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La^disciplína'i el comandament únic són xes condicions
prèvies per a lluitar. Les
forces d'Aragó ataquen i
triomfen perquè les mana
un sol home: el general
Pozas.

Atacant a tots els fronts,
s'ajuda Euzkadí. A Aragé
s'ataca perquè hi ha Exèrcit
Popular Regular- Tots per
l'exèrcit del poble.
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1DITORIAL

Abans sine tot, guanyar la énernr ü" Esonerra
oulcana de
talnnya?

Aquesta consigna que donà el nostre Partit fa;
molts mesos, ha servit fins afa de tema de fortes disEls homes d'fe]. li., conti
cussions. Per una part, hi havia la C. N. T. - F. A. U nuant amb la seva actitud
que sostenia que la revolució era una cosa paral·lela ei política en que s'han acostumat, pretenen arrastrar als
la guerra i que fent-se aquella es guanyaria aquesta! seus militants conscients, a
Per aitra, el P. S. U. sostenia que el que calia abans una CBüiparíjü confusionista
par tal de justificar l'in justique tot, era guanyar la guerra.
[ ficable
on re'ació amb l'aixePer a tot aquell que tingui una mica de visió no' cament d ei 3 de maig.
Podríem anomenar ios a.
caldran gaires esforços per saber a qui assistia la raó i profitats,
ja que amb la seva
dels dos sectors antifeixistes. Mentre a la reraguarda eontemporanització acaben
d'incorporar-se a uns llocs en
s'assajaven tots els sistemes de transformació econò- el Oortseil Municipal, per
mica, en la qual eren possibles totes les provatures in- \ beiiflvolença d'una majoria
qu« tal vegada, per amagar
dividuals i col·lectives, esgotant i desorganitzant l'eco- > oi seu fracàs, deixa actuar
l'esmentat Consell, per és er
nomia, sembrant el malestar i el terror al camp, creant i eils
els mandataris dels que
tota una sèrie de paràsits i de trabucaires i retenint! fins fa pocs dies els combatien, però com que la polítiunes armes precioses que tanta manca feien als fronts,; ca té '.es seves avantatges,
apenes si ningú es preocupava d'organitzar la guerra, .E. R. es sacrifica una vega
da més per la causa del
els batallons de ^xoc i de reserva, les indústries de poble.
Girona tindrà en compto
guerra i les fortificacions, que tan necessàries s'ha del'actitud dels homes responmostrat que eren per a 11 defensa de les nostres po- F sables d'Ei. R , el fet que
amb el seu afany d'ostentasicions.
ció accepti la responsabilitat
Quan tot això esdevenia, el P. S. U. denunciava del Grovern Municipal amb
una majoria de vots en blaac
dia rera dia el crim que es cometia davant l'esforç que que sap per endavant, l'imuns germans antifeixistes portaven a cap a través de posaran l'aplicació d'una política de fracàs.
mesos de lluita, ofrenant la seva vida en ares a un
Per tant, la seva actitud
ideal, que mentre ells el defensaven amb les armes a de captació po' resuHar-Ji
contraproduent en • \r\ períola mà, hi havia qui s'entretenia a deshonorar-lo, co- de revolucionari.
brint de vergonya la reraguarda.
Afirmàvem que era inútil que féssim la revolució
si abans no guanyàvem la guerra. A Màlaga es féu la
revolució i no obstant es perdé la guerra. Segurament
ACIA LA INTERque si no hagués existit el caotisme que suposava tota NACIONAL
COMUNISTA
una sèrie de col·lectivitzacions i expropiacions mal
Moscou, 17. - - Dimit.rov,
fetes, amb tot i que s'ha demostrat que en la seva secretari general de la Internacional Comunista, ha re.
pèrdua hi jugà un gran paper la traïció, puix que ni but els següents telegrames:
tan sols es lluità per a defensar-la, no hagués caigut València — A. Jordi Dimitrov Internacional Comunistan fàcilment perquè la seva defensa s'hagués pogut ta. Moscou.—He rebut el vostre telegrama assabeníaiiiorganitzar immediatament.
nos de les gestions qno h-n;
Venim dient des de fa molts mesos que serà inú- fe!, en interès del poble espanyol. La nostra Executiva
til tot el que fem si abans no guanyem la guerra. El us dóaa les gràcies. Fe!:;secretari eeneral in.
' feixisme no té sentiments ni ideologies humanes i al Pretel,
terí de la ü . G. T. d'üs.
seu pas ho destroça tot, tant si és d'un color com de panya.»
«Madrid. — Al camarada
l'altra.
Dimitrov, secretari general

PREU: 15CTS.

De cara a Sa Primera Conferència Nacional del P. S. U.
Ei Comitè Central del
P.S.TJ. ha assenyalat m data del 24 del proper Juliol
per a celebrar la primera
Conferència Nacional.
Es d'esperar que tots els
militants es donaran comte de l'enorme importància que té, no solament
per la marxa del Partit sinó que també per la organització del nostre país.
Cal què recordem en tot
moment que les qüestions
que allí es plantegin, al
mateix que la Resolució
que s'hi aprovi hauran d'exercir una gran influència
en la vida futura del nostre poble.
Es aquest el moment oportú per a fer una autocrítica assenyada, raonable
sense apassionament d e
cap mena, de totes les
qüestions del nostre Partit
el mateix en l'ordre exte-,
ïtur que en l'interior.
En un any de lluita i
d'experiències en el curs
del qual hem forjat el Partit del proletariat català;
en tot un any d'activitat,
hem pogut veure tots els
nostres errors, totes les deficiències de tàctica i de
treball. Es amb els ulls posats en això com devem
preparar aquesta Conferènèia Nacional, única manera posible de no caure en
els mateixos errors, molt

difícils d'esmenar sempre,
més encara en moments
d'intensa guerra.
El nostre Partit, nascut
enmig del foc i la metralla,
en les memorables jornades
del 19 de juliol passat, per
la seva línia justa, perquè
ha sabut interpretar el sentir i el pensar cie ics masses populars, ha esdevingut el Partit majoritari a
Catalunya. Per tant, per la
formació del nostre Partit,
és avui més necessari que
mai que treballem d'una
manera ferma per enfortir
la imitat interna del .nostre Partit. Ens regim pel
sistema del centralisme democràtic. Tenim una ar-

ma poderosa que és l'autocrítica. Si sabem manejar
aquestes enormes palanques, eixos sobre els quals
descansa el nostre Partit,
farem d'aquest un veritable Partit bolxevic, el vertader Partit de totes les
masses populars de Catalunya.
Es amb el pensament
posat en això i en els
greus problemes que la
guerra contínuament ens
planteja, com els militants
deuen preparar-se per les
Conferències de Radi i Comarcals, avantguarda dels
èxits i encerts en la Conferència Nacional.
Pere PUJOL

Alsalir su periódico, mi
amigo que se emociona facilmente exclama.
i Como i ?Otro proceso?
?Otro complot? En esepaís
quiren tomarnos el pelo.
Acada instante asistimos a
una de esas escenas morrocotudas, cuya finalidad
es fortificar aun mas la
dictadura personal de...
—Sí amigo nuestro. Asi

es y serà. Si te hubieras
preocupado de leer el magnifico discurso pronunciado por el camarada Stalin
el dia 3 de marzo no estarias tan asombrado.
El espionaje es una cosa
tan vieja como la gana de
comer y que toma cada dia
proporciones enormes.
En los paises capitalistas,
el espionage que se hacen
los unos a los otros avanza
proporciones
fantàsticas.
Todos .los paises enemigos
y amigos tienen sus redes
de espias, que se introducen en los Estados Mayores y grandes esferas de la
política y organizaciones
industriales, para descubrir sus planes, observar
sus movimientos y preparar o realizar actos de sabotage. "Tal es la ley que
rige las relaciones entre
Estados burgueses".
—Però aqui se trata de
Rusia.
—Por que se trata de
Rusia, del pais donde el
proletariado es duefio absoluto de sus destinos, don
de se està creando un mim
do nuevo que representa el
porvenir feliz de la clase
trabaj adora del mundo y,
como es consiguiente la
flesaparición en todos los
paises de la clase explotadora, todos estos paises capitalistas que se espian entre sí, tienen un interès
primordial en impedir el
desarrollo, minar la potencia militar, sabotear sus
elementos de totenestar,
producción y defensa.
Y decía Stalin: "Si tal
es la ley que rige las relaciones entre los Estados
burgueses, todo hace suponer que bajo el punto de
vista marxista, que ios Elstados burgueses deben co(Passa a la segona plana).

U.G.L

Gal que dediquem tot el nostre pensament, tot
el nostre entusiasme i tot el nostre esforç a guanyar la
guerra, puix que cada dia que passa, més terrible esdevé i es converteix en una tenebrosa amenaça per les
nostres llibertats i per la pau europea. No pot haver-hi
altra preocupació ni altre ideal en aquests moments
que guanyar la guerra, que a la fi i al cap és el millor
per a fer possibles totes les aspiracions de la classe
treballadora. Esclafat el feixisme al nostre territori, la
República tindrà oberts tots els camins del progrés i
donarà el règim social i econòmic que més convingui
al poble. Però, abans que tot, cal guanyar la guerra.
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del QptEÍtè Executiu de l.-s
Internacioual ComurisfE.
La Conferència província'
agrària del Partit Comunista
reuní•••a aquests dies a Ma
drid, decideix enviar-te coxn
a dir'ge)it de la lluita contra
el foixisfi<:> mundial i cavaller de li unitat antifeixista,
i al Comitè Kxecntiu de la.
gloriosa liJernaeional Comunista, una salutació' cordial com a prova fefaent que
els oampero's no cbliden
aquells que s'ocupen d'elis i
els ajuden en llurs treballs
de lluita contra el feixisme.—
Per la Conferència Provincial Agrària Alcàntara».

(INTERNACIONAL COMUNISTA)

Gran míting
DIMARTS, dia 22, — A les 10 nit
AL TEATRE MUNICIPAL
Parlaran:

. Roset Sala
(el qual exposarà la posició del Partit davant la
crisi municipal)

Llibert Estartús
Ange! !

Per un Govern que governi!
Per organitzar la reraguarda!
Per la victòria damunt el feixisme!
Treballadors: Assistiu a aquest important
míting!

(Vé de la primera

plana)

locar en Unión Soviètica,
clos o tres veces mas de sa'ooteadores, de espias, de
creadores deversión y de
crímenes, que en cualquier
otro país burgués".
—Luego entonces, eso
del Partído único dei Proletariado, de la Dictadura
del Proletariado. no sirve
para nada.
—Sirve sí, si no para impedir que los capitalistas
de todos los paises y parücularmente de los paises
í'acsistas encuentren estos
miserables agentes, para
que esta red de espias y
asesinos, gracias a la vigilància de este pueblo uniúo no se introduzcan por
todas partes.
Sirve en fin para que la
justícia de clase, ejecute
ínexorablemeftte i todos estos agentes del enemigo,
por muy elevados puestos
nue estos ocupen.
Yahora se me ocurre una
idea. Si con un proletariado unido y una mano de

hierro para castigar a los
provocadores, estos consigueiï aun penetrar y en
tan elevados cargos, ?que
no sucederà en nuestro
país con una multiplicidad
de organizaciones como las
que existen y donde se permite la existència de una
pandilla organizada cuyo
programa es francamente
contr arevolucionario ?
?Que elementos sinó provocadores pueden ya ingresar en un Partido, cuyo
banderín es la lucha contra el Ejército Popular,
contra la disciplina, contra
launidad sincera de lasclases laboriosas, contra el
Gobierno Central y el de
la Generalidad, contra Rusia la pàtria de los trabajadores?
Con tantas facilidades
para trabajar el enemigo,
un campo tan amplio para
Jos agentes del fascismo
Alemàn e Italiano ?que es
lo que no haràn en Espafta?

Les tropes republicanes han assaltat
Chimilías i hom confia que avui estarà del tot al nostre poder
Barbastre, 17.— Comuniquen a darrera hora que una
ïïeentríioió de forces rebels
que 08 trobava a l'encreuament de la carretera d'Ah

mudéyar, ha estat copiosament bombardejada per la
nostra heroica aviació, ia
qual lia fet saltar a trossis
alguns camions del comboi.

En caure la tarda, i apio _-oíosos dol frent de Jaca. Pfr
fitant la darrera claror de dia, aquest mateix sector, la nosl'aviació republicana atacà tra Brigada Piie.ïenca ha
els objectius d'Ayerbe i po. realitzat noves incursions
sobre el froat ori em c de Ye«
sicions estratègiques dels fac
bra i ha consolidat totes les
posicions.
Al sector Centre hom ha
actuat i ha donat un cop de
mà sobre les posicions enemigues de Perdiguera i Monteoscuro i ha causat als rebeia vuitanta morts que han
abandonat al camp,
A l'hora quo comunico segueix el combat pel sector
d'Osca i l'artilleria bat enParís, 17.—Referint-se a G. T., sobre la unitat d'ac- claracions, en les quals fi- saçment l'ermita de Cilias.
Feliciano Alonso
la crida formulada pels ció internacional a favor xa la seva posició. S'hi ma- Ha estat ocupat el poble de
partits socialista i comu- d'Espanya, Jean zyromsky nifesta que ja ha arribat Torraza, sobre la carretera
nista espanyol i per la U. ha fet unes Interessant de- l'hora que sigui un fet l'es- de Jaca i em comuniquen,
mentada unitat, i que no també, que Ohiimiias, poblae'ha de dubtar ni un sol
moment a portar-la a la ció sobra la qual hom ha
operat tot el dia, ha estat aspràctica.
També ha posat de re- saltada per les nostres valleu el fet que la petició lentes tropes republicanes i
Sala Bakunih
hagi estat feta conjunta- que r sta solament un reducEl Front de la loventut Treballadora, orment pels socialistes, co- te d'una o dues casas, on en,
«Aftistas Asociados», presen- ble y una labor acertada de
ganitza a partir del 22 de Juny, uns cursets
munistes i sindicalistes.
tan «Una tarde de lluvia», por Q-. Brent en su protagonizaconferències,
de
Matemàtiques,
(Geometria
i
Aquestes
declaracions cara ea fan forts els facció•
Francis Lederer é Ida Lupino. ción.
han tingut una gran re- sos, però que hoin espera
Aritmètica), Economia, Català i Ciències FíOompletan el programa
Francis Lederer ó Ida Lu.
percussió a tot França, i que en fer se de dia ta en
siques, de 9 a 11 de la veíüa, clarses alternes
pino, nos preseutan un film unos dibujos «Colúmbia», en
àdhuc més enllà de les se- fàcilment ocupades.
colores, que poseen algun
per a facilitar ia assistència a iotes elles.
ves fronteres. S'espera amb
que si bien es un tanto ingé detalle discreto, dentro de
La inscripció i matrícula, absolutament
veritable interès la reunió
nuamente disparatado no por esta clase de films cortos.
gratuïta,
h.~
de
fer
se
del
dia
7
al
21
de
7
a
8
de les delegacions de les
Gómez Martínez
el lo està ex9nto de ei erta
II a III Internacionals de portin la seva col·laboració
de la vot i la en el local del Front de les Jovengràcia. Una cinta que, en
les quals ha de sortir un a les llistes de subscripció
tuts plaça Dídac I «rifadelí.
conjunto entretiene, lo cual
acord amb referència a la que hi han abertes a la
Els cursets duraran dos mwsos.
unitat a favor dels repu- secretaria del S. R. I. i RàNetes pregades
ya es algo. Hay sucesión da
dio Girona.
blicans espanyols.
situaciooes cómicas, bien lcAquestes postals han ae
gradas a!gunas .... y nada
ïnteresan noticias de:
™ervir, perquè els gironins
mas.
escriguin a llurs amics i
Pedró Gonzàlez Dominfamiliars de l'estranger es* **
guez, Gabriel Domin guez
plicant-los-hi la veritable
« Radio Pictures », presenta Ripoll, Francisco Moreno
Situació de la guerra que
« En persona », por George Monsergas, Juan Reyes Coi"
sostenim contra el feixistés y Antonio Ortiz Cordero,
Brent y Ginger Rogers.
me internacional.
Rogamos a quiénes coUnas atrayentes fotograEscriu una vegada cada
el paradero de los
fías paisajísticaH. Gracia y nozcan
setmana una postal a l'esmismos, lo comuniquen a
simpatia en la Qinger Ro- la Sección de Información
tranger.
"El director general de
gers, interesante en un doble de Milicias, Calle del TemAixí contribuiràs a la
València. — El director cilitat als periodistes una Seguretat ha acordat clauformació d'un estat d'opipapel. Un argumento ende- ple, núm. 9. — VALENCIÀ. general de Seguretat na fa- nota que diu així:
surar avui amb caràcter nió favorable a la nostra
definitiu tots els establiments de la capital de Va- causa.
* **
lència i de la seva província que, amb la denominaDiumenge vinent, dia 20
ció de cabarets, danzins i
començarà
la Setmana Pro
tnusic-halls venien fins ara
Ajut
a
Euzkadi.
Aquest dia,
funcionant. No sembla líl'organització
la
portarà el
cit
consentir
per més
Front
de
Joventut
i se cetemps que els senyorets
lebraran
diversos
actes,
*id'antic i nou encuny, subjectes tots de tan baixa es- niciant una setmana d'actofa i relaxada modal, en- tivitats de simpatia al potretinguin llurs ocis d'una ble basc a l'ensems d'ajut,
Durant el curs os la setmanera tan frívola, mentre
mana
Pro-Ajut a Euzkarlt,
llurs germans en armes
í\
cada
festival que se celluiten heroicament en tots
els fronts de batalla l prln lebri, serà entregara concipalment en els de Ma- juntament amb l'entrada,
un número, participació de
drid i Euzkadi,
REFERÈNCIA ORCIAL
la rifa d'una bicicleta de
Aquestes i altres mesu- carreres darrer model i que
res dé profilaxi social a la
Vaiència, 17. — Ministeri rem aquest mati, han estat nos? tres tropes Hom titllat a e'ls dos tinents d'enginyers; reraguarda està disposat en cas d'ésser una dona la
infructuosos, i la seva obsti" carretera <Ui Jaca a Os'·a. i s'ha recollit abundant, r&ate- a portar-les a terme a to- favor escuda podrà ésspr
de Defensi Nacional:
canviada per a tal. La biA les onze de la nit .d'a- nació li ha costat bon nom- e n s t r o b o f u a !<.;« • '••'>xi<.f;itflis rial. L'avi.'ció i l'artilleria tes les províncies del ter- cicleta serà exposada en
hir es facilità la següent bre de baixes. El poble du d'Altrre. L « LU^.VÍÍ tropes han actuat de ma i era excei- ritori lleial, amb la" rigide- un establiment que oportusa que les circumstàncies nament s'anunciarà.
nota:
Chimilias està passat per li-p han fet 70 iire^-v^- s, entre lent.»
demanin.
«El c o m a n d a m e n t de
l'Exèrcit de l'Est, comunica
Demà es reunirà el CoSecció Catalana
a la nit al ministre de Demitè ampliat del S. R. I.
Comitè
Local
d©
fensa Nacioual un comunicat
per tal de deixar enllestit
Girona
jue diu així:
totalment el programa d'
actes de la Setmana Pro«Durant tot el dia s'estiAjut a Euzkadi. SeguidaEl
Socors
Roig
Internagué lliurant una sagnant ba*
cional, ha rebut unes mag- mnet es farà públic i és
talla al voltant d'Osca, Tots»
nífiques postal* de confra- d'esperar que serà corresels esforços realitzats per
ternitat basco-catalana, les post per tots els gironins
quals són entregades gra- sense distinció, acudint als
l'enemic per a reconquistar
tuïtament a tots quants a- actes que s'anunciaran.
les posicions que li prengué

Noticiario cinematogràfico

claracions de Zyromsky sola unitat d'acció de les
dues Internacionals

FroBitflgla feyewlnl Trehallaaara

A València no funcionaran els cabarets

L'OFENSIV,

xerci

r Re-

r p

A València s'han clausurat els cabarets í
dancings per ordre de l'autoritat,
Si es prengués tal mesura a Catalunya, qui
s'hi oposaria?
Qui és que els té col'lecüvitzats?
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SRI

ormacio
kí li
Aliir a la tarda els companys del radi de Sait po
gueren obrir e! seu local després d'haver-ho sol·licitat diverses vegades i sempre in*
útiinietU. L'Ajuntament de
aquella població es decidí
ahir autoritzar IVcupaoió
d'un local por part del radi
del P. S. U. de Salt, i tot seguit els nostres companys ho
realitzaren.
Per les característiques del
poble de Salt i pel gran nom
bre d'afiliats amb què comp"
ta ja, quo va prop del conto'
nar, encara que ma! pesi a
en «Xicu do Salt», confiem
que dintre unes poques set-,
manes serà un dels radis més
importants de les nostres co*
marques.

Diàriament rebem queixós
•i.le companys do les oomar
ques referent al retard en
què reben la corres pon d èn"
eia, si és que alguna vagada
la rebeu. Moltes vegades han
expressat el sou disgut als
carters dels pobles, però aquests els contesten que ma*
lament poden repartir la cor"
r«spoadèiií:ia, ú. no arriba a
la Administració de correus
local.
Havíem pensat adreçar
nos moltes vegades ai company Dorea per a preguntarli què és el que succeeix en
el repartiment de la corres
pondènna, porò no ho fèiem
confiant que s'esmenaria la
deficiència. Però davant ia
insistència en l'anomalia,
avui ens decidim a cridar
Potencio al nostre volgut
comp;:iy Dorca, per a què
s'iuti'n-s^i pel cas!
El nostre diari «Front» rarament arriba als pobles; si
algun* ho aconsegueix, és
amb dos o tres dies de retard.
Esperem, doncs, que l'Ad"
niinistrfició de -Correus corregirà les deficiències ni és qjie
aquestes existeixen.

N o tic iari
Avui, dia 17, a les deu
de !P nit, tu Te-.itro Municipal, tindrà lloc una vetllada
teatral, a profit del «Rober
Escolar» de la nostra ciutat
a càrrec del quadre escènic
barceloní «Aimante del Teatre , el qual posarà en escena el sainet «Un cop d'Estat» i «Ei tresor d'ou Xirinacs».
El proper diumenge, au.
tuarà en el nostre Estadi
Municipal de Vista Alegre
els equins dei València i dol
Girona E. C. ea partit or*,
responent ai «Torneig Espanya lleial»,
Ei diumenge, dia 20, i a
la vila de Cadaqués, s'horoe
natjaiü la memòria tel nostre company Lluís Tasis,
vilment assassinat, donant
el seu nom a uu dels carrers
principals de la població
Organitzat pel Front de
!a Joventut Treballadora, do
la nostra ciutst, es cüiebrarà
el proper diumenge un magne festival o. profit dei poble
d'Euzkadi.
HIPÒLIT LAzARO A GIRONA
Com està anunciat demà
en el Teatre Albéniz, es
presentarà al nostre públic
l'eminentíssim tenor, glòria de Catalunya, Hipòlit
Iiàzaro. L'obra escullida és
la coneguda òpera espanyola MARINA, la més gran
creació del divo cantant.
Aquesta és una avinentesa única que té el nostre
poble d'apreciar un dels artistes lírics més grans amb
ois quals compte l'escena
nosere.
Ultra el formidable tenor Hipòlit Làzaro, pendran part en tant extraordinària representació l'excel.lent tiple PILAR BELTRAN. .Creiem que la funció de demà nit al Teatre
Albèniz, te de constituir la
nota més sensacional de

Ja present temporada escènica.
El públic gironí, té de
fer-se càrrec dels enormes
esfoços i quantioses despeses, que ha tingut de fer
el Sindicat Únic d'Espectacles Públics, per a trasl.
ladar a Girona, i per una
sola funció, tota una companyia tant numerosa i
important com es la del
Teatre Tívoli de Barcelona,
amb els seus divos a la
capçalera. Per això es com
pren molt bé els preus fixats i que, donada la vàlua
dels espectacles, resulten
populars.
LA
REORGANITZACIÓ
DELS TRIBUNALS POPULARS
Fa dies quedaren dissolt's
els Tribunals Populars ta!
com venien funcionant, ara
existeixen el Tribunal Popular, que consta de 3 m.agis
tratí!, jutges de dret, i 8 jurats jutges de fet, aquest
tribunal entén tots els as.
sumptes penats pel codi penal. El Jurat d'Urgència
compost d'un President, tècnic en la matèria, i 6 jutges
populars nombiats per ies
organitzacions antifeixistes.
Entèu en o!s delictes reaccionaris i contra ois especuladors Les seves penós no són
superiors a cine anys. El Jurat de Guàrdia, compost d'un
President, també tècnic, i
dos jurats, té jurisdicció sobre els infractors dels bàndols de l'autoritat governativa.
A més existeix un Tribunal Popular Militar, pels delictes comesos pels militars
eu campanya, i aobre els
presoners i fugitius del ter.
ritori facciós.
* * * -*
A Girona han eouieuçat a
actuar ei.5 nous Tribunals;
les vistes de: Tribunal Po.
pular tenen íioc al .natí, i
els del Jurat d'Urgència si ïa
tarda.
Ahir a les dau dol mati es
veié davant «1 T. P. la cau.
sa, a porta tancada, contra
Josep Puig Itmont Donada,
acuríPt du deiietf-s deshones-

Feu el vostre .
d o • •) t i u a:
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tos. Fou condemnat a dos
mesos i ua dia d'arrest amb
abonament de la presó preventiva, i mil pessetes de
multa.
A les dotze es veié la vista
també a porta tancada, con»
tra Paú Ferrando Pamplonïi,
acusat del delicte de violació. Fou absolt lliurement.
* #*
Avui a les deu s'ha vist !a
causa davant del T. P. conira Fiar c«sc Vallmajor Ferrer, acusat del delicte d'amenaces de mort, contra Jo
sep Coromines, que pretenia
apoderar se de les terres que
li havien e-stat íihignades per
coureuar les, segons l'acusar.
Fou absolt lliurament.
* # •

Avui, a la tarda, es veuran
davant el Jurat d'Urgència
les següents vistes: Contra
Llorenç Serra Soler d'Estanyol, d'activitats feixistes.
Contra Fioranci Illa Pagès
desafecte al règim.
I demà ei matí davant davant del Tribunal Popular

contra Lluïsa Mas Tamides
de Farnés de la Selva, acusada d'amenaces
I demà a la tarda. J. U.
contra Joan Mató Bellver i
Víctor Vives Ribes, de Cervià de Ter, acusats de feixisme.
Refereut als diversos casos
d'intoxicació que es produï
ren ahir i avui entre les tre..
balladores del Taller de Confecció de robes de la Gené»
ralifat de Oatalunj'a a Giro»
na, aquesía Comissaria ha de
fer públic que la Direcció del
Centre Sanitari ïntercomarcal ha emès el següent in
formí,:
«Feta la inspecció pertinent en el local on està instal·lat el Taller de Confec
cions do roba», de la Gené
ralitat no s'ha trobat res d'a
normal, i per tant ies petites intoxicacions que s'han
presentat, possiblement han
estat produïdes pel tint i
aprest de la roba de. fabrica
ció massa recent. No obstsffht

hom recomana que les peces
de roba, abans de procedir a
la seva elaboració, siguin
convenientment airejades durant el termini de cinc a sis
dies.»

Consell Municipal
VIVENDA (Recaptació)
S'ha acordat prorrogar
el termini de cobrament de
lloguers d'estatges corresponent al mes d'Abril passat, qual pròrroga finirà
definitivament el dia 16
dels corrents.
•
Es fa avinent que a començar del dia 18 del present mes s'efectuarà ja la
recaptació de lloguers del
mes de Maig d'enguany.
Girona, 11 de juny del
1937. — L'Alcalde, P. Cereeo Hernàez.
LLEGIU

ormació t e l e f ò n i c a
Del nostre servei especial

Continua l'ofensiva al front d'Aragó. - La
premsa comenta ambgran elogi les victòries de l'Exèrcit Popular Regular .-No hi haurà vacances aquest any. - Altres noticies
NO HI HAURÀ VACANCES D'ESTIU
COMUNICAT OFICIAL
Barcelona, 17.—En el comunicat oficial d'avui es
diu el següent:
Res digne d'esment fins
al moment de facilitar aquest comunicat.
E L COMUNICAT D'
AHIR A LA TARDA

Barcelona, 17 .— Jun el
Consell de la Generalitat
celebrat ahir, s'aprovà una
Ordre del conseller del Treball,
company
Vidiella,
suspenent les vacances de
treball ateses les necessitats que imposa la guerra.
INCAUTACIO DE
EMISSORES

LES

Barcelona, 17.— Ahir es
Barcelona, 17. — Prèvia
procedí per part de l'autouna potent preparació de
bombardeig aeri i una al- ritat a la incautació de les
tra preparació artillera les emissores de la C. N. T.,
nostres forces han iniciat P. S. U., Esquerra i P. O.
un vigorós avanç i han o- U. M., segons acods del
cupat la posisió enemiga Govern, de la República.
del vèrtex de La Torroga,
causant als facciosos moltes baixes. Amb la presa
d'aquesta posició es talla
la carretera d'Osca a AyerLES OPERACIONS DEL
be. Les nostres foree.s dosFílONT D'OSCA
minen aquesta carretera i
op troben als límits del poVíilírncia, 17.—Es segueixen
•,y|P ppemie r>" Ohinnilas.
• : ••••.."i íY: Ia envretera amb gran. interès les ope\>:-'.".x -A Avovoe s'han mi-racions que nes forces re-1
publicanes porten a ca;
al front d'Osca. Teta k
r:^ posicions.
•,,ren£íi parla amb gran e
F,!F. noytre.; avi-: is han lo<.i de l'ofensiva ompre.s^
estat durant tot . el dia en aquell front, i es coincideix en assegurar qu
amb la pressió lleial er^0 l ' 9 Í r ^ - !'?' VTí^c.li
lac-í'.tori:-, fí-orif.-j aragonesos aju"M. DUC
ÍÍ':1Ï
1 Í C I^
darà sa gran manera 1*.-.
eia fou de segui
defensa cVEuzkadi.
'yàCii p>:ls nostre
Durant ]':;•'.*tiv
SEDUÏA
RENTEN;c;ïs nosírer- apa
CIAT A MORT

De totes maneres, la pena
de mort no s'executarà
fins que Franco no hagi
donat la seva conformitat.

UN

EMPRÈSTIT DE
DEFENSA

Moscou, 17.--Milers d'obrers, enginyers, estudiants
i professors de Moscou i dels
altres territoris federats ajuden la iniciativa presa pels
ferroviaris de Moscou ença,
minada a llançar un gran
emprèstit de defensa iiacionai.
En els innombrables mi.
tings que se celebren aquests
dies, els quals es veuen con*
corregudíssims, s a p r o v e n
per aclamació mocions de les
quals es desprèn que tot el
país aprova per unanimitat
ia idea del emprèstit.
Cons es recordarà, ois f«rroviaiis de Moscou prengué*
ren la iniciativa de l'emprèstit després de l'execució iie
Tukliàxovski.
EL QUE DIU UN CORRESPONSAL

:

I Kb'.:.L bertat

I R À D 1ü

ClOr

GIRONA
Força, núm. 6
viéNLRAl D.tU. : 0:

U EUZKÀDIIII
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que precedí a 3a presa del
vèrtex de La Torera dos
dels nostresa parells, foren
tocats pel foc enemic prenen terra a les nostres files i s'ha hagut de lamentar la mort d'un dels observadors

Santander, 17. —• Segons
notícies
procedents
del
camp facciós, el lídor do
Falange Espanyola Hedilla,

ha estat condemnat a mort
La premsa carlista ataca
amb fúria Falange Espanyola a la qual acusa de
demagògica i pertorbadora.

París, 17.—El corresponsal de T agència Havaa UJmunica que les operacions
:-r c li; ríac"?-.-. í'hir al front
d'Aragó revestiren
gran
violència i que les torces
republicanes
aconseguiren
tots els seus objectius, BÍ
bé es tingué en compte de
no ocasionar víctimes entre la població civil d'Osca.
LLEGIU
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Joventut Socialístallnificada
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Esquerra Republicana

Front de la Joventut

Treballadora

F, N. E. C.

Partit Català d'Esquerra
Partit

Si n dicalí si a

La joventut unida i disciplinada sota e!s plecs invictes de la ban
dera de FExèrcit de la República està donant resultats -brtllantíssims
Ei crim d'Euzkadi és

EDITORIAL

Sa vergonya més» grossa del món civilitzat
"Des de fa setanta-sinc
dies més de cent avions alemanyns i italians, amb
mercenaris marroquins i
volutaris de l'exèrcit regular alemany i italià, estant
destruint les nostres viles i
pobles i assassinen llurs
habitants.
Després de la commoció
produïda al món per l'espantós bombardeig d e
Guernica i de Durango
creguérem que es posaria
fre a aquest odi destructor
que hi ha contra el nostre
poble, odi que és afavorit
per la complicitat inexplicable de les converses internacionals en què les nacions que es diuen democràtiques i protectores dels
més nobles sentiments humans es posen al costat
dels destructors.
El poble basc, que de
temps immemorials s' ha
distingit pel seu pacifisme
i pel seu treball; que és el
bressol de l'antiga democràcia del món, contempla
astorat com les nacions
que es diuen civilitzades
permeten que sigui exterminat pels militars que es
rebel·laren.
Les dones són atropellades, els qui parlen el nostre idioma mil·lenari són
empresonats i, perquè no
manqui res a aquest quadre d'horror, ha estat bombardejat el cementiri de
Bilbao. I ara es vol convertir tot Bilbao en un c e mentiri, sense pensar que
a Bilbao hi ha refugiats
tots els bascos que Encara
conserven la vida.
El poble basc, horroritzat, fa una crida al món
civilitzat i a la consciència
universal, per tal que no
es realitzi la més espantosa injustícia que hagin conegut els segles".
Heu's aquí el pròleg de
l'heroïsme que pot convertir-se en epíleg d'un poble
mil·lenari i en vergonya
d'una civiliazació bàrbament destructora. Es la
destrucció sistemàtica d'
una raça digníssima. Es
un crim de lesa humanitat. Venjançai
LLEGU

KADI!
Front ,,de Bilbao, front d'heroisme, d'abnegació, de resistència. Et poble basc—el nobilíssim
poble basc—escampa arreu del món el perfum exquisit i subtil del seu patriotisme. Està forjant amb
sang germana la pàgina més gegantina de la seva història mil·lenària.
I és ella sola amb ia seva integritat autonòmica, qui està demostrant al món senser, com bofe*
tada alliçonadora, la potencialitat dels- seus principia, la vitalitat de llurs idees, í la justícia de la causa
que ens és comuna
EuzkadiJ, poble màrtir d'una moral elevadíssima. Terra vedada als «incontrolats», Tena santa.
Terra de pau i tranquilítaí que passes per Ja duresa ds veure't ilàgada per l'assot brutal d'uns mercena
ris que sota la capa d'un Crisi fals c» i ix en la s&d verinosa de llurs apetències.
Euzkadi! sabem queies teves reserves morals sòn inesgotables. Coneixem Ja tenacitat de les
teves virtuds. Copsem l'heroïsme de la teva grandiositat. Coneixem, però, també la dolor i el sofriment
que comporta el silenci del món civilitzat í enrogim de vergonya davant el fet incontestable de llur
criminal passivitat.
Sabem la migradesa de l« no&tra protesta. Sabem el^ressó modestíssim de les nostres paraules.
Però no volem negligir, davant la història, la sinceritat del nostre ciit sencill i enèrgic. «Criminal» que
ataquen el poble basc! Maleïda sigui la vostra raça!»

F R O N T DE LA IORWAPBS D'AJUT \

J O V E N T U T H? HB *W Mf M n
#
TREBALLADORA "f 1 , ^ f f ^
^" ^
DIUMENGE, 20 DE JUNY, a les 11 del matí a la Devesa

Festival de Sardanes
Kioscos Euzkars de si dia, trajos típics euzkars,
A les 5 de la tarda

FESTIVAL A LA PISCINA
I. Gran Partit de Basket entre dues potents sel'lecciens.

Quadres Euzkars, cants i balls euzkars
III.

Cants Cantàbrics, por cantadors locals.

•

m

El Front de la Joventut
Treballadora ha organitzat
d'acord amb el Socors Roig
Internacional i ditre la
setmana Pro-euzkadi, dos
manifestacions de solidaritat al noble poble de Bascónia, la celebració de les
quals tindran lloc el dia
20 i 27, principi i final de
l'esmentada setmana.
Es evident que un feix
de festivals ens vé a la memòria, si recordem les alades d'ajut celebrades arreu
Però no donem—com algú
ha pretès fer— una interpretació lleugera a aquest,
fet remarcable. Nosatres
organitzadors, sabem lo
enutjós i pesat que vesulta la persistència de lo que
podríem nomenar-ne capacitat contributiva àdhuc
en persones d'iïha convensudíssima assimilació d'idees.
.
El contribuir és esgotador, i més si no s'estimula
amb l'organització de quelcom que distregui la fixesa
üe la nostra imaginació. I
si en l'organització hom té
present, ultra una petita
dosis de divertiment, les
manifestacions esportives 0
artístiques, els festivals
són irreproxables i "contribueixen a satisfer unes
virtuts dalerosament humanes d'ajut. Millor dit alleugereixen les penalitats
físiques de l'ajut.

Gran Ball
Ni a les 1C a la Piscina

Hokei sobre patins
II

LLEGIU

Quadres Euzkars, canis i balls euzkars.

Gran ball -

Onze mesos de colleivitzacioiis i ori.Onzemesos de fracassos militars!
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