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EMPRESONATS ESPEREN LLUR ALLIBERAMENT

Des del Penal
de Santa Maria
Hem demanat una.
quartilla al camarada Comorera. És
aquesta.
Els que sofrim condemna per haver complert amb el nostre deure
en bé de la República, de Catalunya, de l'emancipació integral dels
treballadors, estem segurs de la
victòria definitiva de les esquerres coaligades.
En mans del poble estem i en el
poble confiem. En ell resideix la
sobirania i d'ell, només d'fil, esperem la llibertat i el retorn a les
lluites per l'ideal.
Lluites iot just començades!
El 16 de febrer serà una data
gloriosa, de recobrament. Però
més que el 16 de febrer ens preocupa l'endemà. El 16 treurem l'enemic de la fortalesa. L'endemà del
16 haurem de treballar de tal manera que l'assalt del feudalisme espanyol sigui per seanpre més impossible.
Per la victòria del 16 de febrer
hem de. treballar ja, fer a traduir
en realitats fecundes les inquietuds,
els sentiments i les rebel·lies santes
dels treballadors!
Companys, a reveure !
Penal del Puerto de Santa Maria, febrer 1936.

/. COMORERA

Si votes la candidatura del Front d'Esquerres votes per l'Amnistia

CIUTADANS: L·a L·liga, com sempre intentarà fer
totes les maniobres imaginables. Compte, doncs,
l d'una manera especial amb els automòbils de
la L·liga. No deixeu passar res. Obreu!t

A l'endemà
de la victòria
£1 proper dimarts, dia 16, el
poble demostrarà en el plebiscit la
seva voluntat, i, en delmitwa, el
rumb que vol que s "imprimeixi a
la nostra politica com a plasmació de la voluntat d'un poble que
'malgrat tots els atavismes de les
dretes que el governen sent- com un
gran impuls sanejador, l'afany de
superar-se, de seguir sempre endavant vers la ruta suprema que el mena indefectiblement a plans superiors de superació humana on, en
definitiva, ihi trobarà els (lligams
necessaris per una major convivència entre els homes de bona voluntat.
Diem que el poble demostrarà la
seva voluntat i això pot ésser interpretat per qui no ens conegui, en
el sentit que nosaltres creiem que
el pkbiscit estarà presidit )per Ife.
màxima imparcialitat, i rer evitar suspicàcies correm a dir que
precisament creiem tot el contrari,
o sigui que l'objectivitat brillarà
per llur absència. Però també creiem
que, en moments de vibració com
els que estem vivint, en què tots els
només, no ja d'una tendència marcadament de classe, ni els que no
atrevint-se encara qualificar-se en
aquest mot es diuen homes d'esquerra malgrat la majoria d'ells ésser
obrers com els altres, sinó que tots
plegats, en ample front, des dels
partits marxistes amb llurs múltiples varietats fins els grups polítics i no polítics que malgrat tots
els prejudicis i falles de la societat
actual l'accepten com a cosa
bona, tots donant-se compte de la
quantitat enorme de coses que el
dia 16 es posen en joc, s'han aplegat per a junts donar la gran batalla, i, quan — per les causes que
sigui — es produeix un fet còru el
d'ara, pesi a qui pesi es guanyen
les eleccions contra tot i contra tothom. Contra les coaccions governatives, contra les coaccions dels fabricants que amenacen amb tancar
la fàbrica cas de triomfar el front
popular, com si per funcionar les
fàbriques fos imprescindible la permanència de I'«amo» i sinó que ho
provin, està en les nostres mans
demostrar-los el contrari-. Sense candidatures repartidles a dojo, sense auques de rodolins enganxades a
les cantonades ; sense diners i sense interventors.
Quan el poble fa sentir la seva
veu de tro, trontolla tot. Res no
atura la seva empenta abassegadora, i, aquells que aprofitant-se de
llur autoritat han intentat prevaricar el plebiscit només tenen temps
de certificar la defunció d'un estat de coses a ells favorable.
El proper dia 16 és una data històrica. El poble donarà la gran batalla a tot allò que està podrit.
Cal, doncs, que comencem a .
preocupar-nos què serà precís fer •
després del triomf. No hem d'ésser
tant inconscients de creure que caldrà l'epissòdica victòria del did- ',
menge [jerque, com per art d'encan
tament, totes les malúries quedin re- •
soltes. Després de la victòria ve ia
part més interessant d'ella la con-.
solidació d'un règim de llibertat
perquè mai més no hàgim de passar per la vergonya que hem passat ara. La tasca difícil comença
precisament immediatament després '
de la victòria. Tinguem present en
els moments de major alegria que
per res no compten els fàcils abrandaments i els lírics entusiasmes, si
paral·lelament no hi Jha una ferma

executòria portada ràpidament en el
terreny de les realitzacions pràctiques.
Una mena de tasca que en podríem dir de salut pública haurà
d'ésser realitzada. El que ens vàrem descuidar de fer el 14 d'abril
caldrà que ho realitzem tot seguit.
Hi ha una colla de coses i de personatges que si violentment hom no
els escombra, amb el temps claven
arrels i combaten despiétadament
aquells que no saberen llençar-los
del davant.
No cal que retregui fets que estan a la memòria de tots gravats
amb perfil de tragèdia, la sang que
costà al poble, el fet que ell al
seu degut temps no en sabé derramar.
Hem d'ésser enèrgics amb els
nostres «nemics. Nosaltres no hem
d'estar tocats de pietat cristiana ('?).
Hem de portar-nos inexorablement
contra els falsos amics de l'ordre,
enemics de la llibertat. S'ha de demostrar a les autoritats eclesiàstiques — demostrar, no predicar —
que si s'emboliquen en qüestions
polítiques els sortirà bastant car. Hi
ha una antiga dita dins l'aforisme
català que diu que als ases cal tractar-los a garrotades, perquè és l'únic idioma que entenen. Caldrà tenir en compte els aforismes en tots

els nostres actes, sobretot quan
ens adrecem a un tal Irrurita.
Si tota la responsabilitat del poder recaigués damunt nostre prompte resoldríem aquesta qüestió religiosa, a la qual hom dóna més importància de la que en realitat té.
Però com que això, de moment, no
serà, ens haurem de limitar a exigir dels partits republicans que sotmetin l'església dins els marcs de
qualsevol associació privada, com
de fet, d'acord amb la Constitució, és.
* *•
I, sense estridències, anirem, o
més ben dit, haurem d'anar a la solució definitiva — dins, és clar, la
limitada amplitud que aquest mot
pot tenir — de tots aquells problemes que en el primer bienni no es
resolgueren. Resoldre'ls, però, amb
valeptia, sense mixtificacions ni defallences. Caldrà que els nostres
homes no parlin molt, però, que treballin força.
Resoldre'ls tots de tal faisó que
mai més no es pugui retrocedir ni
un mil·límetre en les conquestes obtingudes.
Sense passió hem de convenir que
després de la victòria hi haurà feira tallada per estona.
Sabrem complir4a?
TOMAS AMAT

Atenció*S, Catalans
¿Com no voleu que Cambó —el dels trenta anys de catalanisme i mala administració— defensi a Al. Lerroux i García,
l'enemic Públic número 1 de la República, de Catalunya i d'Espanya, si en virtut de la llei del 2 de gener han pogut assaltar
la Generalitat de Catalunya i tots els municipis catalans?
La llei del 2 de gener es un grapat de llot llançat a la cara de
tots els catalans. Llegiu-la per darrera vegada:
LLEI
Article l.r Resten en suspens les facultats concedides per
l'Estatut de Catalunya al Parlament de la Generalitat, fins que
les Corts, a proposta del Govern i després d'aixecada la suspensió de garanties constitucionals, acordi el restabliment gradual
del règim autonòmic.
Article 2.n En el període transitori de què hom parla en
l'article anterior assumirà totes les funcions que corresponen al
President de la Generalitat i al seu Consell Executiu un Governador general que nomenarà el Govern, amb facultats de delegar, en tot o en part, les funcions atribuïdes al dit Consell.
En cessar el període transitori, si abans no hagués estat reformat l'Estatut, el Govern podrà confiar la seva representació a
un Delegat per a l'exercici total o parcial a Catalunya de les funcions no atribuïdes a la Generalitat.
Article 3.r El Govern nomenarà una Comissió que, en ei
termini màxim de tres mesos, estudiï els serreis traspassats i
valorats i proposi els que durant aquest règim provisional hagin de subsistir, els que hagin de rectificar-se i els que hagin de
revertir a l'Estat, tot assenyalant en cada cas les normes a què
haurà de subjectar-se l'execució dels acords, adoptats.
En tot cas, les normes referents als serveis d'Ordre públic,
Justicia i Ensenyament seran objecte d'una Llei.
Per tant,
Mano a tots els ciutadans que cooperin al compliment d'aquesta Llei, així com a tots els Tribunals i Autoritats que la facin complir.
Madrid, 2 de gener del 1935.

UNA BREU HISTORIA

L·a traído de la L·ltga
1714.—Berwick, al capdavant les tropes franceses i espanyoles, assalta Barcelona, cap i casal de Catalunya. Decret de Nova
Planta: prohibeix l'ús de la llengua catalana i tota potestat legislativa. Dicta lleis de vilipendi i deshonor per a tots els catalans.
1917. — Assamblea de Parlamentaris. Arribat el moment d'aconseguir les llibertats nacionals de Catalunya, la Lliga traiciona
el poble i es ven aquestes llibertats per tres miserables carteres
ministerials. Caiguda deshonrosa per a Catalunya. 1.» traïció.
1923. — La Lliga apoia el triomf de la Dictadura de Primo de
Rivera. Acomiadaa xardorosament el Dictador al, Baixador del Passeig de Gràcia. 2. traïció.
1931. — Francesc Macià, al capdavant del poble esquerrà i
obrer de Catalunya, reconquereix les llibertats nacionals i ressuscita la Generalitat de Catalunya.
1932. — Les Constituents republicanes promulguen l'Estatut
de Catalunya. Triomfal rebuda de tots els parlamentaris catalans
(cap de la Lliga).
1934. — La Lliga porta al Tribunal de Garanties Constitucionals—constituït tot per monàrquics i enemics tradicionals de
Catalunya — la llei de Contractes de Conreu. Aquesta es legislada pel Parlament de Catalunya en virtut de les facultats que ens
reconeix l'Estatut. La Lliga deserta i delata al Govern Central la
Llei de C. de C. La declaració d'inconstitucionalitat de la llei de
Ç. C. pel T. de G. C.,
situa al govern de la Generalitat en una sortida impossible. 3.a traïció.
1934. — Octubre. La Generalitat de Catalunya cau per defensar la potestat legislativa del Parlament de Catalunya — avui ocupat per la guàrdia d'assalt sense protestar ni impedir-ho — podent—, la Lliga de Lladres, ai!, de Catalunya. La Generalitat cau;
però cau plena de dignitat i d'honor. Compareu 1917-1934.
El general Batet, aliat de la Lliga, deroga la llei de Contractes de Conreu.
1935 Gener. — Lerroux, l'enemic Públic núm. 1 de la República, decreta la infamant i vexatória llei del 2 de gener.
La Lliga s'aprofita de l'estat excepcional de la llei i assalta desvergonyidament la Generalitat de Catalunya-—Escales-Illa — i
tots els municipis catalans. 4.a traïció.
1936 Febrer. — La Lliga s'alia amb Lerroux — el cap del Govern que d,ictà la llei del 2 de gener — i tots els enemics històrics
de les llibertats nacionals de Catalunya. 5." traïció.
Catalans! si estimeu les llibertats nacionals de Catalunya plasmades en l'Estatut no voteu la candidatura Lligacedomo...
Voteu la del Front Popular d'Esquerres!

COMPANY
EMPRESONAT
El conegut i lluitador company
de la Joventut Socialista de Mataró, Joan Olivella, ha estat empresonat.

Pel que es veu, les dretes comencen la seva campanya electoral posant fora de combat els militants
rTctius de les organitzacions obreres. Malgrat tots els empresonaments la victòria serà nostra i tots
els companys seran alliberats.

*

N. ALCALÂ-ZAMORA Y TORRES
El President del Consell de Ministres,
ALEJANDRO LERROUX GARCÍA.
Català. Si votes per la Candidatura del Front del Desordre
votes per la implantació definitiva d'aquesta llei.
Si votes per la Candidatura del Front Popular d'Esquerres
votes per la derogació fulminant i immediata!

L'aliat de Cambó f Lliga S. A.)
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dors i justiciers, i 'quí™%30pi9lrS·:r A Brèr 'una enfésà.-cofle'ctivà per portar1"
tan. tancats, a la 'preso, s&rieafe'encar- a terme-una, obra social pel bé coregats d'aplicat juspciS'pe'r 'a efe'i ; mu,-» ' • ' . ' • • • ' • •
' . '
els caiguts, sobre, y'eBs.'
.'I:.
'Procuraré comentar breument les
ARENYS DE MIAR
Nosaltres, els joves 4<d ' Front ; Característiques d'aquesta Entitat i
L'Esquerra Republicana de Ca- Popular, diem a tó$| ,10i.reacpó què •' les .cajlses' 'del seu actual estancatalunya i Acció Catalana han acor- no, hem perdut dç.-1$ memoria-e); ..írnent. ' . , : ' . • • , , ' y • • .
:,
dat fusionar-se i han constituït l'A- que va passar el. n a'octufere i ej,
.La il·lusió mes ¿rah id'una majoria
grupació d'Esquerres Catalanistes que van fer de tarjfc"ar< a lai presó set ,' dels afiliats fou la" qe poder establir
, Dissabte darrer, a la nit, es celeRepublicanes.
homes honrats, das tjnais avui .erv-' una "cooperativa. Després d'haver brava a. l'Hotel Ritz una festa aris- llat, però l'aristòcrata després d'insultar-los grollerament, li dóna una
La Junta Municipal del cens elec- cara n'hi ha dos —r iíó03^&"ï>er, haver .deixat "ben cimentat l'edifici destinat
toral a mans de « lligaires i estra- 'comès el delicte de de£ènsar ta J|.e- a lïur expansió i esbarjo, l'any 1895 tocràtica organitzada per l'ASO- puntada de peu al ventre, qui queperlistes», ha fet els nomenaments ipublica —, i que-espeitm amí) ale-' veieren els seus Juiheh realitzats. CIACION AUSTRÍACA de Bar- da a terra sense sentits. La confude presidents de mesa per a les pro- gria el dia ió, per poder tapare d'en- Es constituí la cooperativa amb tots celona. Gom sempre que aquesta sió és enorme. El primer guàrdia
peres eleccions. Aquests nomena- tre reixes a tots élà nostres.-,'eoih- els, avenços moderns, amb la seva mena de senyors organitzen «juer- atropellat, es treu el sabre i intenta
ments, com era d'esperar, han cai- panys, sense que hi.;_vtígtiin> les ïleca corresppnent, obtenint uns re- gas», havjen demanat de l'alcalde defensar-se amb energia. Xiscles
gut a mans de capellans, frares i oracions, sermon's, i cdëranion»,, que - sukàts magnífics i fent preveure tot gestor la compareixença d'una parer de les histèriques aristòcrates.^ In"hermanos». Nosaltres, Com- a ho- es fan a l'església, nkiota' aquesta seguit uria .revolució comercial dintre lla de la Guardia urbana en vestit ; tervenció, del maître d'hotel. ACBde gala per a ornamentar l'entrada dèix la policia. Dos guàrdies de
rnes liberals, no podem permetre podridurà de lligacedamonarquics- el poble. / '
cjel saló ,on havia de celebrar-se la gala, ja sense gala, al dispensari.
que aquesta- indesitjable gent ocu- traperlista, que es volen posar enL'economia, i els beneficis obtin- broma-.
L'agressor, el «nene» Jorge Carrepi aquests llocs sense el sorteig cor- front nostre i que nosaltres aixafa- guts per aquest sedili procedírnfent
Efectivament, dissabte cornpare- ras Ribas, veï del Passeig de- Grà1
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gueren els dos guàrdies urbans ha***
camins de la llibertat i de la justí- destà la proximitat del dia, eri 4°^t billât» amb el trajo de gala nou de cia, 59 d'aquesta ciutat, estudiant*
' Ramon Garriga, administrador cia. — Emili Pou.
ampliant el seu radi d'acció arri- trinca amb el casc de plumés blan- sembla «falangista)), passa a la. Co, del Preventori Xifre, regidor llibessin a assolir- una, Mutual flòrei-' ques acabades de sortir ,de la cua misseria. Es fa un «parte» que és
una novel·la. Tot queda explicat,.
gaire i aprenent de cacic, està porxent, assegurant ejpécvindre dels ¡as- d'un colom.
:
;
Insults i atemptat contra l'autoritant una vergonyosa campanya sen- ST. VICENÇ DELS HORTS sociats.
.- '..' •'•: ' • ':'.'
: <Poc a poc, amb no massa pressa, ; tat. I el «nene» valent i satisfet,
se motius justificats contra la «porVingué,
però,
el
ijk>mènt;de
passar
SOCIETAT RECREATIVA
corti s'acostumen a moure els ((aristera» de l'esmentat Preventori, i vabalanç, de posar els comptes ?én élit' tòcrates», anà compareixent la flor se'n torna a casa seva gloriós de la
MUTUAL
GOOPERATIST.A
lent-sè de les circumstàncies actuals
.i... es pogué constatar la fatal admí-' í nata de la ganduleria barcelonina seva epopeia.
• ¿Què havia passat? Sembla que
ha estat víctima de les més baixes
Amb aquests senzills i modestos nistració dels seus dirigents, -deicoaccions. Seria molt llarg d'es- títols fou creada una entitat, emi- xant ben palesa la deixadesa i igno*, aï saló-de festes de l'Hotel de Can> el Cònsol d'Àustria telefonà a la
;bó. La marquesa de A, la comtesa
mentar els fets un per un. Només nentment obrera l'any 1876. '
rància dels interessats o llur poca 'de B, el baró de C, i tota aquella "Jefatura interessant-se pel «nenß«,
perquè potser estava borratxo. Menli direm una vegada més que és un
Els obrers de bona voluntat que escrupolositat. /
gamma de « pollos peras» curts de tid^ I Es .telefona al senyor Ribé
canalla i un covard.
fecundaren l'obra, moguts tots ells '" .S'arribà a reconstruir, per dues o gambals i de pessetes, que acudei- que dormia com un angelet, i és
***
per
l'ideal d'amor i scarifici, veuen trás.., vegades consecutives, l'obra, xen a les festes de gorra o procu- .clar, s'entera de l'aventura a través
És hora que els treballadors d'Atranscórrer
espasmòdicament anys, però J"'amb idèntics resultats, arri- curan passar desapercebuts del por- de la recomanació del Cònsol, ï
renys de Munt es donin compte de.
i
més
anys
sense
poder fruir de la '"Haant finalment la seva total de sapa ter, per a no pagar l'entrada mal- mentrestant dos guàrdies atropela importància que tenen les elecbenefactora
tasca
que li confiaren, rició.
grat que vesteixin de gala i a la llats un d'ells allitat, l'autoritat per
cions per al nostre benestar social i
Així morí la primera obra col·lecti- «dernière)).
en
donar-li
vida.
»
econòmic. La candidatura del
terra; i als guàrdies urbans que els
va d'uns homes abnegats.,, vençuts
La festa rutllava com un «edèn». defensi sa mare !
, Frönt Popular representa la civilit- : Encara avui trobem arrels, velles, per l'egoisme personal d'uns i altre.-,
¿Què ha fet el Cap de la Guàrzació i el progrés. La candidatura arrels de rostre curtit pel sol i sur- esperançats, però, de veure-la renéi- La nostra aristocràcia tan moral
reaccionària la del retrocés i el fei- cat per profundes arrugues, per les xer amb la preponderància d.1 una sempre i tan amiga de l'ordre, pro-1 dia urbana per a defensar els «eitó
duïa un desordre extraordinari i un Subordinats ? ¿ Què ha /fet aquçgt
xisme. La classe obrera ha de vo- privacions sofertes en el penós cal- nova generació.
sacerdot de la moral hauria tingut subjecte, Secretari o Advocàí/íÉfl
tar sense lloc a dubtes la candida- vari de la vida, que es pregunten
Ar.g.,bé, a les joventuts esperona- què dir de certes coses i cosetes1 de
amb un to de melangia quei corBanc Urquijo Catalan, que iniftgfötura del Front d'Esquerres.
prèn : « ¿ Què"*6ftn, .què;/ ftan fet ,des per üesperit equànim de renova- ia jovenalla noble i aristòcrata de " dament fa, d'alcalde, per a fer resció,
pertocà
f
re-se
ressò
de
les
seves
.
"
aquelles joventuts "qüé; .tant s'anola nostra ciutat. Allà s'hi JiaVià re- petar el prestigi i la dignitat de
Sant Esteve
menen modernistes conscients, fi- pròpies aspiracions, no reparant en unit la més digna representació del la Guàrdia urbana ? ¿ Per què les
de Palautordera
dels .representants d'una civilització sacrificis, fins aconseguir l'execució front de l'ordre. Però, en acribar a autoritats municipals no han demade tan bella obra social com répíe-^ l'hora d'acudir al bufet¿,,la Direc- nat intervenir en la causa contra el
nova i pulcra?
Rebem :
De rutinaris i d'ignorants ens senta la f omentació i construcció ''. ció de'>' l'Hotel tingué de requerir «nene» 'Jorge Carreras Ribas^ ma«El diumenge, dia 2 dels cor- tracten en tots moments. Bé. Però d'una Cooperativa, símbol del colL'auxiii de la parella de uybans de ton envalentonat perquè saptmjpfjjjjjps
rents, es celebrà a la Sala Nadal, almenys ens demostressin amb rea- lectivisme proletari.
' ."
.gjan
gala, perquè evitessin que autoritats l'han ; de . proteg&^fSjpa)
d'aquesta població, un míting de litats i no amb polèmiques teòriVILA
algun
aristòcrata passés al bufet llur silenci? ¿Què ha fet el serfjfor
propaganda electoral en defensa del ques el què és i representa per a l'o(Seguirà)
• sense '.pagar. De moment, tot anà Duelo funcionari municipal execFront Popular. Presidí el company
com, una seda. Però davant de la dent i ara Cap de Ordre ( ?) públic
fere Nin, de la Secció local de la
reincidència de algun «gorrero», per a vetllar pel prestigi d'a
Ui S. C., i parlaren els camarades
•calgué novament la intervenció de quests dos urbans atropellats indigCarreras, M. Massagué, A. Vilella
la guàrdia, urbana, i ací vinguç el nament ? ¿ Què pensa fer l'Associai P. Sala Berenguer. Els oradors
catalisme.
.-..-..
ció de funcionaris municipals daexposaren, en línies generals, el
ESCOLTEU ELS-SEUS INSPIRADORS:
Un dels urbans renya, amb tota vant d'aquest cas vergonyós que les
programa a realitzar per les esquerla pulcritud amb què un guardia de autoritats municipals toleren encara
res coaligades i feren una dura críEL KRONFINZ GUILLEM D'ALEMANYA, l'any 1913:
gala pot renyar ,a un aristòcrata. que sigui a costa del prestigi dels
tica de l'actuació derrotista de les
.«Nosaltres no podem obtenir el lloc al sol que ens corresAquest s'insolenta. L'urbà és treu llurs subordinats?
dretes durant els dos darrers anys.
pon iries que per mitjà d'una bona espasa.»
els guants i es posa seriós. L'aEns agradaria saber on són les
El públic que emplenava el local de
«Com el llamp que estableix l'equilibri entre dues capea d'airistòcrata Va per feina i d'un cop diligències que.es, feren la nit del
: gom a gom, aplaudí amb entusias-.
ré carregades d'electricitat diferent, l'espasa serà i perdurarà
de puny rodola el guàrdia per terssabte : ai ai ,Jutjat de Guàrdia
me els parlaments.»
,
fins a la fi del món, com el factor dominant.»
ra amb el casc fet un acordeó. El j al calaix de qualsevol oficina ofiseu company, l'altre..., guàrdia de cial grata a la nostra aristocràcia i
BERNARDI, GENERAL DE L'EXÈRCIT ALEMANY, l'any 14:
SAMT POL »E MAR
gala, acudeix en auxili de l'atrope- al senyor Cònsol d'Àustria.
«Una gran política ha d'estar sempre atent a la necessitat de
Ens trobem ja davant de les
la guerra, instrument indispensable.de la política i de la cultura.»
elecions. Si no hi ha cap entrebanc,
«Ens correspon la dominació universal perquè som el poble
el poble dirà quins són els homes
elegit per Déu...»
que l'han de governar, i treurà tota
HERR VON PAPEN, el febrer de l'any passat: ;
aquesta banda estraperlística que
De bastant de temps a aquesta gien, si més no, la proximitat de
«Les mares han d'esgotar-se per tal de donar vida als fills.
està ocupant il·legalment tots els
part hom ha parlat molt de la de- l'anunci Bayer; tota una idea lluEls pares s'han de batre als canips de batalla a fi >, d'assegurar
llocs de govern de Catalunya i Estecció de la Lliga del camp del ca- minosa !
el pífüvindre de llurs fills.»
.panyà.
.
'. ' .
talanisme. H'om ha ,citat ¿nolt la
Ens parlaran, com ens han parA la nostra vila es coneix que
GOËRING,
en
l'octubre
de
l'any
34:
frase ((trenta anys de catalanisme» lat, de l'obra cultural portada a
ens trobem en període electoral per—••' cara al financer Cambó i als cap pels antics Ajuntaments i Man«Dona! El teu lloc és a la llar, el teu deure el de proporcioquè es veuen cares .grogues i' trisseus satèlits —- per recalcar la tra- comunitat lligaires, i d'altres futinar
goigs
al
guerrer
cansat.»
'
. tes. És una malaltia que han agajectòria divergent que ha portat la leses més o menys brillants ; això,
«La condició indispensable per a resoldre els problemes sofat els gestors i acòlits, que se'n
Lliga a partir d'un moment donat però, no ve a fer sinó confirmar el
cials és construir la força exterior necessària per tal d'obtenir
diu «canguelitis».
de la seva- actuació política. ,Ad- que dèiem ; ja que, si no hagués
i'espai sjjae. necessita l'individu i el país.»
També estem mok atacats, per
:huc,
més ençà, s'han afegit a estat així, ¿com haurien dissimulat
desgràcia, de la verola negra, o siVAN BERK, tècnic nazi:
aquests trenta anys l'escaig del que llur veritable finalitat ? ¿ Com haugui Jligacedamonaflquiestraperlista,
«La guerra s'ha de preparar en secret i ha d'esclatar sense
portem de vida de la República,
rien fet passar — ¡ massa temps
la qual, per a la seva propaganda
formalitats de eap mena.»
No ho admetem en altre sentit desapercebuts'! — llurs maneigs
política, utilitza la trona i el 'conque en el pejoratiu, perquè és una subterranis, la canalització cap a
fessionari.
MUSSOLINI:
burla parlar del catalanisme de la llurs .caixes de cabals de les suors
• No.es deuen recordar aquests ho«L'imperialisrtte és la llei immutable de la vida. Per això la
Lliga,
en relació al' temps, quan un del poble treballador? Neecessitames que van vestits de negre, i que
pau és una idea francament absurda.»
petit examen ens corrobora que no ven un tapabruts ideal i, fet i fet,
'tenen el seu interior més negre qu'
«El problema de l'expansió italiana és un problema de vida
arriba ni a la prima insignificancia el trobaren a llur mida d'analfaia roba. que porten, que Jesús va
o mort per la nostra raça.»
d'una lluna nova.
•
bets insignes, d'explotadors dels
expulsar els mercaders del temple.
«El feixisme rebutja el pacifisme nascut d'una renunciado a
Ells, catalanistes? El veritable qui deien afavorir espiritualment i
Ara, com que Jesús no hi és, perla lluita, únicament la guerra eleva al màximum de tensió totes
catalanista ha estat —de sempre— cultural. Paral·lelament, ara, llurs
què ells mateixos el crucificaren —
les energies humanes i imprimeix un segell de noblesa als poel poble, que en el començ prengué aliats vaticanistes simultanegerí els
i ho farien si, tornava a la terra —,
bles que tenen el valor d'afrontar-la. La violència no és immola vacuïtat dels jocs de mans lli- (¡roperos» i el pa dels pobres —
serà-el poble qui els treurà per farral.»
/
' • ' • ' , •' - ;".". .;.
gaires com a obra constructiva. rosegons sacristanescos — amb els
sants, hipòcrites, ganduls i lla«Estimeu el fusell, honoreu la metralladora i en aquest maUn error de perspectiva podia fer- atacs al Poble i als seus defensors,
dres.
teix ordre de sentiments no jus oblideu del punyal.»
nos creure que treballaven per í" des de les trones.
¿ I què en direm dels catòlics del
«EI sentiment de pau té quelcom de depriment perquè no esper a l'ideal de catalanitat .que esLligaires que acuseu les esquernostre poble? Confesem que estem
timula les qualitats fonamentals de l'home.»
desvetllava i creixia .en el pit del res de malversadores de l'Estatut,
molt satisfets perquè ja són molt
Poble. Ara, però, ja no es pot veu- ja sabem que vosaltres no teniu cap
més savis i pçderosos que el seu
D'UNA CANÇÓ NAZI:
re més clar per qui i perquè s'es- preferència per la Llei autonòmica
mateix t)éu. Diem això perquè als
«Quan brolla la sang enemiga de la ferida oberta pel pugargamellen í gesticulen: Fontai- de Catalunya perquè, a fi de compmanaments de la llei. de Déu n'hi
nyal, tot marxa bé...»
nebleau? Vaticà? .Sí, però en el. tes, no podríeu ut|ilítzar-la per a
han afegit un altre que diu : Tòt
fons, llocs de govern i càrrecs des- satisfer els vostres apetits persoTREBALLADORS TOTS!!
catòlic que no voti a la Lliga farà
mesuradament retribuïts que volen nals ; la Llei del 2 de gener deixa
pecat mortal,
SI US PLAUEN AQUESTES PERSPECTIVES DEL FEIXISME,
continuar usdefruitant, àdhuc ve- tot el marge desitjable i que escau
Sabem que tenen prou barra i çi,VOTEU LES DRETES!
nent-se llurs mateixos companys a les vostres gorges insaciables. Que
;nisme per a cometre aquestes baixedel
Front Català d'Ordre — de ho digui, entre altres, sinó, el do
ses ; però nosaltres veiem que tot
SI VOLEU LLIBERTAT, PAU I TREBALL, NO DUBTEU,
passada direm, i amb poques ga- , de pit que — en el ram turístic —
això que diuen i fan és perquè
VOTEU EL FRONT POPULAR D'ESQUERRES!
nes de cultivar el ^calembour, que Vallès i Pujais ha donat des de la
veuen que els herois que caigueren
els malsdecap d'aquest Front exi(Segueix pàgina 6)
cl 6 d'octubre s'aixequen amenaça-

Les comarques

Més barbaritats falaitgrlstes
Duelo és el primer feixista

Què és el feixisme?

El cataclisme de la Lliga

Esclavatge
Servitili
Imperialisme
Querrá Oestrueelé
Barbarle Misèria Fam
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CIUTADÀ, vota el PRONT D'ESQUERRES,
perquè votes contra el feixisme
opressor i criminal.

J U J S T T f i C I I A S (ÖXCIIA IL
Unió Socialista de Catalunya

e
£1 cataclisme de la Lliga (Comença pàgina 3)
Conselleria d'Obres Públiques i que
lia estai tot un senyor pinyol—dic—
un senyor Caldero.
El catalanisme de la Lliga és el
ile la ignominiosa conjunció electoral present ; el del simulacre de recurs contra la inconstitucionalitat de
la Llei del 2 de gener ; el de la batalla contra les Lleis aprovades pel
Parlament de Catalunya ; el de l'estintolament de les desferres monàrquico-dictatorials ; el de la conjura
amb els lerrouixeros — no els ve d'avui — aleshores de l'elecció de Rovira i Virgili per diputat a Corts i
en la qual feren mans i mànegues
perquè tingués l'acta el Milianu ; el
de la tàctica puríssima de captació

de la voluntat popular — simulant
una lluita contra els cacics d'aleshores i aliats actuals — pagant els vots
més cars que els contrincants ; el de
l'Assemblea de Parlamentaris i de
la venda de l'autonomia a canvi de
prebendes oligàrquiques i carteres
ministerials: enxufismes de corrent
continu ; el dels qui s'aprofitaren
d'un sentimentalisme popular per
posar-s'hi com a capdavanters sense sentir ni creure en l'ideal que els
empenyia i que els ha ultrapassat.
No parlem més del catalanisme de
.la Lliga i sí del seu cataclisme final
que s'apropa, i que el podrem mesurar, no pas per un cert nombre
d'anys, sinó per una eternitat...

SR. DUELO I FALANGISTES TOTS:
L'altre dia fou agredit bàrbarament i covarda el
jove militant de la J. S. de C. (U. S. C.) Francesc Sanz,
en ple carrer, per fer simplement unes manifestacions
prudents sobre determinada propaganda electoral.
No estem disposats a tolerar semblant vandolisme
ni per un minut més. Replicarem pel nostre compte, i, si
els carrers de Barcelona tornen a xopar-se de sang
obrera, que no se'ns culpi a nosaltres. Perquè:
Es que algú es creu que encara hi ha catalans per
a colonitzar?
Es que algú es pensa que som insensibles al dolor?
Es que algú vol que ens deixem estossinar bàrbarament?
No, que no s'ho pensi ningú. A un atac replicarem
amb dos i amb autoritat i sense autoritat no seran els
nostres joves els que cauran primer.
Sr. Duelo, si té només un gram de vergonya dimiteixi, si no... el poble es farà justicia.

Cartell electoral
«L'Església vol una més justa distribució de la riquesa.»
P. LABURU.
399.035.108,66 pessetes,
347.001.313,63 pessetes..
vies en 1930-33.
272.730.361,75 pessetes.

-Beneficis de 58 Bancs en 1933-34.
-Beneficis de 28 Companyies de Tram-

-Beneficis del Banc d'Espanya en 19331934.
73.376.451,79 pessetes.. -Beneficis de la C. A. M. P. S. A. en
1930-33.

23.510.000,00 pessetes.. -Beneficis de la Telefònica en 1934.
17.649.712,00 pessetes. -Beneficis de la Companyia d'Autobusos
en 1933-34.
11.760.000,00 pessetes.
10.610.000,00 pessetes.
7.737.949,00 pessetes.

-Beneficis del Banc de Bilbao en 1935.
-Beneficis del Banc de Biscaia en 1935.
-Beneficis de la Companyia de Tabacs

en 1930-34.
6.014,981,47 pessetes.,—Beneficis del Banc Saragossà en 19331934.

4.928.036,53 pessetes.. -Beneficis
4.055.993,00 pessetes.. -Beneficis
en 1933-34.
3.315.000,00 pessetes.,—Beneficis
en 1934-35.
2.690.000,00 pessetes. -Beneficis
1.371.279,00 pessetes, -Beneficis
en 1934.
868.044,00 pessetes. -Beneficis
649.772,35 pessetes.- -Beneficis

Elèctriques Saragossa 1933.
de la Companyia del Metro
del Banc Mercantil Industrial
del Banc Guipuscoà en 1935.
d'Echevarría, S. A., Bilbao,
del Banc del Comerç en 1935.
del Banc Urquijo en. 1935.

Jornal d'un camperol castellà, 2 pessetes.
Jornal d'un camperol català, 5 pessetes.
Jornal d'un obrer, 8 pessetes.
Un milió de famílies sense cap ingrés.
CIUTADANS, VOTEU LES DRETES!!!

COMPTE,

INTERVENTORS

Es larà tot el que ea pugui per a prendre'ns la victòria. Tingueu ben
presents, per a evitar-ho, els següents advertiments:
En constituir la mesa electoral fixeú-vos bé de NO SIGNAR ALTRA COSA que l'acta de constitució de la mesa i fer-hi constar si s'ha
produït alguna anomalia.
No signar, SOTA CAP PRETEXT, CAP CERTIFICAT D'ESCRUTINI fins després d'haver-se efectuat.
Cercioreu-vos ben bé <jue figurin al certificat d'escrutini ela NOMS I
ELS COGNOMS DELS NOSTRES CANDIDATS I EL NOMBRE
DE VOTS DE CADASCUN.

JVo signeu res en ölane: Flxeu-vos
bé, llegiu i rellegiu el que se us /a
signar
No ics mogueu del Col·legi, electoral
fins que tingueu al vostre poder
un certificat d'escrutini signat, almenys, nel président t adjunts de
la nuesa

JOVENTUT, A LA BREGA S
Estem abocats a una lluita electoral d'enorme
transcendència. La reacció espanyola' i catalana, en
barreja horripilant, es disposa ensorrar-nos si pot ésser definitivament. Ni la decència més elemental, ni
uns principis sustentáis en temps pretèrits, ni el sentiment de dignitat humana, han pogut aturar la confecció del bloc pestilent que en nom de l'ordre ve a
encarar-se amb el poble que pensa i treballa.
Totes les altes jerarquies tradicionals s'han posat
d'acord. La consigna ha estat llençada : Contra la revolució i els seus còmplices. Res hi fa que el desflorador de, monges — Lerroux — dormi en el mateix llit
que el fill de Sant Ignasi .— Gil Robles —. Tant se
val que el cocteler del catalanisme — Cambó — vagi
del braç del patriota Calvo Sotelo. És igual. La necessitat d'apuntalar el que no s'aguanta' i d'ensorrar la
República, pesa per damunt de tot. El retorn a l'edat
mitjana interessa per un igual a les sotanes i l'alta
banca. Sabres, diners, hòsties, trabucs i punyals, estretament lligats, surten ara a defensar-se de la manera que poden. Per aniquilar-nos, no s'aturaran davant de res ni de ningú.
Temen, els lladres ! Temen, els assassins ! Temen,
els mercaders a les ordres de la Internacional Negra !
És que recorden octubre. És que no obliden que ens
tenen a nosaltres enfront. A nosaltres i a la Justícia,
a la quäl han de rendir comptes encara que els pesi.
No és en nom de l'ordre precisament que han de
sortir a combatre'ns. Mai no hem lluitat nosaltres

en defens^ del desordre. Ja en parlarem al seu degut
temps d'aquest conte 'de l'ordre, explotat pels eterns
enemics del proletariat.
És en nom de la tapadora que poden parlar. Res
no els mou. sinó això. Però nosaltres no oblidem: Astúries, Generalitat, Sirval, Xavier Bueno, llei del 2
de gener, Pic i Pon,' Strauss, Nombela, etc., etc., etc.
'Davant de tot això, ,¿quina actitud ha de prendre la joventut?
Es indiscutible que els joves no poden pas inhibir-se en les lluites immediates de tipus electoral. Cal
l'esforç de tots i de cada. u de nosaltres encaminat a
fer triomfar, sigui com sigui, la voluntat popular. Recordi la joventut .que una desfeta en les circumstàncies actuals fóra de conseqüències incalculables. No
oblidi que les immundes presons espanyoles estan que
vessen de ciutadans que esperen un va-i-tot de la democràcia proletària. Pensi que en la vinent lluita i en
les que la seguiran ens hi juguem la llibertat de les
nostres organitzacions i fins la vida de molts camarades.
Una indiferent .ac',ijlud de 'les joventuts actualment equivaldria al suïcidi. '
Cal, doncs, actuar de manera decidida i amb una
fe inextingible ; amb disciplina i entusiasme.
Contra la reacció I Contra els «señoritos» invertits !
Contra els enemics del proletariat I
Joventuts : Tots à la una !

J. CASES I BUSQUETS

L'obra de Gil Robles - Lerroux

DOCUMENT HISTÒRIC
Aquest document circulà clandestinament entre tots els afiliats de les organitzacions obreres. Ha arribat el moment,
però que tots els ciutadans de Catalunya
i d'Espanya el coneguin.
^INFORME DJL DIPUTAT FERRAN
DE LOS RÍOS SOBRE ELS FETS
D'ASTÚRIES
El diputado socialista y ex-subsecretario de Obras-Públicas, preso en la cárcel
de Oviedo desde el 12 de octubre, enloquecido por el tormento que para él significaba dos meses y medio de absoluta
incomunicación, se arrojó desde lo alto
de una galería al patio de la prisión, causándose graves heridas. Con este motivo
se trasladaron desde Madrid a Oviedo
para visitarle los también diputados socialistas Fernando de los Ríos, Juan Negrín y Amos Ruiz .Lecina, quienes aprovecharon este viaje para ver a otros camaradas presos en las cárceles de Asturias y León.
Fernando de los Ríos, miembro de la
Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, ex ministro de la República y eminente profesor de Derecho político <ie la Universidad Central de Madrid, ha redactado el siguiente informe, Heno de dramática emoción, refiriendo su viaje:
Llegados a Asturias en la mañana del
31 y hechas las oportunas diligencias
fuimos a ver a la esposa de Teodomiro,
enferma del corazón, y a la que hallamos
sumamente deprimida y atribulada. Do
allí nos trasladamos al Hospital rovincial, donde está encamado Teodomiro. La
orden que el oficial de guardia (oficial
del Tercio como todas las tuerzas que
Vigilan el hospital) hubo de comunicarnos
imposibilitaba nuestro acceso. Sólo se
permitía subir a los familiares. No obstante, insistimos para que hiciera presente a quien correspondiera, nuestra calidad y nuestro deseo de ver el enfermo.
Se nos comunicó que debíamos obtener
el permiso del juez militar. Fuimos al sitio donde éste se hallaba, y como ya hubiera salido, volvimos al Hospital, donde tras larga espera se nos autorizó para
subir. Al pasar conducidos por el oficial
de guardia por una de las salas donde
hay un grupo numeroso de presos hospitalizados, nos saludaron éstos con muestras de afecto. Llegamos a la sala donde
estaba Teodomiro y como nos hubieran
dicho que se hallaba en período comatoso, fuimos impresionados de modo favorable porque inmediatamente que nos divisó nos reconoció. Al acercamos a él se
me abrazó, estuvo besándome y me dijo :
¿Traéis alguna misión? A la que hube de
responderle que sí; la de darle un abrazo, la de expresarle nuestro cariño y
nuestra adhesión y, además, la de comunicarle que tuviera la seguridad de que
no había de pasarle nada. Sonrió e inmediatamente comenzó a divagar y perder
la coordinación diciendo cosas incongruentes. Su color terroso hacía suponer
a los doctores que existía una hemorragia interna, que era imposible preveer si
podía o no vivir 24 horas. Para no obligarle a hacer un esfuerzo de coricentración y un -derroche de energía perjudicial,
nos retiramos. Al salir y ya en el patio,
los reclusos nos saludaron levantando el
puño a través de las rejas.
La impresión que hubo de causarnos
ésta desde el comienzo de la visita fue
siniestra, angustiosa por los tonos de aguafuerte que revestía. En efecto, desde el
primer momento hube de notar que el
alma de la prisión era un capitán de la
Guardia civil llamado Nilo Tello, A su
vez parejas de la guardia civil entraban
y sallan en la prisión, que es lóbrega
y pequeña, yen el hueco central estaban
guardias de asalto con carabina.
El primer grupo con quien hablé lo
formaban el director de nuestro diario
«Avance», Javier Bueno, y los llamados
del alijo de armas. No estaban todos, pero si siete u ocho. La conversación fue
extensa. Aparte de lo que yo juzgué conveniente decirles para que supieran cuan
íntimamente nos afectaba el dolor terrible que estaban sufriendo por la persecución de que les hacían objeto y los suplicios a que estaban sometidos, así co-

mo las palabras que juzgué mi deber ,pronunciar haciéndoles saber que el. sacrificio de ellos no era un sacrificio inútil para la historia social española, sino
antes al contrario, lleno de gérmenes de
fecundidad. Contáronme lo que otras comisiones que inmediatamente después
hubimos de recibir el hijo de Llaneza, algunos de los presos de Turón, muchachos
de la Juventud, comisión de mujeres, catedrático Wenceslao Roces, confirmaron.
La siniestra magnitud de los hachos que
me relataron se pueden centrar en tornei
a esta denominación: tormento del potro, tormento del trimotor, tormento del
tubo de la risa y paso a la «sala del orfeón» o de los conciertos. El primero
consiste en atar una barra por debajo de
las corvas atando a ella a su vez los brazos. Este tormento ha llegado en ocasiones a hacerse por el propio comandante.
Doval metiendo la mano por- debajo y
extrangulando los órganos de la virilidad.
En este sentido se me refería el caso
concreto, con el nombre, de uno a quien
le fueron quemados- esos' misinos órganos
para que dijera lo que se le exigía. El
segundo tormento, el'del trimotor, consiste en' colgarles por los brazos de una
polea dejándoles suspensos en el aire y
a fuerza de vergajazos mecerles en el
aire. El tercero . consiste en pasar por
una fila de guardias que van descargando
golpes de fusil, unos sobre las espaldas,
otros sobre los pies y algunos sobre la cabeza inclusive. Por último la llamada «sala del orfeón» tiene un campo indefinido
de pruebas de tormentos, por eso le llaman sala del orfeón, porque todo el mundo «canta». Hospitalizado está a quien le
aplicaron ascuas ardiendo a las plantas
de los pies para que llegara a declarar.
Otro con quien se cometió igual ferocidad
en sus órganos sexuales, que se le produjo una supuración de ano y como le
echaron en una celda, como si fuese un
pudridera, sin llamar a los médicos, pocos días después había muerto.
En la cárcel el libro de asientos del botiquín es un documento precioso en el
que se podrán hallar las indicaciones de
las veces que se ha necesitado acudir en
socorro de las víctimas y se pddrá comprobar cómo luego éstas no han sido
objeto de cuidado médico sino que se les
abandona, determinando la muerte de
muchos de ellos.
Es especialmente horroroso lo acontecido con uno de los muchachos procesados
por los sucesos sangrientos de Turón. Como le preguntara el juez: «¿De modo
que mataste?», contestaba : «Matamos».
«¿De modo que tú confiesas que asesinastes?» «No, asesinamos». Pues bien, la
semana pasada se presentó en la cárcel
la familia de una de lasvíctimas 'de los
sucesos de Turón y pasó a una habitación a donde fue llamado este muchacho,
que tendrá unos veinte años. Es un chico de una expresión de dulzura grande,
de belleza varonil; y una vez que estuvo
dentro compareció la familia antes citada con un guardia civil. El guardia comenzó a abofetearle, a darle patadas
hasta que cayó al suelo y entonces le entregó a la familia de la víctima para que
hicieran con él lo que quisieran. La familia se puso sobre su cuerpo a pisotearlo hasta que una enorme bocanada de
sangre-les manchó los vestidos a las mujeres que le pisoteaban. Como quedase
completamente sin conocimiento le echaron un poco de agua en la cara y pudo
levantarse. Al levantarse de nuevo el
guardia civil otra vez le sometió a las
vejaciones de las bofetadas y patadas, y
otra vez el preso cayd,al suelo y nuevamente fue pisoteado por la familia. El
muchacho, perfectamente entero mientnií>
nos refería esto, cuando yo hube de abrazarle conmovido y preguntarle si quería
algo de mí, si podría yo hacer algo, me
contestó que nada, pero prorrumpió er.
unos sollozos contenidos que a todos nos
produjo una impresión profundamente
patética. Dicen qué este pobre muchacho
será dentro de poco fusilado.
Ya de noche salimos de la prisión y
fuimos de nuevo a ver la mujer de Teodomiro. Presentes algunas personas, la
mujer de Ramón González Peña, caso de
serenidad verdaderamente emocionante,

hubo de referir cómo al ser llamada a
declarar dondee staba su marido y al decir que lo ignoraba, fue abofeteada. Otro
señor allí presente (su nombre no viene
al caso) nos refirió lo acontecido a una
mujer, cuyo nombre conozco, con dos hijas. Una de ellas murió al pie de una
ametralladora con, un, heroísmo excepcional. Cuando ya la tropa se echaba encima y a ala se le habían concluido la;-,
municiones, se desgarró el corpino, 1er.
llamó cobardes, íes dijo que disparasen
sobre ella ya que eran asesinos del pueblo,
y efectivamente fue muerta. Otra hermana, que no se había mezclado en .rada,
fue llevada presa a la cárcel de Oviedo y
en 'el patio la dejaron absolutamente des
nuda y un oficial la maltrató .-le palabra.
y obra, escarneciendo su cuerpo con latigazos, y como ella encolerizada le dijera
«¿Nò oÁ da vergüenza hacer esto con una
mujer?», el oficial, cual si hubiera sufrido un choque nervioso, se acercó a ella y
en tono poro completo diferente le dijo:
«Mujer, si no te hemos pegado». Ella de
nuevo le dijo: «¿pero me va usted a
negar que me acaba de cruzar el cuerpo
con la fusta?» y como.el oficial—no recuerdo si era del Ejército o de la Guardia
civil— hubiera sufrido una crisis de conciencia, se negó a que se apoderara de
un pañuelo lleno de sangre en el que ella
reconocía el pañuelo de ' su hermana, porque podía comprometerla, Ahora está en
libertad y la madre, que jamás ha tenido
relación alguna con la política hoy levanta los puños juzgando que no tiene
en la vida otra misión que. la de vengar
una muerte y una afrenta.
También me dijo que la situación de
los presos en Astorga era horrible, que
de los mil treinta y tantos hombres, ha-bría treinta o cuarenta lo más qué' tuvieran colchones de paja,; los demás estaban durmiendo sobre paja. La paja,
desde luego, me dijo que estaba infectada
de parásitos de todas clases. Así se había comunicado al Ministerio de Justicia,
de donde habían prometido que iría un
equipo sanitario para desinfectar todo
aquello y enviaría trecientos o cuatrocientos petates, pero llevaban tres meses
y no había llegado el equipo ni se había
recibido los petates.
:'
Recibida al fin la" tirden para que pu- •
.diéramos pasar a ver los presos, pasamos
por un patio magnifico, de dimensiones
tan grandes como la Plaza Mayor, y subimos al sitio en donde habían de ápa.recer nuestros compañeros.
Eramos los primeros, de igual suerte
q en Asturias, los primeros que de Madrid habbíamos ido a visitar.los presos.
Como en Asturias nos mostraron su gratitud emocionados puor el acto de compañerismo, y a nuestro compañero Ntstal entregué 1.250 pesetas en nombre del
Comité pro-presos para ayuda de los más
necesitados estuvieran. Llenos de ^todo
número de parásitos, con residuos de comida, a veces incluso con residuos de
excremento, los presos no tiene para dormir más que montones de paja. La Inmensa mayoría nq tienen manta y sólo
existen' quince o veinte Jergones de paja.
En los tres meses ni una sola vez han
sido sacados al patio tan espléndido, ni
e. las galerías donde pudieran airearse.
Adúcese co,mo razón en el cuarte-prisión
que no hay bastante personal de vigilancia. Como en la cárcel de Oviedo,
también en ésta se baja constantemente
a los presos a cuartos donde se Jes somete a todo género de malos tAtos.
Tienen las galerías ventanas, y como
cierto día uno de los presos se asomara
a una de ellas, fue muerto de un balazo.
Con un abrazo a cada un ode ellos e
impresionadísimos, como no podía ser
menos al ver a nuestro' amigo Nistal y
los otros vivir en. un ambiente de primitivismo y miseria como nunca creímos
podía existir, salimos de Astorga para
tomar el tren de Madrid que pasaba por
León a las doce y media y llegar a Madrid a las ocho de la noche de ayer, í."
de enero.
HOMBRE DE CONCIENCIA,
HAZ CIRCULAR ESTA HOJA.
Comentaris? El lector mateix.

Aquests dies s'han expedit molts passaports. Les
dretes tenen por, por de perdre 1 carregar-se-la.
Quant tenen tanta por és que no deuen tenir la consciència tranquil·la. Ho tenim en compteu
4. X
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LES TRAMPES
DE LA LLIGA
Sabíem, per endavant, que el Front Català d'Ordre, que ni és català
ni és d'ordre, empraria tots els procediments, per vergonyosos que fossin, per tal de guanyar la lluita vital que diumenge caldrà resoldre.
Esperàvem, i esperem encara, que les complexes oficines electorals de
Lliga Catalana, S. A., amb la col·laboració meritíssima dels tupinaires
lerrouxistes, fessin acudir els morts de tots els cementiris de la ciutat a
complir el deure del ciutadà d'ultratumba.
Prevèiem també que els burgesos, estemordits per la visió amenaçant
de les «hordes» proletàries, freturoses de tastar el fetge burgès, coaccionarien llurs obrers amb l'amenaça de tancar tallers i fàbrica si la veu de les
urnes no era la «veu de Catalunya». Fins i tot hi han cases que ja han
tancat...
També confiem, no cal dir-ho, veure monges i capellans, de clausura
o no, desfilar pels col·legís electorals sota el comanament del bisbe Posturita i a la conquesta del regne del cel, que pel que es veu no té inconvenient acceptar el sistema democràtic. Aquest sistema, tan fidelment democràtic, que dóna alè i empenta a les majories per tal de renunciar el
Poder en honor ide les minories...
Però les informacions del nostre S. I. S/ens donen pauta per a creure
que es va massa lluny, que se'n fa un gra massa. I si no vegeu :
A l'església de Betlem, des de molts anys ençà, reparteixen cada dilluns a cent-cinquanta o dues-centes dones necessitades de la barriada,
queviures, robes, utensilis, etc., a canvi de fer-les confessar un'cop per
setmana i combregar un cop cada mes. Clàssica caritat cristiana que amenaça estroncar-se. En efecte. El darrer dia que acudiren aquestes necessitades a cercar, com de costum, el quilo de pa o la terca de vedella, mossèn Josep, que és el «repartidor de mercedes», les va reunir i els va
dir aproximadament aquestes paraules:
—Bé, filíeles. Les coses estan més malament cada dia i podria molt
ben ésser que aquesta fos la darrera vegada que us fem caritat. El dia 16
es resoldrà en bé o en mal. I vosaltres ens haurieu d'ajudar a fer triomfar, la voluntat de Déu, perquè sinó Nostre Senyor no pensarà més en
vosaltres. Així és que espero que el dia de les eleccions sigueu tbtes aquí
a les set del matí i us acpmpanyarem en cotxe a votar. Si no teniu papers, no us amoïneu, que ja us els treurem nosaltres...
Heus ací les paraules de mossèn Josep.
Paraules semblants a les pronunciades per mossèn Ventura, de Tesglésía de Sant Pau, amb idèntiques circumstàncies i semblant auditori.
Paraules que, obeint unes ordres de caràcter general, deuen haver estat pronunciades per tots els «mossens» que campegen en la nostra terra.
Fins ací havíem d'arribar !
El cardenal Gomà, arquebisbe de Toledo, i el senyor Figurita,, bisbe
de Barcelona, agents del cardenal Segura, complotaire monàrquic" i agent
del Sant Pare, que no del pare sant, s'entossudeixen a exposar a les vies
populars les coves pétries on s'aixopluguen.
AOà ells !
No hem de donar un pas perquè rectifiquin de conducta.
Ni tan sols mouríem un dit per portar-los per camins de pau i legalitat.
Però que sàpiguen el què els hi va.
No sigui que hagin de repetir les paraules de mossèn Jeroni, després
de la crema de l'any 1909 :
—«Todo nos lo han quitado. Sólo me han dejado los ojos para llorar...»
JOSEP MIRET

Compte! Mossèn Josep que 11
podem picar als dits per trampós 1 Immoral.

La invasió
dels bàrbars
Compte! Fem-nos enreral Un elemental sentit de. salutifera prevendo aconsella de replegar-nos a un
costat de l'estadi. Vénen els bàrbars!
Ens abelliria de donar un vestiment ben pfitètic a les nostres exclamacions: mostrar una convulsió
corporal, un fremiment desesperat,
de moixó inadaptat al bany. Però
no tenim fortuna, i l'esquinç d'un
somriure delata el contingut irònic
dels nostres propòsits d'actitud. No
és possible el fingiment. D'altra
banda, la flama íntima es nodreix
d'essències vives d'indignació. Passen molt arran de pell tot de sensacions provocades per </e.ts que ja
constitueixen història i sentim, pels
altres —pels que gosen posar-se'ns
enfront— l'ardència de la vergonya
que ells no tenen. Ah, si una taumaturgia reaccionària fes possible
d'esborrar de la història els capítols
de sang i de fam! Quines arrels més
somes no tindria aleshores el pretèrit! I el present quin "handicap"
per la vibració! La memòria, però,

és tan apunyalada que tota sutura
hi és ineficaç...
El grotesc de certs punts del record dels "jóvenes bárbaros" no
pot llevar l'empremta de tantes hores funestes com han engendrat.
Mal que avui ja siguin caducs i en
senilitat, puix que llur verí s'ha
propagat i llur fetorós alè ha rarificai els àmbits per on puttulaven. Fa vint i tants anys que era
creat l'imperi del Parallel. Es ara,
nogensmenys, que els parallels s'estableixen amb la màxima eloqüent
evidència. No podia haver-hi conjunció sinó a base d'afinitats. I
aquestes existeixen. Els noms eren
predestinais a la integració de tal
arpegi: Lerroux-Cambó-Calvo-GilSalazar... La resultant d'un acord
d'aquesta natura no podia ésser
més que aquesta: "Front simbiòtic"
(en els medis interessats, anomenat "català"-i "d'ordre"), l el concert que incita la marxa invasora
no podia tenir una música més
bàrbara: els esgarips de la treníenària tenora catalanista troben ara

l'eco que els ben escau: "A por Cataluña!"
De les terres estèrils vol portarse'ns el germen de la redempció,
però nosaltres ja fa temps que hem
abandonat l'esfera de la ingenuïtat. La nostra sang no és per a ésser donada en libado a la famolenca allau de "canis aureus" que vol
llançar-se damunt el món obrer.
Aquests xacals seran repellits, immancablement. Ells amb ells s'assemblen. Són consanguinis. l de
llur incest repugnant i lasciu no
en podria venir sinó la parturició
d'un fetus summa de monstruositat i barbàrie social. El perill és
manifest. Però nosaltres provoca*
rem l'avortament de tal guisa, que
no hi valdran tots els perfeccionaments de la tècnica de l'obstetrícia.
No ens deixarem prendre ni un pam
de. terra. Tants de màrtirs immolais a la feresa d'aquells que encara tenen l'agosarament d'intentar
la invasió clamen venjança, l aquesta serà justa i implacable. Els vencerem! 'Ells són els devoradors de
carn patidora i humil. Els tirans.
Els dèspotes. Els fêlions de l'explotació. Els sàdics de la plutocracia.
Els catòlics. I els obtentors. Com en
el regnat de Ferran Vil, destruirien la Constitució, exaltarien i monopolitzarien el jésuitisme, i imposarien un govern integrat per "una
camarilla de capellans, frares, albardans i baixos llagoters", per dirho amb els mateixos termes emprats
per l'historiador Benedetto üroce.
Els més temperats serïen uns dobles de- l'emperador 'francès Louis
Napoleón —que Pius IX anomenà
"l'enviat de l'Aitíssim"— la millor
virtut del qual efa una afecció tota
original per a les classes populars,
que li feia desitjar per a aquestes
una "democràcia sense llibertat".
Són els catòlics. Els que babegen
mots de misericòrdia divina i perpetren crims de lesa humanitat.
Són els que voldrien fer lluminàries al Vedell d'Or i utilitzarien, si
poguessin, ciris fabricats amb Voment de les victimes humanes, com
a l'Anglaterra del temps de Cromwell. Són els bàrbars. Però no! No
penetraran! La invasió serà continguda per la voluntat insubornable
dels que posseeixen la gran força
i la ingent raó d'haver estat i d'ésser brutalment torturats i ignominiosament explotats: La veu del proletariat és rogallosa de dolor i saturada de fel. Però no l'ofegarà la
música dissonant i bàrbara de l'invasor. ..
Els assassinats de Catalunya ï
d'Astúries es drecen i, de llurs tombes estant, ens remembren la tràgica culminació del bienni hòrrid
i fan tremolar'l'estendard dels exèrcits d'emancipació. Les llàgrimes de
tantes mares que han estat salvatgement desposseïdes de la carn de
llurs entranyes, han produït el llac
de sal on han de trobar càstig totes
les fellonies dels bàrbars.
Amb la sang dels afusellats de
Jaca va escriure's la pàgina històrica del 14 d'abril del 1931. Amb la
dels obrers i germans immolais a
Catalunya i Astúries, el proper dia
16 hem d'iniciar l'escriptura del capítol de protesta més vehement de
la nostra Història de poble insubmís.
Per la venjança dels proletaris
caiguts; perquè els nostres fills no
s'avergonyeixin de nosaltres; per
reivindicar-nos amb tota la dignitat i tot V orgull de la nostra condició social; per l'alliberament dels
injustament empresonats; pel retorn dels que es migren a l'exili i
per la reducció dels delinqüents comuns i dels homicides : A la baialla del 16 de febrer! Contra els polítics incestuosos! Contra els plutocrat es assassins! Contra els jesuïtes/
Contra els invasors! Contra els bàrbars/

Obra de la reacció
Com e« distribueix el pressupost
espanyol
18.000.000 per les despeses carcelàries.
203.000.000 per Policia, Guàrdia d'Assalt, Guàrdia
Civil i de Seguretat.
1.100.000.000 per interessos del deute pasiu.
1.060.000.000 per Guerra i Marina.
16.000,000 per la clerecia.
92.000.000 per als havers passius.
Total: 2.489 milions per desfetes antisocials i de repressió.
I mentrestant, anem treballant els esclaus!

Constitució política de la República
Espanyola
Art. 1 Espanya és una República democràtica de treballadors de totes classes, que s'organitza en règim de LLIBERTAT i de JUSTÍCIA.
Els poders de tots els seus òrgans emanen del poble.
La República constitueix un Estat integral compatible
amb l'autonomia de Municipis i regions.
Art. 2 Tots els espanyols són iguals davant la llei.
Art. 3 L'Estat espanyol no té religió oficial.
Art. 7 L'Estat espanyol acatarà (!) les normes universals del DRET internacional.
Art. 9 Els alcaldes seran designats sempre per l'elecció directa del poble o l'Ajuntament.
Art. 34. Tota persona té dret a emetre lliurement les
seves idees i opinions sense sotmetre's a la prèvia censura.
Art. 46 La república assegurarà a tot treballador les
condicions necessàries d'una existència digna.
Art. 72 El President de la República prometrà solemnialment davant les Corts, fidelitat a la República i a
la Constitució.
Art. 104 El Ministeri Fiscal vetllarà per l'exacte
compliment de les lleis i per l'interès social.
Què és la Constitució de la República interpretada per
les dretes?

lines quantes guerres...
La dels set anys : 550.000 homes morts.
La de la revolució francesa: 1.400.000 morts.
Les napoleòniques: 1.700,000 morts.
La de Crimea: 785.000 morts.
La de la Independència americana: 700.OQO morts.
La russo-japonesa : 624.000 morts.
Les balcàniques : 108.000 morts.
La GRAN GUERRA:
13.000.000 de morts
17.000.000 de ferits
6.000.000 d'invàlids
4 homes morien cada minut.
240 homes morien cada hora.
6.400 homes moriren cada dia.
Si triomfen les dretes triomfarà el feixisme í una nova guerra, més destructiva que totes les passades juntes
esclatarà...
TRIEU!

Més obra de la reacció
Han obsequiat amb:
16.000.000 a la clerecia.
50.000.000 a les empreses ferroviàries.
150.000.000 als jesuïtes per a la devolució de finques.
800.000.000 a empreses navals.
13.000.000 als acaparadors d'arròs i moresc.
Per Treball, Justícia i Sanitat, en 1936, 31 milions
menys que en 1932.
Per Obres Públiques i Comunicacions, 316 milions
menys que en 1932.
Per Instrucció Pública, 527 milions menys que en
1932.
Per Marina, 6 milions més que en 1932.
Per Governació, 58 milions més que en 1932.
Per Guerra, 132 milions més que en 1932.
Per Crèdits extraordinaris en 1934, 238 milions de
pessetes.
CIUTADANS, VOTEU LES DRETES! ! !
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Els representants de la elasse obrera que Integren
el FRONT POPULAR D'ESQUERRES

Comorera
U. S. C.

Pla i Armengol
U. S. G.

Comes

U. S. C.

Valdéa
P. C. C.

Aconseguit el triomf imposaran immediatament el restabliment de l'Estatut; la concessió
d'una àmplia i profunda Amnistia; el restabliment
de la llei de Contractes de Conreu; la derogació
de la llei d'Arrendaments; la imposició altra volta
de la llei de Termes Municipals; la separació de
l'Església i de l'Estat, i anul'lament de la concessió
dels 16.000.000 a la clerecia; la immediata aplicació
Aiaurin
Lecina
de la Reforma Agrària; l'aplicació de mesures coerP. S. O. E.
P. O. U. M.
citives contra els caps monàrquics i republicans
dubtosos de l'exèrcit republicà; i per damunt de tot, la intangibílitat dels principis constitucionals i Justícia implacable
i fulminant contra tots els abusos comesos durant el període dictatorial del bienni negre, en ordre a l'administració
i a les repressions en massa de camperols i obres de Catalunya í Espanya.
En peu tots per la victòria del FRONT POPULAR D'ESQUERRES.

De còmplices a estraperlistes
Al front Català d'Ordre li manca
un candidat : Joan A. Parpal i
Bruna (Secretari de la Lliga Catalana)
No sabem si per oblid (?) o deliberadament, el nom de Joan A.
Farpai i Bruna no figura encapçalant la candidatura del Front Català d'Ordre. La Lliga Catalana
ha perdut amb això uns milers de
vots. Ha perdut els vots dels obrers
~,™,~~~ ,^w^.
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la quantitat de mil vuitcentes deu.
pessetes amb trenta-set cèntims.
Després de dos anys llargs d'espera, el Sr. Conseller-Gestor de Treball anul·là les actuacions i ordenà
que es reposés l'assumpte a l'estat
e veredicte.
Convocat l'obrer, li feren propo-;
sicions per mitjà del Sr. Farpai i
Bruna (secretari) per a liquidar la
qüestió. L'obrer, amenaçat vergonyosament pel Sr. Parpal, transigí
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Segurament que es donaran moltes explicacions jurídiques, però,
que per endavant desconfiem de
tot i per demostrar-ho publiqutern
cl xec, perquè hom no es pensi que
això és una invenció nostra.
El xec no es pagà perquè no hi
'iavia fons. Aquesta és la deducció
lògica i veritable, ja que el xec
reunia totes les condicions indispensables perquè fos satisfet.
L'opinió pública, amb aquest afer
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metal·lúrgics que —qui ho dubta?—
haurien votat pel secretari de llur
Jurat Mixt de Treball, perquè,
gràcies a ell, totes les reclamacions contra les injustícies patronals
són guanyades pels... patrons, a
l'ensems que disfruten la jornada
de 44 hores setmanals... els patrons.
Una prova dels mèrits «straperlistes» del Sr. Parpal i Bruna, secretari del Jurat Mixt de les Indústries Metal·lúrgiques, Siderúrgiques i Similars la teniu en el fet
següent :
L'obrer Josep Parlada i Casanovas, el mes de setembre del 1933
( !) presenta una demanda reclaiiüint al seu patró Manuel Ballús,
d;- Berga, una quantitat per hores
extraordinàries, havent dictat sentència condemnant al patró. Aquest
formulà recurs d'alçada contra la
dita sentència, dipositant, és clar,

per la quantitat de setcentes cinquanta pessetes.
Ara bé. Després de fer-lo esperar
més temps del que senyala la llei,
el Jurat Mixt li lliurà un xec
contra el Banc Comercial de Barcelona. En presentar-se al cobrament no li fou fet efectiu. Hom
pogué endevinar fàcilment que NO
HI HAVIA FONS. (El xec és
oficialment del Jurat Mixt de Treball.)
L'amic Parlada, tot sorprès, es
presenta novament al Jurat Mixt,
i enlloc de fer-li efectiva la quantitat li diuen que vagi al Govern
Civil que li pagaran. Parlada tement rsser enp;iny>t, ho. comunica
?.\ J u t j a t rie guàrdia per si en tot
això hi hagués delicte. Però des
del dia 23 de desembre darrer que
no ha tingut noves del Jutjat. Ens
podria dir el Sr. Jutge el curs que
¡M donat a aquest afer?

que acabem de comentar, pot formar-se una idea de la gent de la
Lliga.
Quan el secretari general fa això, què faran els altres 1

CONSIGNA
Eil borrar un nom
de la candidatura és
facilitar el triomf a
la L·llga. No en bo-

rren cap*
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La candidatura de Catalunya
del Front Popular d'Esquerres
BARCELONA - CIUTAT
Llus Companys i Jover (E. R. C.)
Martí Barrera i Maresma (E. R. C.)
Lluís Nicolau d'Olwer (A. C.)
Pere Coromines i Muntanya (E. R. C.)
Jaume Aguada i Miró (E. R. C.)
Marià Rubió i Tudurí (E. R. C.)
Josep Sunyol i Garriga (E. R. C.)
Josep Maria Massip i Izabal (E. R. C.)
Pere Ferrer i Batlle (E. R. C.)
Claudi Ametlla i Coll (A. C.)
Ramon Nogués i Bizet (P. R. E.)
Fausti Ballvé i Pellica (P. R. E.)
Ramon Pla i Armengol (U. S. C.)
Miquel Valdés (P. C. C.)
Joaquim Maurin i Julià (P. O. U. M.)
Pere Aznar Sesera (P. C. P.)
BARCELONA - CIRCUMSCRIPCIÓ
Joan Lluhí i Vallescà (P. N. R. E.)
Pere Mestres i Albert (E. R. C.)
Josep Tomàs i Piera (E. R. C.)
Josep A. Trabal i Sans (E. R. C.)
Domènec Palet i Barba (E. R. C,)
Francesc Senyal i Ferrer (E. R. C.)
Eduard Ragasol i Serra (A. C.)
Josep Calvet i Mora (U. R.)
Pau Padró i Canyelles (U. R.)
Jaume Comas i Jo (U. S. C.)
Pelai Sala i Berenguer (U. S, C.)
TARRAGONA
Ventura Gasspl i Rovira (E. R. C.)
Marcel·lí Domingo i Sanjuan (P. R. E.)
Joan Sentís i Nogués (E. R. C.)
Josep Briansó i Salvadó (A. C.)
Amos Ruiz de Lecina (P. S. O. E.)
LLEIDA
Joan Comorera i Soler (U. S. C.)
Francesc de P. Gené i Aixelà (E. R. C.)
Joan Banyeres i Cateura (E. R. C.)
Ferran Zulueta i Giberga (E. R. C.)
GIRONA
Martí Esteve i Guau (A. C.)
Miquel Santaló i Parvorell (E. R. C.)
Josep Puig Pujades (E. R. C.)
Josep Mascort i Ribot (E. R. C.)
Joan Casanelles i Ibars (P. N. R. E.)

