'ha vist precisat a ajornar la convocatòria del Congrés
últimament acordat en el darrer ple del Consell Directiu del Partit.
PREGAT,
La «Unió d'Empleats d'Oficines» comunica que havent estat aixecada la clausura a la Gasa del Poble (Primer de Maig, 7), ha reemprès
les seves activitats i atendrà els seus associats tots els dies feiners, de set
a nou del vespre, en la Secretaria núm. 2.
,.

• •

' "

'• '• ' ' A V I S - ' •

Després d'any i mig'de'clausurà de la nostra Casa del Poble, Pau
Iglésies, núms. 1 i 3, la Junta Directiva es complau en posar a coneixement de tots els afiliats que ha estat novament oberta.
Telegrames tramesos „per la Joventut Socialista de Gatalunya per
acord del seu Congrés de constitució :
Al president del Consell. — Madrid. — Congrés de constitució de la
Joventut Socialista 'de Catalunya, demana immediata, reobertura del
Centre de Dependents del Comerç i de la Indústria i, funcionament de
la secció permanent d'organització i treball. — J. Figueres.
Al company Joan Comorera. — Puerto de Santa Maria. — Congros
de constitució de la Joventut .Socialista de Catalunya (D'SC i PCI1') acorda trametre-us la seva adhesió i saluda en vós a tots els companys empresonats polítics i socials. — J. Figueres.
Al camarada R. González, Peña. — Cartagena. — Joventut Socialista
de Catalunya saluda -a tots els empresonats d'Astúries i renova adhesió
esperit 6 d'octubre. — J. Figueres.
Embaixada d'Alemanya. — Madrid. — Joventut Socialista de Gatalunya exigeix llibertat de Thaelmann i demés empresonats antifeixistes. — J.. Figueres."

TORDERA
Rebem :
«El proppassat dissabte, dia 25,
Falten quatre setmanes per a les eleccions. És hora, doncs, que els par- a les nou i mitja de la vetlla, s'etits i llurs homes representatius des de la premsa i des de la tribuna, pro- fectuà en aquesta localitat un gran
cedeixin a intensificar la propaganda per tal d'assegurar el triomf de les míting d'afirmació socialista i en
candidatures esquerranes i obreristes. Avui és necessari que la victòria defensa del Front d'Esquerres. Hi
sigui nostra i que sigui completa i absoluta .Sortosament tenim a favor assistiren delegacions de Pineda,
nostre molta feina feta en aquest sentit, feina feta la major part, no pas Palafolls, Blanes, Malgrat, Foper nosaltres, sinó pels nostres adversaris en aquests últims dos anys, en gas i altres poblacions veïnes. El
què sense escrúpols han pogut governar el nostre país lligaires, cedistes company Balmes, vell militant de
i radicals i que, ja no cal dir-ho, han tingut temps de sobres per a posar la localitat, presenta després de
a prova llurs dots de govern i llur capacitat política, malmetent precisa- breus paraules exhortant a tots els
ment el que amb més encert realitzaren les Corts Constituents, de grata companys a votar la candidatura
memòria, desfent i destruint les essències mateixes del règim que el po- del Front d'Esquerres, els comble lliurement va donar-se el 12 d'abril del 1931. No em proposo pas ací panys oradors : M. Massagué, F.
detallar el que ha succeït durant aquest bienni negre de les dretes ; fóra Duran Roseli, A. Vilella, P. Sauna feina, més que llarga, inacabable; altrament, en línies generals tot- la Berenguer i E. Granier Barrera.
Tots els oradors s'expressaren en ble mos de pa es veu obligat a venhom ho sap. Ha estat un període llarguíssim de política baixa, de maniotermes
durs i contundents contra la dre el seu, esforç, dels amants d'una
bres, de traïcions, d'escamoteig, d'immoralitats de tota mena, de netasca
governamental
realitzada per societat, més 'humana, és : • únir-se
gocis tèrbols, de delacions i de repressió excessiva, cruenta i criminal.
amb totes les seves forces, procula
conxorxa
Lliga-Ceda-Radical.
No cal dir que davant del punyent i dolorós espectacle que en tots els
rar d'entendre's' mútuament amb
aspectes ofereix avui Espanya, després d'haver passat pel poder els ho- Posaren al descobert tota la immo- els
diversos sectors obrers, estremes de YSíraperlo i de l'afer Tayá, tothom sabrà complir el seu deure i ralitat administrativa i acabaren nyent-se amb una fraternal abraçael triomf per part nostra està garantit i assegurat. Els obrers principal- demanant a tots els ciutadans que el da i amb la plena convicció que, de
ment ens hi juguem masses coses perquè puguem permetre novament una dia 16 de febrer votin les candida- fer aquesta aliança, rebutjarem |i
altra etapa de -pacificación dé los espíritus o à.'ensanchamiento de la base tures del Front d'Esquerres pel res- vepcerem els enemics de la nostra
de la República per exemple, tant si el que ho ha de portar a terme es diu tabliment de l'Estatut, la llei de llibertat.
Contractes de Conreu i l'amnistia
Lerroux corn si es diu Maura.
L'objectiu final ha d'ésser:
Són tants els greuges rebuts i tan profundes les ferides sofertes, re- dels trenta mil empresonats.»
Emancipació del proletariat, regucents i sagnants encara, que no és possible que ei poble es manifesti d'al- ST. VICENÇ DELS HORTS larització dels mitjans de vida, sotra manera que barrant el pas fulminantment a la reacció monarquitzant
cialització de la propietat privada,
LA LLUITA FINAL
i vaticinista capitanejada avui per en Gil Robles, i doni el seu vot al
destrucció completa del privilegi i
Front Popular, facilitant, així, el triomf esclatant i decissiu de les forces
S'APROPA
desaparició de l'impcii jesuïtic.
republicanes i socialistes.
La febre de superioritat ha fet
Així veiem com i'entesa entre els
No obstant, però. no podem ni devem restar inactius ni creuar-nos de possible la divisió de la humanitat sectors eminentment obrers es fa
braços esperant tranquil·lament el dia 16 de febrer. Pensem que pel que en dues castes desiguals : els privi- més que necessària, imprescindible
fa referència a Catalunya la Lliga, el partit antiobrer anomenat catala- legiats per una banda i els explo- Units no caldrà cap esforç per tal
nista, amb tot i que en la seva trajectòria de trenta anys no s'hi registra tats i els oprimits per l'altra.
d'esfondrar l'obra eixorca del cares més que traïcions a la Causa de Catalunya, en un acte celebrat fa poc,
Així hem vist i veiem com cada pital. L'hora de la lluita final s'a
amb aquella solemnitat que tenen tots els actes de la Lliga, en els quals home, en voler obrir-se pas entre propà ; no són moments de perdre
en Cambó obsequia a la seva clientela amb una peça oratòria de les seves, la societat, es troba lligat, trabat el temps en eufòries ni antagonisd'aquelles que per ésser digerides convenientment pels seus disciplinats per unes lleis que li regulen la vi- mes, res d'hegemonies de partits,
oients, es subdivideixen en dues o tres parts, va prometre que ells gua- da, unes lleis que si bé en la seva res de distincions. Com a classe
nyarien les eleccions. Ara, que si pot dir-se, nmgú dels que l'escoltava dissort hom no ho recordarà, en proletària que som, hem de, lluitar
se'l va creure.
canvi fan sentir tot el seu rigor per la pròpia independència i alhoÉs clar que el fet que Cambó hagi dit que guanyarien les eleccions quan tan sols intenta manifestar-se. ra per la llibertat de tots, fent posno ha de preocupar-nos gaire perquè contràriament al que succeeix a la
És en va el seu esforç de pro- sible, amb aquesta entesa, una inC. E. D. A. que tenen la sort. segons ells, de poder dir que el jefe no testa per les injustícies i de l'inhu- discutible victòria sobre el nostre
se equivoca nunca, la Lliga, una de les desgràcies que de sempre ha patit, mà procedir d'aquells que viuen ro- enemic comú.
és que el seu «jefe» no n'ha endevinat mai cap. Caldrà que recordem, no- dejats de totes les comoditats, gràVILA
més, que després d'haver dit que no vindria la República, a les 48 hores cies a l'esforç gegantí de milers
£'
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estava proclamada a tot Espanya. Però, si bé és veritat que no ens ha de d'éssers condemnats a la fam i a
LLINARS
DEL
VALLÈS
preocupat pel fet d'haver-ho dit Cambó, si tenim en compte amb la la misèria més espantosa, per tal de
<•;
forma que ho va dir: «Que guanyarien sigui com sigui i sense reparar mantenir els eterns capricis i posició
El diumenge passat tingué lloc
amb els mitjans per assolir-ho», això ja és tot una altra cosa; això, en privilegiada dels paràsits acapara- l'anunciada conferència del comels termes tècnics i electorera de la Lliga, vol dir segurament manipulant dors de l'energia humana.
pany Joan Forment al centre d'ese
des de Madrid i des de tots els organismes i Corporacions públiques de
'totes aquestes 'infàmies co- querra de la nostra vila.
;D
Catalunya que usurpen indegudament tots els seus homes per fer impos- meses per la plaga capitalista, el
El local estava pleníssim. L'orasible «sigui com sigui» el triomf de les esquerres que a hores d'ara ja es proletariat espanyol en serva ac- dor fou presentat per Josep Serra,
dibuixa i va prenent forma en l'ambient, malgrat totes les profecies de tualment un sens fi de dolorosos re- amb un parlament enlairat i pulcre,
Cambó.
cords.
tal com ell sap fer-ho.
Per la nostra part, contra els desgraciats auguris de Cambó hem de
La repressió sanguinària goverConcedida la paraula a Forment,
dir que no solament guanyarem les eleccions, sinó que el nostre triomf namental dels fets d'octubre, ha aquest començà la seva conferència
serà una cosa imponent i definitiva i amb aquest fi cada un de nosaltres fet possible avui l'acumulació de sobre el tema «Z« nova República»,
des del seu lloc respectiu hi esmerçarem el nostre concurs i la nostra col·la- totes les voluntats del poble obrer, fent un esbós històric de les famoboració, treballant amb tot l'entusiasme i en la mesura de les nostres establint una sola consigna i una ses Corts de Cadiz del 1812, comforces i aptituds, amb la certesa que la nostra victòria tindrà aquella sola bandera : Front únic, Amnis- parant-les amb les Constituents del
amplitud i grandiositat que exigeixen — per llur gravetat — les cir- tia !
1931, i seguint per sobre els esdecumstàncies de l'hora present.
El deure sagrat de l'home cons- veniments més remarcables de la
JORDI FUSTER
cient, de l'home que per un misera- història del segle passat, ens féu

ESCALES avall!
ESCALES avall!
ESCALES avall!
veure claríssimament la lluita aferriçada de la vella Espanya del
clericalisme trabucaire i del feudalisme agrari, amb la nova Espanya del 14 d'abril, amb la qual els
catalans ens podem entendre. Parlà de l'obra destructora de les dretes, de la repressió brutal del moviment obrer d'Astúries, que endolà
el cor dels homes sensibles i l'emplenà de santa indignació contra
aquells bàrbres que ho perpretaren, i digué com a tot Espanya un
moviment esquerrista s'apresta per
a la lluita que s'apropa, i un cop
triomfant anirà decididament cap a
la construcció de la nova República, que en l'ordre cultural acabarà
amb l'analfabetisme, sembrant escoles arreu del país. En l'ordre social, realitzarà d'una faisó fulminant la reforma agrària, acabant
amb els latifundis i grans propietats i donant satisfacció a les ànsies de justícia i llibertat dels pobles d 1 Iberia. Per últim, féu una
crida abrandada a tots els ciutadans i especialment |& les dones,
perquè en la propera lluita electoral procurin el triomf dels homes
d'esquerra, per tal d'aconseguir la
llibertat als trenta mil presos que
sofreixen a les presons de la península i retornar-los a les seves
llars.
L'orador, durant el transcurs del
discurs i en acabar, fou aplaudit
amb entusiasme. Assistiren a l'acte representacions dels pobles de la
rodalia, Cardedeu, Vilamajor i
Sant Pere de Vilamajor, que saludaren a Joan Forment.
L'acte fou un èxit. Joan Forment es guanyà immediatament
l'atenció de l'auditori, que escoltà
amb viva emoció la paraula eloqüent, emocionada i enèrgica que
d'una manera clara i senzilla sortia del seus llavis corprenent a l'auditori i demostrant la seva sòlida
cultura.
Joan Forment deixà entre nosaltres una grata impressió.
MARTI PUIG
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Brètols!

¡Voteu la candidatura Iligacedomonarqutcocarllîiostraperlistana 2
Justícia a les dretes
Els observadors ingenus han so- nomia i en tot ordre d'activitats
fert, un petit astorament en consta- utilitàries.
tar per u» uaüua que ha publicat
¿Es que bi ha algú que ignori
l'Uf tema internacional del Treball aquest fet? ¿Es que ningú mitjaque bspanya és el país del inón on nament preparat podia dispensar
oi noniure dels sense feina ha aug- el més petit crèdit a la campanya
mentat en majors proporcions du- absurda de la gent ue dreta? ¿i¿ui
rant l'any l«3o. Del novembre de es que s'ha apropiat barroerament
lua4 a la mateixa data del 193ó l'a- eis estalvis deis treballadors i dels
tur hu minvat considerablement a petits burgesos i ha dilapidat en emtot arreu, i existeixen nou excep- preses intelices, sense oase i sense
cions, al davant de les quals figu- càlcul, 'íes economies centenàries i
ra Espanya, que de 029.730 passa previsores del poble català? ¿roa 780.242, o sia un augment de uran donar la culpa als governs
150.512. La segueix Holanda, amb ü'esquerra de les taludes vergonyoun augment de 53.010 i França ses, dei balafiu inaudit i de les deamb 37.233. Suïssa, Irlanda, tíul- preuacions perpetrades aquests uaigàrm, Letónia, lugoeslàvia i Nova i-ers anys contra l'incaut accionista
¿elauda assenyalen augments sen- o obligacionista modesi que ha pose importància. Les deficiències in- sat la conliança en aquests genis
formatives i estadístiques d'Espa- ue les finances catalanes?
No és possible examinar xifres
nya obliguen a acceptar la xifra de
780.242 parats com a punt de refe- sense que surti palesa la demostrarència, establint, però, que el nom- ció de la ineptitud ae les dretes i
bre d'obrers sense feina en acabar- la ficció de la seva propaganda dese l'any 1935 ultrapassa en molt el magògica i truculenta. L'índex de
la construcció a Barcelona i les prinmilió.
Cal fer justícia a les dretes. La cipals poblacions de Catalunya, que
propaganda desfermada contra la lany 1931 és mantenida, encara a
gestió del Govern Azaña, els anun- 1042 amb relació ai !«*&, va descis catastròfics i els mals averanys cenuir a 6i'9 en 1934, continuant
de la «bona» premsa durant el bie- la baixa en els primers mesos de
ni nefast encara és l'hora que fan 1935. Des de 1931 s'han desvalorat
rodar el cap a molts ciutadans de en més d'un cinc per cent els probona fe que segueixen desorientats uuctes vegetals i industrials indíí perplexos. Nosaltres no hem de genes i han augmentat els preus
contribuir a la confusió i en el pos- uels productes animals, gairebé tots
sible hem de donar els elements de d'importació. L'índex de ia llana fijudici indispensable per tal que to- lada condicionada a Catalunya, que
ta intel·ligència normal pugui re- en relació a 1925 era de 158'1 en
trobar el seu nord i pugui fer a les 1932, baixa a 125*8 en 1934 i no augdretes la justícia que mereixen. No menta sensiblements en 1935. El dels
és gens negligible el resultat de la filats de cotó, que era ae U7'3, baixa
seva cridòria, ni podem desconèi- a 91'4, i el de la seda artificial baixer a les dretes el mèrit d'haver xa de 113'5 & 80'2. Baixa el consubvertit la base del coneixement sum de carn, el de carbó entrat al
i de la comprensió atribuint a la port de Barcelona, el de vagons de
gestió recta i moderadíssima dels cereals i derivats entrats a les nosGoverns esquerrans conseqüències tres estacions, l'índex del moviruïnoses per a l'economia del país. ment de vaixells & tots els ports,
JU'atur forçós a Espanya, amb go- com el de mercaderies i passatgers,
vern de dretes, augmenta vertigi- tant marítim com terrestre. Baixa el
nosament. Es innegable. Les dades moviment d'especulació a Borsa,
oficials de Catalunya assenyalen un baixa la natalitat tan sensiblement,
augment mensual constant : en el bligacions i, per baixar tot, fins
mes de març del 1935, l'Oficina baixa la natalitat tan sensiblemen,
Central Coordinadora del Servei de que de 18'65 per mil en 1931, es poCol·locació registrava 31.242 parats; sa a 16'3i en 1934, amb una baixa
en el mes d'octubre, 56.386. El més molt més pronunqiada enoara en
alarmant és l'anàlisi d'aquest aug- 1935.
Cal fer justícia & les dretes. I per
ment. En la indústria tèxtil, ue
7.090 passen a 14.822; en els tre- fer justícia als que deliberadaballs agricoles i forestals, de 3.759, ment i a consciència deformen la
passen a 10.707 ; en el ram de la veritat i tracten de desorientar el
construcció, de 5299, passen a 8.145; poble i espantar les ànimes de canen transports terrestres, de 592, ti, que en matèria de criteri i dispassen w 1.076; en el ram de la fus- cerniment sempre van a lloguer,
ta, de 980, passen a 2.679; en co- cal dir la veritat sencera i afirmar
merç en general, de 1.353, arriben que les dretes, des del poder, no
a 2.520; en banca, assegurances i són completament responsables de
oficines, de 755, arriben a 1.399. I tot aquest desori, com tampoc no
així, en totes les activitats bàsiques serà d'elles el mèrit si un dia rede l'economia catalana, es duplica torna la prosperitat i es reverteixen
en l'espai de set mesos el nombre les xifres i les dades que estem
examinant. Tot s'endevindrà sense
d'obrers en atur forçós.
Aquesta davallada espantable s'ha elles i a pesar d'elles, car no es nedonat precisament en els temps fe- cessita aprofundir massa per a
liços dels Governs Lerroux-Gil Ro- comprendre que quan una malura
bles i en els moments que la Lliga no exhaureix l'organisme és que
Catalana, plena de fervor patriòtic s'ha convertit en un paràsit perfeci amb el bagatge de la seva omnis- tament suportable. Les dretes rociència, ha anat acaparant cautelo- seguen i mengen, és veritat, i
sament tots els llocs de comanda- aquests últims anys han demostrat
ment. Es una puerilitat dir això i una voracitat i un neguit propi del
no se'ns acudiria a nosaltres si ells que preveu la fi del banquet amb
no es passessin la vida esgrimint el redreçament d'aquesta parròquia
aquests tristos arguments. Perquè, mansa i resignada que fins ara haper afectar el curs de l'economia i via servit de pastura. Però la saexhibir resultats desastrosos com nitat i la vigoria del nostre poble
els que es registren ja fa anys, no absorbirà i assimilarà aquest pus
tenien necessitat d'usurpar el po- que si no es fes tan visible ens esder ni atropellar els sentiments de talviaria moltes vergonyes.
Les dretes no tenen la culpa d'ésla majoria dels ciutadans, car, en
el govern i fora del govern, són ser mal educades i de no saber disells els primers responsables de simular la seva ingènita incapacil'esfondrament material del nostre tat i de creure que aquest país sepaís, car ells i ningú, només ells, rà sempre una colònia dòcil i que
han tingut i tenen els llocs de di- es deixarà estemordir amb la seva
recció, de privilegi i de preeminèn- cridòria grotesca tota la vida. No
cia en totes les branques de l'eco- veuen que ja no és hora de fer bar-

rila i que les coses s'estan posant
molt greus; que Catalunya es liquida, que Espanya s'enfonsa i
que aviat catalans i espanyols hauran de prescindir del luxe de tenir
dretes. Nosaltres els fem justícia i
no les fem responsables de tot el
desastre. Caldria que elles s'acollissin a la nostra tolerància i fessin
tot el possible per a no fer gaire
nosa. Quan tants dolors truquen a
les portes; quan les perspectives
són tan negres, el que no té abnegació, ni capacitat, ni voluntat, el
millor que pot fer és decantar-se i
deixar que ho adobin aquells a qui
més cou. Potser no saben que ja en
els primers temps de Marx aquest
deia que els treballadors no tenien
res a perdre en la. lluita si no eren
llurs cadenes. Veiam si els del
front antimarxista necessitaran demostracions més clares i exigiran
l'aplicació d'una justícia més 'vindicativa que la nostra!

Els antiestats l el poble

L'actual posició política que ofereix avui la nació espanyola, és, <en
molts aspectes, semblant a la de les primeries del segle passat.
Si una diferenciació es troba entre aquestes dues èpoques consisteix 'en
el següent : Que així com tot el segle Xixè. els antiestats Església i Esèrcit exerciren la total hegemonia nacional, sense que ningú pugui 'opöskrhi un mur de contenció, avui aquests antiestats veuen reforçada Mr potencialitat — no endebades afeblida per una sèrie de contingències 'd'espai i de temps — amb l'aportació d'un formidable nou estament què ve
a ésser per antonomàsia el veritable antiestat que disposa de tots el* ressorts de control per tal de fer moure al seu albir l'engranatge del règim
burgès: el Capitalisme.
Però si bé és veritat que en l'organització estatal espanyola ha fet la
seva aparició aquest nou dement absorvent, amb el que va de segle també
ha anat perfilant la seva silueta, primer, per després adquirir ja personalitat pròpia ben destacada, un estament que fins fa poc caminava a les
palpentes i tenia descohesionada la seva força expansiva : el Poble.
I aquest poble que dispers, difós per l'ampla àrea nacional vitorejava
fa poc més d'una centúria al rei més canalla i més pervers que ha tingut
la humanitat ; aquest poble que esclavitzat i tamolenc contemplava impassible com uns generals-politics distreien llurs ocis jugant a la rateta
amb les institucions, aquest poble que, inculte, abandonat i submís, donava la seva sang en lluites estèrils de veïnat, aquest poble entra, "inic vacil·lant però. en el frontis del nostre segle XÏA. per a cönvertir-se, en. el
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transcurs d'uns anys, en aquella força gegantiïna — fantàstica visió de
Marx — que remouria tots els 'antiestats — folls de pànic per la incomprensió i egoisme — per aglutinar-se en un sol «feix» i aferrissadament
Aportacions econò- combatre-la per tots els flancs : la força del proletariat.
Suara, abans prou era possible disposar i manejar la «cosa pública»
miques
negligint', deixant de'banda aquest factor. Això fa que, durant tot'el
Les eleccions absorbeixen xi- vuit-cents, totes les situacions polítiques depenguin, amb una prodigalitat pasmosa, del bon o mal humor amb què s'ha despertat un O'Donnell,
fres considerables.
Espartero, un Narvàez o un Prim.
Cal que ningú no deixi d'apor- un Ara,
avui, és tot una altra cosa. I no és que la majoria dels generals
tar el seu donatiu per tal d'ajudar
actuals
siguin
diferents dels que es ¡(pronunciaven» en el vuit-cents, no.
a afrontar les despeses de la llui- Són iguals o pitjors.
Unamuno ha dit encara que, de comandant per
ta.
amunt
els
militars
tots
són analfabets.
• „i :<•>••
À la Casa del Poble (Primer de
I
no
és
que
també
moltes
vegades
no
es
llevin
de
mal
humor.
que
Maig, núm. 7) i a totes les enti- passa és que, així com els de suara es «pronunciaven» per entrar deEltanda
tats de districte s'han obert llistes en
la governació de l'Estat sense trobar cap ínena d'obstacle, els d'ara
de subscripció.
tenen el precedent de l'any 23, en què un general — tot i ésser ben acollida la seva ((pronunciació» — al cap de set anys i escaig arrrossegava
darrera seu tota la voluminosa i vella carcassa de la institució monàrquica.
I és que el poble ja comença a ésser major d'edat; i és que el-poble
ja no és aquell que crida ¡ vivan las caenas ! del temps f emanai.
El poble avui comença a tenir una consciència que si encara no és ben
definidament de classe, va pels camins d'ésser-ho en la, seva total extensió
a no tardar.
.
Dissortadament encara hi ha aquest petit confusionisme entre petita
burgesia i proletariat per arribar a la concepció totalitària de ço que constitueix el Poble. Com que en lluita de les valoritzacions, el factor econòSISTEMA NOU
mic és el que, en darrer terme, exerceix una major influencià en el deterR À P I D
minisme vital de l'home, i en aquest aspecte, el pare dels cops sol ésser,
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ben sovint, la petita burgesia, tard o d'hora deixarà d'ésser aquesta força
neutra,
o equidistant i indefinida per arredossar-se a l'empar dels trebaHöret de cianci d « S « 6 o d e 7 « 9
lladors genuïns i amb una nitidesa inconfusible fondre's amb ells i fordefinitivament la massa Poble.
Pintó Fortuny, l5, entri., 1.a marI jaserà
llavors quan els antiestats, avui nominalment ja fosos dintre
BARCELONA
el Capitalisme, amb la fallida de la petita burgesia, fosa en la concepció
Poble, veuran definitivament eclipsada llur hegemonia en la direcció
de la «cosa pública».
¿ No és una perspectiva de bons auguris aquesta conjunció que sota el
nom de «Front Popular» s'acara en una lluita electoral contra tots els representants dels antiestats?
JOAN FORMENT
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Secció
de Barcelona-Centre
CONVOCATÒRIA
Company:
D'acord amb l'article 14 dels Estatuts
del Partit, aquesta Secció celebrarà Assemblea General i-xtraordinària, el proper
dissabte dia primer de Febrer, a les deu
de la vetlla, al seu estatge de la Casa
del Poble, Primer de Maig, 7, baix el
següent:
ORDRE DEL DIA
1 .r Donar compte de les gestions del
Comitè Executiu del Partit.
2." Avant-votació, per a la elecció de
un candidat, d'acord amb el pacte establert per el muteix C. E.
La votació definitiva de candidar», tindrà lloc el dia 3, des de les 2 de la tarda
a les 12 del vespre.
Esperant que no hi mancareu, cordialment us saluda,
P. O. de la J. D.,

LLUÏS RODRÍGUEZ
Secretari

Telegrames a Comorera
Entre els molts telegrames que el nostre company Comorera ha rebut
aquests dies al penal de Puerto Santa Maria destaquem els següents:
«Comorera. — Penal. — En memòria obertura Casa del Poble uña
abraçada. Els vàndals la devastaren però ho recordarem..— Folch.»
«Comorera. — Penal. — Poble Bisbal Penedès reunió magne Unió
Socialista Catalunya saluda company Comorera símbol 30.000 empresonats feixisme, desitjant propera llibertat. — Olivella, President.»
«Comorera. — Penal. — Amb motiu obertura local Secció Reus trametem salutacions companys Comitè esperant poder abraçar-vos aviat.
— Mendoza, President.»
«Comorera. — Penal. —- Agrupació Socialista USC Mataró motiu aixecament clausura Casa Poble tramet cordial salutació. — El President :
Bartra».
«Comorera. — Penal. — Constituidos asamblea compañeros Sección
Unió Socialista Catalunya Manresa acuerdan unanimidad transmitirle
cordial afectuoso saludo extensivo dignos compañeros. — Rambla, Secretario.»

Secció de Santa
i Hostafrancs
MÍTING
Al 6 de febrer, a dos quarts de
nou de la vetlla, al local de la U.
S. C. de la Secció de Sants-Hostafrancs, Angela López de Ayala, 10.
Parlaran :
X. X. X., P. C. C.
Josep Miret, U. S. C.
Artur Cusso, P. C. P.

i Abelard Fàbrega.
Presidirà J. Forment.
El nostre «S. Q. S.» va triomfant.
Van arribant d'un moment a l'altre donatius. Són pocs encara. Cal
que l'esforç de tots els militants es
faci sentir. No ha de quedar ni un
sol afiliat que no porti el seu petit
sacrifici. La 3.8. ha de millorar i
amb les fonts pròpies és dificilíssim.
Cal que tots els militants se'n donin compte.

¿Per què no dimiteix el Sr. Escales
1 el Govern en pes de la Generalitat?
A LA LLUITA
Si coni a lici naturai, per si, les lluites polítiques
tenen una gran importància, la batalla electoral que
s'escaurà el proper dia 16 de febrer, es portarà a terme amb un significat ben diferent de les anteriors i
del resultat d'ella en poden esdevenir ben diverses
conseqüències.
Els dos darrers anys de govern feixista-vaticanista-lerrouxista, han estat dos anys de negació dels
drets individuals, de destrucció dels avenços socials
aconseguits i de desmoralització administrativa.
El poble, amb la seva fina intuïció, ha donat proves inequívoques de la repugnància que li mereixen
aquestes tèrboles modalitats de procediment governamental, descoberts davant l'actuació del darrer bienni, i ha exécrât públicament el procedir deshonest, anticonstitucional i antihumà que ha vingut imperant durant els governs que s'han succeït des d'octubre del
1933 ', obra de desprestigi, realitzada a l'escalf, recolzada i amb participació ben directa, dels detentadors del Poder, que per escaure's ocupar els càrrecs
públics, un primitiu sentit d'ètica i moral els obligava
majorment a vetllar pels interessos de la col·lectivitat.
En contuberni vergonyós i descarat, aquests sectors polítics, répudiais d'antuvi pel poble, es presenten davant l'opinió pública amb una gosadia que fa
extremir, a demanar-li la confiança, o sigui la ratificació del seu oprobiós procediment de govern.
Junts es presten mútuament suport, avalen i es fan
solidaris i responsables d'una conducta que només
una insensibilitat epidèrmica absoluta pot fer el mirack d'evitar d'enrojolar-se. Per als ciutadans de
consciència, de conducta política féctilífiia i de no
dubtosa moralitat, la descaradura d'aquest conglomerat polític, significa una evident provocació. Provocació que atempta a tots aquells homes que posseeixen
els més elementals atributs inherents a la decència.
Invocant aquests motius de decorum, hem d'anar
a la lluita aplegats per tal d'assolir una victòria esclatant, fruit de la qual serà impedir el retorn de la
camarilla del bienni, integrada pels partits del bloc
de dretes, ço que permetrà l'eficaç sanejament moral
i material d« les esferes governamentals infectades,
perquè així ho reclama imperiosament la salut pública.
Altrament, ningú no podrà oblidar, perquè els fets
són tan recents que estan en la memòria de tots, la
cruel repressió i persecució de què ha estat objecte i
ha sofert el proletariat de Catalunya i d'Espanya,
conseqüència de la qual han caigut occits estimats
companys, i altres en gran nombre han anat a engruixir les ergàstules de l'Estat capitalista o han traspassat les fronteres, deixant buits irreparables uns i
dolorosíssims altres, en milers de famílies.
La victòria del 16 de febrer significa amnistia per
aquells que, abusant del poder, han escampat la doals nostres companys i exigència de responsabilitat a
lor i la misèria en tantes llars catalanes i espanyoles.
Per damunt d'apreciacions, discrepàncies o diferències, l'alliberació dels companys empresonats i el
retorn dels exiliats, ha d'ésser l'aglutinant per aplegar-nos, i, junts, fer prevaldré la força indiscutible
que units representem.
No cal oblidar que tots els ressorts del Poder estan a mans del comú enemic, i que aquest no dubtarà
a emprar-los sense escrúpols, per tal d'obtenir-ne la
màxima eficàcia. Contra tots aquests elements coaligats lluitarà el Front Popular. Si tots sabem complir
amb el deure que el moment de l'hora ens imposa i
multipliquem els nostres esforços aplicant-los a causa
tan generosa, la victòria no pot escapar-se, i, amb ella,
obtindrem l'alliberació de tots els companys empresonats i l'alliberació de Catalunya i Espanya.
I si aquesta generosa coincidència es sap encarrilar, podria esdevenir l'inici d'una unió efectiva del
proletariat, que en acomplir la victòria del 16 de febrer, podria afermar la base d'actuacions futures con-

'Contingut del Manifest
de la Coalició de Esquerres
1 Socialistes d'Espanya
Aconseguida la victòria ela cooligats es comprometen a:
Mantenir íntegrament la legislació autonòmica.
Donar una àmplia i profunda amnistia.
Restablir la intangibilitat dels principis constitucionals.
Reorganitzar la justícia.
Revisar les normes de disciplina burocràtica.
Rebaixar els impostos i tribuís.
Reprimir la usura.
Disminuir les rendes abusives.
Intensificar el crèdit agrícola.
Revaloritzar els productes de la terra.
Facilitar el comerç d'exportació.
Suprimir la llei d'Arrendaments actual.
Revisar i anullar tots els desnonaments practicats.
Facilitar l'expansió ae la Cooperació.
Intensificar els assentaments rústics.
Derogar la llei que acordà la devolució i pagament de les
finques a la noblesa.
Dictar lleis de protecció a la indústria.
Realitzar gran quantitat d'obres públiques.
Establir l'ordenació de la banca i millorar el funcionament de les Caixes d'Estalvis.
Restablir la legislació social de la República.
Accelerar la construcció d'escoles.
i Defensar la Societat de Nacions.

AL MOMENT DE TANCAR

NOTA POLÍTICA
Estant gairebé constituït ¿k Fí-ont d'Esquerres, considerem indispensable que per ta! que aquest tingui una constitució ben autèntica del que el Front representa no pot
mancar-hi la integració de cap dels partits catalans i essencialment proletaris. El P. C, de C. com que defensa els mateixos postulats que nosaltres i els partits que integren el
Front d'Esquerres, repetim, que per tal que aquest tingui
una autèntica i integral representació, deu incorporar-lo,
d'una manera ben oberta i ferma a la constitució del Front
d'Esquerres.
Aquesta possició ha estat i serà defensada aferrissadament per la U. S. de C. per entendre que un deure de lleialtat vers a tots els partits obrers hi obliga. Cal tenir present a més que la mateixa exigència de la classe obrera en
general ho imposa.
L'hora present demana que siguin integrades definitivament i sense lloc a dubtes totes les forces obreres de
Catalunya organitzades sense cap mena d'excepció.

juntes, que escurçarien el camí vers l'objectiu final:
l'emancipació definitiva de la classe treballadora.
Fita la mirada en aquests objectius, amb tot l'étílusiasmc i disciplina, sense defallir i posant tots a
cortribució l'esforç de què som factibles, a la lluita:
per assolir la victòria immediata i per la victòria final.

, .

j.« SANTALO

El cercle viciós cada dia més estret d'aquest segon
bienni de la República ospanyola, després d'haver intentat, d'una manera infructuosa, l'anoriteament de
la classe treballadora del país, a última hora ha hagut de cedir i s'ha trencat.
Acaba de transcórrer una de les etapes més vergonyoses de les moltes sofertes per les democràcies ibèriques.
•
,
Sota el signe de l'Estat, han estat perpetrades totes les fellonies. Sota el signe de l'Estat s'ha occit,
s'ha robat, s'ha vilipendiat. Res — ni el més elemental sentit de conservació i humanitat — ha aturat
l'instint sanguinari i lladre dels salta-camins que han
ocupat el Poder per vergonya de la República i escarni de la civilització.
'. ,
A les ordres de la Internacional Negra i seguint
consells de Romà, els sagristans de.la Ceda han anat
de bracet amb els menja-capellans de Lerroux i amb
qui els ha convingut, i tots plegats — la ronya que el
14 d'abril havia d'haver -fet desaparèixer per a sempre — en nom de Déu acamparen a la governació
de l'Estat amb l'únic i preconcebut objecte de satisfer llurs desitjós inconfessables de lladronici i assassinar, ¡fos com fos, les organitzacions obreres, baluard i defensa de l'esperit progressiu de la República
i esperança del futur gloriós que, mal els pesi, en dia
no llunyà ha de triomfar.
I bé. El festí està a les acaballes. Prepari's a perdre el front reaccionari, puix que la seva desfeta ha
d'ésser fulminant. I de conseqüències claríssimes.
Ara sortirà Astúries, amb els seus crims.
Ara en jparlarem de la misèria dels treballadors
d e l camp.' - í
. . . ' . .
Ara farem la llei al feixisme incipient dels señoritas,
invertits de casa bona.
.,'.'.'
Ara tccarà el torn als patriotes de Lliga^ Catalana,
i als ' sabres ploraners, i a les sotanes delatores, „i als
patrojis que han pres Durs, obrers per carn de canó,
Píçparin-se a veure les presons 'obertes de bat a
bat, aifrb el retorn a la vida civil de tots aquells hpmes que en nom de la dignitat ciutadana un dia es
rebekaren i que demà tornaran a pesar en el destí de
la República....
•'•'•»*'»
La victòria imponent há de sorgir de tots els àm-,
bits del país.
.
Ressoni, com clarí estrident i sonor, eri batalla
decissiva la veu de la nostra personalitat de proleta-,
ris amb una exclamació unànime : A vèncer !
Que no resti inactiu un sol ciutadà en la gran tasca
de la reconquesta de la República i de l'Autonomia.
Que tothom ocupi el seu lloc «n la suprema missió
actual de desinfectar el país del microbi de la peste
feixista i clerical.
,
Que a ningú es. pugui tirar en cara la responsabilitat que els nostres presos estiguin un minut" més
entre reixes, mentre els enemics del poble que tenen
comptes pendents amb la Justícia encara puguin circular pels carrers.
Tots a la una, per la llibertat.
Per l!ensorrament del feixisme.
Per l'amnistia.
Pel socialisme.
¡ ¡ A vèncer ! !
J, CASES I BUSQUETS

Si algún company o simpatitzant no estès inclòs a les llistes del Cens Electoral, és pregat de posar-ho a coneixement
del delegat corresponent per a fer les recerques pertinents.
DESIGNACIÓ DE CANDIDATS
Avui dissabte a dos quarts de d'onze de la nit totes les seccions de la Federació Comarcal del Barcelonès incloses les de
Badalona i Santa Coloma de Gramanet, celebraran les avantvotacions per elegir el candidat de la U- S. C. que deu formar
part de la candidatura de Front d'Esquerres.
El diumenge proper dia 2 de febrer, tots els resultats de
les votacions hauran d'ésser lliurats a lá Junta Executiva de
la F. C. del Barcelonès, a la Casa del Poble, Primer de Maig,
núm. 7, de Barcelona.
La votació definitiva tindrà lloc el proper dilluns, dia 3,
des de les dues de la tarda a les dotze de la nit, a la Casa del
Poble de Barcelona. Tindran dret a votar els afiliats a les seccions de Barcelona, més les de Badalona i Santa Coloma de
Gramanet.
El Vice-président,
El Secretari,
JOAN SÁNCHEZ MARÍN
PELAI SALA
Imp. Miret — Guifré, 12. — Barcelona
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Davant la victòria

Federació Comarcal del Barcelonès - Comissió Electoral
Preguem a tots els companys que s'allistin com a interventors i apoderats per a la propera lluita electoral. Les tasques a complir són moltes i és necessari l'esforç i la cooperació de tots.
Estimarem també als companys que posseeixin automòbils, que vulguin posar-los a disposició d'aquesta Comissió,
per a facilitar-nos el compliment de les nostres tasques.
Per aquestes qüestions cal adreçar-se als companys de districtes següents:
Die. l. — Clemente.
Dte. II. — Carles Sala.
Dte. III. — Claret i Cardona.
Dte. IV. — Gené.
Dte. V. — MassaneUa.
Dte. VI. — Ribé.
Dte. VII. — Llagostera.
Dte. VIII. — Duarry.
Dte. IX. — Gausachs o Virgili.
Dte. X. — Panchamé.
Si no fos possible adreçar-se a aquests companys fer-ho a
la Casa del Poble, Primer de Maig, 7, a aquesta Comissió.
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BUTLLETÍ D'OFERIMENTS
a trametre a la Casa del
Poble
Primer de Maig, num. 7
En

..

que viu a
vol contribuir a les eleccions
del 16 de febrer, i ofereix
UN DONATIU de
pessetes, — que adjunta —
a cobrar a
ÉSSER INTERVENTOR
Secció que prefereix:
ÉSSER APODERAT

UN COTXE de

places

disponibles (sense comptar
el conductor).
Dies lliures
TELÈFONS
Núm. ...... Lloc
Núm

Lloc

