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Tots contra renemic, sense
donar-li treva ni deseaos!
L'enemic ha estat tocat seriosament. Q u a n mes
prop es creía de l'abast del seu objectiu caigueren
sobre d'ell les forces populars amb ímpetu ben cal»
culat. A part de les grans pérdues que tingueren
en homes i material bél'lic, la situació estratégica
en els fronts ha sofert u n brusc canvi al nostre favor. U n calfred d'heroisme ha extremut a les íor=»
c«s proletáries, i amb aixó n'hi ha hagut prou per
esborrar diferencies en armament i organitzaoió mi»
litar. P e r primera vegada ha pogut el comanda
ment emprendre una maniobra de gran importan»
cia amb la seguretat que anaven a respondre fl»
delment totes les unitats combatents. L'Exércit del
poblé, en el seu sentit orgánic del mot, és ja una
realitat. Cada dia que passí anirá perfílant»»e la
flexibilítat i eficacia del nostre instrument de guerra.
E s necessari, pero, portar les bones sítuacions
fins a les aev«s ultimes conseqüéncies. La desteta
parcial s h a de convertir en definitiva í total. Les
victóries que no teñen una continuació son precá»
ríes. E l moment de pánic, el comencament de des»
organització de l'enemic el té d'aprofitar el bon combatent per a donar-li eops doblats que l'impídeixin
refer»se. Se li té d'aplícar ardida ment la piqueta a
fl que el desmoronament es converteixi en ruina
total. E n els fronts, en el costat, en la reraguarda
obeint les directríus del comandament, petó treient
a relluír tots els medís que son capassos els mili
cians, es té de perseguir sense donar-li terr-ps ni
repós.
¡Audacia, energía, valor disciplinad
Si les nostres Milícies es co «porten com «jn
aquells primers díes gloriosos de i a subievació í<ji=
xista, será de conseqüéncies incalculables.
El camí és llarg, pero s'ha de recorrer c o n
mes aviat millor. Cada día que passa equival a dot«=
zenes de camarades nostres fuselíats eo els pobies
que ocupen la tropa feixista; per cada hora que
adelantem ralliberació estalviarem un veritable mar
de sang proletaria i de llágrimes. P e r aqüestes victimes ignocents, per la nova Espanya, justa, gran i
felic que estem construint:
¡Tots contra l'enemic sense donar-li treva ni
repós!
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Girona, dimecres 14 d'octubre del 1936

Mes Distes
de "Calolícs"
ESs Farsants Jesuítas Canallas (F. ] , C.)
i Homes Católics de la riostra ciutat
CONTINTJACIO
Francés j Oriol Isern; Pedret.
Pere Pairó Soler; Escola Pia, 1.
Joan Palahí Peric; For<?a, 24.
Enric Passolas Roura; Julia de Ohia, 53;
Joan Pelach Feliu; St. Francese, 9.
Lluís Pelach Feliu;
Id.
Manuel Pell Alsina; Pavo, 19.
Antoni Perpinya Sabría; Talarn, 3.
Pere Petit Rossell; Argentería, 17.
Narcís Plaja Verdaguer; Pd. Sant Eeliu, 23
Martí Martí Pou; Mercaders, 17.
Alberfc Puigmitjá Galí; Sant Feliu.
Enric Pumarola Culubret; Oiutadans, 15.
Jaume Pumarola Culubret; Cort-Reia), 17.
WaroTs* t»añífl'vKT3"*ÍTírtfl hfett • OTOr<KÍIl»^X4fe'~°""»>*»*»»»»^

Joan Reixac Ribas; Cort-Reial, 10.
Juli Ribas F«nt; Ultónia, 7.

Estampes de la Revolució

Els legionaris del Tere, aquests crimináis assedegats de sang roja i revolucionaria, —pagats pels
militars feixistes i monarquífzants — cometen harbaritats en les persones deis miners d'Oviedo. Heus
ací una foto agafada a l'enemic i que ho demostra
palesament.

Ci

Preu 15 cts.

Previsions davant la mobilització acordada per
laGonselleria de Defensa
Les normes dictades per la Conselleria de Defensa por
tal de procedir, d'acord amb el decret de data 30 de set*mbre darrer, a l'allistament de tots els ciutadans de 18 a 40
anys, cal que siguin aceptados i complimentades rápidamenfc Tothom ha de comprendre que alió preferent, e! problema mós peremptori que tenim plantejat, és de de mea
immediat aixafament de les hordes faccioses que píetenen
enstaurar el feixisme ais pobies hispánica i reduir tota ela
treballadors a la mes iniqu explotació i al mes atroc esclavatge.
La mobilització de tots els ciutadans útils permetrá.
barrar el pas a les bandes d'assassins que tan fcraidorament
han agredit la democracia republicana.
Pero per al millor rendiment de la mobilització, cal
preveure certs aspectos i mesures que faran que no a'hagi
de perdre temps en improvisacions i rectificacions que en
M& jatuaent donat/ftüdri^t„£fantíar - la coordin&oio de les directríus bel'fiques.
Oreiem que tora molt interessant que es penses ja en
l'adopció de l'uniforme únic per a tots el mobilitzats, ultra
resoldre també, definitivament. el cas del comandament
únic sobre el qual tant hem insistit des d'aquestes págiaes,
Caldria confeccionar així mateix, rápidament, un pro*
jecte de nou reglament d'aquest exércit popular i reclamar
de tots els mobilitzats un jurament antifeixista, de fidelitat
al poblé que lluita i l'uítará fins a la mort contra el railitarisme agressor de les ¡libertáis del treballador i del régim
democrátic legalment instaurat per la volutitat popular mitjaneant sufragi.
No seria sobrer, en fer viables aqüestes disposicions,
qua també s'assenyalessiu Jes atribución» que tindran les
forces militars que ara van a formar-se d'una manera eñeac,
permanent i definitiva.
Creiero que aquests punts son de capdal importancia
per tal que l'esforc que anem a fer en donar la batalla final
al feixisme sauguinari, ens porti rápidament a la victoria.

Joan Roca Soler; Pau Oasals, 8.
Jaume Roquet Jalmar; 0. Nou, 16,
Valentí Ros Griralt; Pl. Sant Pere, 23.
Edüard Rosquellas Puig; Argentería, 5.
Francesc Rovira Tubau; Santa Clara, 7.
Emili Rovira Costa; Progrés, 4.
Roo Rovira Pruneda; CorfReial, 14.
,^
Josep SerrallongaCrabaldá; Ballesteries, 23.
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Continuará
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"Unitat (Taceió/ Heus aquí la paraula. S ha de
desemmascarar tota maniobra di-visionista i laborar enérgica i revolucionáriament per la unitat de la classe treballadora amb el fi d'aixafar
el feixisme per triomfar la revolució proletaria.
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COMBA!

GENERAL
Els moros de Granada
cauen com mo6ques
Madrid.
Les impressions
que es teñen del front
de
Granada
son
veritablement
optimistes. E n una acció portada a cap a Iznalloz, vuitanta-sis moros Regular» es lliu-

f

raren a les nostres forces
sense resistencia. A mes, les
nostres forces retiraren trenta
cadávers, en la majorai mo ros, que «avien quedat abandonáis.

Captura a Tenerpic d*
un comboi de qusviures

Málaga. — Per les milícies
d'" Isquierda
Republicana "
s'Ha capturat
a l'enemic un

comboi cpmpost de 25 mules,
125 vaques i 250 ovelles.

Les pretensions
Mola
timüi Mola, el general traidor* va prometre "tto fa gaire
que commemoraria la festa de
la Rac,a a Madrid. Naturalment, el dilluns, dia 12, Mola
Mola no era a la capital.
¿ Q u é va passar? "Radio Burg o s " ens treu del dubte, de la
\ aciHació, de la intranquiHi tat. T o t plegat —segons aquella emissora— un
accident
fortuit i lamentable: el cotxe
enf el qual viatjava, camí de
Madrid, Emüi Mola va sofrir

una " p a n n e ' : un neumátic
rebentat. Es ciar, el general
hagué de baixar del vehicle
per a reparar-lo. I com que el
temps passa amb una rapidesa
extraordinaria, hagué de de sistir del seu intent.
Preguntará el lector; ¿ P e r
quñ no arribava l'endemá?
També poden»
explicar-ho:
perqué l'endemá era dimarts i
dia 13, i, haturalment,
amb
aixó no hi ha manera de ferhi broma.
•

Oviedo la mártir.-Cap a
catedral
Madrid. — E s reben noti cies altament satisfactóries de
tots els fronts de combat.
Al sector Nord, algunes de
les columnes lleials continúen
e seu avanc,, i s'han endinsat
alguns quildmetres a la provincia de Burgos. Aixó
ha
obligat, davant el temor d'un
possible perill, que la caserna

(Vé de la 4.' plana).
cuina única, una
disciplina
mecánica, un vestit únic, un
voler uniformat no s'adiu ni
amb la nostra constitució antropológica ni amb els inte ressos socials. Centralitzar és
un joc espiritual amb miratge 3ugg,estionador per ais
qu« viueñ tan sotmesos a la
vida física, que el somnien
com un alliberament;
pero
que obliga ais que teñen un
eoheixement científic i realista de la vida, a convertir-se
en dirigents d'aquella a s p i r a ció rudimentaria, i orientar-la
ver» una, c r e a d o social que
procuri satisfer les ansies insconscientment sentldes
peí
Poblé.

general de les forces rebels
que operen en aquesta zona,
s'hagi traslladat des de Burgos a Salamanca.
A Oviedo, els
minaires
mantenen el seu constant atac,
i han desallotjat les hosts d'Aranda deis reductes on s'ha vien atrinxerat. Les
forces
enemigues s'han replegat cap

"CADA TERRA FA SA
QUERRÁ"
E s amb aquesta noció d'íntegritat que cal defensar uns
deures i uns drets tant eco nómics, coiñ polítics i espirituals. El primer pas per a implantar una justicia eeonó mica que? tingui un esperit
social i huma, no está en tallar les ales a la iniciativa privada, ni en convertir alió
que «fa uh" mercat d'egoismes
en u n ramat de bens, sense
estímul a ésser,. ni voluntat
creadora. Totjhom
redoneix
que la producció voluntaria
té l'avantatgje que impulsada
per la•„ competencia produeix
amb excés de quantitat i qualitat. No 6s per excés de bén-ü
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a l'interior
de lá poblado,
amb intenció, segtons sembla,
de refugiar-se, per consider a r l o d'una major
resisten cia a la caserna de Pelayo i
principalment a la Catedral.
En aquesta ocasió, i contra
el que pensen els que ségueixen Aranda, l'edifici religeos
no será inexpugnable. H o fou
en la revoludó d'octubre perqué llávors. els minaire§ asturians solament póguererí' co'mp
tar amb un cañó d'escassa potencia. A r a teñen en llur poder algunes bateries de diversos calibres i sense cap dubte
la catedral d'Oviedo será enderrocada.
L'pptimisme general té un
to major al front del (Centre.
Totes les disposicions del comandament han estat complertes escrupolosament.
Moltes de les forces que en
aquest sector tenia disposades
Penemic, Regulars i Ters, han

estat desplaqades cap al nord
gallee, amb el fi que, unidés a
les columnes d'aquella regió,
poguessin acudir a salvar el
coronel Aranda, de la situació
^apurada en qué es troba. Aquests expedicionaris han hagut de deturar-se abans d'arribar al límit d'Astúries perqué contra ells s'han presentat fortes columnes asturianes.
que han fet deturar en sec la
seva marxa cap a Oviedo. En
aquesta capital, els lleials han
atacat novament el darrer
d'Uri i son diverses les cases
que ja están en llur poder.
Al front de Peñarroya les
nostres forces es veieren obligades a modificar posicions;
pero un atac enérgic per la
nostra part ha tingut resul tats satisfactoris car s'ha récuperat el terreny abandonat
en un principi i s'ha avanqat
encara mes en els Hocs que
anteriorment
tenien.

Mes criminalitats deis
feixistes.-Els afusellaments en massa son a
Tordre del día
Madrid. — Es coneixen al-'
guns detalls deis féts ocorreguts a I r u n .
En els primers deis, els feixistes tingueren mes de 1.500,,.,
baixes.
Els carrabiners de Vera ! es-'
tigjUeren des deis primers mom e m ^ a l ' co^tat d e l . GovernAquests carrabiners deigearen
llurs familiars a !> Vera t deli
Bidasoa, els quals foresfc • 4ets "
presoners pels feixistes
que
els portaven en primera línia
de llurs columnes. . ' : ; ' •
E n el Uqc on el capellá,
Santa* Cruz afüsellá á la guerra carlista cinquanta carrabiners, es presenta un dia un,
avió que els nostres heroics
def ensors
prengueren
per
Ueial, car duia la bandera republicana, pero de seguida
alguns s'adonaren que era rebel i donaren la veu d'alarma

en el precís moment en qué
I'aparell descarregava la seva
metralla sobre els lleials. Van
morir dos carrabiners
Ais familiars deis carrabiners.
• Ais familiars deis carrabiners de Vera els fou tallat el
cabell al zero. Quan entraren
els i rebels a Irun, elg ,afusella! ments es posaren a I'o^dre
~del dia. Les tortures
contra
els nacionalistes bascos eren
posades en práctica amb la
mes refinada crueltat, puix es
va arribar en aquests refinaments a veritables
innovación^ que esgarrifarien la inquisicó de Felip I I .

LLEGIU i
" C O M

propagueu
B A T "

que ens queixem sino per un
zar tota la térra si sabíem
repartiment injust.
que ens lliuraria un rendiment
Conseqütentment, emtfe La
mes baix? Admeteríeu que la
producció individual exceHent
vida pairal del camp es degei el cónsum socialment injust
neres amb vicis de la falsa cical crear uns órgans de coorvilització? Recordem com la
d i n a d o r i distribució que trn- . immoralitat deis "homes civiguin la f u n d ó de convertir la
litzats" malmet la vida natuproducció individual en rendiral deis esquimals o deis pament de productes capaxifáts
radisos oceánics, en els films
i destináis al hostre consüm.
" O m b r e s blanques" i " E s k i :
Ni mes ni menys. '
'
mo".
T a n t com un problema maHem de passar de l'ordena^
terialista, n'existeixen de moció privada de l'Economia a
ralitat i d'espiritualitat que
l'organitzáció social dé l'Ecodonen sabor a la vida. Sense
nomia. Ño es traCta de munun sentit suprem, els formu tar sistemes teórics sino d ' a laris d'ordenació socia 1 perprofitar les possibilitats má den el valor huma i l'eficácia.
ximes de creació alhora que
La transcendencia i la gran permetre un usdefruit que ni
desa.
sigui injust ni inhuma. Estaría algú conforme a socialit Por aixó és convenient que

cl«l

c. ni. T .

A.I.T.

Consignas de la Federación Local de
Sindicatos Únicos de
Barcelona
Primero. — En los momentos en que estamos viviendo,
momentos de guerra a muerte contra el monstruoso fascismo, todos los trabajadores
de ambos sexos, manuales e
intelectuales, nos hemos de
considerar movilizados.
Segundo. — Nadie
deberá
olvidar, bajo ningún pretexto,
la consigna anterior.
Tercero. — Mientras este mos en guerra, no se podrán
presentar nuevas bases de trabajo, máxime si éstas han de
gravar la nueva
economía;
tales son los acuerdos de la
organización confederal y es'
ineludible tenerlo en cuenta.
Cuarto. — Cuandos se trabaje, sobre todo en produc d o n e s que tengan una reía cióh directa o indirecta con la
lucha antifascista, no se podrá
exigir que se respeten las bases de trabajo, ni en salarios
ni en jornadas.
Quinto. — No se
deberá
cobrar
suplemento
alguno*
por horas extraordinarias hechas en producción útil a la
guerra antifascista.
Sexto.
Ningún productor
podrá negarse a hacer un
trabajo, cuando sea requerido
a ello, si es beneficioso para
la nueva era que se está gestando.

Séptimo. — Hay que intensificar la producción en todas
sus fases; hay que producir,
pero no como antes del 19 de
julio, sino, más y más. Trabajar, producir vencer;
sólo
éste debe ser el pensamiento
de toda persona consciente de
sus derechos y deberes.
Octavo. — No deberá. ha cerse mientras no se haya terminado nuestra misión en él
frente de batalla,
ninguna
fiesta intersemanal pues éstas
disminuyen
considerablemente la producción y gravan la
economía.
Noveno. — Los precios de
los comestibles y mercancías
110 podrán ser
aumentados
sin previa autorización de los
organismos competentes;
el
que lo hiciere, se atendrá a
las consecuencias.
Décimo. — Los Sindicatos,
Comités y delegados de f á bricas, talleres y obras, con el
concurso de los hombres re volucionarios, serán los encargados de velar por el estricto
respet de estas consignas.
Por la Federación Local de
Sindicatos Únicos, E l Comité.
Se ruega
encarecidamente
que estas consignas sean fijadas, con profusión, en talleres, fábricas, obras, etc.

Sastrería Puntonet
REBUDES LES NOVETATS PER
A LA PRESENT TEMPORADA
P R E U S

RÉDU1TS

PLACA REPÚBLICA, 5, PRAL.

a cada localitat es crein uns
centres de coordinació técni co-económica on intervinguin
tots els agents de la producció i consum, i que tinguin
com a noi.na regular i solucionar els problemes de la vida vegetativa.
L'alimentació,
la vivenda, el vestit, l'educa ció l'esbarjo, l'assisténcia, les
assegurances, les comoditats...
han de constituir un patrimoni de béns comuns, en l'administració i producció
deis
quals han de contribuir tant
el treballador manual
com
1'inteHectual, la classe prole tária, la mitja, la menestralia,
el ténic i l'home de ciencia.
Si tots hi coHaborem, tots
hi tenim deures i drets, individuáis i socials, equparables.

Per tant, al costat de l'Ajuntamentl com a organsme de
la vida pública de carácter
polític, ha d'haver-hi el "Consell d'Economia Local", integrat per totes les branques de
la producció local,
degudament classificades per especialitats, el qual reguli l'"aspecte
social" de l'Economia.
Que
el reguli socialment... sense
mercadejar-hi amb fins privats.
Planes-Mundet

DELS ARTICLES PUBLIC A T S E N SON
RESPONSABLES
LLURS
AUTORB.

COMBAT

El vaixell rus "Ziarini" ha ancorat aquest matí
al port de Barcelona. * La caserna de Pelayo <IOviedo bombar dejada per les nostres bateriesv-Els
rebelsde Bargas no contesten ja a l^atac
CRO NICA

LOCAL

La vetllada que celebra el diumenge ei
Sindicat d'Indústries Gráfiques, a profit
de Pro Infancia Obrera
Heus ací com en un mateix dia, i amb igual motiu, els
noua aficiónate gironins, ajudats d'alguns altres ja destacáis
a i'escena, donen una forta embranzida al teatre amateur,
gairebé inactiu a la nostra ciutat, almenys per part deis
filis de Girona, de la qual tot i que sempre havia estat un
bon planter d'aotors ooasionava una gran estranyesa ais
que hi venien, el fet de no trobar-hi una o varíes agrupacions de seriosa i continuada actuació, fins que uns oompanys formaren l'Agrupació «Amios del Teatre» que tanta
¿xits ha recollit. Quan podia semblar que s'havia deixat
oblidat aquest digníssim esplai que és el teatre d'afició, ens
trobeto amb la presentació de dues noves organitzacions
que es disposen a practicar.lo de pié. Segurament, algú mes
s'ocupará de la representado de «La Nostra Natatxa» al
Teatre Municipal, el passat dia 11 a la nit, per la Secció
d'Art Dramátic del G. E. i E. G., tambó a benefici de Pro
Infancia Obrera. Nosaltres ho farem breument de la que
tingué 11 oc a la tarda a Tan tic local del earrer de Id For^a.

(abans L'Amistat), a carreo de la del Sindicat d'Indústries
Gráfiques > del drama en tres actes de Floren oi Cornet, «La
Fosea». D'aquesta obra molt a propósit de les possibilitats
del quadre que la representava, en lograren una interpre-

700 QUILOS D'ARGENT EN LLENGOTS AL BANC ESPANYA
Aquest matí, «I nostra company de Finantes, Jaume Surroce, ha fet lliurament al Bañe d'Espanya de la nostra
ciutat, de 700 quilos d'argent en llengots, procedente
d'imatges i objectos de cuite religiós que aquesto darrers
dies s'han fot.

ue s acábin Ies coaccions!I
Sota aquest mateix títol publica avui el nostre col lega
«Treball» el que segueix:
«Cada dia rebem queixes de treballadors sindicáis ais
quals, amb el carnet de la U. G. T., no se'ls permet el treball si no el canvien per un altre.
Tarahé rebem queixes, continuades, de venedors i petits
comerciants ais quals no se'ls serveixen queviures per a vendré si' no porten un determinat carnet sindical. Finp ara no
havíem dit res perqué suposavem que, en normalitzar-se els
servéis, integrar-se la O N. T. al Consell de la Generalitat i
teñir la responsabilitat i la dignitats de govern revolucionar^ aquesta defeotes i aqüestes extralimitacions s'acabarí<jn. Pero, en no acabar-se, tal com la rao i la conveniéneia
demanen, tenim el deure de denunciar ho a les organitzacions obreres responsables, per tal que oontrolin aquests fets
i impedeixen que tinguin una eontinuítat.
El dret de sindicado és inviolable en una democracia
obrera.
Ningú no pot usurpar l'hegemonia en l'administració
de la victoria popular, viotóría de tots, ni menys amb l'ar"
ma de la coacció i de l'amenaca.
Nosaltres, partidaris de la dictadura revolucionaria del
prol tariat en contra del feixisme i en defensa de la mateixa
revalu ió, ens drecaríem contra la dictadura d'un sector
obrer que intentes oprimir-ne un altre i oprimir les grane
masset populara.
Hem lluitat, i lluitem, per la llibertat del poblé, per la
llibertat deis obrers.»
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taoió forca encertada, si tenim en oompte que s'endevinava
la tan remalaüda costum de la majoria deis conjunte ama.
teurs que pugen ais nostres escenaris: manca d'assaigs i el
que és pitjor, no saber-se massa el paper; potser per aquesta
causa, alguna de les figures que mes necessitaven «picar lo»
en moments determinats, per no teñir, aquella seguretat de
la lletra, no podien pujar-lo de tó, quan mes relleu convenía donar-li. Aquest, prínoipalment, era el cas de J . Oriol
en el seu paper de «Daniel». Al revés de J. M.a Baoh, amb
el de «Lleonard», el qual per por'ar.lo ben aprós, li sobrava
temps al dir-lo dintre les situaoions frapants, que per aquella mateixa manca d'assaig, no resultaven prou mogudes. Si
bé tots comprenien exoel'lentment els seus personatges,
dones F . Taurá fon un «Oncle Albert» repatani i bon home,
a la vegada que molt caluros, volem especial ment remarcar
el «Vell Lady» que ens dona J^ García, sempre encertat.
Hem deixat peí final l'actuació de les nostres conegudes actrius Dolors Casas i Lourdes Prats, lee quals ens ser viren
llurs respeotius papers com elles saben far-ho, encara que
diriem, fon una de les mes discretos interpretación» que les
hi hem vist fer, degut sens dubte a la causa senyalada pri.
merament, ja que elles teñen sempre estudiáis els seus pa.
pers. No obstant, creiem que amb la completa adaptació de
tots plegats i cercant ourosament en succesives obres el mi»
llor conjunt possible obtindran ben prompt* unes falaguéres representacions que serán apreciadas país comw.iÍTB i
tamil íes dol Sindicat d'Indústries ( i r á l a u e s .

PAETIT REPÚBLICA D'ESQUERRA (IZQUIERDA)
Convida a tots els seus socis per divendres dia 16 a les
9'30 de la nit a la reunió extraordinaria que tindra lloc en
l'estatge social, Café Norat, per traotar assumptes molt interesants. Es prega la puntual asistencia.
La Junta

COMITÉ DE TRANSPORT
Aquest Comité posa en coneixement deis subdita estrangers propietar s d'automóbils que estiguin garantits per
un coueolat, l'obligació que teñen, per millor garantía d'ells,
de tancar los al Garatge Central, Placa del Gra.
Girona 13 dJoctubre de 1936
,
COMISSARIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A GIRONA
En la nostra visita al ciutadá Jordi, comissari de la
Generalitat, aquest matí ens ha comunicat que en els pobles de les nostres comarques regne gran efervescencia amb
motiu de la constitució deis nous Ajuntaments Populara.
Per mitjá d'aquesta Comissaria es fara d'una manera clara
per tal que no hi hagin topades, entre els diferents pailita i
sindicáis.
INCIDENTS LAMENTABLES A SANT JAUME DE
LLIERCA
Ahir es desenrotlláren alguna incidente lamentables al
ve'i poblé de Sanfc Jaume de Llierca, produits en voler detenir un ciutadá, del referit poblé, per mitjá d'individüs forastera. El poblé s'hi oposá enérgicament.
Aquesta noticia, el ciutadá Amadeu Oliva, comissari
d'Ordre Public també ens l'ha confirmada ampliant-la amb
les següeuts paraules: En teñir coneixement d'aquests fets
sortí la columna volant de les milícies i de la Guardia Nacional per tal d'informar-lo del que havia passat i que res'ablissin l'ordre si s'havia alterat. La columna retorna a la
nostra ciutat dient que l'ordre ja era perfecto i que el Jutge
municipal 1'instruiría de tot el que havia ocorregut.
En aquests moments la tranquil'litat és absoluta.
C O M P A N Y A ! N o d e m o n s n i u n m i n u t m e s la t e va col l a b o r a d o en la guerra contra el feixísnae
Confecciona peces d e llana!

Darreres informacions
PER TCLCrOil
Ha arribat el vaixell rus a Barcelona!!!
EL POBLÉ BAÉCELONl LI HA DISPENSAT JUNA
FANTÁSTICA REBUDA
" V Des de les primares hores del matí (les set) hora en que
ha estat vist en aigues del port de Barcelona el vaixell rus
«Ziarinin» ha comeñcat i'afluencia de oiutadaas ais molls de
la veína ciutat catalana.
Entre dotze i una ha estés les seves amarres i ha desem.
baroat els seus tripulante. Una immensa gernació ha envait
els molls del port barceloní aplaudint oontínuament. Han
parlat diverses personalitats destaoades en el món pulític.
Una d'elles ha estat Vladimir Antonov delegat rus a Madrid
el qual, en mig d/un brillan t parlament ha as&egurat que
toteéis pobles de Ü. R. S S. están amb nosaltres. Ha dit
ufiüí lili l£y ifuita tíUlU,ÜÍ8BCT!8!tl(ft, el i e i x w m e espwayoi Bino

contra el feixisme internacional. Ha donat un visca al Front
Unic que ha estat contestat peí poblé barceloní amb freuetics crits de solidaritat.
Al desfilar prop de les tres d'aquesta tarda, la banda de
les milícies ha exeeutat l'himne del Proletariat «La Internacional». Les seves notes vibrante i magestuosament revolu.
oionáries han omplenat l'espai d'un clam «('alegría i de ven*
jan<;a alhora. Tots els marinera del vaixell rus «Ziarinin» i
els ciutadans catalana que han acudit ais molls, han respost
a aquest himne amb el puny enlaire.
. AMÜNT ELS DAMNATS DE LA TERRA! DEMPEU8 TOTS PER LA INTERNACIONAL!

Front del Nord i Nordoast.—A la zona oriental i ceiutre d'aquest sector tranquü'litat absoluta.
';..,
A Oviedo les nostres tropea .lluiten ais carrera de la
ciutat. La caserna de Pelayo ha estat intensament bombar*
dejada per les nostres bateries. Les forcee de la República
combaten amb admirable ánim i valentía i conquisten "pam
a pam la ciutat.
„.
Front d'Aragó, - $ens novetat en aquest front.
Al sector de Barbastre, s'han passat a les nostres files
vint soldats procedents del oamp énemic.
De la zona de Tardienta comuniquen que hi ha hagut
intens tiroteig amb les ayan9ades.rebela.
Front del Sud.—Al sector de Pozobianco ha estat refusat un atac enemic a la zona de Blazquez. Els facciosos
han deixat al nostre poder cinc presoners í abundant material dé guerra.
Front del Centre —A Somosierra hem copat un lloc avancat a l'enemic amb deu homes i la seva dotació.
Al sector de Bargas, l'artilleria lleial ha fet foc durant
tot el matí sobre els campe enemics, sense ésser contestada,
CAP A LA COMPLETA VICTORIA
Madrid, 14. —Segons diverses noticies rebudes deis sectors del front. la impresió de darrera hora és excel'lent. '
Sembla que en les darreres operacions realitzades per
les nostres tropea ais sectors del front Centae s'han consolidat notablement les posicions darrerament- ocupades i 1* si.
tuaoió de les nostres forees és excel'lent.
Quan a Oviedo, les noticies rebudes-a darrera hora dei
mati confirmen les bones impressions darrerament -rebudes.
Segons les nostres informacions, sembla que d'aquella
regió es reben noticies relativos a operacions de carácter
definitiu.
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La llengua catalana a Feseola

Tols els mestres de
leseóla primaria
hauran de poseir un
certifica! de coeeteemeot del cátala

¡Cuidado,
camaradas!

PREUS DE SUBS CRIPCXO;
Girona, u n mes
2'50 ptes.
?>
i'ora, un trimestre 7'50
América llatina i
Portugal un • trií»
mestre
13'"

CONSELLS D'ECONOMIA LOCAL

Probablement cada un de
nosaltres haurá experimentat
individualment
el seguit de
No está en mi ánimo levancionarios de la inmensa mayotransíormacfons infierpretatitar mi modesta voz en obserría de estos compañeros, me
ves que assenyala I'evolució
vaciones que de críticas pu - refiero
a
individualidades
de l'economia política. I és
dieran interpretar-se.
Voy
mezcladas en esta mayoría.
que les teories polítiques i
simplemente a manifestar lo
Hay una ínfima minoría en
els fets económics mantenen
que para mi juicio
significa
el conjunto de estas seccio una relació íntima, indestruiuna grave equivocación, cu •{ nes que, no obstante sus conble, que ens afecta personal vas consecuencias podrían a - vicciones religiosas, m o n á r ment.
fectar directamente en un fu- quicas y reaccionarias, más o
L'eSperit mercantiljsta ¡que
turo más o menos lejano, a
tnenos conoedas, les han sido
domina
deis segjes X V I al
la vitalidad de nuestra Confeentregados los carnets de la
X V I I I . é creia que el diner.
deración.
C. N . T . y d e la U . G. T .
els metalls rars i les pedrés
Voy a hacer, pues, una exEstos individuos no pueden
valuoses, ho eren tot. Per aiposición clara y concreta de poseer el carnet confederal ni
xó en voler abarrotar de
los motivos que originan esta el de la U. G. T.
moneda al tresor nacional i
preocupación.
Aunque estas personas hi les caixes privádes de cabals,
Trátase de las organizacio- ciesen -acatamiento a la transexigía el proteccionisme de**
nes autónomas o independien- formación social impuesta po1.
l'Estat, els monopolis. el contes que recientemente h a n reel proletariado
español es
trol o la intervenció en el cosuelto incorporarse a las dos
absolutamente imposible que
merq exterior i en la política
organizaciones m á s potentes
posean los carnets proletarios,
colonial. Els
Mercantilistes
y que representan la inmensa
porque es muy verosímil suD'acord amb- '& decrel) de
estaven convenquts que amb
teratura a carree cada curs de
mavoría del proletariado es - poner que en el caso de que
l'augment deis ingressos motres professors diférents que
la £<jriselleria d « Cultura de
pañol: C. N . T. y U. G. T.
estos individuos se dedicaran
netaris. s'elevava la riquesa,
es constituirán en jurat per a
data 18 del mes passat, en virEstas organizaciones, hasta a cualquier actividad fuera de com si el diner per si sol fos
lliurar els certificáis sense cap
tut del qual l'ensenyanqa prihace unos días autónomas,' su trabajo, la harían con arreuna mercadería de consum.
mes- prova.
maria será donada en llengua
impulsadas por los principios glo a las convicciones que inEls Fisiócrates, que assenc)
Mitjanqant
els
cursos
maternal i, per tant, tots els
de revolución social que se de- teriormente sustentan.
táven que la font de tota rid'Ensenyament
per
corresmestres hauran d'acféditar el
sarrolla en España, con moEl carnet no puede ser
quesa és la térra, combateren
pondencia que té prgjanitzats
tivo del aplastamiento de las
coneixement de la llengua canunca
exclusivamente
un^
la protecció que els governs
la Generalitat de Catalunya
execrables
hordas
fascistas,
talana, amb data 9 ¿'octubre,
garantía para el individuo;
oferien al tráfic comercial en
per ais mestres de fora de decidieron salir de su ostra también las convicciones del
el conseller de Cultura, Venperjudici de l'agricultura. El
Barcelona, amb una prova
cismo y hacer causa común en
individuo teñen que ser una
tura Gassol, ha dictat .il'Or diner
només val quan repre davant del Tribunal Perma - la revolución, hermanados con
garantía para el carnet.
senta una riquesa efectiva com
dre s e g ü e n t :
nent de cátala.
los camaradas de la C. N . T.
U n perfecto
control nos
son els fruits del camp, deien.
" E n compliment del Decret
Tercer. Efs cursets
que
v U . G. T.
?
daría por resultado localizar
Els Fisiócrates sostenien endata 18 de setembre d ens'esmenten en l'article anteLa C. N . T. y la U . G. T.
perfectamente a esta minoría,
certadament que
l'economia
guany,, en él qual és disposat
rior es donaran a la ciutat de
han recibido a estos compa- y una vez localizada se les de- nacional té unes liéis própies.
» IVnsímvament pre-matereri
ruA.
materi^aV, i . 1 ™ ^ " '
'"*•*. 1»inim_4«v^lver los carnets. pero com eren individualistes
de entusiasmo. ¡ Por fin se
les Escoles d e Catalunya si- vmt_alname£í_per_ la. <iwal_£fiS5
y en—sn—lu^'ar preijuBfLi^iiiiai
M U cinatí. rumies—defensaren
es duplicaran o repetirán com
decidían a tener una potente les unos documentos conforg,ui basat en la llengua deis
la propietat privada i el seu
sigui necessari. L'organització
personalidad social!
infants.
me trabajan en tal Sección, punt de vista particular que
i abast del programa aniran a
Se h a n extendido los coH e resolt:
perteneciente a cual Sindica - l'agricultura ho és tot. Menyscarree d e la Direccíó d'Enserrespondientes carnets a estos
to.
Estos documentos venPrimer.
E s establert | el nyament de Cátala de la Geprearen el comeré, i la induscompañeros, y... entramos de drían a tener el mismo valor
certificat de '.cátala per ais neralitat de Catalunya. El notria com a treballs estérils.
lleno en la advertencia que se
que las cédulas
personales,
mestres de les escoles prilfiáLa revolta industrial que
menament ¡de professors es
observa en este artículo.
las
cuales
no
indican
la
ideories oficiáis- i privádes d e ' C a amb
la máquina de vapor inifará a proposta de l'esmenta¿Todas las Juntas y C o m i logía
del
individuo.
talunya,
-í
cia
una
nova
transformado
da Direcció.
tés de estas nuevas Secciones
Los carnets confederaes y
económica, venia a contradir
Segon.
Aque-st
certífkat! ¡
Quart.
P e r a donar facipueden garantizar que todos de la U. G. T. únicamente del'unilteralisme on s'havien popodrá óbtenir-se;
litáis ais mestres de fora de
estos compañeros con flaman- ben estar en manos de camasat tant els mercantilistes com
a) P e r mitjá d'una próv.a. Barcelona el Tribunal Permate carnet sustentan los sen radas cuyas convicciones resels fisiócrates. Adam
Smith..
davant del Tribunal Perfilanent de ¡Cátala assenyalará
timientCs de reivindicación
pondan íntegramente a los
comprensiu máxim de l'época.
nent de Cátala, d e la Generauna data fixa d'examen cada
social y sindical que dichos
postulados de la ideología re- ens demostra que el "Treball"
litat, prova que ;Compréádrá
mes i organitzará les seves
carnets representan? ¿Sienten
volucionaria.
és l'instrument principal de
els exercicis següents: un dic- tasques de manera que els as- todos estos compañeros los
De esta manera lograremos
la riquesa. Amb tot — sempre
tat, la correcció d'un textb -•'pirants a la prova puguin resentimientos de libertad y de
afianzar aún más la potencia
trobareu defectes ais punts de
amb er.-ades d'o-togiafia, sin-., , soldre-la en un sol dia.
justicia que por derecho hu de nuestra Confederación y de
visa absolutistes— havia de
taxi i léxic i u n a prova or.il : . CinqUe. Les certificación» mano h a de sustentar todo el
la Unión General de Trabajavenir el nostre període de sude Gramática catalana moder- i. lliurades fins ara per la Sec proletariado ?
dores. — U n o de la Sección
perindustrialització en el qual
na.
ció d'Ensenyament del Cáta¡ Mucho cuidado! Respeto.
de Aguas del Sindicato de
el productor passa de muscul
i les
Él nivell per a la. prova . de' la per correspondencia
y estoy completamente seguLuz y Fuerza.
treballador a cervell director
ro de los sentimientos revoluGramática será el text de d'aprovació del Curs Superior
(De "Solidaridad O b r e r a " ) .
te la máquina, per a d e m o s de Cátala tindfan
validesa.
l'Institut d'Estudis' Catalaris.
trar que el treball ha d'ésser
Q u a n t a ' la literatura, cáldrá , Caldrá només que els interesel fonament per a un u s d e sats passin a canviar-les pels
que els aspirants demostrin
fruit deis productes, pero que
nous certificáis a les'oficines
conéixer en els seus trets geja no és mes que un element
neráis l'obra deis principáis "del Conell de Cultura.
secundari en la producció de
autors de la renaixenca i deis
riquesa. *
' Sisé. T o t s els servéis es Hterats ^eontemporanis
mes "mentáis en aquesta Ordre seHera relatat aquests alts-inotables.
•ran gratuits i els detalls de
E t recordem que al front els teus germans baixos histories sorgits en les
fixats
b) Mitjancant l'assistéíicia ..cumplimentado serán
teorizacions económiques i en
milicians hauían de plantar cara a dos els sistemes implantáis, per a
a uns cursets de quinze , l j i - . p e r la Direcció deis Ensenyaments de Cátala de la Gene qons sobre fonética i ortograenemics: el fred i el feixisme. E l feixisme fer ressaltar el relativisme de
ralitat.
fía, morfología i sintasi i. liles actituds que semblen defiserá morí a trets pels milicians. E l fred nitives. i per a treure'n c o n profitoses per la nosl'bas de guanyar tu amb la teva aportació clusions
tra situació. N i el diner, ni el
treball, ni l'agricultura, ni la
de peces d'abric.
•

La Direcció deis Enseaiamenfs le cátala le la Oeneralitat organlizará DAS
miéis de anime uicons sobre m
tnáífca f literatura
::

COMPANYA!

Lie griu "Combat'liari anttfeixista

industria, ni el comerq, per si
sois, constitueixen el complex
económic l'economia com a
fenómen social ha de solucionar, per damunt les contin géncies de l'época i la reali tat material, el problema moral que suscita; ha de posa
en interdependencia els intt
ressos individuáis amb els co
muns, per mitjá d'un sistema
de coordinació técnico-económica, de finalitat social.
ECONOMÍA

SOCIAL

La característica mes acusada de la transformado que
s'está operant en la cultura
deis nostres temps és que la
vida humana i especialment
en l'aspecte económic, perd el
sentit privat o individualista
i es converteix en una fundó
purament social, no sólament
nacional sino Internacional.
Pero els cabdills sindicáis i
els teorifczadors polítics aspiren equivocament a estructurar aquest procés d'esséncla
social d'acord amb les normes
particulars d'un partit, d'una
classe, o d'un ideari. Agosa rats, o incomprensius de la
transcendencia del fet historie,
amb unes disposicions buró crátiques o coercitives dictades des d'una cadira presidencial, des d'un gabinet d'estu di, o sota la pressió d'úna assemblea encoratjada per la irresponsabilitat, es vol transformar mir.aculo.s_am en t una
economía privada portada per
milers de braqos i á.e cervells, d'egoismes i de necessitats. Proposta tartarinesca.
No es compren que, malgrat les injustícies, la nostra
economía té un sistema arrapat en l'entranya mateixa de
ía. vida. A cada llar, a mes
d'uns bracos productors hi
trobareu unes mans entenimentades
que administren:
que apedacen, que estalvien,
que es sacrifiquen per pujar
una familia i dur pa a taula.
Rera cada taulel!, i a cada
taller, fábrica o niasia hi ha
gent que s'esforca, que com bat, que es sacrifica. No tot
és arribisme descarat, ni plusvalua, ni beneficis usuari 1 ,
Cada cap d'empresa agrícola,
comercial, industria o familiar
és un agent actiu, socia.lment
insustituible.
Tncansabiement
labora; géneros per cxcel-lencia, amb un sentit de respon sabilitat i de bohesa, al qua¡
les faramalles del prosselitisnie
partidista semblen oblidar.
Intentar substituir aquesta
suma múltiple i infinitessimal
d'esforqos individuáis, .agrupats en empreses socials, lí
mes elemental de les quals és
la familia, per una organit zació de caserna amb una
(Passa a la 2.* plana).

Pera guanyar la guerra una consigna es necessita: A la reraguarda
com al front, Disciplina i Unitat
d'acció.
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