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Afld 'evitarfalsesalarme,s ... Vuit mesos a la Delegació del Govern 
Només podran o· 
car els xiulets ¡ d1Euscadi, a .Catalunya 

Joa.n T auler 1 Palomeres fa un t.ra!l.SCendent, ja que res no s'oposa ho dins d'un moviment revolucio-dels homes més actius 1 més aptes a les solucions aptes 1 adequades, nari que lluita. per 1a. llibertat dels del nostre Partit. Ha pooat el seu que responguin al pensament ma- bornes 1 dels pobles? dinamisme 1 la seva. intelligència al joritari del nostre poble. -I l'ofensiva contra. catalunya? seu servei, amb un desiR.terès a.b- ¡Que s'han registrat convulsions, -Ofensiva contra Catalunya? Em rolut; el mateix desinterès que ha trasbalsos, abusos. fets reprovables! resisteixo a. ~ure-ho. Però &1 es de-presidit la seva llarga actuació repu~ cla.rés, els primers erectes es tradu1-blicana.. Una de les caractertstiques rien en un major redreçament de S:ngulars de la personal1tat polttica l'esperit nacionalista català. serà d~ Joan Tauler és la conseqüència m:!.llor. per a tots, emprendre ofen~ icl.eològioo. I aquesta. caracterlstica sives als fronts de combat, bolcant-cal unir-la a. unes altres dots morals ho tot. i no pensar, de moment, més que posseeix 1 que l'honoren: la J que a guanyar la guerra. per a des-lleialtat 1 la modèstia, ultra el di-
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prés, en un ambient de pau, assen~ nam!sme que 11 proporciona la :rno-- t ta.r definitivament les posicions po-ral de la seva. convicció arrelada. lltiques 1 socials acotl.Seg'lt.des. Tauler és un lluitador. Un lluita- -I E. R. de C.? dar de totes les èpoques. En èpo.. -Els nostres militants que ban 

les sirenes oficials 
Amb el fi d 1evltar confusionismes 

1 sovint f alses alarmes, que sempre 
són un greu perjud iol per a la PG" 
blació, la Junta de Defensa Passiva 
de c a talunya disposa que: 

A partir de la publicació de la 
present ordre, s'abstindran de tocar, 
sota cap concepte, totes les sirenes 
I xiulets a vapor que no siguin Ofl· 
cials o no hagin rebut una autorJt .. 
zaofó exprofessa d'aquesta Junta. 

Seran degudament sancionats els 
contr aven tors d'aquesta disposició. 

MADRID 
ques di!tcils, sobretot, qUan la. llui- romàs a. llurs llocs, i s'han aguan-ta tk un doble valor. I tat fenns. amb dignitat, sense lUU· Millores Flll de Figueres, la republica.nis- rar..¿;e al pessimisme ni a la lamen-~a. c!utat de l'Alt Empordà, ea tació, sense esperar-ho tot de l'es- p r als madr'llenys traslladà a Barcelona per a estu· forç dels altres, i><ldl'n a.creditar el e dinr a la nostra. UnivefSltat la ca.r- que ba ret E . R. de c. en el passat Madrid, 21. _Durant ia setmana rera d'advocat, que seguí amb l'in- 1 en el present. I sobretot en aquesta. pa.s.sada, 1 1a. present ba celebrat dt.a oblidable Franceso Lairet i amb hora dificil per a tots nosaltres. verses reunions ordiniu'iea 1 extraor .. Lluís Companys. Estudiant, ingressà I E. R. de c., partlt antifeixista com dinlules el Colll.ltê de Retorm_a..,_ ~e-a la redacció de «La PubLcitat» el que més, davant de la necessitat conatruccJó i Sanejament de NULm'id, quan aquest Jlerlòdic era dirigit pel _ nosaltres hem estat els primers de guanyar la guerra, en la qual ~~~n~~r~s ~!r :f0~;:i~at dl~~~en~~~ gran republicà Eusebi Coromines, 1 a protetsr-ne-. Bé. Però a.ixò en es juga la vida del poble 1 dels pecte a. la. tntensitlcaetó del provetqua.n IJuis COmpanys n'era un dels totes les revolucions és inevitable. ciutadans, 1 s'hi venUlen uns ideals 
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ment d'aigües, abaratiment del fluid ret~~Yrsigoa fou elegit secretari del En un règim de llibertat, en un ha fe~ tota mena d'aportacions i die eléctr:!.c, neteja, etc. règim de Republlca, la política ca- I SRCrif.cts. Ara., que li passa. el que «Circulo Republicana» de la Plaça. talana ha d'influir necessàriament a Catalunya; és a. dir, que hav:ent-. LA M·ANCA D'ElEMENTS DE del Teatre. Pel maig del 1909 anà en la marxa óel pafs. en els d!ver~ ho fet amb tot desinterès, en Sllen-
cn candidatura per a regidors d'Es- sos aspectes· i seria Inútil pensar I el. 1 sense haver passat rebut, en- TRANSPORT DIFICUlTA El querra Catalana. Assoli un lloc a. a deturar-Ia..' Si en els temps de la cara hi ha qui pot dir que no hem l'Ajuntament, 1 s'hi trobà durant monarquia, 51 en les èpoques de dic-. 1 fet prou; 1 de vegades, que no hem elsEJ5ulcS2eO~r!~ JP~~l.de la ca..'l.d!- tadum m1l!tar 0 civ!l, la politica C"- 'i fet res. PROVEIMENT DE MADRID talana era tinguda. en compte, tot -sou optimista? , datura, també per a regidors 1 pel i les persecuc:ons i escarnis als seus -En absolut. Tino fe en 1 esdeve. seu dstricte cinquè. La candidatu- homes representatius 1 a les seves oidor de catalunya i en la vtrtua.- Madrid, 21. - El secretari general ra era la del Partit Republicà. Ca- institucions cabdals; ¿com pensar ¡ mat, la v.italltat i l'ef1c1ènC:a d'E. dc la. Federació Espanyola de Treba,.. ta.là. que acabaven de constituir ni remotament, que no hagi d'ésser- R de c . 11dors de la. Terra, Ricard Zabalza, Marcelll Domingo, Latret i Com· ha adreçat una carta. als periòdics panys. 

queixant--se de l'acusació que va fer Fundada E. R. de C. l'any 1931, fa alguns dies en un acte públic l'a.l-

signat per al Secretariat General 1 de la C. N. T. d'acaparar 1 encarir 

n llsta, fi' trobà a. l'Hali del M.e.Jèst!c A mitjans d'octubre de l 1936, va per a saludar el miniStre basc, que preM!ntar-se illt.spcradJment o. Bar- els atzars de la guerra havien dut celons el Presiden& de la República. a la nostfa ciutat. )..! ¡¡uel Azaña, r d:l estima~ dels ca- Dels amics d'aquestA nit, n'hi ha tttt~· u¡,. e.companya.t d'alguns minis- alguns que no els tomarem a veure tre3. mai més¡ darrerament caigueren Aquests darrers menaun. drsprl>s com a bons en l'evacuació de Bilbao. per a installar-se a. ValèncJa.. on el Allà. on es trobin, el nostre ideal Govern de la República havia pa,s.. h1 ha fet néixer unes flors roges. sat a residir da.VI.lll'f; l'amenaça. que El senyor Irujo ens rebé de seguie:s militars rebels imposaven a la da que s'anuncià la. nostra. visita.. capital, però es quedaren a Barce· Estigué!em molta estona a.mb ell. L& lona al costat de Manuel Azafia dos conversa fou llarga. Vàrem parlar ministres sense oortera, Manuel de de tot. Irujo, sent fondament oa.
Irujo 1 Jostp Giralt. talunya i va esbossar, fè.cllment, la. Provisiona.lment, el President de possib1lltat d.e poder fer que;com que la República va 1nstaH.ar-se al Par- ordenés 1 emparés els refugiats guilament de Catalunya; ltujo I Giralt puscoans. 
s'hostatjaren a l'Hotel Ma.jèstic. Gi- -Era jo, aleshores encara, Presir.alt va traslladar-se a un pis, que- dent de l'Assemblea Munirupal de detall e.necdòtic- havia de passar Barcelona, 1 des d'aquest lloc anava poc temps després, a.mb altres pl.sos aplegant per a ells les aportacions de la mateixa casa, sota el control de la simpatia. 1 l'afecte que Cata.de la Delegació, a ésser habilitat per lunya sempre han despertat les co-a l'ús de refugiats del Pals Basc. ses blsques. Vaig veure per primera vegada. Pocs dies després, l'Ajuntament de Irujo en el moment que sorUem de Barce:ona. era. renovat i entraven a la Generalitat, on baviem. anat, formar el COnsistori ba!celoni uns junt amb altres companys, per a gestors amb l'encàrrec d'organttzar gestionar diversos afers del Secreta- la. nova 1 e.normal vida. ciutadana., rlat Basc, i, aprofitant-nos de l'o- tal com les dificUs circumstàncies portunitat que se'ns presentava., vè.- exigien. 
rem traslladar~nos ràpidament al Irujo volia crear una orgarútzac.ló nostre local del carrer de Pau Iglé- en la qual ~s bascos trobessin siras 1 lnfonnàrem els compa.ny8 de l'autèntica represent.ació del seu ge; Junta referent el particular. Des vern. D'un ¡ovem que feia només d'alli vàrem telefonar e. la Genera- un mes de la seva constitució 1 ja lltat de Catalunya 1 aconseguirem donava proves d'unitat efectiva i parlar amb el senyor Irujo. Vàrem d'un coratjós desig de guanyar la saludar-lo 111 pregàrem que ens donés guerra. 
hom. per a presentar-U els r .oetres Des d'aleshores, amb el cor a Ca.-respectes: talunya, vàreig po6Sl'-me al seu cos--Aquesta m&telxa nit -digué per tat, I al 6ervel d'Euscadl. resposta. He de manifestar, però, que tot I alxi fou com la primera Junta l'anterior a aquesta època no em del Secretariat Basc, organitzat per pertany -a ml exclusivament, pertany un grup de catalans del Centre Ca- a Esquerra. Republicana de Catalu~ talà Republicà del districte IV, se. nya; com un membre més que en guint m:mdat d'Esquerra. Republlcaa 

1 

sóc i enquadrat al centre del carrer na de Cata.:unya, i formada per ele- Pa.u Iglésl.as, havíem iniciat una ments de la dissortada ciutat d'Irún, tasca d'ajut I empar a tots els mUl· solidaris, naciona.listes 1 algun eocia.- clans ba.scos 1 llurs familles. 

en el seu primer Congrés fou no- d e d " calde de Mactrid, senyor Henche, menat membre del Directori, 1 de· Prop I gan a parli iSI • contra els olndlcata de la u. G. T. del Partit 
l'arròs. 

El 1934. ooopà la direcció general En la carta es nega veracitat a la. UN SUBMARI FANTASMA I CONSTITUCIO DE lA JUNTA del Treball, 1 es consUtul en efica· Roc Boronat denúncia del senyor Henche 1 s'a,. (( ))1 
cissim collaborador de l'aleshores per finna que Ja Federació no té cap re-conseller, MarU Barrer,a., en una El;; que havem compres el sentit 1 acomplerta mesos enrera., la unitat ~~~~;~ólaa ~~~~~e~a;1?a ~~~c:i BLOQUEJAT AlS OARDANELS DE DEFENSA PASSIVA DE època de confllctes soc:als. i la magnitud de la guerra des del de la reraguarda seria D)és :sòlida 1 e. càrrec d'una gestora del Front Po-Quan el 6 .d'octubre, UWs ~m- seu primer dia, ens he.vem abstin- la moral del front encara més fer- pular 1 d'Un delegat del Ministeri Esta.mbul, 21. - Segons el periò- BARCELONA pai\ys li confià la missió de lhurar gut de tot el que pogués fer .1osa ma. De totes maneres, i malgrat el d'Agricultura. perS<?natment al general Batet el re- a. la victòria. 1 a l'ordre indispt-nsa- retard, benvinguda sigui. Quant a l'escassetat de productes dic «Tan», l'enquesta portada a cap querliDent del President de la Gene- ble per assolir-la Hem passat, des I Amb ànim que aquesta disposició alimentaris a Madrid, attnna que és per les autoritats ha donat per reralita.t. perquè, amb les forces al ,seu I d"aque:Ia data. ençà. per moments oficial tingui el màxim d'eficàcia, deguda a la. manca d'elements de sultat la inexistència d"un submarl oornandru. ncnt, es posés a la seva dificils i dolorosos en la nostra t'ls- crec necessari de fer - amb tot re.. transport. Acaba dient que la val~ d d 1 d'· 6 F ••t!n t q"•n la 1 

.....- e nacionaltt.at desconegu a a Mru 
!!p~c. · ou """ gu ,_. ea d'evitar que els obcecats, amb les pecte i consideració - una observa.- ració justa del blat 1 la taxa delS 

El mercat de llibres vells 
del ParaHel traslladat sota 
les marquesines del mercat 

r~ndic~ó. Entre el «Ciudad de Cà- seves baralles, malmetessin les enor- cló I una suggestió. altres productes en relactó amb els del Mà.rma.ra. diz)), I «Uruguay» i la Model, estigué mes possibilitats de ..a revolució que ¿Sap el ciutadà fiscal de 1a. .H.epú- seus preus normals, solucionaria el No obstant. altres periòdics aftr-set mesos e!Dpresonat. ~ fou con- conté aquesta gaerra. blica, que a.guns partits tenen una fenomen de la carestia.. sobretot d men que el dit aubmarl e6tà bloque-cedida la lhbertat prov'.sional pocs Sabem que fem la guerra a les ver- duplicitat d'anagrama i els seus di- anés un.lda a una millor organitzactó jat, a.mb estreta. vtgUàncta., 1 no no En la seva. reunió del passat dia 19 

del Pedró 
d!ies abans de la vista de la ca~a gonyes del nostre passat. només a rige~ts dues pe.rsonalitats? Em re- de proveïments. drà travessar els Dardanels. el Comitè Municipal Permanent ~ cont.ra el Gov~rn de la Generalitat les vergonyes, perquè en la nostra fereiXO a.is partits que tenen sindi- prendre, entre altres. els acoras se-davant del Tr!bunal de qaranties. memòria hi ha intents i gestes q:Je cal pròpia. En aquest cas l a.mb mo-- güents: a la qual acudí com a testimoni.. ens emplenen d'orgull t que no ne- tiu de l'esmentada circu!ar, els par- Aprovar un oan, per tal de fixar-lo En les elecciOns del febrer cwdà garem mat Sabem que en la. v1cto- tlts que posseeixen una sindical per A I N d t • pe!s carrers de la ciutat, en el ual de ta d.recció . de l.a mecàni.ca ~Iee- ria ens hi. juguem el que val r .éa al seu ús, acataran f.ntegrament la Q r e s e o n I n u a tlgurln les dlspaslctons del vtgen~ 
toral, ~asca Silenciosa, pero duna que la nostra pròpia vida i que la dtspostció des de1 partit, bo i con- Reglament d.e f>ol.lcla sanitària 

1.-e: gran eflca.e1a Fou iniclad?r del gran vida de tots, 1 per aiXò, des del pri- Unuant la propa·ganda partidista. des al proveïment de llet de la Clv.Wlt, a acte ~1 Nou Món, el pnm.er de la. mer moment no ht¡n pensat en de la seva sindical. Si esdevingués l'objecte d'assegurar la puresa del lluita electoral, en el qual es reuni~ cap altre béneficl que en el de aix1 , la circular esmentada només b producte esmentat. ren els apoderats t interventors de guanyar la guerra. Si tothom ho ha- privaria de fer .:.a. seva propaganda e o m aten I Ra ver vist amb beneplàcit el com-
la candidatura del Front Popular. gués [t:t atxi, si s'hagués creat un als partits que no disposen d'un or- portament del COs Mèdic Municipal, Després de l'amnistia rou reposat ambient en el qual e.s grimpad(Jrs gantsme sindical i que són precisa- Cos de la Policia Urbana 1 Bombers, a la Direcció General del Treball, 1. de totes menes s'haguessin mort ment els que no han donat cap mo- i personal d'ambulàncies, per la. seva novament, s'encarregà. de la. secre· d'asfixia la victòria ja fóra nost>'B tiu perquè aquella ordre fos escrita. I valuosa col:labora.ció durant aquests taria del Parllt, que ha exercit fins lla revÓlució Ja tindria aquelles<&· Aqaest dubte, convertit en real!· Els "ata ¡'ans no aconsenueixen tren,car darrers dies, &mb motiu dels bom· 
al darrer Ple. racteristiques - avui encara 1nèdi- tat pels actes celebrats i pels que es- :J - bardeigs dels facciosos. A la mat! nada del 19 de ,juli~l, tes - que demostrarien al món la tan anunciats, uns i altres protegits Destinar ~" ooo pessetes per A l e.._..., 
convalescent d'una lesió que l havia. nostra capacitat creadora en la de .a circular pels anagrames de les ~ f f "'P • I peses urgents per a l'habllitacló 1 el retingut macuu dos mesos, es tro- trans!ormació. organitzacions sindicals, m'ha obu- e nostre ron ..1 res aVIOOS a emanys sosteniment dets ex-convents de 
bava a la Residència, al costat del Ma.aaradament, Wl munt d'euors gat a fer notar el tracte desigual 0 1 

Sant Fellp Neri 1 ll<!llg!oses Jo.sefl· 
President. 1 de misèries han obstaculitzat lc:L en la propaganda partidista 1 que nes, com a refugis per a infants de Avw és m::l.'!'!.!:ltrat. del I rt!.JUnal de 1 marxa. vers la victòria; l'esfor~ 1 comporta una. injusti"Zia evident. b 1 t j t Madrid. Cassac:ó de Ca.' alunya. càrrec amb l'esperit de sacrifici dels autèntiCS Tinc la certesa que el ciutadà fiscal Q u s pe .s nos res caces Adjudicació de les següents obres: què l'ha honorat. el Govern d.e la. antifeixistes han estat ben -;ovim de la República no atinà en aques- De reforma dels edificis die la eo. Generalitat. Pollticament, s~uelX al anuYats pels partidistes rebecs, ln- tes dup~icitats que, de ret, inutillt- Santander, 21 (8ervei exclusiu de zona sud de Reinosa. Se'ns parla lònia Escolar Permanent de Mart,o.. COn:;ell Permanent del Partit en la transigents o malvats. Hem vist par- zen la bona mtenrió de la cir cular Febus). _ La jpmada d'ahir fou d'naver a.ba.tut un altre aparell ene- relles; de oonstrucció de dos refu-secretaria jurldica. tits que del no res, de cop l volta. esmentad;a.. . d 'igual intensitat bèH:ca que en d!ies mic, però no tenim informació ofl- gis de de!ensa antiaèria, un entre • • • s'han vist propietaris d'un munt de Guiat umcrunent pt!l des1~ d ev1tar anteriors. cial respecte a aquest extrem. els carrers de san tos Oliver 1 Joa.n cases i això e.s ha fet perdre l'e•1- que es perdin energies en esforços Les bateries enemigues canoneja,.. Tots eis nootres aparella de caça Cortada., 1 un a.ltre a l'ex.-església On redactor de LA HUMANITAT 
11 ha preguntat: 

-com veieu la politioo catalana 
e9 aquests moments? 

-Els que l'any 1920, formant 
part del Partit Republicà Català, 
anà.rem sols, com a catalan1stC8 re. 
publica..ns, a unes eleccions munici
pals, en les quals obtingueren esca& 
s ament ctne mil vots; els que se
guirem sense desmai tú claudicacdó 
f:ns a tenir la fortuna de contribuir 
a la constitució d'E. R . de C. 1 re
gistrar els seus èxits eletora.ls, hem 
d 'ésser forçosament optimistes quant 
&1 judici que ens pugui merèixer la 
polit:ca catalana. en aquesta hora 

• 
QUUL 

• 

teninÍent i cometre un sens fi d'At- inútils a la guerra, m'atreveixo a ren intensament, durant tot el dia. retornaren a llurs bases sense no. de Sant Cugat, del carrer de Car~ zagaiades. Hem vist ~oses que ana- suggerir una fórmula gens compli- les nostres poGicions. Les forces re- vetat. ders; 1 die pavimentació del terreny ven de la. lnconsctencm ndic•lln 1\ ht cada, que e.cabaria amb el doll ~e publ:canes aguantaren amb tot es- vial de la placeta. de la ba.niada de criminalitat conscient. paraules. que, en els actes partidls- toïcisme la pluja de metralla. Port (Colònia Bausili) 1 carrer Dos De totes les e.ctivitats que res n(J tes de s~ndical. només serveiXen per 1 També com abans d'ahir els fac- L' ALIANÇA NAC IO NAL DE LA de MS.:g, entre Mallorca i València. tenien a veure amb la guerra 1 que engrandir les Pa:sstons que atemp- closos intentaren alguns avanços, DONA JOVE PREPARA CUA.. Aprovar ri 1vPrsos oroif'f't~ rormu-han diftc-J.ltat més la nostra marxa ten. contra la Ufltat ~tif~ixtsta. però els nostres roldats es defensa- SETS SOBRE DIVERSES MA· lats pel CENU, referents a obres vers la victòria, ca'l destacar-ne, per Sl ~olament sautontzessm els ac- ren heroicament 1 ocasionaren a TE RI ES RELACIONADES AM B d'ampliació per a l'habilitació d'es-la seva evidència, el proselitisme tes pubiles organi.tza..ts a..menys per l'enemic bon nombre de baixes. LES ACT IVITATS FEMENI NES coles en diversos edlf1cts. partidista. Es evident que la capta- dos pn~ts 0 smd~cals legalment Segueixen els facciosos fent un DE CA RA A GUAN YAR LA Emplaçar la secció de Llibres lfo--ció de militants havia. arribat a vio- constltlllts i amb restdèncta a la lo-- inusitat devessall de material bèl- GUERRA casió, lnsta.Hada els diumenges al lèn:cies 1 coaccions que feia que les calitat. on haguessin de celebrar-se lic 1 empren contra nosaltres gran matf a l'Avinguda de Francesc Lai-sindicals de partit i que els partits s'haurien acabat les b~ta.les de pa- nombre de bateries 1 tota. meno. ret, en els espais que ocupen els En-de sindical tinguessin molta. sem- rautes que, amb t.ot i I empenta ~mb d'armes automàtiques, a més de MUSSOLINI S'ENTREVISf,l RA cants, sota les marquesines que vol-blança amb els circs de ftra en p!ena que són pronunciades, n.o servelXen tancs 1 carros de combat que ban t.¡ ten el Mercat del Pedró, d'Qcord competência de fenòmens. Aquesta per a guanyar ni un mill.imet¡-e de estat posalS en joc per tal de tren- amb les bases que es fixen. idolatria. de pe.rtit-slndical ha fel terra als facciosos · car les nostres U..~es AMB HITlER Editar un cartell com a comple-tmpossibles, fins ara., moltes realit- La guerra. justifica sobradament &- ¡ Per la banda dret& del sector de ment de la campallya Iniciada per .. clons que BÓn !mpresclndl'blcs per questa mesura. RM-~• un nodrit grup de for..-. a l'endegament del tràflc urbà. a guanyar la guerra. Els soldats, al front, pt·es,cin?eixen t~lia.'ru;S intentà c:J.a. incursió ;): BerUn, 21. - Sembla contirmar. Constituir la Junta de Defensa absOlutament de la ideo.ogl:L del b 1 · · ts d 1 t es I se que Mussolini visitarà Berl.fn Passiva de Barcelona. facultant :·al· Avui, en plena recuperac1ò a.eJ company que junt amb ell lluita t~~e~es P~= a.q~es: n~~. amb motiu del congrés nazi de Nu-~ ca.lde per a fer les désianacions que prestigi dels estaments oficials de contra el feixisme; aixi mateix bo ·. d r-- remberg. La noticia no ha estat de& procedeixin t per a dirigir-se a les Catalunya. i de la República, cal en· [arien els oradors dels ~tes públics ció un \1.0lden~un roc e can que mentida ni als cercles alemanys n1 autoritats i organismes per tal que caminar totes les activitats vers una. b inte i t d durà mes e nutja hora. als italians i 11 ' t victòria ràpida 1 definitiva; els q'J.e, si sentissin am .a. ns la egu~ Transcorregut a.q'J.est temps, eld . nomen n urs representan s. amb més o menys habilitat, ante- da la grandesa de la lluita. soldat~ ltalians, aproUant les esca. posin la «botigeta» a tota altra <» La grandesa moral que e~ fai~ brosltats del terreny, pretengueren sa, cal obUgar~los a redreçar-se fins i8. guerra ~ precisame~t l_ant violentar les nostres posicions. Quan . FRONT D'ARAGO a. fer-se dignes del futur gloriós que de la mesqumesa partidiSta, st sa- els soldats teixistes es trobaven a 

per RICARD AL TABA 
Tot aquest transc~ de temps .Per 

tany a l'Esquerra I &1 Centre ¡ ~ 
aquest ql.ij en moment oportú do
narà comPte de la seva actuació 

Irujo continuava vivint -a l'HOtel 
Majèst!c, 1 alll, en una habltacló 
del tercer pis. fou on s'Inicià el 
fort moment emocionaJ. que donà 
vida i escaU a la. ldea de la Dele. gació. 

Les visites es multJplicaven; l'am
bient revoltat del carrer llançava 
les multituds fora de llur centre nor 
mal 1 es produïen e.ls estralls d'un.à 
revolució flense orientació, sense :Pro. 
grama t&c1t, d'una rev<bucló que no 
havia estat feta. pel Front Popular 
i el qual no feu res més que defen.. 
sar les institucions públiques agre... 
dides per l'escòria militar amb el 
seu nefast 1 c.:mallesc «pronuncl&oo 
miento». 
· En w1 ambient on els untagonta~ 
mes històrics havien trencat totA 
convivèncLa; en un pafs on el cle-
ricat era clerical 1 no cristià, 

En -aquest recó de món tan estt. 
mat, vèiem els que estimen la. terra 
i els seus fills, com la. nost.na Cataa 
lunya. es debati&, en sentir-se com de 
dintre seu, del seu cos SOCial, 1 per 
tots els costats, el mateix al pla que 
a la muntanya, en sortia la fúria. 
devastadora de gent catalana que 
insatisfetes bé en llurs vkies anaven. 
de bracet amb gent estranya al pals 
destruint el que per a ells res no 
representava, perquè no havien es
coltat mal el seu glatir i mat no 
havien volgut entendre'!. 

La República liberal 1 òemocràtl~ 
ca havia obert el carni d'una recons.. 
trucció de l'Estat espanyol, caminant 
vers la revaloMCió dels valors ~ 
tòrics de la. Península 1 cercant la 
consolidació d'una ju.stfcla social que 
destruis per sempre més les rernini&
cències feudals que acoltellaven re
gions enteres de l'Estat. 

Fets evidents resumeixen en breus 
paraules l'estat anter1or de la. poU .. 
tic a peninsular. 
Degu~als llargs anys Ot corrup.. 

tela polftlca. als òrgans rectors de la 
vida de l'Estat, la Immoralitat ha
via arribat ja a tots els sectors del 
pais. Desapareguda. l'auto-disciplina. 
ciutadana, que neix del patriotisme 
-quan aquest és el servei d'un 
afany de superació coY.ecttva.- l'Ea
tat espanyol no tenia altre f1 que 
el desastre 1 la descomposieló, per
què els ciut&dans no trobaven en 
ell aquella gamntia. personal ni a,.. 
quella confiança•reclproca i trobaa 
ven a mancar també la seguretat 
en l'exèrcit 1 en els cossos armats. 

Era l'època en què Espanya. era un 
pes mort i calla separar-nos.en sl 
volíem viure amb dignitat. 

Frocla.mada la República, la ciua 
tadanla liberal, que és la majoritària 
absoluta al nostre pafs, va creure 
uribada l'hora d'un redreçament 1 
de formar l'Estat Republicà, sota el 
patró federetlu, però els catala.ns 
poguérem constatar que, com quap 
el cop d'Estat de Prtmo de Rlver.a. 
1 com tantes altres vegades. es cer .. 
cava els e.mlcs de l'Atlàntic 1 del 
Ca.ntàbrto 1 poguérem veure com a 
Oa.UcJ&, per exemple, l'ambició na
cional no estava encara en saó 1, en 
canvi, el vell poble Eusear comptava 
a.bsolutament amb les masses purea 
dels pobles muntanyencs que havien 
guanyat a les masses ciutadanes 1 
la plenitUd nac!ooollsta podia Uan· 
çar-se pel caml que la República 
usenyalava a les seves varietats pe.. 
nlnsula.rs. ... 

Abans de parlar de 1a oo.sca porta,. 
da a cap a la Delegació d'Euscadl, 
he vo~gut primer bosse-tar unes 11nles 
d'ordre general que els qUl segueixen 
les lluttes poattques conèlxen a bas
tament; però és necessari fer memò. 
ria, perquè moltes vegades l'afany 
del moment esbo:ra del tot les pers
pectives hJstòriques. 

Euscadi ha generalitzat el seu nom 
prop! -malgrat que les COrts de la 
República concediren l'Estatut a nom 
del Pais Basc- a costa. de sacri.ficla 
cruents i de l'assolament del seu 
terr!torL 

Les ànimes sensibles esguarden de 
lluny l'horitzó 1 parlen de l'heroisme 
dels bascos. però pocs catalans, per 
no dir cap més, no poien parlar com 
jo de les amargors dels que tot l 10 
han perdut, llevat la. vida, que sem
bla que úniC6ment els resta per a en. 
senyar-la al món 1 demostrar-li que 
la c!vll!tzac!ó del segle és falsa. I 
corrompuda., quant ha. permès que un 
poble culte, europeu, veiés destruir 
llurs pob:es, llur cultura, llurs afanya 
i llur vida mateixa, organitzada en 
plena i lliure democràcia. ----- ·--......... ~ 

II)(.NGALl[J 
ID{. Gll.J{.II\RA 

ens espera; els que, malgmt totes bem mostrar-nos d.lgnes dtòe ~a ~ prop de les nostres Unies, les for-
deixin ftUe perseguim amb la vic na, republicanes amb gran hel"'i&-les observacions, s'entossu a barem mo!tes asslStències que fins cesme es ll•- çaren' • un con•- .. tac 1 destorbar, amb la seva actitud de · h estat regatejades La • ... u ... .,.. ...... rebel:lia. just!fiquen totes les sancions aV'.u ens an · feren retrocedir desordenadament in cordialitat 1 co~vi.y~cla dels çrups les forces italianes. que per a guanyar la guerra stgu sincerament &ntlfeLX1Stes, posana e~ No satisfets amb això els nostres Queden suspesos à'empleu i sou necessàries. evidència els emboscats 1 els trat~ soldats seguiren en nul persecució ctne Comissaris de policfa~ 19 tns- Els que tenim pleua consciència dors permetria una depuració efi~ 1 els oc8.Slonaren un crescut nom-v ectors i 85 agents, per llur desatec-. de la nostra responsabilitat 1 dels cient l seria. la mUlo,r garantla per bre de baixes. 

un.~ 
L'actuació heToica de les tor
ces cata la11es a i Nord d 'Osca 

ELS INFANTS 
D'ENHORABONA 

Sabeu per què? Perqut! ells tenen 
resolt, en part, un problema que et
garrifa les mares de Jamuta. Si u-
colleu aquestes, us posaran els ~ 
bell~ de punta expltcant·vos les t!-
cissttuds que els significa adquínr 
un b>:-óquü, una alberginia, una col. 
una .;irívia, unes mongetes etc., etc,. 
Llegums, verdures, fruites tot allo 
que ja les dehcies dels naturistes i 
àe molts que no en són és terri~le· 
ment dijicil d'obtenir sense jatlf;a. 

ctó al rt!gim. deures que imposen els moments que a 1 autèntica revoluct~ que com.en- Als a ltres sectors tots els atacs - La Conselleria d'A ssistència SOa vivim, trobem encertaqa. ta circular çarà l'endemà de. tnomf detlmtiu que in:cià l'enemic foren ràpida-cia! posa al servei del poble, per raó ~el fiscal de la R_epubllca. contra damunt del feixisme. ment replicats i s1mpedi tot avanç de les circumstàncies, els convent.s i 11 actiVItat partidls .. ta, ens des,plauen Ara n~més és nora ae lÇuanyar U\ dels fa.reiosos. finques d'esbar;o tncautades. sempre les restri ... clons ~e llibertat guerra, 1, per tant, les d1sposicions La jornada. acabà mantenint-se - La realització de la retorma pe- però ara 13e'n fa un mal us. del Govern han d'é:SSer les consig- els nostres soldats en les mateixes nitenciària. d01Ulrà lloc alie~ que l es Si la ~ircular del ciutadà tlscal de I nes de tots els part1ts de la nostra pos.ctou:; ael dla anwnor, g 1 .w1~ iU presons stgutn reformatoris a la la Republlca hagués estat cursada reraguarda. gran heroisme despl:-~at en el eres-moderna, en oomptes de llocs de cut nombre de combats que s'ha-càstig! rom fins abans 'fel 19 de tu. gueren de lh.~ar contra. un eii!mic ~!:.n~~:~n d:·\~ús~~-n .z. , ... lLA F. N. E. C. AFIRMA lA SEVA FE EN LES ESSENCIES :;::r:;·~è~~·uperior quant a ele· -Es C01t/trma que el boxador 
En el curs del matt el temps im-Paul! Uzcudun està al costat clel.! CATAlANES 1 CREU QUE PER DAMUNT DE fOTS ElS pedi que h! hagués actlv!tat aèrla. autors de l'aixecame1tt Jetxista. A partir del migdia. el cel anà acl&--Els minaires d'Astúries~ sota el rtnt..se A conseqüència d'això l'a~ comandament de aonz<il•• Petia, OBSTAClES CATAlUNYA IMPOSARA El SEU ESPERIT vlació ·facciosa apror:tà 1a tarda per t enen una sorollosa victòria, f. Jan • a orgarutzar alguns atacs sobre tes més de 150 presoners als taccwsos. Del Consell Directm de Ja F . N. vola, prem.ssa i.ndlspensable per a posicions lleials 1 pobles de la. rera--Es demanada la pena de .Tl'U!'1• E. c., hem rebut la següent nota: assolir la victòria. guarda. en Con.&ell d!! guerra mmanssam, «La Federació Nacional d'Estu- Davant de la sHuac1ó actual del L'atac a les posicions no tingué contra els tTatdo/s sublevats a bord diants de Catalunya. en el seu Prt- Front de la Joventut de Catalunya, majors conseqtlènc!es; als pobles de de~ «Chttrruca1

' 1 del «Sàrtchez Bar· mer Congrés Nacional, r at.iitca la que no hn. pogut realitzar la unitat la reraguarda l'aviaCIÓ alemanya cmzteg~in. seva actuació en pro de Ca~alunya orgànica de la Joventut. catalana, la me•rallà. carn innocent. . -Retxen plen~ment l~s opera- 1 de Ja Llibertat ind.vidual i Nacio- F. N. E. C. convoca les organitza- Els caces de la República presta~ Clons al Jront d Andalusaa, on les na.l dels catalans. Afinna la seva. c.:.on.s jovenívoles a través d'aquest ren diversos serveis de protecció t ~~c:Ct~~~~nr."'ten a cap vtctorio- fe en tes essències catalanes 1 oceu front a. una reunió d'on surtin les vigilància 1 obligaren els !acel~, -E! Tribunal Popular de L leida, que, per sobre de lots els obstacles, directrius que facin possible la un1- malgrat llurs desesperades tug¡des. condemr.a a la pena tk mort dt- Catalunya imposarà el seu esperit. l' tat de tots els Joves dc Catalunya. a entaular combat. Els. pUots ale-versos dels encartats en els succes- La Federació Nacional d'Estu- En la. mateixa Unia de conducta, man~s preteD8Ue¡en [uglr, pert en aos deL dia 19. diants de Catalunya. entén qut: en l la. F. N. E. C. es felici~a del retro- finalitzar la tarda, voltats ~ls ca--Per decret del -Departament de els moments actuals cap organ:tz&- bament aoonsegu.t per l'Aliança Na- ces republicans, hagueren d accepGovernactó es dóna a l 'Aj untament dó no pot mantenir -u: al marge dels clonal de la Dona Jove1 que espera tar llut' es que resultaren favorables de Barcelona nova e.structuractó problemes que planteja la guerra 1 que la portarà a ésser l'organització per a les nosr.res forces- aèries. administrativa. considera. que la. seva coHaboradó die totes les noies de Catalunya.» La llu.ta en els aires tingué per -Té lloc l 'ent errament del mtU~ ba de residir -a. part del d eure escenari el cel de d!Vt:fSOS poblets 

tiaroastre, 21 tDel nostre ~;:.Dvlat el de la dreta a. tres quilòmetres espec1a1 1 - La. 'rorraza la. cou. méa 1 ' alta del sector nord d'OSCa ba \' lat del «COllado del Maest:ro», 1 el de una vegada. més l'heroisme 'deia sol- l'esquerra, per aquesta posidó. ACU\I.S de 1l!:xérc~t Popular. vançant matemà~lcamcnt havien de Abu· una batena euemt¡a. !)re~e- recórrer un cercle, tancant en el nen~ POt.Ser desmoraJtw.ar ela defen- seu interior les pos!cions faccioses sora de 1 esmentada posició e&.non~- . Jà les nostres trlru:eres señae resul- de Punta Calvario 1 Ermita de Sant.ats. Ooru un \'oluutan ti.UjP06at a. ta Cruz. Vencent ja la resistència llquldar ela qui disparaven amb l'èa.. que oferia l'enemio, particularment mentada peça enem!¡a. Ee Ucà per de! de Punta Calvario el cercle fou l:u~, ..... s Juq;.~es ' qu.au vu (;OlllPrt:n- un ret al cap d'unes hores. dre que ea trobava. ben altuat t.:a-lhtnça Il. <ilsparar. No nl.:cessiUL ioolta J a, després, la cosa. era fàc:l; ca.ea.rtutxoe l)er dur a terme el eeu tia que els aasetjata es donessin ObJecttu Cada. tret era. un blanc, compte que no podien fer res. I, sense descobrir en cap moment Ja set\Z fons se'ls deixà tan-seva situació. Ela facciOSOs servidors ts •· t ' del canó restaren desconcertats e'a.- ca a "' 00 a. . pressnren a. treure'l del lloc que tant Durant tota la rut, disparant des de perJII ofer!a per a. ells. El porta.- de diversos llocs, se'ls féu veure que ren a una altra banda mes ama¡¡a- la resistència era inútil, i alxi. n da. però el tlra.dor republ!CI\ no ~ls la matinada les forces republicanes perde ue vista 1 el trobà de nou. Al no hnguerer{ d'efectuar un gran e,s.. cap d"' poca. estona 1 desprès de dis.. parar lB sevB armà, ela telxtates ru~ rorç per a clavar la bandera repuglren espantats 1 detxaren abandO- blicana dalt de la cota.. nat el canó, que recolllren més tard acompanyats d'una companyia. de fuscLets maJTOQ.ulnB. 

COM S'OCUPA PUNTA CAL• 
VARIO 

PUNTA CALV ARI O ... .JTA 
VA MOLT FORTIFICADA 

Sarlnyena, 21. - La posició de 
Punta. Calvario, que des d'ahir est.à en possessió dels so!dat.J lleials, 
constl* l''~ una pr..,~r~ 'r<t dels 
facciosos. Les seves obres de fortl
!lcacló _són ben notables, 1 d'aques
ta manera es comprèn la rcs:stèn-

(Passa a la pàgina 3) 

Teniu. Aquest problema no resa 
amb els petits. A.quests no pode?l 
patir per fruites nt verdures. Nomes 
els cal anar a la llzbrer ta més prò
xima t demanar u11 exemplar de la

1 magnifica collecció de poesies de 
meu amic Perarnau «El sen11or Pè· 
sol t altres plantes)), amb la qual 
cosa llurs més legítimes apetències 
quedaran deltciosament servides. 
Alli trobaran de tot alUJ mengwvl 
que netz de la ;erra, amb l'avantata 
ge que per molt que devorin el con
tingut del llibre aque-st rmna,zdnl 
sempre el mateix. 
Qu~ dieu? Que llegir 1w ;mgre~ 

:ra? El co~ potser no. PertJ ~. l'dnt~ 
ma. La lectura és el pa espmtual t 
en el cas del llibr~ de Perarnau •. es 
més que pa. Es un tesH que de~a 
petits els de la «Pensio Vegctana
na» 1 si tenim en com pte. que ~ 
vida espiritual dels nens es mo 1 mes vigoro.sa que la nostra no e¡ 
que ens regatei.:uu la bnportdn~. ~ 
nutritiva d'aque<-t • ..., 
gè11err. 

cíà d'Esquerra Republicana F rana professional dels estudiants, que éS de la Muntanya. Un dels aparells <:esc Argemi, mort mentre efectua.- estudiar- a possib'..litar 1 ajudar la MOLT AVIAT, L•ALIANCA NACIO· rebels caigué en territori lleial. a Da un acte de servei. Asristet.un a eollaboradó personal dels seus a tt- 1 HAL DE LA DONA JOVE INI· les proximitats d'Ontaneda. Un al-l"enterrament els conseller s Tdt'Ta- liats i principa.Iment a treballar per CIARA UNS CURSET& D'UN tre avió enemic, seriosament tocat, 

Bujaralo;¿, 21 (Del nostre enviat 
espec1a1> - Dna ona de satisfacció 
envaïa. els soldats republicans que 
prengueren part en l'operació que 
donà per resultat l'ocupació de Pun
ta Cal vario. La cosa no era per 
menys Pot dir.ae que era una ex~ 
oorsi6 perillosa per Monte Obscura, 
on la Naturalesa no s'ha mostrat 
pròctga. ni molt menys, oferint Vi
talitat ats éssers humans. Les tro
ocs havien de oa.rtlr »Cr dos nanes. 

1 posau a dlr direm que .de, re
truc els grans i tot Jo. ran be d lur 
norÓr la ploma mestTiOOla QU': Z: 
prodult el «senyor Pèsobl Ht Ua 

A J u T e A T A L A I moltes avtnent.~ .~ ·" en, què ¡ e1!=st.n. COMPANY. JA ETS t:OCI DE salu.Jaòr.e e f Q LA NOSTRA OAGA.NITZA~IO n•t , .... ~ 
delies I Gassol. I• reo.lltzao!ó de la Unitat Jovenl· GRAll INTERE8 ACTUAL descend! rert:l<lnooament sobre la O'A~UTt 


