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Encarà hi ha algú que es creii
que la xuleria és el millor sistema par atacar «te altres. £1 PS©
esl4 per danxout (ie les Malalties
mentals de qualsevol energumen
i de les la-aculèneies de qttafesavol
incontrolat.

Per damunt de tot i contra qui
sigui, cal continuar la tasca empresa da sanejament de la reraguarda. Amb una reraguarda sana i disciplinada, assegurarem
la victòria i no m'almetrem el
sacrifici dels nostres heroics soldats.
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Girona, divendres 18 de juny del 1937
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mÈÉmam

empresa
suara ais
I ro nt s
Aragó
s'ha borr-ert tote una eta|>a de vergonya i
de fracés militar
ferta te ffiïïsSa 'àei ^tètfitori 4feía4 s*h*éa *tn !>£**««
entusiasme íÜ ctttvi ópetat ais fPéfh'ts if : Araf5. Pafíar
d'aq-uests to»te €ra cosa enutjosa i gairebé vetgonyant
fins fa poc. En un mes escàs, el general Pozas ha convertit ^ s ftí^fs aisagciíüfèsüs «n veritaMes eafih#|is€e teataHa, i-d'ift^or^ts i •cestraéors de l'eirtusiítsme <Ms
braus lluitadors antifeixistes, han esdevingut fortament
i %mmmffi&. I r a Üïalmefiít íWjPSgSÉfte espemesos s'hi havia predicat la teoria excèntrica de la disciplina lliurement aecepte&a i el no rocontiRement de
l'autoritat m i m ^ ' ^ p w - t dètsWitíid*ns i #éís GOSSOS de
tropa. Les milícies al servei d'uns sectors polítics i sin-

dicals sllm^^<Xi^MH^*tímfm!m·fmtííMk,^n

la

qual la desorgafïfeSt» i i»ífi<mm&*&lU fíel que és la
guerra servien de norma*
Als ímtàs d'Atígó fasn pa&saft fceses gpeus€©ntra
l'ExèrcitP&púïm f^Èfulaf, t[üéy ifeifarar mm mi&m
més, haurien convertit aquells sectors «n una veritable
cateimtst ée la guèmi. Sn ells manava tothom menys
l'auterftai fflrrrtaf.
Ha estat necessari eíectüar una profunda reorganització «n *©t l'aparatt «ïilitàr i mtore tot en èis cossos
de tropa. Bfc Simples milícies m$e dfTciplma i organització s'han convertit ^ n cóss©s regulars de ï'Èxèrcit
Popola?, i al emfàt tí€te p^dérMfc» fefoff©s fue s'hi
han tramès dels fronts de Madrid, aVfll àslteíl·lhrit»
amb energia i entusiasme. Les brtgaées interwaeionals,
amb él seït mefífpïe i eftefgià, Kàfi eUfffípt à les antigues milícies com s'òbèèftc amb disciplinà i Com és
lluita, fof^itant el llast de la indiferèneia i de l'apatia
que dWMteHtzfvl--fes f©f€ès dels ffoftts aragonesos.
fil generàlP6z"às elis ha dèflNosfrat el que es pot
fer en poc temps qu«n s'actua amb sinceritat i àïrib
coneijfelfierít de eaiisà. No eia possible q«e continués
una actuació de fracàs que düfarít ltóígs mémp&sS
en ríéíGctl aquells fronfe i el propi prestigi de Càtàluiiya dMVflft les tr0p%s que lluiten al costat de la
República. Stnse Exèrcit Popfllar Regular, sense disciplina i comandament fete era ififitíÈ pt&èftït res ée
bo i menys esperar-ho de qui arfrb ta s&fÉ acítïíüó
havia demostrat mantes vegades t&$ íf*»?» 1*mm. La
guerra no es pòt fer amb teofies mtèqim
íjfiíè ffiàf
han passat pel terreny de les fèalftmiW® i ^ éúfís*
titueixen eh aquest cas concret, l'$lftftè$ o ét
tiu del que més necessitem eR
L'ofefïsiva empresa suara h i fttvflNNèR
gi de Catalunya i dels seus
conderfinats al fra€às pel Gàprtoi o
altres. Conjuntament amb les
les tropes catalanes aixecaran alt & tíè#& M te
antifeixista i bèJflfarfflftfíte uns etlp* ét vefgèíííyà' i út
fracàs militar. LitfltSflt Ctffltra èl { ^ í » # * » « * víléfíffè,
sorgirà potent i c@mfe»tí« l t x « ^ Pof « # f è p f »
que el geneïal PSzHs iW'^bub crear en aquells fronts,
amb-tfopes que hom }à quàliflcI^dfnúÉs, però que
ara s'ha vist que si fi© e s com|)«4a^efl coih caMa era
perquè eren mal martadí».
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M E D l TAC I O N E S

DEL ~M"pM~ENTÒ

(INTERNACIONAL COMUNISTA)

j
Por Emilio Niveiro Diaz

Acabo àe leér en ei numero de "FRONT" correspondiente al 10 de Ips corrientes y en un articulo
de la sección "Crítica Teatral" algo que merece mi
DIMARTS, dia 22. — A les 10 nit
comentario.
Se dice en el citado arAL TEATRE MUNICIPAL
ticulo textualmente lo que
Parlaran:
sigue. "Que Marquina es
un gran poeta, es algo incuestloïiable". No camarada critico,
cordialmente
debes
de
pensar
sotore lo
(el qual exposarà la posició del Partit davant la
que
te
reprocho,
y
esto ea
crisi municipal)
nada menos que, primero,
Eduardo Marquina no ha
sido nunca gran poeta, ni
si quiera poeta a secas, y
segundo, que en la lucha
que sostehémos, él està dél
lado de Burgos, y por consiguiente tontra nosotros,
representando en Chile a
la Espana en ruinas.
Totalmente cierto 10 que
Per un Govern que governi!
te digo camarada, però no
Per* organitzar la reraguarda!
es soilamente tuya la culpa
sinó-de 4os jque a ú i u t - a - .
• Per
treven a representar producciones que ademàs de
Treballadors: Assistiu a aquest important
su pésima factura, estan
míting!
en visible
contràtticcióh
con lo que nosotros defendemos.
Hay dòs frehtes de lucha, cuyos coritornos deflnidos es necesario limitar
de una manera clara, que
no deje lugar a dudas.
Oarlo Rosselli era fill ria. Acceptaren * l'acusació Nuestros combatientes se
baten en el frente contra
d'una família il·lustre i rica, com un mèrit i una glòria i Franco y su atajo de crifamília de vells patriotes a amb veu alta i forta acusa' minales còntiecorados, y
la üàsà dels quals sWrí el 10 ren al feixisme de vòlgüer nosotros, los que luenamos
de tísàfif de 1872 GKuséppe assassinar a Fílippó Tür&ti. por la Cultura somos eneMal·lítitíi, aiqitè havien ajudat Lés pdratiles d'a'íjüesfè ho- migos de Pemàn y la comen gran niaiièra éfl ia sévà mes eminents emocionaren a panía de invertidos y cursis, (entre los que sé enobra per la independència jutges, testimonis i al poble cuentra el pàjaro Marquide la pàtria.
que emplenava la sala. Per na) escribidores de monjas
Oarlo Rosselli era doctor en una vegada el pes dé l'opi, embarazadas y de sefloriEdtmdiifia política i onse- nió pública prevalgueren. tos ftamencos, que le adminyévsà: tfcqué^ta rtratèria à Ró'sselü i Pàrri foï'efi con- ran.
l'Iüsfííut èupSíicJf· de Ffòi-èfh- demnats a 10 mesos d'é pré- Poesia es intuición y es
ritmo, el poeta crea y la
eia Des de molt jove dedicà j só. Mufrsolini, però, el feu
bohdad de su obra es intot et seu sitber i la seva for- desterrar per ciny anys a les terna, subjetiva, exactatfefttt M fafírr Afí les reívin
i Mes Ijipirï do i es quals lios- mente lo contrario que ha(ïf'éSétóSís pífrífetSfies- Irtfifaht io!U .ojnic^tiJ fisbapar dés» cen los falsos Homeros ootr t«bpt cdMra \tt
p:ó< di' <^ viure-hi» més de flciales de Fascilandia. La
fribra hònda de la PoesiaEspanola
hoy la podemos
dffl p*ittt sítciaL-fi vorrjatiça de Mussolini
encontrar en Rafael Alberno ei fon esperar. Nello Ros- tí, o en Antonio Machado,
1*
si"lti, joVC1 professor d'Histò- •omo en Garsía Lorca,—
Ultfiy
ría do i Ihatitut de Florència c.uya orden de ejecución
DftMti
«ç^riftà do Oarlo, fou depor- quizàs fuese firmada a insVAÏMtMb tnfefn, oli .}fffrt tat per ó anys a la illa d'Uti- tancias de Pemàn y MarPaíM, OfpiHa, OA, {Emigrat no haver inter- quina— o en Vicente Alexandre, por no citar nada
i Pért-ïni o'l ctfridni- vinsçns- jjfii on política. Ma- mas que a los de mej or veft tefrà estíàffgefa; en i riem f'ave, muller da Oarlo i na y mas personal acento,
i professora de l'Institut bri.
t&nbtèt v'ktéú ésjwr detinguts lànic de Florència, fou tam- Y todos estos, podemos
i eitíjïféffíraírtè; el pfòtès que bé detinguda, si bé la reacció ahuecar la voz con orgullo,
sé*!» hi irfèòà es convertí en que originà aquesta vil ven- han sentido el clamor del
esefa d'àoasríció coiàti-íi el fei- jança del feixisme en els me- pueblo y fundiéndose con
, dar EóSSelli i Parri dis internacionals l'obligà él, acertàron a fljar encamino de la nueva pàtria
més tard a alüberar.la.
el-dfèt de sal(Apunts trets del llibre fefrz fórmàndose, llegando
var $« la oòtera feixista al
«ríos prfsons et, iíótre eva- iricluso en García Lorca al
teli fhiitaíor que havia de- sMi» de FrAniè Fkusto Nitti sacrfflcio. Es decir, supiedictftt&ta 1* vida a aconife- q'ú.e eic*àpà rfé Tjipai aiftb ron ser verdacleros poetas
y es un escarnio para ellos
guir l'emancipació proletà- Üarlo Rosselli

M. Roset Sala

Llibert Estartús
Àngel Estivill

Miquel Valdés

Dades biogràfiques de

CARIO ROSSELL!

y para ítítíos los q\íe tbàavia
e aplaudan los versos de
quienes tieneïi una profunda e inevitable responsabilidad en la gestación ae la
.ragedia.
Espero que tu y d.üien
débe óirme, cò!mpíehtíà's la
razón que me asisïè y se
supriman de los carteles,
todos los autores que huelan,— en este caso apestah—- a sermoríes y jueras. Nuéstrà deshonra, lírica y humana, ïió debe
continuar un dia mas exhibiéndose.
Maria Fernanda Ladrón
de Guevara, tiene como
actriz toda mi simpatia, y
yo la ofrezco qúe Küsqúe
en los veneros clàsicos un
manantial inagotable de
comedias geniales. Algunas
cosas de Lope o Calderón
las recibiría muy bien el
Pueblo. Y si preflere autores modernos, buenos IÓJS
tenemos y ideales, stts ijolïi
bres no los escribo, pÓrqúe
no se me confunda la irïdignacióh con el anuriciB.
No obstante si ella p*àrtlcularmente quiere que se los
indique, con gran placer
lo haría.

Y para
teriríliiàr, la
müèrte de Moli ha veníüo
a cambiar el panorama de
la guerra en determinado
sector Nòíteno. No se nos
oculta lo que el accidentado—d asésinado— ex-geheral, representaba para .los
facciosos, y es seguro que
a estàs horas estén anegados en el dèsconsuéio mas
frenético.
Con casfanúèliS feèiblmos la noticlfe d^ àu catàstrofe y aunque sospechamos qtíè tíètfàl de él se es
èondiàn militares estrarigeros es un nuevo buen golpe que la fortuna nos regala. Veremos como se las
ingenian para stístituirle y
quien es el màscàróh qüe
le reemplaza. En todo caso
un ojo medianamente agudo descubriría ensegüida la
mano de Von Faupel, y los
seflores dè Londres jugàndo el corro de los bobos,
con Mister Edèn en el centro.
Me parece que Franco no
piensa subir en àvlón mientras viva por si le reclaman Mola y Sanjurjo, desúe el infierno a donde
vayari lòs generales, què.
no murieroh en la cama
porque la próv'fàeiicia se
interpuso con alas.
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:: ESPECTACLES::
Teatre Albeniz
LA FUNCIÓ D'AQUESTA
NIT

Teatre Tívoli de Barcelona
amb els famosos artistes Pi*
lar Daarmig, Ricart Fuster,
Patrici Beltran, acompanyaran a Hipòlit Làzaro, en a
questa representació la qual
tindrà caràcters de vertader
aconteixement. Res m é s .
Manquen poques hores per
aquesta funció i el públic
judicarà.

3I I. 2f^ï3 0TTafiliats
m
é
s
a
l
a
Les relacions de la UGT amb la
Confederació Nacional Trebaí
Importants acords de ÍExeeutíva

València, 18.— L'Execu- dirigir-se aquesta de ma- tramet la C. N. T. invitant que es vénen realitzant per'
tiva de la U. G. T., en la nera directa a les Seccions a continuar l'examen i dis- una indústria determinada,
reunió setmanal ordinària,
En relació amb la còpia cussió dels problemes fona- s'acorda donar compte de
acordà concedir l'ingrés a d'una carta que envia la mentals de l'econbmia i de l'assumte a la Federació
quaranta - vuit Sindicats Federació d'Obrers de la ia reconstrucció s'acorda d' Indústria corresponent,
amb tres mil dos - cents Fusta, que li ha estat tra- indicar que, sense perjudici per ésser ella la que ha de
trenta afiliats.
mesa pel Secretariat de de celebrar unes converses resoldre la qüestió.
També es prengueren, Catalunya, s'acorda indi- prèvies quan retornin els
Davant el requeriment
entre altres, els següents car a ambdues parts que companys de 1' Executiva que es fa a la Comissió Eacords:
mirin la manera d'arribar que es troben absents, a- xecutiiva per la Federació
Demanar a la Federació a un acord, i que per part quest és assumpte a resol- Nacional de Cataluya, s'aNacional de r Edificació, de la U. G. T., estatutària- dre al pròxim Comitè Na- corda decomenar a la Feque concreti els casos a ment, es veu l'executiva o- cional.
que es refereix en la carta bligada a respectar el que
A una altra comunicació deració Nacional d' Indúsque ha enviat a l'Executi- facin les Federacions Na- de la C. N. T. pér la qual tria, que abans de donar
va, per la qual demostra fcionals d'Indústria.
s'invita a l'Executiva de la ingrés a les Seccions qué
la seva desconformitat en
A una comunicació que U. G. T. a l'elaboració con- ho sol·licitin des de Catajunta d'un manifest de lunya, es demanin anteceSalón Durruti
protesta relacionat amb les dents al Secretariat Regio«Paramount» presenta el film ex-mujer y yo». Una producpropagandes i infiltracions nal de la dita regió.
corto de Popeye, titulado ción poco afortunada dirigi
Mas vale ser soltero»
da por Stephen Roberts. Lo
El «Forzudo de los espi- único sobresaliente que posee
nacas» en sus consabidos a- estriba en las buenas cuali
El Front de la Joventut Treballadora, orlardes de hombre vigoroso dades de actor, que acompaganitza a partir del 22 de Juny, uns cursets
que originan constantemen flan a William Powell, el
conferències, de Matemàtiques, (Geometria i
te la hilaridad del publico, cual, en esta deslabazada
Aritmètica), Economia, Català i Ciències Fíconsigue nuevamente el fin cinta policíaca cumple sósiques, de 9 a 11 de la vetlla, classes alternes
perseguido. Y esta dispara- briamente. El film tiene un
per a facilitar la assistència a totes elles.
tada cinta corta entretiens y mal sonorizado doblaje. Jean
La inscripció i matrícula, absolutament
constituye lo mas acceptable Arthur, se defiende oon su
gratuïta, ha de fer- se del dia 7 al 21 de 7 a 8
de la vetlla en el local del Front de les Jovendel programa de este cino.
«impatía, en un argumento
tuts plaça Dídac Terradell»
fràgil donde su actuación es
•**
Els cursets duraran dos mesos.
Completa el referido pro • discreta,
d estrangers
Gómez
Martín«z
grauaa, el film «Radio» «Mi
personalitats d'u partit miilic

Recordem que aquesta nit
a les 10, en el popular Tea
tre Albèniz, l'eminent divo
tenor Hipòlit Làzaro, cantaïà la. inós gran de les seves
creacions artístiques: l'Opera MAEINA.
Tota la companyia del

Noticiario cinematografico

FroHl de la lotenlul TrebalUrtora

La policia ha descobert
un servei d'espionatée
importantíssím

• r

Importants acords de l'Executiva Nacional dei Partit
Socialista
València, 18.— S'ha reunit a la seva secretaria general de València, la Comissió Executiva Nacional

Las I.S.ü. de AïSflceie con
la Ciniiión Eíecntíva
T.i,,

Estams MI mestra
(Ve de la quarta plana)
pierden el tiempo y lo màs
importante: que hay ametralladoras y canones enemigos.
El camarada Honrubia,
de la Ejecutiva Provincial
de J.S.U. de Albacete, termina su trabajo con estàs
significativas palabras.
"En la provincià de Albasefce no existe ese problema de escisión.
Todos absolutamente todos los jóvenes socialistas
unificados, estamos con
nuestra Ejecutiva Nacional
como lo demostro nuestro
ultimo Congreso Provincial
identificación completa y
màxime con nuestra Ejecutiva Nacional y con la
línea marcada en la gran
Conferencia de Vadencia.
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del Partit Socialista, sota
la presidència del camarada Giménez de Azua, amb
assistència dels companys
Ferran de los Rios, Vidarte, Bujeda, Cordero, De
Gràcia i Lamoneda. Excusaren llur assistència eis
camarades Àlvar, el qual
es troba a Madrid, Prieto,
í>er estar representant el
govern en un acte oficial,
i Ramon Gonzàlez Pena i
Cruz Salido, els quals sol.
licitaren de restar a Bilbao
per a col·laborar en la defensa de la capità basca i
as quals es trameté una
fervorosa salutació d'admiració i simpatia per als
lluitadors bascos, muntanyesos i asturians.
Entre altres assumptes
de menys importància, 1'
Executiva examinà ei problema de les relacions entauades amb el Varas Comunista, a través dels organismes d'enllaç que han
substituït els contactes inorgànics que amb caràcter personal, local o provincial, havien vingut existint des de fa temps; i fou
acordat ratificar els seus
acords de mantenir les dites relacions a través de
tals organismes. A aquest
efecte, es portaran a terme immediatament gestions per l'Executiva ene-

vitació de motius o pretextos perquè sigui sigui pertorbada l'unitat que és cada dia més necessària i
més desitjada per la classe obrera i s'emprendran
tals orientacions per a enrobustir-les amb la seva
autoritat l'òrgan superior
del partit, el Comitè Nacional que es reunirà properament.

Es felicità l'Executiva de
que el Ple de la U. G. T.
s'hagi adherit explícitament el Govern del front
popular que presideix el
camarada Negrín.
La secretaria restà facultada per a la intensificació de la propagnda; i
properament se celebrarà
a Madrid un acte, el qual
serà radiat a tot Espanya,

Ahir a la nit, a la Secretaria del Cap Superior de j
Polisia, ens fou facilitada |
la següent nota:
"Feia dies que els agents
de Madrid estaven trabaUant activament per a descobrir una important xarxa d'espionatge, la qual
tenia remificacions destacadíssimes a Barcelona.
Desplaçats de la capital
de la República, uns agents e specials i ajudats
eficaçment pels agents de
la nostra ciutat, han arribat a descobrir completament i d'una manera rapidíssima, tot l'extens i complicat engrenatge d'aquesta
xarxa l'espionatge.
en el qual prenora part
Ferran de los Rios.
Es féu constar en acta
el sentiment per la mort
del general Lukas, del comandant Hibria i de Saornil.

Feu el vostre
d o n a t i u a:

ADMINISTRACIÓ
PRINCIPAL DE CORREUS DE
GIRONA

SO C O R S
R O I G IN.
T E R N ÀCIONAL
Rb'a.Llibertat

R A D I O
GIRONA
Força, aúm. 6

En el curs d'aquest importantíssim servei, han
estat fetes un crescut nombre de detencions, entre
les quals cal destacar un
contingent perillosíssim de
ciutadans estrangers i personalitats d'un determinat
partit polític.
Les proves que portaven
els agents desplaçats de
Madrid, sobre els individus
complicats en aquest servei d'espionatge, eren més
que suficients per a pacticar les detencions que la
policia ha portat a cap.
La declaració dels detinguts i la documentació trobada en els registres efectuats ací, han corraborat
d'una manera aclaparadora 1 culpabilitat dels individus detinguts.
Els noms dels detinguts,
com els detalls de com fun
cionava aquest servei d'espionatge, no poden donarse encara a la publicitat,
fins que les diigències que
la policia està fent estiguin completament acabades."

DFLFGAClrt GENERA1- D EUZKAD'

AJUDEU EUZKADIÜ!

Es posa en coneixement
del públic que a partir del
dia 21 úel corrent mes, r
horari per 1' admisió de la
correspondència
;•: .egiada serà el següeni •
Cartes Certificades, •'alors Declarats, FÍ- v/af?
Mostres, Papers de N..roci
i Mostres sense valor; Hores d'Admisió de 9 a 1 ; .
Impresos, Paquets }'
quets Postals i Envi:1 - opulars: Hores d' Ací. i
de 10 a 12.
Girona 17 juny 1937,
L'Administrador Princïj"
Joan Dorca.
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ormacio

U. deR. i P . S. U. de 0. el qual foren destinats íntegra,
diumenge dia 13 del corrent ment a Euzkadi. A les vuit
•s celebrà en aquesta ciutat del vespre, sardanes a la
un festival a benefici dels Rambla" i a lesdeu.de la
nostres germans d'Euzkadi. nit, gran ball al saló del
El festival es componia TEATRE 0LIMPIA. En
del següent programa: El tots els actes es posaren samatí a les 10, cinc sardanes fates per aquells que tenien
junt amb Jaume Gelis i davant les voltes; acabades voluntat de contribuir-hi; a
N. Pell, assistirà a un Cou- les sardanes MÍTING de més, unes quantes compagres del Partit el primer, i conjunt on parlaren els com- nyes recorrien les manifestaels restants a un altre de Jo- panys Joan Roura d'aquesta cions clavant* llacets a les
solapes, recollint d'aquesta
ventuts que es celebraran els localitat, per la C. N. T.;
manera una quantitat consi.
Francesc
Roura,
també
d'adies 18 i 19 del mes en curs
derable. A més, s'imposà 25
Per tal de cloure Tacte del questa ciutat, per E.R. de C.; cèntims a les entrades del
Congrés, tindrà lloc el diu- Amadeu Torrens, de Barce- cine de la tarda.
menge, dia 20, al matí, al lona,, pel P.S U. de C i Co
Teatre Apel'lo, d'aquella ciu- tilies, de Barcelona, per le« Aquest acte no ha d'ésser
tat, una reunió de del*gata J. S. U. A la tarda, un par el darrer que celebrem d'a.
d'Astúries, Centre, Andalu- tit de futbol els beneficis del questa naturalesa, tant per
sia, Llevant i Catalunya, en
la qual hi prendrà part el
cap del partit, Àngel Pestafia Els parlaments seran ra
• w
diats a tot Espanya

la importància que revestí,
com pel concepte benèfic que
tingué.
Seguint per aquest camí
acabarem amb les renzilles
de partit i realitzarem la vertadera unitat antifeixista,
tan desitjada per la immensa
majoria del poble treballa,
dor.
ENDAVANT PER LA
VICTORIA D'EUZKADI!
ENDAVANT PER LA
VICTORIA CONTRA EL
FEIXISME NACIONAL I
INTERNACIONAL!
PER UN VERTADER
FRONT ANTIFEIXISTA!

Per tal de contribuir a la
recaptació d'aquells segells,
el Comitè Local del Segell
Pro Infància organitza un
festival que es celebrarà a la
SINDICAT DEL RÀM DEL Pissina de Girona, el proper
VESTIR
dissabte, a les 6 de la tarda,
segons íl programa següent:
(Secció Sastreria)
A les 6.-Sessió <Je TiteEs prega a tots els com- lles a càrrec dels renomenats
panys i companyes del Ram titellaires Batlle i Romans.
c.
del Vestir (Secció Sastreria)
A les 7 —Magnífic Bal!, a
a le reunió que tindrà lloo el càrrec d'una nodrida Orquesprop'T dimarts, dia 22 del tra del Sindicat Musical de
corrent, a les 7 del v«spr«, Girona.
en el iocal d'aquest Sindicat,
Preus: Homes, l'5Q ptes;
Carrer Anselm Clavé, per a Dones, 0'50; Infants, 0'20.
tractar d'un assumpte de la Per l'èxit de la recaptació
màxima importància.
del Segell Pro Infància, que BIBLIOTECA MARXISTA
Del n«stre servei especial
La Junta
yol dir, per la Salut dels
Frente Popular en todo el
nostres infants, acudiu, Gi- inundo. —GK Dimitrof.
ronins, al Festival de la nosManifíesto Comunista—C.
servat, així com nombrosos de ia República, en un audaç
tra Piscina el proper dissabte. Marx=F. Eugels.
Consell Municipal
ferits lleus.
RARCKl.·WA
cop de mà, entraren oi camp
Programa y Estatutos de
Les autoritats visitaren enemic i causaren als rebels
la Internacional Comunista.
immediatament els ferits
VIVENDA (Recrptació)
COMUNICAT OFICIAL instal·lats als establiments una gran quantitat de baiSI Estado y la Revolución
EJERCITO DEL ESTE
TRANSPORTES DE GUE- —V. I. Lenin
benèfics i recorregueren els xes.
Es fà públic per a conei* RRA
Barcelona,
18.—En
el
coDE LA II REGION
Algunes de les bombes
La Alianza del Trotskis- municat oficial d'avui es llocs de laciutat tocats pels
xement de tothom quo s'ha
llançades
pels nostres solprojectils
feixistes.
mo
y
del
Facismo,
contra
#1
AVISO
posat en cobrament eh rediu el següent:
dats
calaren
foc a uns pallers
Socialismo
y
la
Paz.
P.
La nostra aviació ha
buts de lloguers d'estat *es i
A todos los industriales, Lang 0*50.
71
PRESONERS
i
molt
aviat
una gran extenbombardejat amb gran inlocals del mes de maig 'enTarragona,
18.
—
ProceColectividades etc; que ten
sió
del
terreny
quedà envaï*
tenssitat
les
posicions
eneLina Odeila, su vida su
guany, el qual s'efe«t arà
dents del front d'Aragó da per les flames.
gan facturas pendientes de obra, su muerte. A, Estivill. migues d'Osca.
des de el dia 18 al 28 iels
han arribat 71 presoners
cobro h&sta el 30 de Mayo
El sinistre adquirí grans
Trabajo Asalariado i Ca* L'enemiga ha volat so- .fets en les operacions d'
corrents, de la manera ' i» a
bre les nostres línies, sense
ultimo con la ex Consejeria pital.-C, Marx, 075
proporcions
i es propagà a
ahir.
Hi
figuren
alguns
ocontinuació es detalla:
causar-nos baixes.
de Defensa, Transportes de
flcials
i
diversos
paisans.
una
casa
ooupada
per l'eneMarx y el Marxismo —V.
Dias 18, 19 i 21: Lietres Guerra que las presenten,
L'enemic ha atacat les
mic,
ÏB
qual
quedà
completanostres posicions de TorraABC; dies 22, 23 i 24: D E con la màxima urgència por I. Lenin, 0'75.
ment
destruïda.
El Extremismo, enferme- za, essent rebutjat amb
F G H I J L L L M ; dies 25, triplicado acompanando los
MAlBIl
dad
infantil del Comunismo. gran violfincia per les tro26 i 28- N O P B S T ü V . vales corr·spondientes a las
repuWie&nes.
~
També es fà públic que mismas a esta Delegación de - V . ï Lenin, 1*25;
LLEGIU
200 DETENCIONS
Marx y los Sindicat os.—
durant els mateixos dies, en Transportes de Guerra de la
LA CARTA DE TREA. Losovski. 2'50
les Oficines instal·lades amb II Región.
BALL
^València. 18. — Aquesta
El Triuufo del Sooialismo
aquest fi a Casa Carles, es
nit
la policia i les forces
Gerona, 17 de Junio 1937 en la URSS. - D. S. Ma- Barcelona, 18.— El Diari
farà llim"" oient dels tiquets
d'assalt
han acordonat els
Por Transportes de Gue" nuiltki, 0'40.
Oficial publica un Decret barris baixos de la ciutat,
per à < adquisioió d * pa, corESTRANftER
rra. -Constantino Brull.
Objetivos del proletario en establint la carta de tre- efectuant la detenció de més
responents al mes de juliol
ball
per
a
tots
els
assalala Revolución.—V. I. Lenin riats de Catalunya.
proper, mitjançant la prede 200 individus que no sa
ES REUNEIXEN ELS
0'30
sentació del rebut del lloguer
beren explicar els seus mit
DIRIGENTS DE LA II
El Ejército Rojo.—Marcel
INTERNACIONAL
del mes d'abril i maig.
ORDRE DEL CAP DE jans de vida.
Kooh,
0'30.
Girona, 17 juny 1937.—
L'EST
Ginebra, 18.—Ahir a la
En el oampo de asesinos
L'Alcalde-President, P. CeEL QUE DIU «OLARI
nit
es reuniren, sota la per
Barcelona,
18.
—
A
la
DAD»
de Dachau" — Hans . Beimler,
rezo i Hernaez.
sidència
del Delga De Brou
COMANDÀNCIA MILI- 0(60.
Comandància de l'Exèrcit
Madrid,
18.
El
diari
kere,
les
personalitas reTAR DE GERONA Y
Normes d'Organització del de l'Est s'ha facilita una «Claridad», referint-se a la presentatives — actual ^ COMARCAS
nota segons la qual tots
P. S. U., 0'40.
I Notes pregacUs I
els oficials compresos de situació de Bilbao, diu que ment a Ginebra, de la InSe recuerda a totdos los
• •*
les lleves del 32, 33 37 deu- pel sector de la costa sembla ternacional Sosialista i la
individuos pertenecientes a
Tots aquests llibres poden ran presentar-se en el ter- que es lluita molt fortament, Internacional Sindical. La
Interesan noticias de:
los reemplazos de 1934,1935 adquirir-se a la Secretaria mini de 48 hores.
finalitat de la reunió era
a iniciativa dels lleials; i discutir de quina manera
Lorenzo Casado Casado, y 1936 y a los que perteneEls
que
resideixin
a
GiFólix José López Paredes, cían a los Batallones ae d'Agitació i Propaganda del rona, Tarragona i Llida ho àdhuc s'afii·ma que a conse- els dos moviments internaJosé Maria Romero García, Costa que voluntariamente P. S. U.
faran a les Comandàncies qüència d'un cop tàctic de cionals podrien intensiflsar
certa importància donat pel el seu ajut polític i matehubiesen
solicitado
la
baja
respectives.
'"/.••..,••,*•• •.•:•••
Andrés Rabanedo Martín,
en
los
mismos
y
que
estén
mar,
els rebels tenen un do rial a l'Espanya republicaSantiago, Andrés y Antonio comprendidos en los citable
front:
un a l'avantguar» na.
FEIXISTES
AVIONS
Merino Olivenoia.
La discussió continuà
dos reemplazos, la obligaDAMUNT TARRAGO- da i nu altre a la reraguarda.
Rogamos a quiénes co- ción que tienen de presenahir
a la nit, molt tard i
NA
Aquesta última notícia no es reprendrà aquest matí.
nozcan el paradero de los tarse inmediatamente en
mismòs, lo comuniquen a la Caja de Recluta núm.29
" Tarragona, 18,— A un ha estat confirmada encara.
la Sección de Información (Gerona), en la inteligenLA BISBAL
1.500 INFANTS BASCOS
quart de deu de la nit, tres
de Milicias, Calle del Tem- cia que de no hacerlo, seLES OPERACIONS DE
A LENINGRAD
El festival a benèfic trimotors facciosos, proceple, núm. 9. — VALENCIÀ. ran detenidos y juzgados
# VISCA1A
dents del mar, donaren
d'Euzkadi
celebrat
el
eomo desertores.
Leningrad, 18.—Han arriMadrid. 18.— Segons diu
diumenge dia 13, foi dues voltes sobre la poblaSe ruega a todos los Alció,
port
i
estació,
i
llanbat
a aquesta ciutat l.!)00
«Mund Obrero», la lluita a
una demostració de çant 25 bombes.
"SEGELL PRO INFÀNCIA" caldes de los Ayuntamieninfants bascos. Tot seguit
companyerisme i de
tos de las Comarcas de
IV CAMPANYA
L'agressió ocasionà danys les immediacions de Bilbao han estat acollits en quatre
continua
essent
aferrissada,
Gerona el mas exactocumsimpatia als nostres materials materials d'alguPropera a celebrar-se la plimiento de esta orden.
germans
bascos na importància. Un ferit si bé es nota una sensible importants escoles -El procampanya d'enguany del SeGerona 16 de Junio 1937.
gravíssim morí en ingres- millora de la sitnació, favo fessorat i ciutadans de la pogaü Pro lufància, cal que El Comandante Militar.
Per acord dels sectors que sar a l'hospital,' hi ha un rable als defensors d'Euseadi blació s'han reunit", per a estots els gironins facin un escom pon en l'À] uu taraen t d e altre ferit greu i uns trenLes altures principals quo tudiar la manera -d'atendre
ta
ferits
de
pronòstic
reOrganitzat
pel
Front
de
f >rç per augrnmitar-na la raLa Bisbal 0. N. T , E R.,
defensen Bilbao, així com la millor els esmentats infants.
la Joventut Treballadora, de
captació.
totalitat de la zona indus- Després seran traslladats a
No han d'oblidar que tota la nostra ciutat, es celebrarà
trial, són a poder de lo- tro un campament especial d'inA
Girona
s'han
repartit,
uns
manifests
del
Comitè
el
proper
diumenge
un
magfants.
els eapbals que es recullin
pes basques.
ne
festival
a
profit
del
poble
Nacional
de
la
C.N.Tque
són
tot
un
«model»
per
seran esmersats a Girona amb
arribar a ía unitat, &Però, qui pot creure s aquella ELS NOSTRES DINAMIl'acelament de la Casa del d'Euzkadi.
TERS CALEN FOC A UNA LLEGIU
Nen (gotas de llet), la cons-*
descripció d'horrors i de lamentacions dels que EXTENSA ZONA ENEMI
Es troba a València el d'ençà dol 19 de juliol han confós Catalunya en un
titució de la qual és comenGA D'USERA
| cada a, la Graa Via Jaume I President del Partit Sindicacamp d'experimentació de les seves fantasies i dels
Madrid 18.—Ahir a la nit
d'aquestes
i en l'establiment d'un Pre* lista
iisia a
aquestos vuiuw^ut») i
=
al sector d'IJsera, les forces
véntori Antituberoulós.
company Tarradell, el qual, | s«us instints carnissers?

U. G.T.

Inf ormacio

telefònica

LA/ HOTKIA/

Noticiari

COMARQUES

.PíQlItABSBtlOtS
B.3 «L'SOS UNtUVI

I
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Kectaccii6 i Administració:
Aivare? de Castro, núir. 7
a, 574

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ:
Girona, un mes
2*50 ptes.
Fora, un 'trimestre 7'50 "

del PJ.fi. l i d t i ü i i 0.S.) t pvlutwi it li 111T

EL CARÀCTER DE LA |
vedes i la tefsra $jie
NOSTRA LLUITA
els ha vist néixer, i no con
sentiran que sigui trepitja"Sento a dir per propa- da pels unglots sagnants
gandes interessades, enca- del traïdor d la seva pàtria,
ra que la meva higiene,, ni pels lladres estrangers."
mental em dugui a privar- (Ma.r4fe.st llançat pei'C·.C.
me d'elles quotidianament, del P. C. d'Espa,nya,)
sento a dir que ens estem
líeus ací coincidint aja'o
batent pel comunisme. Es
una ximpleria, si no fos
una maldat. Si ens batéssim pel comunisme, s estarien batent únicament
els comunistes; si ens batéssim pel sindicalisme, b'
estarien batent únicament
els sindicalistes; si ens batéssim pel republicanisme
d'esquerra, de centre o de
dreta, s'estarien batent únicament els republicans.
No és això eas batem
tots: l'obrer, l'intel.lectual.
el professor i el burgès- perquè també els burgesos
es baten—i els sindicats, i
tots els espanyols que estan agrupats sota la bandera de la República: en-.
per l'independència d' Espanya i per la llibertat
dels espanyols, per la llibertat dels espanyols i de
la nostra pàtria." (J$aíía).
" En els primers moments, la lluita podia te
nir solament el caràcter
d'una lluita entre ia democràcia i el feixisme, entre la reacció i progrés,
entre el passat i el futur;
però ja ha romput elsseus
marcs per transformar-se
en una guerra santa, en
una guerra nacional, en
una guerra de defensa d'
un poble que se sent traït,
ferit en els seus sentiments més cars, que veu
la seva pàtria, la seva llar,
llar on reposen els seus a^
vis, en perill d'ésser flestroçada, arrasada i venuda a l'estranger, la independència nacional en perill, i com en les glorioses
jornades de passades lluites, defensa la^ integritat
del país. Tota l'Espanya
que sent, que pensa, que
treballa, l'Espanya de la
ciència, de la culaura, de
les arts, del treball, les dones, els infants, els vells
els joves, els homes, impulsats pel mateix anhel,
pels mateix afany, llancen
la seva més encesa protesta, prenen amb coratge les
armes i es disposen a defensar-se, tot venent cares

el caràcter de la nostra
lluita, el Partit Comunista
d'Espanya i les organifezacióis repil&liQàríes. Uns i
altres veuen en la lluita
les mateixes característiques. Uns i altres saben
que la llibertat és un mite,
mentre el feixisme no estigui anihilat, • i per això
es valtn de l'arma més efleient p©r tal és combatre'l: unitat sota el signe
de República democràtica.

El tiempo confirma la
la justeza de las resoluciones tomadas en )a reuuión del Comitè Nacional

La joventut en les brigades de xoc

Els nostres germans bascos esperen
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£le las J. S. U. Ona vezmàs
los hetíbos patentiizan lu
laaón de nuestros acuerdos
y justiflcan su adoptación.
Decimos lo precedente a
la vista de una declaración públics, facilüa-cUi por
el Comitè local de las J.
6. U. de Valencià y publicada en el mayor partede
la prensa espaftola.
En ella se da cuenta de
ftue hace unos dias unos
c'uantos elementos. satélites del grupitto escisianista
ftue desarrolla la campana
contra la unidad de la J.
S. U., entraran, pistola en
mano, en el local <Sel Comi;bé Central, causarem destrozos e insultaron a los
camaradas que figuran en
ia dirección Nacional y
Local.
Postert|OTm«nte,
famaradas q«e deftieran ser eJemplo por fiigutaf en ei
Comitè Provincial, olvidàndose de sus deberes y de
su condición de diputado
uno de ellos y de màgistracia el ertro, se convirtieron
en vulgares provocadores.
"Los camaradas Gregori
Carezo y Tundidor—ha dicrlo ei ©<8»fté. dte TMm&a
asaltaron de una manera
directa el local de las Juventudes Socialistas Unifleadas, promoviendò desordenes."
Estos son los hectíbs, tal
como sucedieron. Con ra-

aón nuestro Comitè Nació- *
Ral encaïgó a la Comisión
Èjecutiva llamase "muy
severamente al orden a los
afiliados José Gnegotí, Juan
fttndidor, Enrique Cerezo,
Martínez Dasi y Leoncio
Pérez, cabezas vi^bies del
trabajo contra la unidad,
en el seno de nuestra ©rganización, conminàndoles a
fectificar absoluta y totalmente su conducta".
Han pasado los dias. De
teorlzarües, de articaïistas,
&e oradoces eneisígüs de la
unidad, ^dejaron la plama
y la tribuna para convertirse en vulgares provocadores, en indignos "hombres de acción", que asaltan locales y copiàti los
proee&lmientos terto^Mas
del trotskismo.
No. No puede haber rectificación en quienes tienen el propósito deliberado
de escindir a la juventud
y destruir a la clase trabajadora. Son agèntes déclaïados, eaemiges constantes
de la unidad antifascista,
Los hechos nos lo aprueban
así. A ellos nos renaitimos. .
Nosotfos esperamos que la
sección adtínde pertéiïízcan estos elementos < tómafà las medidas óportunas
para liquidar este fo<J© es*
cisionista que atenta a la
unidad de la juventiïd, base fundamental pai?a
la victòria antifàscista.

Las }. S. U, d« Albacete con la Comisión
Ejecuttve N#cional. - «Estamos con nuestra
Ejecutiva Nacional»
ALBACETE.—- El periódico local "Diario de Albacete" ha publicada un
importante artitulo de fondo, firmado por Eugenio
Honrubia, del Comitè Ejecutivo Provincial de J.S.U.
Se hace en él un enceneendido elogio de la unidad
de la J.S.U. y de la Alianza
Nacional de la Juventud,
explicando el proceso que
se ciguió hasta lograr, por
fin, la unificación de las
antiguas Juventuues Comunistas y Socialistas.
Se refiere a los sacrificios realizados por Santiago Carrillo y Trifón Medrano en su lucha por la

el vostre

unidad de la juventod, haciendo resaltar los numerosos trabajos que en dicho
sentido han reailzaüo.
Combaté a los enemàgos
de la unidad; "la unM&d
de la jvuentud espaftòla
està consolidada en las
trincheras".
dPor qué el
grupito escisionista de Valencià no va a la capital
de la República a hacer tu
piopaganda?"
El articulista continua
diciendo: Estoy seguro de
que estos elementos no van
a ir a ningún freme de
guerra por que saben que
í Passa a la segona plana)

donatiu

