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per
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en estreta col·laboració amb
el de la República
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KÜM.204

Gir·na, $joús 24 de juny deF 1937

PREU: 15CT3.

JEPfTORIAI,

U* QÜESTIÓ POUTI
GENERALITAT
Un gran complot ha estat
-;.- Aquests doeaments s ó n gueix: Estem en condicions
desoòbert, en el qual els di-'que cal iatówtt-fl^rs en e|s tots de qüestions militars: actualment tfassabentar-vos
rigents del P . 0. V. M. *»-' refiles -~"&$£gg&tes i del Jtecs d-'amplacainent de les fi» la situació i moviment de
oentment empresonats havien P. 0 $T,* M. W realitza amb bateries antiaèries de Madrid les tropes rojes. Les darreras
participat directament. Els èxit. Segtíint les vostres or»« lloc exacte on es troben les informacions donades per la
documents trobats superen a dres he anat a Barcelona a fi bateries de la Oasa de Cam- nostra emissora acus·n un
tot ço que es podia imaginar. d'entrevistar-me amb els di- po, la distribució orgànica gran millorament dels nos<
De re au era indiscutible s'ha rigents del P 0 . U. M. de tots els efectius militars tres serveis d'informaoió.»
onstatat el lligam que unia M'han promès enviar a Ma* del centre, mapes militars
Esperem que d'ací pocs
Catalunya forçosament ha de marxar al compàs als dirigents del P. 0 . U. M. drid gent a activar el treball. que pel seu caràoter especial
dies podrem publicar altres
de la resta de la República. El Govern del Front Po- avui agafats amb els faixis* Amb aquest reforç el P0UM han estat trets del despatx documents que provocaran
tes de la 5 / columna
serà igualment que a Barce- de l'Estat major central.
la indignació de tota els tre.
pular necessita saber a cada moment amb què pot Des del mes d'abril que - lona un ferm apoi pel nostre
Altres mapes dé Madrid balladors d*l mó# i que els
comptar de les immenses possibilitats en homes i pro- hom tenia coneixement del. moviment.
en BI qual s'indica els punts oonvenceíà de la necessitat
Aquesta organització qjue sobre els quals cal que tirin d'anhiliar a 1 trotsquisme
ductes de la nostra terra, i necessàriament, per a por- treball que realitzaven ois
dirigents del P. 0 TL M.
els feixistes.
, com l'enemic més perillós &e
taf-se a cap una tasca de mútua col·laboració entre els però en lloc d'agafar lox es!i treballava d'una manera ab"
«olutament secreta ha estat
En aquests documents es* la classe obrera.
dés Governs, a Catalunya deu €©nstituir-se un Govern preferí anar seguint amb ca- I desooberta com a oons·qüèn- crits en tinta simpàtica i al
í oia de l'afer del Consulat del àara,-hom pot llegir en notes
«j^anitiu, disposat a governar d'una vegada, puix que el ra llur actuació.
JORDI SO
• '•
•
Actualment hi ha més df » P e r ú .
xíbadés:
ffcrVa*èftcia ens ha demostrat que és possible quan s'es- 200 detinguts.
A casa dels dirigents trots*
«Al generalíssim, oomuhi"
quistes
s'hi troben imporPer mitjà d'una emissora! tants documents.
& decidit a fer-ho, àdhuc sacrificant certes col·laboraeo personalment ço que setípns si és qué aquestes constitueixen una rèmora o el P. 0 . U. M. indicava el
curs de totes les operacions i,
uw» fterterteacié per imposar i'amtoritet.
el moviment de les nostres
tropes. Per aquesta emissora
Per les entrevistes d'tquests dies es preveif la instal·lada a Madrid indica•iarmació d'un Govern «semblant al que existia abans ven (als feixistes) àdhuc després de cada bombardeig,
djprs fets de maig. Potser serà necessària una tltr» pro- l'eficàcia de llars trets
Aquests homes - estómac manjar quelcom que sigui
Homes sense COIÒF; sense
w*'la decisiva, segurament, per tal de veure si és
Els membres d'aquesta or.
caràcter, ignorants del seu (així els seguirem anomenant escàs i que peracon·e#sérÜictible que la responsabilitat del Govern sigui c»m- ganització d'espionatgs per- rol dintre la humanitat, el per donar-los una denomina- ho, els altres tinguin d«.í*r
tanyen quasi tots als partits
pmtida per totes les orgtnitaacions de masses. El que espanyols d'extrema dreta, primer instint, el dé la gana, ció zodiògica específica), pa- cues hores i horeè. Pa*IeH«ée
teixen íBólftment - en do» ca- llagostes, pol·lastres i totr-aiiò
seria ja inadmissible fóra que desprès de tants assaigs (monàrquics i falange) ha»* ha prevalgut en ells, essent sos: el primer, qaan perilla que sigui quelcocd exòtic per
tot el seti centre sensitiu i
realitzats a Catalunya des deH9 de juliol en la for- rent buscat é*a més segurs emotiu, l'estòmao. Tot el si la continuïtat del menjar i si als tfóbàlíadort; ium«« < cadn
aliats entre els dirigents del
pot ésser de menjar bé, i
d'aquests homeH és l'estómac, després quan perilla la seva dia la seva faria, »mb méa
Ufadó'ïtSi?'*©mmis, no es pogués encara governar P. 0. ü . M
voluptuositat qu* maà^ puix
amb tota l'autoritat i amb totes les prerrogatives^ i+qtie
Un dels documents de Fa- tant, ç(ue en lloc d'altre apel- Vida. Àvantposa el menjar a qu© en els estancsf tampoc
ïatiu se'ls podria anomenar la vida, ja que per ells, la
lange diu:
n'hi han pels treballador».
es convertís en un Govern més que no governa.
vida, * és -• una continuïtat de Tenen amagades les joies
Tenim 400 homes dispo *hotoe8 estómac».
sats, aquests homes ben ar La seva capacitat sois la l'estòmac; Totes les preoflu- que tant els plauria en-els
Les»circutnstà«cies. actuals de la guerra exigeixen
manifestar en un pacions del moment actual
mats i perfectament colfjcats podrien
gest.
Tocant-se
el .ventre. No són les de buscar teca, èenir motneúts actàalBJ poder lklir,
sque Catalunya es posi al nivell de la resta d'Espanya. =en el front de Madrid poden ho faran pas tocant-se
el cap,
però es refan d «qiiesta pri!
\ Les seves reserves són immenses i si són ben maneja- ésser la força motriu de la ja que sempre ignoraren per- el rebost ben proveït. Re3 vació exhibint el' BVH v?m*re
tan gran per ells com poder voluminós, élgj seus òolors
què el tenien.
refoeliió.
ídes, faran caure la balança de la guerra. No és
freseíos d'home batt aíiméat'at
i pas que (Btftalttnya no higi contribuït en la lluita coni la seva in6epttr«brl6;faria
als llavis; Busquen com squi
ttra el feixisme; però el seu esforç no és ni correspon
conspirà «soto ^voee», qaél.
iial que podria haver fet d'haver tingut un Govern que
com que sigui1 èàoàs. ©e: sa.
Í governés. Un sisè assaig en el si de la Generalitat sebó, nó els ensfàltay en ítíènen
Un dels nostres correspon- •Is 3.000 oficials, p i l o t s , subleva i ens fa mal al cor. a dojo; de sucre, no cal diruria desastrós. El Govern que es formi haurà d'estar
sal*
d* Oagliari (Sardenya); aviadors i mecànics, us asse Però què es pot fer? Obeir o ho, tenen de tót... . d» tot
sdisposat a governar sense prejudicis de cap mena ni
ha parlat amb un oficial guro que 2.800 ja en tenen, be morir. Evadir-nss ens ós no; els falta vergonya, ^digireserves doctrinals ni especulacions de tàctica. Les aviador del camp d'Elmas, prou d'aquestes històries. impossible. No cal oblidar nitat, els falten tantes coses
i responsabilitats del Govern s'han d'aceepiaï tal com d'on cada nit surten avions Ningú refusà d» servir ,1a que l'oficial feixista tó sem- com falten qualiti vament a
totes les espècies pafaitóàries
s«vapàtria però a q . u e s t a
ísón: rigcjroses, amb autoritat absoluta i amb disciplina cap a Espanya. El pilot ha guerra no es guerra sinó un pre el revòlver a la mà. • me «p#Kfe^tíié W .NÏturadeclarat: «Fa set mesos, el
s
Íinflexible. Que no succeeixi com en altres tantes ve- comandant ens va reunir i veritable «brigardage». Cacfa Aqti|sls»v«fiÍllC (|ué estan a lesa.
jgades que, simulant una col·laboració, no es feia altra •ns digué: «Gal fer un bon tarda surten avions carregats la costa són "els que ens tras»"
Ah, però els paràsits es
d'ebusos, amb l'aparell ma» moten les ordres de Roma
cosa que preparar-se els mitjans i l'ocasió per a atacar- treball a Espanya. La vostra quillat, el número d* moto: per al bombardeig nocturn. poden soportar en temps d'aajuda és absolutament nec«s'
bundó, però és una temeritat
• lo per l'espatlla. Però, ara ja no serà possible. sària per la grandesa de la o tots els signes distintius Mot d'ordre: Matar sense mantenir los en temps' 4 l es.
Els sectors que prenguin part en el G-overn de la Ge- Itàlia foixista. El Duce com- oorosament esborrats. Us as- compàs^ ió, i nosaltres som els casetat, perquè si se'là deixa
seguro que són uns bandit»
ineralitat haurà d'ésser per a governar, o si no el poble ta amb la vostra abnegació anònims, bèsties selvatg^s covards botxins que matem fer s'ho menjen tot. Sóii esper ajudar Franco en aquesta
tómacs insaciables.
fels foragitarà definitivament dels llocs de responsabi- guarra que ens portarà avan- peiò no soldats. Volen da- un poble innocent. A l'aérGEs difícil la lluita contra
port d'Elmàs, tots estan horlitat, pui**ttte ja està dansat de provatures, d'actua- tatges enormes i un bon troç munt '.es ciutats com üns co- rorízats d'aquest inoit «bri- aquests paràsits; saben que
vards assassins que esperen
è
estúpides, de fracassos sagnants i farà pública, d'Espanya. El vostre deure l'hora de la son més profun- gattdàge*. Es un treball ben els homes productora
és obeir en silenci». Després
eles, d'4d»oiMlHiiilftíiM
íix temps que la incapacitat, la traïció del qui d'aquest dia la nostra vida da p*r a realitzar llurs cops ordinari i al mateix temps
T Ès*"ttía ctisa ^Éé^
ben vergonyant.
infernal ha començat; Entrr
Les entrevistes celebrades durant aquests dies
anjb*el President Companys per part dels representants
4elèf organitzacions polítiques i sindicals, demostren
que s^anirà tot seguit a la solució definiva de la qüestió política plantejada en el si de la Generalitat d'ençà
dels fets de maig.

El que ens conte un pilot d'Elma
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E» vol o no la unitat de la
classe treballadora?
Madrid, 24. — «Claridad» oomo enemigos encubiertos
rebutja els atacy que la 0. N. de la udidad. Dígase de una
T, ha dirigit a Alvarez del vez y claramente si se quiere
o no unir de una vez; la claVayo, dient,:
«Estàbamos soguros qna ios se trabajadora.
Nosotros, por ser marxis
àrtículos que ha comenzado
a publicar en nuestras co tas, querernos esta uuidad
lumnas el camaiada Alvaiez del proletària do. tíu defensa
del Vayo sobre el problema es la razón.de nuastra exisde la unidad, habían de me- tència. De aquí el dilema que
recer no solo la atención de planteainos a los camaradas
las masas obreras, sinó tam. de la C. N. T.: o con la unibíén la crítica deslaal de dad o contra ella; o por la
quienes en el transcurso dè victorià sobre el fascismo,
este cicló histórico estan &• para lo eual os imprescindi.
creditàndose por aus actos b'.e la unidad, o al servicio

L'agressivitat impune <ü
feixisme alemany
premsa de tot el món, i hp
dit:
—L'orientació donada pe)
Alemanya en l'afer de
"Leipzig" és una maniobra
per a justificar qualsevo
acte d'agressió. Alemenya
col·laborarà en els treball:
ció, fins que no es toqu
del Comitè de no intervenalgun punt, com per exemple el de la retirada dels
voluntaris,
la qual cosa se
inconscien emente de los eria
la
pèrdua
de la guerra
nemigos d^ la classe traba per als facciosos*
j adora.»
A preguntes d'un periodista, ha contestat:
—Alemanya es cansa d?

València, 25. — Aquesta
tarda, a les sis, e mi"is<-re
dEstat ha rebut els periodistes corresponsals u'agències i periòdics estrangers, als quals ha obsequiat
amb un lonx. Entre aares
coses, ha conversat amb
els representants de 1;

tot. Jo no puc endevinar
quines són les seves intencions, però l'única cosa qur1
puc dir és que en aquest
moments té les mans lliures per a tút el que pens
realitzar.
—En parlar de la possibilitat de l'ús de gasos, Giralt ha estat preguntat s
el Govern comptava amb
mitjans protectors. A així
ha dit el ministre d'Estat:
—El Govern cüniptaantü
la deguda protecció. Tan
mateix, tingueu tots la seguretat que el Govern Esj
panyol no en farà ús.

En referir-se a la contes»
tació a la nota britànic.)
arran d'alguns extrems del
Control, ha manifestat qu
aviat seria tramesa la conlestàció i que en ella, en
tre altres .coses* .s'inclou la
conveniència d'emprar en
el Control agents neutrals
els quals podrien realitza?
la seva tasca en vaixellt
mercants, per a evitar així
que estant a bord de vai
xells de guerra d'una altra
nacionalitat, poguessin em
prar secrets navals.

Feu e! vostre ,
d o n a t i u a:

SO C O R S
R O I G IN.
TERNAC1ONÀL
Rbïa.Llibertat

R AD I O
GIRONA
Força, nútü. 6

GENfcKAL D'ElíZKADI A CATALUNYA..'.

À
AJUDEU EUZKÀDIÜ!

Els indefinits

Madrid, 24.— El senyor
Fernando de los Ríos a fet
a un redactor de "La Voz"
les Següents manifesta
cions:
SEEVEI DE COOPERACIÓ
AGRÍCOLA
(Federació deSin "icats Agrícoles)

Companya President del
«Comitè Femení Antifeixis(Vé de la primera plana) sempre veureu que porten a varis fills; no el va impulsar ta de Griroaa».
la butxaca un diari confu- a l'engendrament d'aquest
Ha estat notiu de satisfacpractiques; que en altre sionista i revolucionari d'ul fill un amor pur i desinteresció
l'oferiment que amb una
temps els caurien a sobre, trança, cerquen solament en sat, sinó sols i únicament el
fera tenen feina. Tenen feina les seves columnes quelcom plaer que li produí la funció bona voluntat extraordinàjaer lluitar contra l'invasió que pugui sembiar la discòr- carnal; altrament, és higiè- ria i amb un sentit exacte de
d'altres homes-estòmac es- dia; els tòpics els ajuden la nic descongestionar-se ani- la possible realitat venidera
ens ha fet la Presidenta del
trangers que volen arribar a digestió i com a màxim apre- malment.
Comitè Femení Antifeixista
les nostres collites per a nen una o dues frases que
I ara la qüestió de bus ar de 'Girona sobre la col'labo.
menjar-s'ho tot. I s'aprofiteu repeteixen contínuament
teca, enverinar l'aire etc, ració d'un parell de centemenjant, devorant el pa i deEsperen el moment de tor- s'ha complicat amb la maue
voren les aspiracions més nar a gaudir d'aquella privi- ra de burlar la lleva I tot nars de companyes per a fer
pures del poble enverinant legis que els mantenia en un són corregudes a casa del tasques agrícoles en sustitules amb la seva baba, sem- lloc de superioritat i que per metge per a què convingui ció de la Joventut que lluita
brant dificultats i injustícies. a mantenir-lo no necessita- en certificar que el noi té els oonitra el feixisme.
Examinat l'assumpte cre.
Res més còmode per aques- ven pas gens de capacilat. budells caiguts, o que és curt
iena
que, de moment, amb el
ta gent, qúe conservar la va- Escolten les emissores es. de vista, o que té palpitamaijor
esforç que fan els hoguetat ideològica. La norma trangeres de dins i fora de la cions; qualsevulga malaltia,
d'ells és no llegir res que els Península. Tenen una cama- la qüestió és no aner al front, mas que queden al camp popugui fer pensar; ©1 contrari, rilla amb qui comentar els Per això hi han els fills de dran sortir airosos en la reseria una anormalitat, puix èxits dels nacionalistes (sio) les mares que fan cua per a coll'iecoió present però demaque per això necessitarien el i disfruten gastronòmioament menjar i pateixen silenciosa» nem que aquest oferiment
cap, Si els llibres o les idees quan senten que els rojos ment enmig de la lluita per expontani no sigui -malmès i
fossin queviures, ja seria han tingut molts morts.
la Vida i per la Vida que el es centinui allistant-ne d'altres per utilitzar les en el
una altra cosa.
Però ara es criden les lle- fill, tan treballador, té expo moment oportú que podria
En moments com els d'ara ves i ós el cas que l'home- sada al front.
ésíser a l'incorporar-se les
podreu coneixe'ls perquè estòmac va e.igendrar un o
S'escapen de la lleva i es» lleves del 1932, 33 i 37, o
peren així, comprant el dia- d'altres que el Govern pugui
ri ultrarrevolucionari poder demanar.
comtar els morts dels altres
Fem pública aquesta lletra
i en el cas de que els roigs
perquè
pugui servir d'exemguanyin ja trobarà la maneple
a
aquesta
joventut mas(Ve de la quarta plana) tòria, i ofereix en helo- re, l'homo-estòmac, de fer cle que desgraciadament no
caust als principis de lli- que vegin que ell ba contriels empeny a resistir àdhuc bertat i democràcia el pre- buït a la victòria i així, gau- soat les necessitats de la
sigui en les últimes posions sent enternidor de llurs dir del profit i seguir men- guerra que vivim i obliga
que vosaltres feu aquest ofe.
i deixa esmaperduts als vides.
jant, menjant...
controladors del morí perriment
que de cor vos agrim,
Catalans, amics tots! Ele
ANDÀRI
què el món no s'incontroli ulls a Euzkadi! Reducte i
per aprofitar-lo en el precís
controladors d'aquest món baluard dels nostres prinmoment.
llençats a la tangent ver- cipis obliguem quant menys
Us saluda afdctuosatncnt,
tiginosa i macabra del suï- a pronunciar a l'enemic la LLEGIU
mentre
resta vostre i de la
cidi.
frase tallant i aterridora
causa.—
Per la Federació de
El poble basc mostra la que digui! Que costa desSindicats Agrícoles de la
protesta silenciosa de la truir una civilització! una
Regió II: FERRAN JOHER.
geva llarga i cBgriiasima his- raça, un poble!

Catalunya -Euzkadí
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—Comprendreu la mevt veritables valors del poble i
situació. Els dures que e les seves tradicions.
meu càrrec diplomàtic
Aviul es coses han cm.
m'imposa a una discreció
viat per oomplet. En consea un silenci que vós sa qüència, he d'afirmar, «éilbreu explicar-vos. Per al se temor a equivocar-BSf
tra part, i com sigui qu^ que el nombre de factors
un d'aquests dies he de de complexos posats en Jdc
nar a Madrid una confe- ha estat anul·lat. El. <M*r
rència, és natural que li re- d'Espanya, de la nostra Esservi allò que podria con- panya, cada cop es prottüïtar-vos ara.
eia amb més admiració.
Naturalment, l'estat d'o
L'ateïnció als problemes 5
pinió que s'adverteix al; viscisituds que pasa la nosEstaes Units d'Amèrica é' tra guera, és creixent. fNsi
d'absoluta adhesió moral a exemple, tres de les prin
la causa del Govern de U cipals revistes entre les que
República espanyola.
allí es publiqne, han dèfli
En esclatar 4a guerra, e; cat articles a Espanya, en
produí en aquella nació ur lloc prefernt, amb titulat 5 •
astorament enorme, qu| tinta de colors per destafou aprofitat, pels qui en? car l'interès de l'assumpte
hi representaven.
Es féu creure que en 1? LLEGIU
lluita, l'autèntic sentir de
nostre poble estava de llur
part, perquè encarnaven el;
D E
I A
T O R R A T
X A

L'ESQUELLA

TREBALL
és i òrgan central del P. S. XI.

TREBALL
és el diari dels obrers, dels camperols, dels ,
soldats i dels intel·lectuals.

TREBALL
TREBALL

és el diari del gran Partit de la guerra.

és el millor diari que es publica en català
Si et&.mjlitant del P. S. II., simpaèizant o
simplement un obrer, un camperol, un soldat
o un intel'lectual que vols vèncer el feixisme i
guanyar la guerra aviat, deus adquirir i lUsgir
diàriament

TREBALL
el gran rotatiu de les masses pajjrnUiï A j .
Catalunya.
'
••• •-..- ., j

macio loca I
I

Ei nostra míting no
ha agradat a «Gero=

na CN.T.»

PSU

Internacional

••
• •

Consell Municipal

Camun'i t i a

que empezarà la primera de
las feohas indicadas a las 11
de la raanana en el Casal
Ramon Casanellas «Pedrera»
Paseo Pi y M,argall 92,
Todas las células ferroviariaa v(jue no reoiban convocatòria particular por carecer
de senas, se consideraran
convoeadas por esto aviso y
deberàn" enviar Deleg iciones
las jipuales tendràu • is<»i notar

Demà celebrarà sessió extraordinària de Ple el Consell Municipal, per tal de
tractar el següent ordre del
dia:
Lectura i aprovació acta
anterior.

informativo por no haber r- •
cibiclo el ïïraiteïiàl· 3e
sión neoesario.

gu-oaí
vinent a les- dea de la nit &n git
el Teatre Municipal una, gran La liana a la.
vetllada teatral.
acudiran «d. Teatre a cooperar
La Companyia AMICS a l'Ajut *.E«zk#eft qse amb
DEL TEATRE que dirigeix tanta activitat h* organitzat
Carles Gispert i que amb el Sooors Roig Internaciotanta simpatia és acollida a nal de la nostra ciutat amb
Girona no solament per la l'equiescència i estímul del
sevíi vàlua artística s-inó tam- Comitè Oficial d'Ajut a Eüz.
bé pel desinterès econòmic kadi de Barcelona.
<^ue posen sempre en totes
'
Jos devos actuacions, posarà LLEGIU
en eticena amb tota propietat
la magistral producció del
més gran poeta català Josep
i\l " de tí geria.
Es d'espen r que el públic

Es convoca a totes les
«Geroiia C. N. T.» d'avui,
diu que el nostre míting ce- companyes del P S. U , sec
lebrat el dimarts passat fou oió femenina, a la reunió exLA DONA A LA RERA,
Ü/Í dels més pobres que s'han traordinària que es celebrarà
GUARDA col·labora a la
celebrat a Girona d'ençà de el proper dissabte dia 26, a
setmana. Pro '4Jïit à Kuzkala revolució, tant per la por les 5 de hi tarda.
Pressuposto»,
-•-••••'••
La Secretaria d'orgaca assistència com pel que
Creació servei Tresoreria?,
nització
s'hi digué atacant l'extreMunicipal,
ma dreta i l'extrema esEstabliment compte Tfe
querra—afegeix aquell diasoreria.
ri.
Emissió paper moneda, de
Naturalment que el Partit
---**••• •••---•••••<-*"-•••> •<•-•
D e l nostre servei especial • •
"'-'•--• • ^ - • • · : 0*25
i 0 5 0 pessetes.
Socialista Unificat mai ha
* *#
tingut la pretensió dels dirigents de la C. N. T., puix FEDERACIÓ LOCAL DE
VIVÇNDA (Recaptació)
que sempre s'ha mostrat mo- SINDICATS DE LA U. G. T
"EL SINDÍCALISTA"
i Anglaterra sabran' a quj
prega a totes les Juntes
Es fa públic per a. coneidest. Però en canvi, podem dels diversos Sindicats que
DÏU...
atendre's.
xement
de
tothom
que
s'ha
afirmar que el nostre míting pertanyen a la mateixa, se
posat en cobrament els reMadrid, 24. - - "Ei Sindide dimarts hi havia molta serveixin fer passar un De- buts de lloguers d'estatges i
A LA U.R.S.S. TAMBÉ
COMUNICAT OFICIAL
calista", diu: " • • .>
més gent que en aquell ce- legat per la Secretaria de locals del mes de maig a enES COMENTA
"Sabemos
•
novedaes
traslebrat al Teatre Municipal la "Casa del Poble" a fi de guany, el qual s'efectvarà
Barcelona, 24. —• En el
cendentales que escapan :,
pocs dies abans del movi- donar-li les orientacions des del dia 18 al 28 dels comunicat oficiaj d'avui és la posibilidad de una in- Moscú, 24. — La ertiradt
corrents,
de
la
manera
cae
a
fan
referència
als
certifidiu el següent:
:
- forniación detallada. Seria d'Alemanya i Itàlia del cor
ment contrarreuolucionari,
cats ed treball establert pel continuació es detalla:
trol naval ha causat proLleugers . tiroteigs * de fuen el qual Expedit Duran Govern de la Generalitat
Dies 18, f9 i 21; Lletres sell i metralladora en al- inútil que intentàramos a- funda emoció en aquestí
hora concretar y por ello capital. La premsa soviètic»
atribuí a la calor i l'ésser de Catalunya segons De- A B C ; dies 22, 23 i 24: D E
guns sectors.
no
lo intentamos siquiera diu que si bé la situació éí
dia festiu la manca de gent, cret del 8 del corrent.
F G H I J L LL M; dies 25,
però
no ocultaremos que en bastant difícil, mai havií?
S'han
pàsat
a
les
nostre;
•puix que ni arribaren a emPel Comitè Local, el Se- 26 i 28. N 0 P R S T Ü V.
fileres tres legionaris i tre? matèria política se desen
estat tan clara com ara.
plenar una dotzena de file- cretari.
També es fa púWic qm sergents." r
vuelven ahora mismo de
durant
els
mateixos
dies,
en
res de butaques, amb iot i
terminadas actividades."
les Oficines instaliadés^nab
500 INFANTS A LE- ••
haver anunciat en el mateix,
DETENCIÓ D'UN MAaqoiest fi a Casa Çarl^iLfs
NINGRAD
el dia exacte del complot SINDICAT DE SANITAT i farà lliurf'Jient dels tíqulps
TRIMONl
Moscú, 24. — Han ariba1
«puesto que todavía somos ASSISTÈNCIA SOCIAL. — per a i adquisició d • pa, coira Leningrad 500 infants es
U. Q. T. — GIRONA
los amos de la calle y teneresponenta al mes de juliol
Barcelona, 24.-—La polipanyols, els quals han esproper, mitjançant la pre- cia ha detingut un matri- EL QUE DIU UN DIPUTA1 tat rebuts per una grai
mos armas g suficientes pagernació.
ra oponernosa la contrarre- Secció d'Auxiliars i Treba- sentació del rebut del lloguer moni que vivia a les RamLABORISTA
del mes d'abril i maig.
bles, el qual», ca^a dia e.<
lladors
de
Farmàcia
volución», com afirmà un
Girona, 17 juny 1937.— dedicava escolar les emi-1
NACIONALITZACIÓ
Londres, 24. — Un pres
agitador molt conegut pels
Aquesta secció posa en co- L'Alcalde-President, P. Ce sores feccioses i després le,
DELS F. C.
tigiós
diputat
laborista
h
i
gironins.
comentava públicament. Ha manifestat que li plavia b\
neixement dels seus afiliats rezo i Hernaez.
Mèxic, 24. — El Presideal
estat posat a disposició de retirada d'Alemanya i Ità
El record de les concentra- que en les oficines del Sinde la República ha signa
Tribunal Popular
, cions de multituds l'ha batut dicat tenen les fulles pel cerlia del control marítim, puif un Decret nacionalitzar
• • ' ' • éi^A-'
que d'ara endavant Franc* els ferrocarrils.
moltes vegades la C. N. T. tificat de treball, document
INDOCUMENTATS
I
SOS
Durant els dies del movi- obligatori i que tot afiliat
PITOSOS DETINGUTS
ment cridava per mitjà de nostre té de tenir al seu pola ràdio, de la premsa i der amb la major urgència
Barcelona, 24. — Dels 170
COOPERATIVA OBRERA
dels vehicles que per això els possible.
detinguts
que hi hagué e!
POPULAR DE CONSUM
utilitzaren amb tot luxe, no
la matinada passada pe]
Griroaa 24 de Juny 1837.
L'*ESPERANÇA G I R O - districte cinquè d'individu
; tan sols als seus militants,
La Junta
NINA»
i sinó a tot el «pueblo trabaque mancaven de documer
tació, es mantingueren ctfijador consciente» a una
Aquesta
Joeperativa
conmoment
96 ceíingu*s, el
' magna reunió, per a tractar
quals
seran
uns traslladats
voca
a
tots
els
seus
socis
a
la
• assumptes urgents.
Però
a treballs de fortificació
1
Reunió
general
ordinària
arribada l'hora de la reuSENYALAMENTS P E L que tindrà lloc el proper di- els estrangers seran expulnió, l'assumpte urgent a
sats.
DIA 25 DE JUNY
marts, dia 29 del corrent, a
tractar era comunicar-los
En la tarda d'ahir, conles nou de la vetlla, en el
• que calia traginar sacs de
tinuaren els treballs poli
A les 10. Causa per insorra per aixecar barrica- fanticidi contra Irene Bosch «Centre d'Unió Republica- cíàcs i exigiren a molt lloc;
na», Carme, 13, per a tractar cèntrics la documentació z
des, i dels 28 assistents - Oarons,
de la següent ordre del dia.
la gent sospitosa.
VINT-I-VUir
que feren
Lletrat: France&c Roura.
Lectura
acta
anterior.
acte de presencia a la Casa
A les 12. - Causa proceL'AFER DEL POUM
Renovació de Junta, Vigi. Confederat, la meitat mar- dent del Jutjat de Girona,
xaren indignats i avergo- per abusos deshon·stos con- lància i Compres.
Barcelona, 24. — La poNomenament de dos Révi-'
nyits en veure que la urgèn- tra Joan Bonet Perxes.
licia h a donat per acabat
sadors de comptes.
cia consistia en traginar
els seust reballs en les de- BIBLIOTECA MARXISTA dad infantil del Comunismo.
Lletrat: Francesc Roura.
Assumptes generals.
tencions dels elements de
sacs de sorra.
- V . I Lenin, l l 25.
Per la importància dels as- POUM i els seixanta detin
Frente Popular en todo oi
• Marx y los Sindicatoa.—
Al cap d'uns dies de la
v
sumptes a tractar se us pr«- guts aproximadament que mundo. ~ G , Dimitrof.
A.
Losovski, 2'50
cords
batuts
per
l'organitzarevolta, la C. N, T. tornà a
ga en gran manera no hi hi han i els objectes i doManifiesto Comunista»Ü,
El
Triuüío del Socialiamo
convocar una altra ((mag- ció sindical que és diu de manqueu
cuments ocupats han esta, Marx==F Eugois.
en
la
URSS. - D. S. Matramesos al jutjat de df
na» reunió al Teatre Albè- masses.
Programa y Bstatutos de nuilski, 0'40.
Girona
juny
1937,
—
La
sumari.
Pel que fa referència al
\ niz la multitud havia d'ésla Internacional Comunista.
Junta.
Objetivos del proletaiio en
nostre
acte
de
dsmarts,
hem
't ser immensa per a dil·luciSI
Estado
y
la
líevokición
Notul'la,—En
cas
de
no
la Revolución.—V. I. Lenin
dar els afers de la pantomi- de dir a «Gerona C. N. T.»
MAB^IB
—V.
I.
Lenin.
presentar
una
causa
justifica0'30
na de maig—; el Teatre que n'estem molt satisfets,
La Alianza del TrotskisEl Ejército Rojo.—Marcel
Albéniz oferia un gran as- tant per l'assistència de pú- da per no assistir a la r ; unió
mo
y
del
Facismo,
contra
oi
serà
aplicat
amb
el
màxim
.
COMENTARIS
DE
Kooli, 0'30.
;
pecte, però era de desolació. blic.que si bé no emplenà de
Socialismo y la Paz. P.
En el campo de asesilMN
PREMSA
Per cent-cinquanta militants gom a gom el Teatre Muni- rigor l'article 59 del nostre
de Dachau" —Ha»s Beinïlpi1,
Lang 0'50.
que hi assistiren no valia cipal, fou el suficient per a reglameut.
'
València, 24. — Tota lt
Lina Odena, su vida su O'6O.
la pena de convocar-la al celebrar un gran acte el púGRUPO SINDICAL
Normes
d'Org§pifcai§oiÓ
fal
premsa comenta avui la re) obra, su muerte. A. Estiviil.
[Teatre Albéniz, puix que a blic, el qual demostrà esserFERRO VIARIO
P.
S.
U.,0'40.'
tirada d'Alemanya i Itàlia
Trabajo Asalariadò i Ca*
» •*
pas, el dia que sàpi- nos totalment addicte, per
pital.-C.
Marx,
075
del
control
marítim,
i
cor|
Tots aquests i)ibre#
Este grupo celebrarà un
que n'hi han de con- quant avlaudí amb veritaMarx y el Marxismo —V. adquirir*» » ift B
ém&ents, seran ca- ble entussiasme eh parla- Pleno Regional de fracciones cideix que aquesta actiud
d'Agitació i
'4e convocaria a la ments i les consignes del y células ferroviarias los días obeix a una nova maniobra I. Lenin, 0'75.
P.8.U.
El Extremismo, enferme27 y 28, del corriente mes,, nazista.
sàn eh re- Partit Socialista Unificat.

I n f o r m a ci ó t e Ie f ò n i c a

U.G.T.
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Catalunya-Euzkadi
Cada vegada, que em
veijgjlgrajial|iernent sorpré?

per l'oportunitat d'expressar quelcom, una mena df

PROGRAMA OFICIAL

neguit estrany m'entrebanca i el seu bandejament

D'ACTES

Setmana Pro-Ajut a Euzkadi
20 al 27 de juny de 1937
Organitzat pel Socors Roig Internacional
(Autoritzat per la Comissió Oficial d'Ajut a Euzkadi)
amb la col·laboració del Consell Municipal de la ciutat, Front de la Joventut
Treballadora, Comitè de dones antifeixistes, Ràdio Girona, Comitè Econòmic
d'Espectacles Públics, Piscina de Girona, Sindicat Musical de Girona, La Dona
a Reraguarda, Espatadantzaris, Esbart de Dansaires, Grup Excursionista i Esportiu Gironí, Club Natació de Catalunya, Transports col·lectivitzats, «Amics del
Teatre», Titellaires Batlle i Romans i tots els antifeixistes de Girona i comarques.
Diumenge, dia 20.—Organització: Front de la Joventut Treballadora.
Matí, a les 11.—SARDANES A LA DEVESA. Recapta pública, per companyes del Comitè Femení Antifeixista abillades amb trajos tipics euzkars.
A les 2'15. - Conferència per Joan Domingo a Ràdio Girona.
Tarda, a les 5'30,—A la PISCINA DE GIRONA:
HOQUEI AMB PATINS. (G. E. i E. G. contra un equip forà)
Balls Euzkaris per balladors natius.
Ales6.^-BALL.|
Nit, a les 1O.=BASQUET BALL (G. E, i E. G. contra un equip forà).
A les 11.—BALL. .

Dilluns, dia 21.
Nit, a les 9.—Conferència a Ràdio Girona, per Eulàlia Franco.
Dimarts, dia 22.-TOrganització: S. R. I.
Taida, a^les 7.—SARDANES a la Plaça de la Independència per la cobla
del Sindicat Musical de Girona.
Nit, a les 9.—Conferència a Ràdio Girona, per Baltasar Parera.
Dimecres, dia 23,—Organització: Sindicat Musical de Girona.^
Nit, a les 9. - Conferència a Ràdio Girona, per Margarida Sala.
Nit, a les 10.—A la Piscina de Girona. Orquestra ídel Sindicat Musical de
Girona composta de 40 professors, sota la direcció de Joaquim Vidal. GRAN
CONCERT: I. Poema Simfònic - Cotó. Pantomina de «Las Golondrinas» - Uzandizaga. II. Ball per la mateixa orquestra.
Dijous, dia 2í.—Organització: Front de la Joventut Treballadora.
Tarda, a les 6. A la Piscina de Girona: BALL.
Nit, a les 9.—Conferència a Ràdio Girona, per Lluís Farreròs del S. R. I.
Divendres, dia 25.—Organització: La Dona a Reraguarda.
Nit, a les 9.—Conferencia a Ràdio Girona per Margarita Montserrat.
Nit, a les 10.—Al Teatre Municipal, «Els Amics del Teatre»—Grup Àngel
Guimerà de S. R. 1.—sota la direcció de Carles Gispert, posarà en escena
L'HOSTAL DE LA GLÒRIA, de Josep M. de Segarra.
Dissabte, dia 26. —Orgariització: Socors Roig Internacional.
Matí.—Recapta dedicada als forans.
Tarda, a les 6.—Piscina de Girona. Gran Sessió de Titelles, dedicada a
tota la mainada gironina i refugiats. Acabat l'esplai de la mainada, un company
els parlarà explicant-los-hi la significació de la setmana Pro-Ajut a Euzkadi.
Nit, a les 9.—Conferència a Ràdio Girona per Josep M.a Cervino.
Nit a les 10.-BALL A LA PISCINA.
Diumenge, dia 27.—Organització: Socors Roig Internacional.
Matí i tarda.—Cabalgata al·legòrica, balladors catalans, espatadanzaris
vascos, Orquestra, etc, postularan pels carrers de la cktat.
A les 2.—Conferència a Ràdio Girona, per Lluís Bota i Villa.
A les 5.—Piscina de Girona. CLUB NATACIÓ CATALUNYA, de Barcelona contra GRUP EXCURSIONISTA i ESPORTIU GIRONÍ.
A les 6 . - Balls Euzkars i catalans per ESPATADANTZARIS bascos i ESBART DE DANSAIRES.
Ales 6^0.-BALL.
Nit, a les 10.—A la Piscina de Girona. .BÀSQUET BALL. (G. E. i E. G.
contra un equip forà).
A les 10'30.- BALLS VASCOS I CATALANS per els Espatadantzaris vascos i l'Esbart de Dansaires.
Ales 11.

BALL DE COMIAT
NOTES: Totes les Entitats, Comitès, Obrers i Organitzacions que intervenen a la Setmana
Pro-Ajut a Euzkadi, ho fan d'una manera completament desinteressada. Cal que consti així en honor dels interessats i per satisfacció i agraïment públic dels organitzadors,
. Junt amb l'entrada a tots els actes organitzats durant la setmana Pro-Ajut a Euzkadi, s'entregarà un número, corresponent a la rifa d'una bidicleta de curses, últim model, que podrà ésser
canviada per una de dona, si així ho demana el que en surti favorescut.
A la Secretaria del S. R. I. i a Ràdio Girona, es reben donatius.
Alloçal del S. R. I. hi haurà instal·lats micròfon i altaveus de la casa «Herpu» des d'on els
homes representatius parlaran al públic glroni.
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se'm fa dificilísim.
Es el record de no se
què. Es el vandalisme, és el
regne dels incontrolats,
l'imperi de les pistoles
l'entronització del despotisme, els dies grisos de h
nostra història. Són les pàgines escrites per uns forasters o catalans estrangeritzats, que nosaltres, els
que estimem Catalunya,
voldríem borrar-ne el record que ens avergonyeix
Es la feixistització dels
nostres ideals porcament
profanats sota. la capa cobarda de r i mpunisme. "X
heu's ací el record de ne
se què o millor dit encare
allò que més val que ne
recordem.
I és precisament evocant
Euzkadi el nobilíssim poble
basc que ha rebut l'asso'
brutal del feixisme, que
aquest record tràgic ens ha
cremat la cara.
Allò era l'exercici d'una
justícia individual sota la
pretesa justificació d' un
color determinat com sí la
justícia antifeixista: pogués
ésser de tots colors.
Nosaltres, catalans, nacionalistes per essència vessabem llàgrimes de pietat
patrimoni exclussiu delí
esperits febles, filosòfics c
religiosos, ploràbem per tv
Catalunya, per tu hem plorat Catalunya, per tu plorarem Catalunya, per tu
plorarem Catalunya si l'atzar segella amb tragèdia el
camí dels etus destins. Catalunya bressol constant
d' esperances!
Catalunya
terra estimada dels catalans!
Hi ha, però, davant l'amor una realitat, que no
no pot ésser conjugada
perquè els que la imposer
no són fills de casa nostra.
Gent vinguts de terres
llunyanes estant destruint
la fisonomia autònoma df
la regió basca. I nosaltres
i Catalunya que coneix més
que ningú les fuetades
d'uns gobernants estrangers perquè ha viscut anys
i anys sota el jou d'uns ho •
mes forans, està deixondí dida perquè veu que e
crim pren proporcions ateradores.
Es l'èxit criminal de la
tàctica teutona. Es la sori
de combatre en una terra
que no és la seva.
Iparlem de la tàctica
teutona.
Es evident que el més
profà en matèria bel.lica
pot copsar en les operacions militars, la importància bel,lica que el nostre
Govern concedeix al valor
home. La tàctica teutona»
en canvi és tot al contrari.)
Quans exèrcits i'exèrcits
han destroçat per arribar
a conquerir les «posiciòm

que ostenten? Es precís re- drid; Primero Madrid y[
cordar el terç, les càbiles; luego Moscou pasando poiS
de moros.-.; vilment venutf ? París. La guerra continuat
per' llurs capitostos morésí jEls que som joves podem i
de 16 i divuit anys, el.: ca- dir que s'està definint ei
dàver dels quals ha sigut nostre pervindfe, hem vin {
comprobat, l'es;berlada im7 gut al món per treballar cí
petuosita mil voltes estre- si guanyen aquells que te-:
llada de nassos a Madrid, nen elseny hipotecat peií
el fracàs de l'Alcarria, la les grandeses del sabre la}
fugida desordenada dels i- guerra continuarà perquè \
talians? Quants homes no hi ha dupte que el ca-f
morts! Quantes vides sa- mi d'aquí a Moscou és moltf
crificades! tot en halocaust llarc i pel d'entrebancs. f
a la tàctica teutona. TorA aquest pas la "no in-i
rentades d' homes que tra- tervenció haurà d'estendre \
vessen per imposada disci- els seus límits" i ens la I
plina de ferro, les cortines imposaran des d'Amèrica f
de foc i metralla. Els dar- Ja veig un nou comitè de!
res -arriben no hi ha dubte. "no intervenció a Europa"
Però, quantes llars desola- que no s'ententen. I perdodes pel desconsol d'una neu aquesta petita relliscamort imposada, d'un suïci- da amb pretensions dliudi forçós.
marisme, a voltes la hiroTant-se-val! Els plànols nia supleix el menysprev
dels estàs majors teutons més execrable.
són impermeables a les llà# ##
grimes adolorides d'un fill
Si hom s'enfonsa, àdhuc
perdut per sempre. Això ne sigui en el si d'una" mediinteressa a tàctica teutona tació lleugera hom els dodesprovehïda àdhuc sigui na perfecta compte que
de la més ínfima mostra l'acció desenrotllada al
d' humanitat. Humanitzar Nord és la monstruositat
la guerra és un entrebanc més grossa que es pugui
per a assolir l'objectiu que sometre en el camí dels sehom es proposa. Rigidesa
gles. La història ensopiré
disciplina sega pastadaamt de vergonya quan hom ei
la dolor dels altres.. Quin veigi precisat a embrotiï
remei més fàcil. Contin- llurs pàgines amb l'esgarrigents decarn humana quf fosa descripció d'aquest fel
l'operació és d'envergadura l'origen del qual cal cercarHeu's ací l'aliment que es lo en la descomposicic:
nutreixen els Estats Ma- d'uns cervells avariats.
jorsteutons. Heu's ací tota
Atac a Euzkadi! Destrucla tràgica grandesa de It ció d'uns pobles, Guarnica
tàctica que comentem.
Durango, Eibar. Una raça;
Exèrcits que es desem- orgull immaculat de causí
barquen, vides llançades a antifeixista, espill de la
sacrifica teutó, llàgrimes nostra "dignitat, senyerí
que neixen. Heu's ací tam- dels nostres ideals, ressò
bé un altre fàstic a afegir caliu dels nostres amors
a l'honorós bagatge feixis- Vergonya dels nostres eneta. Mercenaris de carn hu- mics!
mana! el comentari ens reDestrucció d'una raça!
pugna.
'• Si hom s'entesta en lleis
Heu's ací també tota la* que garanteixin la segurehonorosa magnificència de; tat personal, si hom demal'assot a Euzkadi. El preu- na justícia davant d'un ade l'èxit mediocre d'unes temptat, quines lleis gaoperacions. I diem medio- ranteixen la seguretat colcre perquè l'amor a la ter- leetiva, i qui exerceix jusra no és litiga, no pren tícia davant la destrucció
privarà que estimem Bas-ï d'un poble. Es que al món
part en la contesa. Qui ens < és possible fer desaparèiconia? qui ens privarà que: xer pobles i races senceres,
" estimem Catalunya ?. ' Con- sota el pretext d'un domitra l'amor no hi caben o- ni qualsevol?,
peracions militars.
Un poble que no ha perLes causes idealistes ne mès els atemptats persoporten pressa —ha dit Cor- nals és objecte de la seva j
nudella — les imposa el destrucció sistemàtica,
j
temps — afegim modestaA aquestes alçades arment nosaltres.
riba el prestigi del feixis-j
• •*
me, a la esgarifosa eonclu I
sió de legalitzar el crirr |
Lo que es pretén des- col·lectiu i -entronitzar el
truir amb Euzkadi és un, bandidatge
internacional
poble que batega sota l'im- Mercenaris de races senpuls d'uns ideals que ens ceres.
són caríssims!
Euzkadi recorda però e!
I aquests ideals són in-, seu procés històric. Es el
vencibles. Es poden portar; prestigi dels seus avis q.u<
a passeig els homes però no; un dia es vegeren atacat;
les idees.
per zurnalacarregul -el gue
Es fresc encara ei recorc,'
d'aquell tanc trobat a Ma!V

