GERMANOR

L'assemblea del nostre partit.
Per virtut de la constitució orgànica
del nostre Partit, pertoca aquest any celebrar la II Assemblea General ordinària
del mateix, a la que hi tenen dret d'assisténeia i representació, ultra, els correligionaris que exerceixen càrrecs d'elecció popular1: representants a Corts, diputats provincials i regidors, tots els organismes
afiliats a la nostra col·lecthitat política:
associacions, comitès, periòdics, etc, etc.
Com a data de ceiebració de 1' Assemblea, ha senyalat el Directori els dies 23 i
24 del present mes de Setembre i el següent ordre de l'Assemblea: Primer:
Constitució del'Assemblea. Segon: llaport
de la Secretaria General. Tercer: Actitut
dels nostres diputatsen cl sí de la minoria
republicana del Congrés. Quart: Medis de
• perfeccionar l'organització del partit. Cinquè: Tàctica a seguir davant la situació política actual. Sisè: Elecció del Directori
per al bieni 1Ü1J-1J21. Seié: Proposicions
que es presentin a Secretaria.
En els moments presents, més que
mai, deu demostrar la nostra Democràcia
la seva fortitut i exterioritzar la seva ídealitat. Per ço és que atribuïm nosaltres a
aquesta Assemblea excepcional interès,
car en ella deu el nostre Partit, ultra cohesionav i perfeccionar la seva organització, assenyalar en ús del seu dret de sobirania als nostres representants parlamentaris, la posició que hagin de pendre en
relació a les demés forces democràtiques
d'Espanya i dir també quin és el criteri
de la nostra col·lectivitat davant dels
greus problemes plantejats en el nostre
país i quina fóra la solució que nosaltres
els donaríem de poder arrebasar la funció
augusta del Poder, de les mans barroeres
i indignes que la malmetien.
Contiem doncs, que les Entitats que sempre han demostrat interès per l'engrandiment del Partit, estaran degudament representades en la nostra II Assemblea i
cjue per tot el dia 15 de setembre comuni·
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cara a la nostra Secretaria General el nom
del delegat que se designi per a portar
llur representació en la mateixa.
Reeomenem a totes les entitats del districte i als particulars que per raó del
seu càrrec puguin pendrer part en aques- ta assemblea, procurin enviar la seva adhesió al Directori del partit, Avinyó 8 i 10
Bircelona.
Formen l'actual Directori: els Sr?. Marcelí Domingo l'resident; Franeisco Layret, Gabriel Aloinar, Alfred Parenya, Antoni Estivill, vocals; A. Noguer i Comet,
secretari general.

Torna la calma
Quan més semblava ennegrir-se els
destins de l'estat espanyol, guiats per les
mans barroeres i dic:oi ials de Don Joan
La Cierva amb la col·laboració funesta
del desgraciat d'En Maura, afortunadament, i cosa rara en Espanya resultà derrotat en el Parlament el govern d'aquestos dos homes fatídics, pujant l'actual,
el d'En Sànchez Toca.
Començant per la forma parlamentaria en que puja el poder i l'actuació de
pacificació i tolerància que'n ell ha seguit
aquest govern no tenim per que callar
que a pesar de la seva afiliació és dels
governs d'avui en us el que més simpaties s'ha conquerit.
En aquí mateix, en aquesta privilegiada provincià de Barcelona dels estats excepcionals, després de mig any d'eslat de
guerra amb totes les conseqüències que
pot reportar, i altra temps de vagues generals, lock-outs, represions i agressions
de totes menes, a la tí, mercès a l'esperit
de concòrdia que impera en l'actual ministeri, ens veiem lliures del govern'i la
censura militar, amb l'esperança de que
és qüestió de dies l'aixecament de les garanties constitucionals que ja no savem
de des de quan son sospeses.
I això ens seria molt poca cosa si la
lluita social de Barcelona persistís amb
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