DE TOTS
ILS PAÏSOS:ÜNÍÜVOI

Üna sola preocupació ha de tenir
tot antifeixista: guanyar la guer"
ra; fer'la amb totes les conse.
qüèneies. L'enemic és potent per
l'ajut del faixisme criminal estranger. Ara niés que mai, coratge per a lluitar fina a la victòria»

Les tropes han evaquat Bilbao
per a continuar la lluita contra
els invasors. Euzkadi no ha estat
vençut ni mai pot ésser-ho. Q-lòria per als herois del gran País
Basc!

Or&fl fel P. S. D. de Catalana 0 1 ) í wtotím de la U ï .
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PartitSocialistaUnificat
mm
(Internacional Comunista)

AVUI dimarts, dia 22 de juny, a fes deu de la nit, al

Cl PA

AT
Parlaran:

M. Roset Sala
(eï qual exposarà la posició del
Partit davant la crisi municipal)
n
I

Llibert Estartús
Àngel Estivi

MIQUEL
Per un Govern que governi!

Per organitzar., l reraguarda!

Per lo victòria damunt el feixisme!
r de

~i
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Homenatge pòstum als màrtirs de Cadaqués
Es dóna el nom de Lluís Tasis a
una Escola d'aquella població
Tot seguit prengué la pa- feotuosos a la gran obra del
ses treballadores ens asso- company caigut i arribant a
a
ciem en aquest senzill i ge- la deducció de què els mòbils raula Josep M. Escasi, Co malaguanyat company Tasis
Finalment, parlà el com •
nerós acte, rublert d'emoció de l'assassinat no foren altres mandant Militar de Girona,
pany
Pere Canals en repredient
que
els
militars
tenen
que
el
de
treure
la
acusació
antifeixista bo i demanant es
sentació
del «P. S. U. C.»
com
a
norma
obrar
i
no
parconstant
que
en
Tasis
era
per
persegueixi sense treva a tots
Posà
de
relleu
l'amistat que
lar,
però
per
una.
vegada
la
seva
conducta.
aquells que han intentat perl'unia
amb
Tasis
i la col·la«Varen matar a en Tasis— trencarà la consigna en hotorbar la pau i tranquil·litat
arreu d'Espanya dificultant digué-, perquè la seva tas- nor dels caiguts durant ela boració que en ell trobà d'una
la noble tasca de guanyar la ca, el seu treball intens era sagnants fets de Maig, fent manera entusiasta per a tot
guerra i possibilitar el triomf una acusació a la seva gan- constar que és lamentable el qme signifiqués cultura i
de la Causa Proletària que duleria; varen matar a en que es vessi sang a la rera- j millorament d* la vila, de la
és, en definitiva, la única Tasis, despitats al veure que guarda quan enfront tenim qual Tasis estava enamorat.
Recordà la personalitat del
que arrelarà arreu del mòn. era estimat de t o t h o m i un poderós enemic que cal
malaurat
company fent'ne
anihilar.
Acabarem
amb
els
respectat
de
tots
sense
impo*
A Tacte del diumenge,
una
apologia
des del punt de
incontrolats
i
el
triomf
serà
sar
aquest
respecte,
i
això
prescindint de tot partidisvista
polític,
moral
i profesme polític, fou la conscièn* era per ells una acusació als nostre. Els soldats de la Re.
eia democràtica ' de tot el seus baixos instints, que mal- públiea sabrem morir en sional per a deduir la infàpaís, magníficament inter* grat apoiar se amb la força compliment del nostre deure mia que representa el v<fler
pretada pels cadaquesencs, de les armes els feien despre- i d'acord amb la ja famosa presentar el plorat Mestre
la que va rendir, honrada> oiables a tothom; varen ma- frase de «La Pasionària* com un feixista encobert.
Sol·licità un càstic exem'
ment, tribut de pleitesia a tar a en Tasis per covardia «vale mas morir en pie que
plar, una justícia implacable
tots els caiguts en el"«pi»tsch' al veure que els infants d'a- vivir de rodillas».
Pélai Sala, Diputat a Corts per a aquests vulgars assas"
vui, educats pel seu Mestre,
de maig.
Una manifestació que s'or- serien acusadors seus i dels recordà els fets per a com» sins que han omplert de dol
ganitzà a l'Ajuntament, pre- seus procediments i que el demnar-los enèrgicament i el seu poble -nadiu, la seva
sidida per les Autoritats més domini de la força bruta farà els possibles perquè no vila estimada.
Una vegada baixaren els
representatives de les nostres que ells representaven cauria restin sense la sanció corresEl "National Seitung", antiaeris No obstant els
ponent.
llops a Terra Baixa, acabà
a
la
primera
embestida
de
la
comarques,
acompanyada
de
de Bale, publicava, ei dia llums s'apaguen de tant en
25 de maig una lletra que tant, sobretot quan es vol ensenyes i d'una orquestra gener ció nova que el com. * Admaeu Oliva, Comissari de dient, però d'ací endavant la
després reproduïm precedi- impedir que els redioients que interpretà diferents him' pany Tasis anava formant». O. P. a les nostres comarques Terra Baixa no consentirà la
Remarcà què no havien féu constar que poca co._a seva presència.
da dels següents mots d'in- puguin escoltar 1 es emis- nes antifeixistes, va dirigir
troducció: "Un suïs que ha sions de Madrid i Barcelo- se a descobrir unes làpides aconseguit ruatai la Cultura, podia afegir després dels
A les sis d» la tarda, tinpassat els últims anys a na i els discursos d'Azafia. que donen el nom de «Vícti- la Intel·ligència ni la Bondat brillants parlaments dels que gué lloc una vetllada necroAndalusia i que ha viscut El 19 de setembre vaig veuque era el que ells volien, i l'havien precedit en el ús de lògica al Teatre de la vila,
la insurrecció militar, ens re com el vaixell alemany mes del 6 de maig» en un que sols havien aconseguit la paraula i féu vots perquè on parlaren entre altres, l'acarrer i «Grup Escolar Lluís
envia la següent informaLiogtoert" descarregava a Tasis» en unes escoles del matar a un home que si en reneixi la pau i s'imposi la gutzil municipal, únic sució: Els nostre . iníorma- Sevilla 60 avions " Més
vida era Apòstol, després de serenitat en l'esperit dels ca* pervivent de la tragèdia, el
üor no ha tingut mai cap nombrosos que els ale- poble.
company Morillo, del Secredaquesencs. '
activitat política i no està manys són encara els itaInicià els parlamenta el mort éa Màrtir.
tariat comarcal deia TJ.G.T,
influenciat per cap de les lians. Crec que llur nombre batlle de la vila Joan Riera
Josep Mascort, diputat a Miquel Santaló, diputat a
I acabà el seu brillant pardues parts". "Amb tot i
qni, després de condemnar lament amb les següents pa- Corts, manifestà que en a- Corts i Pere Canals, Secretaque la primavera de 1936 s'eleva a 180000. No sé
quells moments emocionants
es preveien alguns canvis, quan arribaren els primers amb sentides paraules els raules: «Se m'acud represen- se sentia més mestre que di- General del Comitè de la II
la revoucló miitar de 18 de contingents. En tot cas el luctuosos fets del 6 de maig tar el Magisteri a un arbre putat i dedicà uns mots a- Regió del P. S. U.
juiol ens agaíà per sorpre- primer de gener un vaixell ocorreguts al poble, cedí la gegantí, i cada Escola a una
sa. Els militars pretenien gegant descarregà a Cadiç paraula al Comissari-Dele flor d'aquest arbre. El Mesamb llur propaganda que 5000 homes amb uniforme gat Jordi Frigola él qual re- tre seria la corol·la de la flor,
si ells no s'haguessin suble- de l'exèrcit itadià, però marcà que les víctimes de la la part que és veu més. Els
vat al cap de pocs dies sense cap insígnia i el 24 tragèdia foren immolades no nens serien les granes a les
hauria estat aquesta revo- de març un vaixell hospilució puix que els "rojos" tal italià conduí 300 oficials per uns homes que senten quals els pètals de la flor
6 di
tenien ja el poder des de a Sevilla. Primerament els uns ideals SÍDÓ per uns. indi- protegeixen contra les intern-,
les últimes ' eleccions ". "germans llatins" foren re- vidus que sols tenen apetèn- pèries a l'igual que el Mestre
P#sprés de vista la in- barbàrie veureu que són els
protegeix i desenvolupa to. dignació
"La defensa que va oposar- buts molt bé; però l'amis- cies inconfessables.
de tot un poble, de Primo de Rivera, els del
se a Andalusia fóu impo- tat fóu curta puix que tottes les facultats dels infants vista, copsada i sentida per bienni negre i els que en
Comparteix
el
viu
dolor
de
tent; la revoució militar hom s' assebentà d e i a
fins que són grans. Volent
mateix.
tantes ocasions com s'eis
havia estat massa ben pre- desfeta de Guadalajara i tots i creu que fets d'aquesta trencar l'arbre de la Cultura, miMolts
presentin,
han de servir
parlaments,
moltes
parada. I començaren les el mateix Queipo de Llano mena no podran repetir-se
d'esbirros,
per
tenir el pollàgrimes,
tot
un
poble
en
han
desfullat
una
flor
olororepresàlies que han con- confessà la derrota". "Una èn una terra com la nostra on
ble
esclavitzat;
són els feipeu,
indignadíssim,
dematinuat fins avui. Solament taó per la qual els ale- tant s'estima la pau, la lli- sa, volent fer desaparèixer nant i exigint justícia, les xistes emboscats,
que amb
l'olor, l'han escampada, puix
a Sevilla el nombre de per- manys són menys odiats a bertat i la justícia.
la
capa
de
l'ultrarevolucionostres
autoritats
màximes
sones afusellades s'eleva a Espanya que els italians,
A continuació Giró, Presi- que cada pètal de la fllor així ho han pogut ben cons narisme volen tapar la seva
12000 entre els quals hi ha és perquè l'ajuda d'Itàlia
l'escamparà. En la seva ig.
Es farà aquesta jus- bilis ignominiosa que sen2000 dones. El sol fet d'és- sembla molt més interessa- dent de l'agrupació local de norànoia no s'han donat com- tatar.
tícia
que reclamen amb ten contra el poble trebaser republicà és un crim.
Esquerra Republicana, es ta que cada grana de la flor, llàgrimes
als ulls i amb els llador, que acabarà per
da.
L'enemistat
entre
mo• Els pobres han estat afusumà l'homenatge fent un cada^en de Cadaqués, tan cors sagnants tot el poble redreçar-se i amb el cap
ros
i
italians
és
ja
conegusellats al carrer on varen
breu parlament
ben resguardat pel company de Cadaqués; desde el més ben alt per sobre de tanta
romandre 24 hores per ser- da 1 fins 1 tot els faangisignomínia i salvatgisme
Tot
seguit
foren
llegides
Tasis éa una flor i un nou petit al més gran i sense portarà
vir d'exemple". "Els- pri- tes veuen en l'italià un
la revolució endadiferenciació
d'edat
ni
tenmers avions alemanys ar- conqueridor estranger." El unes sentides quartilles del arbre que amb les llàgrimes dències. Temo que no! Tan- vant, contra
tots i contra
que
m'ha
induït
a
escriure
Diputat a Corts Puig Pujades al cor prometen ésser • dignes
ribaren el 24 de juliol, per
els
que
s'hi
oposin,
perquè
tes
barbaritats
quedaran
mar, a Càdiç i havien es- aquestes línies es afcans
En representació de la Fe- del seu Mestre dedicant totes descuidades?
la
història
és
més
exigent
tat encarregats ja abans que tot l'actitut curiosa de deració Espanyola de TrebaJa sabem els noms dels i ens jutjarà a tots els que
d'esclatar la insurrecció. Es la nostra premsa suïsa. No lladors de l'Ensenyança (Sec- les seves energies, tota la se
executors;
res menys que fan de revolucionaris, als
va
intel·ligència
i
tota
la
se
tracta de 40 trimotors que soc ni comunista ni sociació
de
Girona)
feu
ús
de
la
;
per
un
supervivent
de sort. emboscats, i als que amb la
va
voluntat
a
un
treball
honacompanyats de llurs tri- lista, però soc suïs a comparsimònia ho toleren
pulacions també alemanyss prenc una població que ha paraula el company Joan rat i digne que els faci me- On son?;, i els inductors, seva
Per
tant, company Tasis
passejant-se
tranquil·laforen empràs immediata- estat assaltada per gene- Vilanova.
rexeidors de l'apreci de tot- ment; que s'espera?.
i
demés
companys tan vilment per protegir el tras- rals sublevats i mercenaris
Dedicà una mots de condol hom.
ment
assassinats:
DescanPobles
de
les
comarques
llat de tropes del Marroc, estrangers i que s'ha defen- als familiars allí presents i
seu
amb
pau,
ja
que
els
«La F. E. T. E. s'inclina gironines; la U. G. T. us
El mes de novembre arri- eat amb coratge. Són so- passà a patentizar l'apreci
homes
dignes
que
el
diubaren a Sevilla les prime- bretot els Bascos els que
davant del company caigut. crida i us exigeix que aixe- menge trepitjaren els carres tropes alemanyes; al fi- em són més simpàtics, puix d e l a F . E. T. E. envers" Ta- Creu que el millor nomenat, queu el cap ben alt, fent e- rers
del poble de Cadaqués,
nalitzar llur viatge reberen que és un poble de mun- sis per les seves qualitats i ge que podem fer tots, és se- xamen de la vostra cons- veieren
com fins les pedres
uniformes i foren incorpo- tanyencs, com nosaltres, remarcant l'apreci del poble guir les petjades del Mestre ciència, que recapaeïteu s'aixecaven
contra els vostot el succeït a les nostres
rats a la "Legió Còndor" molt catòlics, orgullosos
per les seves obres.
tres
vils
assassins.
i
del
ciutadà
que
fou
assassí"
comarques*
i
si
som
dignes
que fou emprada en els a- de les velles costums i de
- Glossà la seva personalitat
Es farà justícia!
tacs contra Madrid. Avui hi la seva independència i com a mestre treballador, nat pel delicte d'ésser bon de trepitjar les terres que
ens han vist néixer, diguem
Narcís FIGUEROLA
deu haver 60000 alemanys
Mestre i bon ciutadà».
ben alt: prou bandolerisal país que formen un e- que que s defensen contra com a fill modèlic i com a
|B1 company Quadrat, par.
xèrcit escollit, especialistes els italians, alemanys i a- ciutadà exemplar que li val- lant en nom del Comitè Re. me i prous crims. Recolfricans
que
estan
molt
ben
eats en om d'un ideal que
gueren
el
respecte
i
l'estimaque causen una excel·lent
gional de la F. E. T. E. i no han sentit mai, ja que LLEGIU
equipats."
Cap
suïs
pot
teció de tothom.
impressió. Tota ?a protecd*«El Magisteri Català», proció aèria la reben de ale- nir simpaties per un exèrDe criví la personalitat nuncià unes sentides parau. si féu un anàlisi de la hismanya. Solament a Sevilla cit d'invasió com el que ha dels assassins d'en Tasis, les en honor d«l malagua- tòria dels homes, sobre tot
dels inductors de tanta
hi ha més de 100 canons atacat la República espa- contrastant-la amb la del nyat Lluís Tasis.
nyola.

Diumenge, dia 20, amb
motiu del pòstum homenatge
que ia joliua vila empordanesa de Cadaqués -va retre
als malaguanyats companya
caiguts en la Plaça principal
de dit poble, el dia 6 de
m a i g , vilment assassinats
per les bales d'uns incontrolat «, aquell b«Vl redós
de la Costa Brava, va retro
bar-se.
Una gernació immensa acudí als actes organitzats per
a testimoniar, amb llur presència, l'&fecte i consideració amb què tenia als caiguts
i protestar, ensems, del vandàlic procedir dels homici"
des.

Poguérem constatar com
tots els cadaquesencs, posseïts d'un pregon sentiment
i humitejants els ulls, rendien un pietós record a tota
els caiguts i expressaven les
més sinceres condolences als
familiars de les víctimes.
Un ambient de serenitat i
d'abnegació plana per damunt de la nostra terra però
no suposin ela malvats que
el seu crim monstruós podrà oblidar-se, perquè les
víctimes renèixen... segueixen visquent... esdevindran
immortals!!
Tots quants sentim l'ideal
del millorament col·lectiu i
de la unificació de les mas-

Una veu suissa que ve de l'Espanya dominada per Franco

U II.fi.T.
ei el pifele de Cadaqués en l i dati funesta del
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S'acorda fer sortiç un but.
jPobrets com deuen posat en cobrament els rebuts de lloguers d'estatges i lletí ciclostyle mensual d'opatir!
rientació per a les Juntes del
locals del mes de maig .'en
iUs imagineu com deuen
patir aquells antifeixistes
que són a l'estranger—gaudint vacances de tres i sis
mesos retribuïdes per la
Generalitat
o
complint
" importantíssimes "missions especials" — davant
la gravíssima situació que
travessa Euzkadi?
cUs imagineu el suplici
d'aquests enyorats absents
el dia que sabessin que e.
feixisme ha destruït el Pals
Basc i que llançava tots els
seus efectius contra Catalunya?
£üs imagineu el martirid'aquests pobres emigrats
que viuen en confortables
1
hotels i prenen el sol al
Luxemburg, el dia que sabessin que els feixistes han
entrat a Barcelona i que
els que ens hem quedat aci
som morts o empresonats?
No us ho imagineu? Noealtres,sí. Ens ho imaginem
I ens fan molta llàstima aquests pobres absents. I
per això, per estalviar-los
aquest sofriment
creiem
que valdria la pena de fer
públics llurs noms, perquè
servissin d'exemple 1 d'estímul als combatents del?
front i als lluitadors de la
reraguarda.

PSU

Internacional
C·muni*l«

Avui dimarts, dia 22, a les
deu de la nit, al Teatre Municipal, tindrà lloo un importunt míting en él qual pren»
dran part els companys Rosat Sala, el qual exposarà la
posioió del Partit davant la
crisi municipal; Llibert Es
tartús, Àngel Èstivill i Mi"
Valdés.
Aquest aote, que ha des"
vetllat gran inieres entre els
obrers gironins, servirà per
a posar'se en conta ote amb
les masses treballadores deia
woitra ciutat, entre les quals
cl nostre Partit cada dia
compta amb més adeptçs.

U.G.T.
SINDICAT DEL RAM DEL
VESTIR
(Secció Sastreria)
Es prega a tota els companys i companyes del Ram
del Vestir (Secció Sastreria}
a la reunió que tindrà lloc
avui dimarts, dia 22 del
corrent, a les 7 del vespre,
en el local d'aquest Sindicat,
Carrer Anselm Clavé, pera
tractar d'un assumpte de la
màxima importància.
La Junta

Consell Municipal
VIVENDA (Recaptació)
Es fa públic per a coneixement de tothom que s'ha

guany, si qual s'ofe·ti, arà
des de el dia 18 al 28 deia
corrents, de la manera cae a
continuació es detalla:
Dies 18, 19 i 21: Lletres
A B C ; dies 22, 23 i 24: D E
F G H I J L L · L M ; dies 25,
26 i 28: N O P E S T U V .
També e« fa públic que
durant els mateixos dies, en
les Oficines instal·lades amb
aquest fi a Casa Carles, es
farà lliurpjient dels tiquets
per a i adquisició dè pa, corresponents al mes de juliol
proper, mitjançant la pre
sentació del rebut del lloguer
del mes d'abril i maig.
Girona, 17 juny 1937.—
L'Alcalde-President, P. Cerezo i Hernaez.
• «•

Sindicat..
S'acorda crear definiva
ment la Comissió d'estudis
econòmics. ""^ - - - -—^^^

Del nestre servei especial

Les operacions al front d'Aragó. - Les ales
negres damunt Madrid.-Anglaterra reconeix'
la intervenció alemanya.-Dimissió del president de la segona Internacional

Valnència. — El Comitè
Central
del Partit ComuDELEGACIÓ"" D>BISENnista ha fet públic un maDA DE LES COMARnifest dirigit a l'opinió coRIFA NACIONAL
COMUNICAT OFICIAL
QUES GIRONINES
mentant
la caiguda de Bil.València, 22 • En el sorbao,
en
e
qual diu:
, • Pe* a més gran difusió i
Barceloaa, 22.—En el co- teig celebrat avui han resultat
premiats
els
següents
núLa veritat crua que ha
coneixement dels interes- municat oficial facilitat pal.
de conèixer el poble és asats, es transcriu la Circu- cap de l'Exèrcit de l'Est es meros:
l.er, núm.
5, Madrid questa. Ha calgut abandolar que fou publicada en el diu el següent:
2.oii, » 18447, València nar la ciutat de Bilbao. Ni
p i a r i Oficial de la, GeneraÓ.QL, » 1925Ï
»
amb covardia, ni en retirallitat de Cataluya del dia ' A les 13'20: La nostra artilleria ha fet foc contra un
Altres números premiats: da desordenada. ' Amb ei
116 dels corrents:
25627 (Figueres), 27440, fusell a la mà, de cara a
tren, essent tocat de la mà1
CIRCULAR
l'enemic, defensant el terif Aquesta Delegació d'Hi- quina de la qual s'ha desprès 1936, 33945, 14129.
L'AMBAIXADOR A LA reny pam a pam i obliI senda, tenint en compte una gran quantitat de carbó,
gant-lo a cobrir amb sang
U. R. S. S.
I que segueixen- subsistint provocant un incendi. El
*les mateixes causes que a- tren ha quedat paralitzat a
València, 22.— Es troba el sòl que maculava. Reticonsellen prorrogar fins el
en aquesta ciutat l'ambai- rada imposada pér una sudia 15 del corrent el ter- Pina amb importants avaries xador a la Unió Soviètica perioritat manifesta de l'enemic, que, emparat en la
mini d'adquisició sense reDomènec Pascua.
mentida
del Control, pogué
L'ENEMIC
SOFREIX
càrrec del a patent nacioREUNIÓ DE LA U.G.T. introduir al País Basc aGRANS PÈRDUES
nal de circulació d'automòValència, 22.— S,ha reu- bundants reserves d'homes
CONSELLERIA DE
bils corresponent al primer
nit
la Comissió Executiva i material de guerra traCULTURA
Barbastre, 22 —Continuà
i segon trimestre d' ende
la
U. G. T.
mesos per l'imperialisme
durant tot el dia d'ahir, la
guany.
Curset Je conferències
alemany
i italià, per apoALES
NEGRES
DAHa acordat, fent ús de tranquilitat a tot el front
derar-se de la rica i indusMUNT
MADRID
la facultat discrecional que d'Aragó. Únicament s'obserAvui dimarts, s'inaugura,
Madrid, 22.—Aquest ma- triosa terra basca, mentre
rà un Curset da Conferència» li fou atorgada per la Su- và lleugera activitat. en el tí s'han presentat uns a- que la covardia dels països
als alumnes de l'Esoola d» tiia 30 del mes en curs, com sector d'Osca—activitat ca- vions facciosos els quashan democràtics ha impedit que
periorltàt, prorrogar fins el da dia menys intensa—, en
Belles Arts, a càrrec de l'ar"
fet vols d'observació da- la nostra aviació, volant
a darrera i definitiva pròrsobre el seu territori, poquitacto gironí Josep Claret. roga, el termini volutande l'enemic, el qual portà a ctp munt el casc.
L'artilleria antiaèria ha gués arribar en quantitat
El tema d'aquest curset cobrament de les patents algun atac sobre les nostres
disparat
ràpidament i ha suficient per a ajudar els
serà el següent: Estudis so- esmentades, en el ben en- trinxeres, les quals són
nostres braus, lluitadors.
fet
fugir
les ales negres.
bre composició pictòrica i els tès que, un cop transcorre- en tot moment defensades
Bilbao — afegeix — na
seus elements; composició, gut aquest nou termini s'a- amb gran braó per les tropes
estat
abandonada per les
plicarà,
sense
cap
altre
arepublicanes.
proporció, caràcter i estruç
•STRAMMIt
nostres tropes, però l'eneyís, als qui resultin morotura d'una obra d'art
A les 19 hores d'ahir l'a"
mic no podrà gaudir-hi
sos, les penalitats establerEl company Claret, espe- tes en l'apartat 5 de l'Or- viaoió lleial bombardejà efi.
TOTS ELS AVIONS Els nostres canons li ho
rit sensible a tetes les in
imdiran. Les nostres forces
dre Ministerial de 31 de cacment les posicions enemiSON ALEMANYS
quietuds estètiques,-! posarà març darrer (Gaseta del 10 gues de Mon te Picalto, CarLondres, 22.—En la ses- armades s' han replegat
de relleu els fins. que perstt d'abril), consistint en el rasoal d'Alerre i carretera de sió celebrada aquesta tar- ordenadament a des d'on
estan actualment reorgaguien les tendències moder- decomís del cotxe i una Jaca. Se sap que l'enemic da per la Cambra dels Co- nitzades, després de les pèrmulta
de
1000
a
10000
pesmuns,
Anthony
Edèn
ha
sofrí, a conseqüència d'anes de la pintura i dedicarà
setes, que, en cas d'insoldeclarat que tots els avions dues naturals en tas comuna especial atenció a l'es • vència, es farà efectiva en quest bombardeig, un greu de què disposen els rebels bats, salvats tots els eletudi de la línea.
la pena de reclusió corres- càstig. Tot seguit d'acabat el espanyols a Biscaia són de ments bèl,lics que tenien i
bombardeig aeri, poguérem fabricació alemanya i ita- junt amb totes les forces
Aquestes conferències co- ponent.
del Nord que estan derrera
La qual cosa es comuni- observar que les ambulàncies liana.
mençaran avui dimarts, de
d'ells, els soldats d'Euzkadi
set a vuit de la vetlla seran cada per al degut conei- començaven l'evacuació de
REUNIÓ ÜEL COMITÈ segueixen en condicions, no
xemet
dels
Alcaldes,
possevíctimes.
diàries durant una setmana
NACIONAL
ja de defensar les noves
Les fortificaoions de l'enei es celebraran al lpcal de ïdors i usuaris de cotxes
París, 22.— Avui es reu- posicions, sinó també do
d'aquestes comarques giro- mic quedaren en gran part nirà el Comitè Nacional del contraatacar eficaçment 1
l'Escola de Belles Arts, ex' nines.
destruïdes i grans contin- Partit Socialista per tal d enemic.
Convent de les Escolapies,
gents de soldats facoiosos es
INSTITUT DE SEGON EN- refugiaren al Carrascal cer- estudiar la qüestió política
Plaça da la Catedral.
Serà nostra la victòria
SENYAMENT DE GIRONA cant la seva defensa natural.
EL FEIXISME A PO- perquè a tota l'Espanya
lleial existeix ja un poderós
LÒNIA
Durant la tarda d'ahir els
(Anunci)
Varsòvia, 22 .—S'han re- exèrcit que organitza accefacciosos
intentaren
atacar
Des del dia 24 d'aquest
les nostres posicions d,el Ma- gistrat violents manifesta- leradament els últims demes, de 10 a 1 del matí es nicomi i de Loma Vorde. cions antijueves. El nacis- talls de la seva preparació
pot formalitzar le matrícula L'atac durà'tres hores i fou •me ha aconseguit estendre per a amidar-se en les lluí
l'odi a la raça jueva de Po- tes decisives amb els merlliure prèviament sol·licitada precedit per l'acció de l'avia
cenaris feixistes indígenes
REUNIÓ DEL COMITÈ
lònia.
En el tauler d'annneis qui - ció i artilleria enemiga.
i amb. els invasors estranEXECUTIU DE LA FEDE
Immediatament
sortiren
els
da
exposada
la
llista
dels
aDE
BROKERE
HA
DIgers;
perquè estem organitRACIÓ CATALANA DE
nostres caces els quals perseMITIT
zant ràpidament l'indústria
LES INDUSTRIES FA. lumnes de matrícula gratm* guiren els enemios obligant*
Ginebre, 22.— De Brou- de guerra perquè els nosBRIL TÈXTIL I ANEXES ta.
los a fugir al mateix temps
ckère,
president de la Inque nou trimotors lleials
Girona 22 de juny 1937.
ternacional
Socialista O- absolutament tot el que
El company Benejaia dó
El Secretari, Carles Gó- bombardejaren concentra
brera,
i
que
actualment
es necessitin, per molt durs
cions
enemiguaa
quo
queda'
nà compte & la Executiva del mez.
troba
a
Ginebra
com
a
deren
completament
destroçaque siguin els combats vePle de Sindicats de la Co
legat a la Conferència In- nidors, perquè la nostra redes.
Davant
el
càstig
sofert
Oomplimentaut
ordres
sumarca de Manresa, al qual
l'enemic hagué de rètirar-se ternacional del Treball, ha raguarda, tan plegada d'eassisteix en representació de periors, la G. U. i el llacer a les seves posicions, bo i tramés al Comitè Executiu nemics, es va desentumint
municipal, han recollit tres deixant gran nombre de de la'l. S. O., la seva dimisla Federació.
1 perquè comptem amb un
sió de president.
morts i ferits al camp.
El company President dó- gossos carregats de ronya
Govern que està disposat a
La Sanitat Municipal, reprendre totes les mesures
na compte de l'assamblea del
que calguin per a senejar
Sindicat de Tarrassa, per por- oorda a tots els veïns la ne
els fronts i la reraguarda
tar a terme els acords presos cessitat de denunciar a tots
, 2 carabines, 4 mosqueEl document acaba dient:
pel Secreteriat de Catalunya els gossos que coneixin en a- mosquetons, 1, maxete i a*
Germans
de tot el mon,
tons,
5
remigtons,
4
rewol
en relació al «pusohs» de quest estat i als que vulguin bundats municions.
que
no
ens
falti la vostra
vers,
2
pistoles,
4
mausers,
Figueres, Fonts de Samaig prop-passat que és desprendse's d'ells, que passolidaritat.
La-nostra
caucalm, Riells del Monseny i 1 tercerola, 3 escopetes caça, sa és la vostra. El vostre
sin avís i seran recollits
aprovada.
Girona: 3 pistoles, 2 rewol- 1000 municions de mosque- pà i els dels vostres fills, la
S'aprova les gestions reavers,
2 granades de mà, 4 tó, 1185 de remigton, 9 cai- pau i la llibertat del món
RELACIÓ
D'ARMES
RElitzades prop-del Consell GeCOLLIDES EN D I F E - winchesters, 20 escopetes de bombes.FAI, 3 caixes fulmi- estan en perill. Ajudeu-nos
neral d'Indústria.
a accelerar el nostre triomf
nants i 1 caixa de pólvora.
S'acorda convocar al Co. RENTS LLOCS DE LA caça i vàries municions de
que és el triomf dels antiBagur:
4
armes
eurtes,
2
VEGUERIA
mosquetó.
mite Regional pel proper disfeixistes del món, de la pau
Puig Alt del Ter (S. Joan rçmigtons, 69 armes de caça i de la democràcia!
Guíxols: 2 mausers, 9
sabte dia 26 a les 10 del ma__,
i vàries municions.
I tí en reunió extraordinària. winohesters, 4 remigtons, 3 de les Abadeses): 4 winohes-
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AJUDXSM EVZK4DI
El Front de la Joventut Treballadora de Girona fa sentir la seva veu demanant ajut per al poble d'Euzkadi.
De tot cor ens associem a la creuada iniciada pel Socors Roig Internacional i fem nostra la consigna del moment: ajudem a Euzkadi.
La petita pàtria vasca ha merescut sempre l'estima í simpatia dels catalans: un conjunt de circumstàncies d'afinitat han unit els llaços d'amor entre Catalunya i Euzkadi. Poble de provada honradesa, treballador, d'un ric folklore, amb idioma propi, el més antic d'ibèria i d'un fort nacionalisme
racial, és el vertader germà de Catalunya dintre la pàtria gran d'ibèria.
-Com augmenta nostre afecte en aquests tristos moments que el seu sòl es veu invadit per tro- \
pes estrangeres, per espanyols renegats i mercenaris a sou del feixisme internacional.
Com creix la nostra estima al veure amb els ulls del dolor, les petites ciutats vasques i els seus
«caserios» ancestrals, arrassats per la metralla de les ales negres i pels canons estrangers!
Com plora el nostre cor al veure l'èxode constant d'infants, dones i vells vers països forasters
per fugir dels horrors de la guerra, i com sentim dintre nostre carn la ferida punyent dels màrtirs de
Bascònia que cauen per fa defensa de la llibertat del seu poblej
.
Sembla impossible que un exèrcit maleïdament anomenat «nacionalista» pugui ésser l'artífex
de tanta destrucció. Quin sarcasme i quina paradoxa!
L'antiga Bascònia, independent en l'edat mitjana, representa l'essència del vertader nacionalisme. Les gestes del poble basc omplen les planes de la història. Bascos eren els descobridors de Canàries en el segle XIV; en aquest mateix segle ja el comerç d'Euzkadi era molt important i els seus vaixells feien escala a tots els ports més coneguts d'Europa. Cap més regió cPEspanya com Euzkadi pot
presentar testimonis del seu antic valor marítim i comercial. Anglaterra mateix en el tractat d'Utrech
del 1713, celebrat entre Espanya i la Gran Bretanya estipulava que el Comerç d'Euzkadi devia entendre's exceptuat de les regles generals establertes per les altres províncies, amb el qual els donava un
tracte de favor, tan diferent dels que ha rebut ara dels governants britànics.
En les guerres carlistes del segle passat, Euzkadi va resistir amb valentia els atacs dels carlins
que pretenien fer de Bilbao el centre de llur opressió reaccionària.
Fins el 19 de juliol el país basc tenia a més a més de la vigència precària del seu dret foral, ^
una certa autonomia administrativa. Avui amb el reconeixement íntegre de la seva personalitat col·lecHeu* ací una prova documental de ta
tiva, té un govern que ha sabut complir amb el seu deure i que està disposat a defensar fins a morir
intervenció alemanya a Euzkadi
les llibertats del seu poble.
I enfront d'aquest nacionalisme autèntic,-que no desmenteix tota una tradició i una història, aixeca les urpes l'exèrcit de Franco nomenat «nacionalista» compost de requetés, falangistes, nazis i camises negres. Nacionalisme, l'aiguabarreig de moros, mercenaris, italians, alemanys i desferres espanyoles! '
,
No, jamai; aquesta gent enfront del nacionalisme de Bascònia i del vertader poble no són res més que uns traïdors i insurrectes. Jamai seran l'encarnació de
de l'autèntica nació espanyola.
L'exèrcit de Franco pretén arrasar la pàtria basca; conquerir un èxit militar sobre les runes de les seves poblacions; anorrear les llibertats preuades d'Euzkadi;
apoderar-se de la riquesa industrial i minera del país. Com tenen posada la mirada les nacions feixistes a les mines de ferro d'Euzkadi per apoderar-se d'aquest cobebat mineral!
•
_
•
Que més podrien desitjar per justificar una doctrina i una tàctica que assaltar els Alts Forns de Bilbao per emportar-se'n ferro i fabricar canons per imposar el
feixisme a Europa.
Es la tàctica imperialista teutònica, i la de Mussolini. I les nacions democràtiques, les que fien encara en la força de la raó, les que tenen àdhuc interessos a
Euzkadi no volen, orbs, donar-se compte de la veritable finalitat d'aquesta guerra d'invasió. Guerra de conquesta, guerra europea "dintre nostra pàtria, guerra d'usurpació estrangera, guerra d'independència nacional.
Però el poble basc, malgrat tot, continua i continuarà lluitant fins a la fi; perquè defensa el seu territori, la seva pàtria, les seves llibertats i els seus furs recoguts per la República.
La justícia universal haurà de reconèixer en el judici històric del demà la justícia de la causa que defensa Euzkadi i haurà de condemnar amb vilipendi la conducta del feixisme que ha pretingut destruir tot un poble-que defensava, no uns interessos materials, si no la llibertat i l'espiritualitat humanes.
En aquests moments que s'està ventilant la lluita en els camps de batalla, que Euzkadi juga a més del seu propi* destí, el de Catalunya i dels altres pobles d'ibèria, nosaltres no podem restar indiferents i deve/n aportar el nostre ajut a salvar Euzkadi.
Arreu de Catalunya s'alça aquest clamor: atacar al front d'Aragó per contrarrestar l'ofensiva rebel al Nord; treballar intensament a la reraguarda i aportar un
suport material per Euzkadi.
'
. ,
Això és el que demana el Front de la Joventut Treballadora als gironins. Un nou esforç, una aportació en metàl·lic o en espècie destinada a ajudar Euzkadi.
Gironins: A aquesta creuada organitzada pel Socors Roig Internacional hem de trobaraos-hi tots. L'obrer manual i l'intel·lectual que, donant el seu jornal fent
un vertader sacrifici en aquests moments d'encariment de la vida, ho donen contents, en benefici de la causa antifeixista que ens uneix a tots.
Però Girona és més i deu fer més: No poden trobar-se sempre els mateixos en les subscripcions: Girona té un fort comerç i una gran massa de petits industrials
que no han fet tot el que devien pér ajudar a l'obra humanitària del·Socors Roig Internacional, per acabar aviat la guerra. Cal desterrar aquest sentit d'egoisme^ i cal
ésser generosos. Cal fer vibrar els cors per la nostra causa i cal obrir les butxaques al desprendiment. Penseu que donant avui per Euzkapi, com ahir per Madrid, defensem també la nostra terra, el nostre benestar i la nostra economia.
Aquesta eenferencia fou llegida pel seu autor Joan Domingo, del,Front de la Joventut Treta
lledora i preiident de la Joventut del Partit Republicà d'Esquerra (Izquierda Republicana)
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