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El món coneix la nostra lluita, i perquè és noble i pro»
pugna pel manteniment de
la llibertat i de la indepen»
dència de la pàtria, està al
nostre costat i ens ha eK=
pressat la seva solidaritat
increbantable.

La Internacional Comunista
dóna la pauta al món de com
s'ha de lluitar contra el fei»
xísme: amb la unió estreta
del proletariat internacional.

del P. 1 1 fe Mirava Oi.) i

ie la l i t
FRANQUEIG CONCERTAT

NUM. 206

Girona, dissabte 26 de juny del 1937

El camarada Dimitrof, com a secretari general de
la Internacional Comunista, ha fet possible amb la
seva decidida actuació i l'alt esperit polític que el caracteritza, la reunió que acaben de celebrar la Internacional Obrera Socialista i la Federació Sindical Internacional. Arreu del món els homes del Partit Comu*nista són l'avanguarda de la lluita contra el feixisme.
No era gaire afalagador el mutisme d'aquestes Internacionals i forçosament havien de fer sentir la seva
El corresponsal de l'aveu, de gran valor en aquests moments en què la bar- gència "France-Monde" a
bàrie del feixisme amenaça la pau d'Europa amb les Ginebra, ha tingut ocasió
seves constants provocacions i ajut al feixisme es- d'entrevistar-se aquest matí amb De Brouckere, apanyol, que vol cobrar-se'l amb el sotmetiment polí- bans" de la sessió de la Conferència Internacional del
tic i industrial de la Península Ibèrica.
Treball, i de preguntar-1:
La reunió ha tingut gran trascendència i ha do- la seva opinió personal sonat uns resultats positius. En la seva resolució es con- bre la crida feta pels parcreten uus punts que poden donar molt de joc en els tits espanyols i sobre la
de Dimitrof, espeafers internacionals. En el segon punt de la resolució resposta
cialment en el referent a
s'afirma la necessitat urgent d'imposar e l r e s t a , la constitució del Comitè
blíment de la llibertat de comerç per a d'enllaç.
De Brouckere recordà e?
què el Govern espanyol, la legitimitat
seu telegrama a Dimitrof,
del qual està fora de dubtes, pugui adqui- en el qual contestava que
rir les armes necessàries per a la defensa la I. S. O. tenia plena consciència de la seva respondel seu territori i del seu dret.
sabilitat respecte els esdeTothom està convençut que la no intervenció veniments d'Espanya. Ne
significa una gran befa que es fa al poble espanyol, obstant, davant el corres-»
puix que mentre les nacions democràtiques compleixen ponsal de "France-Monde"
no féu cap al·lusió a la
al peu de la lletra l'esperit del pacte, Alemanya, Itàlia frase continguda en el tei Portugal, signants íambè del pacte, trameten grans legrama esmentat, "que per
" quantitats de material de guerra i grans contingents de falta de poders necessaris
la proposició de Dimitrof
tropa als rebels, amb els propis vaixells destinats al no podia ésser realitzada";
control del Mediterrà. Les potències democràtiques però declara amb una abfranquesa que, pel
saben a bastament quina ha estat la conducta de les soluta
moment, la formació d'ur
nacions feixistes, però, per una equivocada interpreta- comitè d'enllaç o de qualció del manteniment de la pau, han callat les extrali- sevol altre classe de comicomú de les dues Intermitacions del feixisme. D'ara endavant es farà difícil tè
nacionals no és posible, ja
mantenir aquesta ficció, puix que les Internacionals que les resistències en el
obreres s'han pronunciat enèrgicament i obligaran als sí de la I. S. O. són massa
i el moment present
seus governs a una rectificació de la política envers el fortes
no perment segurament ofeixisme.
perar le més petita escissió;
Una acció conjunta de les Internacionals provo- en llurs files. Per això lamenta que es renovi conscarà un canvi immediat. La política de la pro- tantment la proposta de
vocació i del xantag que fins ara han utilitzat les constituir un òrgan comú.
El corresponsal de l'anacions feixistes, els ha facilitat la conquesta de posi- gència "France-Monde" va
cions que mai haurien aconseguit amb una actuació preguntar-li -com podia ésser possible una acció coenèrgica dels països democràtics. La Internacional Co- mú sense un òrgan 'sern*
al que De Brouckftre
munista ha parlat clar i ha estat atesa per les masses blant,
replicà que no seria la priobreres polítiques i sindicals. El feixisme no es detu- mera vegada que es realitzarien accions comunr
rarà pas a Espanya en els seus proposis colonials, i d'aquesta
classe.
cal barrar-li el pas per tal que la barbàrie que ha semEs precís, digué, adaptarbrat a les nostres terres no l'estengui demà a Xecoslo- se a les possibilitats existents. En els païssos com
vàquia i un altre dia a la pròpia França. Contra el França on és possible una
feixisme la Internacional Comunista està disposada acció única comú, serà indicat que un òrgan comú
sempre a anar a primera fila, í és ella qui ens assenyala la dirigeixi. En els demés
païssos és precís marxar
el camí per a aplastar-lo definitivament, perquè sap el separadament
cap al maque significa l'imperi del nazisme i del mussolinisme. teix fi. Demés, no deurte
a la forma exteEn aquesta i en totes les ocasions, la Internacional de limitar-se
rior de l'acció única. Els
Stalin ens ha marcat la pauta a seguir: lluitar sense fets són també tan forts
les discussions teòritfeva i en tots els terrenys contra la civilització de la que
ques i no solament són
més forts, sinó que en reabarbàrie que és el feixisme, sigui bru o sigui negre.

PREU: 15CTS.

Interviu amb De Debroukère sobre la
proposició de Dimitrof
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litat, molt més favorable rf
l'acció dirigida cap al mateix fl. '
- ,-; ;|5S|
En el referentp%j*tna entreyista dels delégatís de
les^fces Internacional^? De
Broucfcère declara que hi
estaven disposats en qualsevol moment, i bastaria
simplemnt
anar-hi animats, en trobar-nos, d'un
millor esperit de compren*
sió mútua i donar-se cla-

Deteniu

rament compte de què es
tracta d'establir sobre quin
terreny les dues organitzacions podran obrar en comú, sense que fos necessari a aquest efecte crear
un òrgan especial. Tal terreny d'entesa mútua seria donat, per exemple, per
le»»necessitat d'instigar a
l'opinió pública fins l'extrem de que es fes imposble prosseguir la política

la destral

de la "sedicente" no intervenció.
De Brouckere subratllí"
una vegada més la bon*
voluntat que existeix a favor d'una entesa amb eh
representants de la I. C. f
féu resaltar expressament
la seva ferma esperanç|
d'un arrenjament capaç d?
portar a un bon fi.

del botxí

Una crida de G. Dimitrof i de W. Pieck
Novament, el Govern hit4
lerià ha brandat la destral del botxí contra dos
antifeixistes. L'antic dipu-?
tat al Reichtag
Robert
Stamm, i Adolt Rembke
han estat condemnats s
mort, pel tribunal del "Pofile" a Berlín, per llurs opinions i activitats antifeixistes. La justícia feixista
ha necessitat més de do?
anys per la preparació d'aquesta sentència inudita.
No ha pogut retreu-re a
aquests dos combatents antifeixistes més que l'haver
lluitat en el seu país con-

tra la criminal política de
guerra i el sagnant terror
del moviment hitlerià, contra el saqueig i l'opressió
de les masses treballadores pel feixisme. Amb llur
acció aquests dos antifeixistes, es col·locaven en les
files del moviment mundial
contra la guerra i el feixisme,, per la salvaguarda de
la pau i la democràcia.
Nosaltres invitem a tot?
els amics d'aquest moviment a actuar ràpidament
a deturar el braç del govern hitlerià abans que e-

xecuti aquesta sentència
espantosa.
Deixar matar als dos antifeixistes destacats significaria, com ha demostrat
l'experiència, estimular al?
potentats feixistes a cometre noves atrocitats, augmentar el perill que amenaça la vida de Ernest/
Thaelmann i als altres presoners de la llibertat de)
poble Alemany.
i Ajudeu a triomfar aquesta reivindicació, que
és la de la humanitat i la
justícia!

soldats de l'Exèrcit Popular
Regular. Però no se'ls ha tingut fins avui prou en compte.
S'ha fet molta propaganda
pels Exèrcits Populars; s'han
gastat molts milers de pessetes per fer-los comprendre
aquella ineludible necessitat
d'organització, de disciplinar-se per abatre el feixisme
criminal. Se li assegurava un
bon salari, se li donava entusiasme. Però el camperol,
combat sense haver'se li fet
propaganda, amb el seu entusiasme de productor, amb
una energia natural, conven*
çut que la producció és la
nostra base primordial. Perquè doncs, no se li dóna quel»
com més de satisfacció? Per-

què no se li explica més clar
quina és l'obra que es vol
portar de cara als comperols?
Apones han sortit del susto
dels incontrolats, s'organitzen els Sindicats Agrícoles i
se'ls diu que els Sindicats
administraran la seva producoir, que han de portar les
màquines (que alguns han
comprat a terminis) i moltes
altres coses que nosaltres coneixem.
Això contribueix a desmoralitzar els nostres germans
del ^amp que representen les
brigades de xoc de la nostra
economia.
Tots, des del Govern de la
Generalitat al darrer orga-

I ara per
Ara està lliure del propietari o del terratinent, però
treballa l«s mateixes hores,
la mateixa família, fa els ma°
teixos sacrificis. Es clar que
té uua altra convicció que no
tenia. Sap que aquella tarra
és seva, que cal fer-la produir molt perquè és necessa* (
ri per ajudar a guanyar la j
guerra, que no manquin que*
viures als nostres soldats que
es juguen la vida als fronts
de batalla, i que una vegada
guanyada la guerra tots
aquests sacrificis es convertiran en una vida més justa i
més humana.
No es pot negar que ell és
el que més treballa per la
guerra, després dels heroics

•ÍPassa a la segona plana,).
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Les finances municipals no es resolen :

A partir de la publicacióu veeharse antes de la salida
del presento Ban do, solo po- del sol, retiràndose niedia
dran aprovecharse, las si- hora antes de la puesta del
Abonant setmanalment 60 mil ptes. al Comitè de Control de la Construcció, recaptant-ne solament al mes,
guientes playas, en las cos mismo,
en concepte de lloguers de la vivenda, 130 mil;
3.° No podran establetas, sujetàndose a las instruc
demanant aportacions voluntàries fins a quatre-centes mil pessetes al petit comerç i a la petita indústria;
ciones qve a continuacicn se cerse casetas particulares y
confiant amb la subvenció d'un milió de pessetes per part de la Generalitat;
cuando los municipios predetallan:
exigint el pagament de dos lloguers al mes a la classe treballadora, que té grans dificultats en pagar-ne uo.
tendan establecerlas, necesiPLAYAS QUE SE CITAN taràn la autorización expre"
Les finances municipals han
sa y por escritó de esta CoPueblo de Blanes: una plade resoldre's a base de:
mandància.
ya, la del mismo pueblo. LloLos contraventores a estàs
Pagar les reparacions de la vivenda sota pressupost;
ret de Mar, id. id. Tossa de
disposiciones,
seran sanciofent una revisió dels pisos que es paguen poc i que per les seves condicions de comoditat han <ia pagar més:
Mar, id. de id. Guíxols, dos
nados
severamente.
obligant a pagar als nous rics que no paguen des del 19 de juliol;
playas, las dal mismo pueblo
Gerona, 25 Junio de 1937.
establint un impost sobre consumacions, mobles de luxe, e t c ;
y la de San Pol de Mar. Pla—
El Comandante Militar,
municipalitzant els espectacles públics i el transport urbà;
ya de Aro, dos, las del Rin"
José Maria Ascassi. — El
revisant l'excès de burocràcia municipal;
cón del pueblo y la Conca.
Comisario de Guerra, A.
i fomentant els mercats setmanals, que fins fa poc constituïen una bona font d'ingressos.
Llevantí de Mar (S. Antonio
Vaibuena.
de Calonge), una, la de Llevantí de Palamós, Palamós,
una playa, la anterior. Palafrugell, dos playas, la de
Llafranch y la de Tamariu.
Bagur, una playa, la de
El proper dilluns, dia
Aiguafreda. Pals, una playa,
28,
a les deu de la nit al
,m d» los
Rios
la del rio Daró al Chalet Coll.
Teatre Municipal, tindrà
Madrid, ji'.i,— Aquest miglloc una conferència orFernando de los Rios ha mitat a dir que havia tin- cions sobre la guerra a Es- Estartit, una playaj la del
dia ha visitat elgeral Miaja saludat molt ef ectuosament gut un canvi d'impressions panya i tots ells estan ai mismo pueblo desde el rio
ganitzada per les Joven"
amb el general Miaja.
l'ambaixador d'Espanya a els periodistes i ha convercostat de la justa causa Ter al pueblo. La Escala, una
tuts Socialistes UnificaWashington, Fernando de sat una estona amb ells.
que defensa el Govern de playa, la de Riella. Empori
Al cap de poca estona
des, a càrrec de
los Rios, amb el qual ha
Espanyola. (S. Pedró Pescador), la de
Contestant a preguntes ha rebut els periodistes cl la República
conferenciat.
dels informadors, s'ha lu general Miaja i els ha dit: En això coincideixen fins
PAU BALSELLS
este pueblo hasta Rosas. Cases periòdics de caire fran—Ja haureu parlat a m t
el qual parlarà del tema:
cament conservador. I tot telló de Ampurias, una plael nostre ambaixador a
ya,
la
de
este
pueblo
hasta
això és molt satisfactori
LesnacioiialitatsalaüRSS.
Washington,
Rosas. Rosas, la del pueblo.
per a nosaltres.
—Efectivament— h a dit,
Aquest tema té una
Un periodista ha pregun- Puerto de la Selva, id. Caun
periodista—.
Ens
*
ha
capdal
importància per
(Vé de la primera plana) l'estructurar una nova sociemanifestat que havia tin- tat si tenia alguna notícia daqués, la de frente al paseo
senyalar les futures so
tat més justa i més humana gut amb vós un canvi d'im- d'interès sobre la marxa y Lloret. Llansà, la de Port
nisme antifeixista han de po- per tots els treballadors.
lucions al poble català.
de les operacions; i el ge- de Llansà. Culera, la de Garpressions.
sar més atenció amb els nos*
joventut de Girona:
Fem que el camperol, ja
bet. Port-Bou, la del pueblo.
neral h a contestat:
—Això h a estat. El nosJ
tres germans del camp. En
no
hi manquis!!
que és el que més treballa, tre ambaixador m'ha assa—Res. Als diversos secprimer lloc, hem d'asseguINSTRUCCIONES
bentat
com
l'opino
nordtreballi a gust. Que no vegi
tors del front del Centre
rar li una lliure de pa per
davaat dels seus ulls un ca- americana ha evolucionat la calma és absoluta.—I $
1.° No se podran llevar
persona, encara que calgui
mí ple d'ombres, ple de te- notablement, posant-se al continuació s'ha acomia- aparatós fotogràficos, tomar LLEGIU
costat de la nostra causa
estalviar-lo més a la ciutat,
nebles, sinó que vegi que
Tots els periòdics publii dat el general Miaja dels apuntes, ni croquis.
ja que treballen la meitat de
començarà una nova vida, quen extenses
2." No podran aproveinforma- informadors.
T O R R A T X A
les hores que ells treballenperquè tots ens interessem en
Cal assegurar-los que el blat
el seu pervindre per tal que
i ois altres productes que ells
els camperols esclaus passin
produeixen, un preu en reia'
a gaudir de les mateixes coció amb els articles que tenen
moditats i dels mateixos
d'adquirir, perquè els surti
drets que gaudeixen els alal final del dia un jornal contres ciutadans, que els treAviso urgente. La Caja genieros, caballería e in- avisarà el dia de concem
este Aviso, para conocisiderat.
número 29 tendència.
tración).
balladors de la fàbrica, i que de Reclutas
miento de todos los intereCal fer arribar propaganda aquests drets comencin a ga- (Gerona), en cumplimien3.o
Los movilizados en sados pertenecientes a di^
Dia primero de Junio:
tode
lo
dispuesto
en
la
OrIndustrias
de Guerra.
cho reemplazo, y fines de
los
de
infanteria.
fins a. la darrera «MASIA», rantir-los des de els organisden General del Ejército
4.o Personal de Comu- exacto cumplimiento.
Los
que
pertenezcan
a
perquè tots comprenguin bé mes on tenim representació i del Este, fecha 22 del cootras Cajas y residan en nicaciones ( Correos, TeléGerona, 25 de Junio de
quines seran les ventatges des del Govern de la Gené" rriente, ordena a esta Al- esta Ciudad, se presentaran grafos, Ràdio y Teléfonos)
1937
ralitat de Catalunya.
caldia, disponga la incor- el dia 28 del corriente, preLo que esta Alcaldia haque els camperols tindran un
poración a dicha Caja, pa- eisamente.
ce publico por medio de
El Alcalde, P. CEREzO
cop guanyada la guerra, a
Narcís TEIXIDOR ra la concentración total y
Todos vendran provistos
destino a Cuerpo, de los de su Cartilla Militar, a fin
individuos pertenecientes a) de anotaries el Cuerpo de
legat per la Secretaria de
reemplazo de 1933 y cupof destino.
la "Casa del Poble" a fi de
de esta Ciudad, lo que de-i
Quedan exceptuados dí
beràn verificar los intere- efectuar su incorporación:
donar-li les orientacions
sados en la forma siguienfan referència als certifil.o Los que se hallen
te:
prestando su servicio en el
cats ed treball establert pel
«Els Amics del Teatre», repre- tar individualidades en la
Ejército, Carabineros, SeFEDERACIÓ LOCAL DE Govern de la Generalitat
sentan «L'Hostal de la Glòria» labor de los actor es, ya que
REEMPLAzO DE 1933
guridad, Vigilància y Poli- SINDICATS DE LA U. G. T
en el Teatro Municipal.
de Catalunya segons Detodos, unieron la màxima
Dia 28 de Junio: Todos cia.
prega a totes les Juntes
cret del 8 del corrent.
2.o Los inútiles y Ser- dels diversos Sindicats que
Organizada por la «DONA voluntad y desvelos artísti- los individuos útiles, de arPel Comitè Local, el Sevicios Auxiliares o Reta^ pertanyen a la mateixa, se
A LA RERAGUARDA», cos, logrando hacerse aplau- tilleria y sanidad.
serveixin
fer
passar
un
DeDia
29
de
Junio:
Los
inguardià. (Estos últimos. se
cretari.
prosenciamos otra actuación dir repetidament». (Premio al
esfuerzo y al calor artístico,
de «Els Amics del Teatre».
Hemos de recalcar ante de que, esta entusiasta plétodo, nuestra mas efusiva a. yade juvenil impregno la
Setmana Pro Ajut a E U Z K A D I
tención haoia este conjunto obra puesta en escena!
Nuestra mas sincera felici»
por su meritòria labor, ya
Socors Roig Internacional
— Comissió Oficial d'Ajut a EUZKADI
que el arte, siempre muy es. tación también a la «Dona
timado, es mas atractivo, a la Reraguarda», por sus
PROGRAMA D'ACTES PER AVUI I DEMÀ
cuando la entrega a él es tan grandes dotes de organizadesinteres&da y entusiasta dora, no solo en este amable
DISSABTE, 26, al matí.—Recapta dedicada, als forans.
como la que estos muchachos acto, sinó en cuantas inicia,
A les 9'15 de la nit. - A Ràdio Girona: Conferència per Josep M.a Cervino.
aportan de todo corazón en tivas benéficas en pró de la
A les 10 de la nit. Piscina de Girona. Organització Sindicat Musical de Girona. ~GONCER,T-BALL per
cada una de sus actuaciones. cauea antifasoista, ha tenido
una orquestra composta de 40 professors.
Hubo ganas de agradar, esa digna representación en
DIUMENGE. 27.—Tot el dia, Recapta per les companyes de la Comissió de dones antifeixistes.
en este esforzado conjunto. la retaguardia y que es vivo
A les 2 de la tarda, A Ràdio Girona.—-Conferència per Lluís Bota i Villa.
Con el acierto próvio, al ele- reflejo de la abnegada y laA les 5"30 de la tarda Piscina de Girona -Bàsquet Equip de l'Artilleria de Girona contra G. E. i E. G,
gir obra de autor tan preclaro boriosa mujer catalana.
Ales6.-BALL.
En resumen: un agradable
como Sagarra en el teatro
Nit, a les 10.-BALL DE COMIAT.
catalàn, ganó mucho la ve» espectàculo mas a unir, a los
ya conocidos de «Els Amics
(Aquest .és el programa oficial d'actes per avui i demà que les circumstàncies actuals
lada teatral de ayer.
han
obligat a organitzar malgrat haver*ne anunciat'd'altres que es creu prudent no realitzar)
del
Teatre».
No seria posible hacer exGómez
Martínez
cepoioues al tratar de resal.

'

Nord-América està al costat d'Espanya

I ara per qui treballa el camperol?

Crítica Teatral
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). S. U.

Esquerra Republicana iroDa la solució econòmica de l'Ajuntament
augmentant en un 45 per cent els
lloguers de la vivenda
En la sessió d'ahir Es- de ta manera que sigui, obligacions que rarament po- que els problemes poden en- rics i a les empreses eol'lec- tentats de la revolució?
querra Republicana pre- amb el qual compta amb dran atendre.
focar-se i resoldre's a base tivitzades i a les dotzenes de
Ací, ací està la solució.
sentà una proposta segons l'ajuda paterual de la
No comprenem que Es-d'impostes sobre la classe locals ocupats pels sindicats? El demés que es faci, és emla qual s'augmenta en un Confederació. Qui havia querra Republicana tingui treballadora? Per què no Per què no es revisen les bolicar les coses i crear una
45 per cent els lloguers de de dir que els ultrarrevo- tant d'interès en complicar municipalitza els especta- noves residències senyoria] s psicosis d'indignació.;
la vivenda. Aquesta pro- lucionaris d'un mes enre- la vida dels gironins i que cles? Per què es resisteix a i no s'assenyala el lloguer
posta fou aprovada amb ra, que anomenaven par- vulgui resoldre el desastre fer pagar lloguer als nous que han de satisfer els pola conformitat o benevo- tit de la contrarrevolució e c o n ò m i c m u n i c i a Esquerra
Republicana, pal a costa precisament dels
lença de laC.N. T.
avni
li
donin
el
vist i plau llogaters. Però el que ja ens
Tothom sabia i coneixia
en
afers
que
precisament
la situació econòmica del
sembla impossible de creure,
nostre Ajuntament. Però no afavoreixen els inte- és que la C. N. T., organit*
el que ningú hauria sospi- ressos de la classe treba • zació sindical obrera, estitat fos que la seva solució lladora. Es que aquesta gui conforme amb aquestes
Del nostre servei especial
estès en l'augment dels benvolença va compensa- solucions, i que no digués ni
. lloguers, com si la c>asse da amb la cessió de la Pis- paraula quan ahir es plantetreballo dora visqués molt cina Municipal al Comitè jà al salo de sessions.
d'Espectacles?
folgadament.
Mala actuació ha comenLes operacions als fronts d'Aragó.- Crisi a la
Per comptes de cercarEls obrers gvonins, que çat l'Esquerra al nostre Ase un millorament en els segueixen d'aprop aques juntament. Quan tothom es«
Generalitat. Dilluns ha d'haver-hi Govern - ha
ingressos a base d'exigir ta confusió municipal, en perava solucions més justes
dit el President Companys -. Altres notícies
que tothom pagui lloguer el seu dia sabran plante- dels homes experimentats de^
i que es faci segons les jar les coses en el seus la política, ens surten ambj
. s'observaren a la part de maniobres internacionals,
desemmascarar l'acord d'una proposta qu
condicions i comoditats termes i
BAISCEÍL·ftlA
Plasència. Els nostres avia- reitera el seu ajut decidit
del pis, s'apetia a una la política de favor mutu. és» tot un fracàs. Però és qu
dors descaregaren algunes al Govern de la República
Esquerra és possible encara creure'
mesura fàcila de propo- Mentrestant
COMUNICAT OFICIAL bombes de positiva eficà- i la seva ferma decoisió de
cia, i causaren diverses bai- lluitar al front i a la reRepublicana
segueix
gosar-se i difícil d'aconseraguarda, sense regatejar
vernant
amb
satisfacció
guir-se. Es que l'actual
Barcelona, 26. — En e. xes als facciosos.
A
la
caretera
d'Esqueda}
cap
esforç fins al triomf fiAjuntament,
comunicat oficial d'avui es
Ajuntament vol desco- en el nostre
Consell
Municipal
a
Lupinyèn,
sofrí
també
l'enal.
diu el següent:
nèixer que hi ha dotzenes encara qne sigui amb la
Res de nou a tot el front; nemic els efectes de 1 acció
de nous rics que ho paguen caritat d'uns vots passius
dels nostres aparells. Le
***
CONSELLERIA DE
lloguer i que si en paguen de la C. 2V. li, que mai li
nostra
aviació metrallà un
Sarinyena, 26. — Durant
CULTURA I PROPAcomboi
que circulava per
no equival a l'aigua que mancaran si sap presenla nit passada es registraGANDA
aquesta
carretera, al qua}
consumeixen? Es que VA- tar-se-li sempra amb cara
ren accions d'interès en els
de
bon
noi
i
de
rival
del
causà
moltes
destroces.
juntamenl no s'ha donat
diversos sectors del íront.
Aquesta
Conselleria
fa
Altrament,
no hi haguí
En alguns punts, hi hagué
compte que hi ha dotze' P.S V.
avinent que ha rebut unej lleuger tiroteig sense conse- acció rellevant en tota la
Ha estat atès al Dispensa** *
nes i dotzenes de locals
";arjes que la Conselleria de qüències que no h a alterat resta del front.
ri
municipal,
Josep Vendrell,
Provisionalment, aquest pefensa de la Generalitat
ocupats per tallers i em
en
el
més
mínim
la
situade
33
anys,
de
ferida incisa
preses
collrctivitzades arbitri —que es fonamenta ta editat, amb la finalitat ció de les forces republica- MANIFESTACIONS DEL
en
!a
cama,
per
haver estat
que no han pagat des del en un Decret del Conseller ie facilitar noves dels que nes.
PRESIDENTI COMmossegat per un gos
PANYS..
dia de la incautació? Uns de Finances (D, 0 . de 3 de ttuiten als fronts de guerra
La part nord h a estat la
També fou atesa Joaquima
ils
seus
familiars.
que h a donat senyals d'alcóm duraran els privilegis febrer) - consistirà en un 45
Aquesta
tarja
només
s'h£
Teixidor
de ferides en )a caBarcelona, 26. — Aquest
guna activitat durant tot el
per cent del valor amillerat
dels nous rics?
:e fer que emplenar-la i a-1 mati.
ma
i
el
cos
per ésser atropemigdia
el
President
ComDissortada fou la dispo- de les finques urbanes.
•eçar-la, sense cap segell
panys
h
a
rebut
els
perioUna
esquadreta
d'avions
llada
per
un
camió.
L'arbitri podrà augmenla Conselleria de Defen- lleials atacà algunes con- distes, als quals h a manisició que es dictà dies enrera, obligant a pagar dos tar-se fins a un 70 per cent i a on seguidament els do- centracions enemigues que festat el següent:
Havent efectuat el Direc"S'ha plantejat la crisi.
lloguers en un sol mes; si així ho acorda l'Ajunta- "* aran totes les dades que
tor
del Centre Sanitari InterTenia jo un vot de confianperò, aquest darrer acord ment per motiu d'obres esEs
posa
en
coneixement
ça per a què la plantejé^. coraaroal, una visitp d'ins—pres ahir—és dels que pecials que beneficiïn a un |de tots els ciutadans que en
Internacional
quan ho cregués conve- pecoió a la Piscina de Girona,
sector
o
barri
determinat.
difícilment es digereixen.
tfnecesitin que poden passar
Comun i s t a
nient. Aquesta crisi s'ha de acompanyat del Químic MuSegons
la
proposta
aproIper la Porteria d'aquest AEsquerra Republicana
resoldre de cara al poble. nicipal, hom deu constatar^el
vol trampejar la situació vada, l'Ajuntament podrà * juntament, en la qual elf
A dos quarts de nou del seu perfecte estat i funciona-

Inf ormació

telefònica

N o tic iari

PSU

efectuar el cobrament per via l'serà lliurada.
judicial, apropiant-se del 20
per cent dels ingressos de fD'interès per a ïes trameses a Madrid
tots aquells qu > es considerin
Es
recomana
a tots elv>
morosos o sia que no vulguin
mites, Corporacions, parpagar l'import del lloguer.
culars, e t c , que trametir
També l'acord preveu que
omissons a Madrid per rj
l'Ajuntament podrà sancior lliuraments de queviu}
nar amb penyores de 200
s i altres articles de priora necessitat, tant pel?
pessetes als esmentats moroe lluiten a les trinxeres
sos.
per la població civil
Aquesta Ordenança, pel
e en arribar a la capità)
que poden veure els nostres
posin en contacte amb la
leotors, té totes les caracteelegació del Comissariat
rístiques d'un document de* Jle Propaganda de la-Gener
sastrós, per qua i vindrà a di- Halitat, carrer Serrano nu?
ficultar encara més la vida nero 18, on se'ls donaré
ota mena de facilitas peif
dels ciutadans gironins, puix
ajudar-los en llur tasca.
que se'ls sotmetrà a unes
k
k

Com]
Ha aparegut a Girona el
número 6 de la revista «Com-!
panya».
Ja l'has adquirida camarai
. da gironina?
Es la única revista
quada per a tú catalana anti-1
feivista.
Col·laboren a la seva r
• dacció companyes de totes
lea organitzacions antifeixis-í
tes desitjoses de que siguif
llegida per totes les done^|
en general.
Pcts adquirir-la en el
quioscos de la nostra ciutat.

*

*

*

laa
_

smJL C o m i t è
Acgvaesrtn é s I n r «so
>

lsa C.rV- M . p«x?» a*
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Avui, a les 10 da la nit: vespre parlaré per ràdio. EJ
íieunió d'activistes de cèl» dilluns h a d'haver-hi Govern."
lules.
Després d'aquestes breus
Demà, 27, a Vs 10 dol mni
però
expressives paraules
tí: Reunió de la FÍ-PCCÍÓ Fi i*
í el President Companys s'ha
dical d'Edificació.
acomiadat dels periodistes
Reunió extraordinària de
les troikes deies còl'lules'del
Radi l.er que a continuació
s'esmenten:
Cèl·lula n.° 1: Dimarts a AJUDA ENTUSIÀSTICA
les 10 do la nit.
AL GOVERN
Id. n.° 2 : Dilluns a les 7 de
Madrid, 26. — S'ha reunit
11 tarda.
el ront Popular de Madrid
Id. n.° 3: Dilluns a les 7 de i després de despatxar dila tarda
versos assumptes per a reId. n.° 4: Dimarts a lea 10 forçar les relacions delí
de la nit.
partís que l'integren, acori.
Id. Funcionaris Munici- dà fer públic el segWent tepals, Dimarts a les 10 de la legrama enviat al President
del Consell:
nit.
"Amb abstenció dels comId. Funcionaris Justícia,
panys de la C. N. T., F. A. I.
Dimecres a les 7 de la tarda i Joventuts Llibertàries pen
Id. Taller de confecció, Di- dents de la resposta al projous a les 7 de la tarda.
letariat mínim per ells preTotes aquestes reunions sentat, el Front Popular de
tindran lloc al local del Par- Madrid, a la vista dels esdeveniments del Nord i les
tit.

ment sanitari.
COOPERATIVA OBRERA.
POPULAR DE CONSUM
L'cESPERANÇA G I R O NINA»
Aquesta Cooperativa convoca a tots els seus socis a la
Reunió general ordinària
que tindrà lloc e) proper dimarts, dia 29 dol corrent, a
les nou de la vetlla, en el
«Centre d'Unió Republicana», Oarrne, 13, per a tractar
de la següent ordre del dia.
Lectura acta anterior.
Renovació de Junta, Vigilància i Compres.
Nomenament de dos Revisadors de comptes.
Assumptes generals.
Per la importància dels assumptes a tractar se us prega en gran manera no hi
manqueu.
Giroua juny 1937. — La

Junta,

Kedaccíjó i Administració:
Alvarez de Castro, núni 7
Telèfon, 574

PREUS D E SUBSCRIPCIÓ:
Girona, un mes
s'50 ptes.
Fora, un trimestre 7*50 "

m M i l i Mtímn 0.U t tumtim ie la OJLT,

Joventuts Socialist
ïviorvoi»ou 1937
Piscina, què?....

iükma.1»

La censura s'encerva im-\ els censors ni molt menys,
pacablement en nosaltres^ però ens extranya que er
"LA HORA" i "EL COM-uns moments en que totí
BATIENTE" la sufreixen nom sap que el POUM és
cada dia. Ahir suposàvem autènticament contrarevola finalitat del qual és la que el motiu radicaba er
mateixa dels antics monor la manera vella d'enjudi- ljucionari i els seus diri-,
polis. Quan es varen crear ciar l'energia reb.osa.nt de gents enemics, sense dub-<
els monopolis de la vella la Joventut. Aquesta be- tes, no solament del règin»
dictadura varen sortir-ne nèvola congentura devem sinó de la causa de la lli-»
perjudicats els petits bur- canviat-la en una sospita bertat, la censura ens pri»
gesos, en els monopolis nous més greu: la de que entre va de publicar, inclús 9
en sortim directament per- e^s que remenen el llapis Girona, articles i manxej>
judicats els treballadors. U- vermell es troben enemicf tes que desenmascaren a
na cosa que nosaltres férem de la nostra Joventut.
aquests trotsquistes al seri amb tant d'anhel cuidàNo és per polemitzar amb vei del feixisme.
vem ens la prenen. Les recaptacions fins ara sabíem
i el que no ho sabia era per
què no volia, on anaven KSl
però d'ací endavant ni dret
tindrem a saber-ho. Aixç
En moltes poblacions dí ganitzat disturbis i violendeu éser per estímul: perquè perdem les ganes de Itàlia continuen les pro» tes col·lisions amb la politestes per els succesof cia i s'ha hissat la bandefer res.
d'
Espanya. Es tenen notí-; ra vermella en alguns edi*
Monopoli 1937 i en plena
cies
de que últimament £| flcis.
revolució contra el capitala Ciutat de Parma, amt
Hi ha vint ferits is'haiÇ
lisme. Visca!
ocasió de la marxa de practicat més de 200 denous "volutaris" s'han or- 1 tencions.
MAG!

Aquesta és ia pregunta qual estava integrat pels Uades per un preu molt inLa nostra piscina, si ai dir socis fundadors.
ferior al que paguem acnostra no ofenem a ningú,
La piscina a Girona, no tualment tot i que ara no
què és: Empresa Municipal hagués esdevingut mai rea- hi ha ningú que s'hi faci
o bé d'algun sindicat parti- litat, a no ésser una munió cap casa. I tercer: Que acuiar? He llegit que el
de jovent i amants de l'es- questa Piscina que amb tan
"Sindicato Publico de Es- port que, fa ara cinc anys de cura procuràrem es conpectàculos Públicos S. A." i quan es parlava tant de servés bé, a mans de geni
se n'havia incautat. I tot projectes, van unir-se i fro- que sap el que és una guiseguit m'he posat a pensar maren el ja esmentat pa- xeta, però que també saben
perquè s'han incautat d'e- tronat, començant a cotit- el que és una Piscina, poUa i amb quin dret. A la zar tot seguit, encara que dria ésser que el proper any
primera pregunta Ixi he les obres per a la construc- ja no servís ni per a rentrovat la resposta. S'han ció de la mateixa no havien tar-s'hi els peus.
incautat d'ella ara, perquè començat.
En temps de la dictadura
és ara que produeix. En a- , Una vegada acabada la renegàvem dels monopolis
llò que es refereix a la se- Piscina, els membres d'a- els quals, sense mirar aqui
gona tinc de donar-me per quest Patronat continuaren (perjudicaven obraven sots
vençut, ja que no crec que cotitzant i actuant ;ia que un sol objectiu: tot per ells)
ni el referit "Sindicato etc. eren ells els únics que amb Avui, com en aquell temps.
etc." ni ningú, tingui dret matèria tècnipa sabien çc hi han els mateixos monoa incautar-se'n legalment. que era una Piscina.
polis, i algun posat de nou
Així és, que en segons
I ara, venen uns senyors, el qual per millor obrar, es
quins països, en poden dir i sense
encomanar-se a nin cobreix sota un nom revo"incautación", quan un es gú, Se "n'incauten"
com si lucionari, més modern, però
queda una cosa d'un altre es tractés d'un vulgar
però a aquest acte, aquí a ma, explotat per un cineburCatalunya l'hi donem un gès. S'incauten, posem-hc
altre nom.
així, d'una cosa feta pels
La "nostra" (amb per- treballadors, perquè si es té
mís) piscina, era una em- a bé mirar la llista dels qui
| me!!! Per la victòria!!!
La -J.S.U. demana la rà pertanyen a l'any 1931. LE- manquen, reserves del tot
presa que l'explotava, però feren possible que a Girona
%
Mobilització general de Ioxèrcit
del
poble
necessita
imprescindibles,
i
que
e
pida
incorporació
als
renaquesta empresa depenia i hi hagués quelcom més que
ta la Joventut, Tots els horeserves
i
tots
tenim
l'obli~
Govern
té
l'obigació
de
mogles
de
l'Exèrcit
Popular
de
tenia de dar raó de tot ço projectes de piscina, es veumes
útils al front!!! Incorgiació
ineludible
de
facilitotes
les
lleves
compreses
bilitzar
perquè
la
Joventut
que allí s'hi efectuava, aJ rà qui varen ésser.
tar-les,
no
és
possible
que
poració
imediata de les lleentre
1930
i
1937,
ho
vol
i
ho
demana
per
patronat de la mateixa, el
Estic més segur, però, que
la Joventut de Catalunya col·laborar en l'ajut a Euz- ves del 33, 32, 31, 30 i 37.
Fins
la
data,
ja
d'una
això ha estat fet sense mi- manera tradicional, el fron vegi impassible la mobilit- H;adi, a Madrid, a Còrdova, La Joventut ho vol i el Gorar res. Ni per què ni com d'Aragó s'ha mantingut en zació de grans masses de d'una manera efectiva i in- vern no deu desoir-la.
funcionava.
UNA PUBLICACION DE EX
la més desesperants de les JToventut d'Espanya i en tensa i no d'una manera
El Secretari Militar de1
L'únic cpmprensible ha- immovilitat; deu mesos en primer terme d'Euzkadi platònica com fins a la da- Comitè Executiu de les JoTRAORDINARIO INTEgués estat que la incauta- els que Catalunya no hs sense que el nostre aporti ta.
RÈS.
ció fos per part del Consell portat tot el que devia; el contingent d'homes que
Per l'ajut a Euzkadiü! ventuts Socialistes Unificleu
i
pot
aportar.
Municipal,
ja
que
aleshores
Somos la organizacion de
Per acabar amb el feixis- cades,
combatent
ardorosament
la Juventud. Informe de seríem tots els ciutadans com era el nostre deure
Si el Govern es decideix
Santiago Carrillo en el Co- els beneficiats, però en el per ajudar a tots els fronts a realitzar la mobilització
mitè Nacional de las J.S.U cas present és solament una d'Espanya que es veien a- pet tenir la seguretat que
part determinada. I els que menaçats per l'ofensiva no farà res més que satisUna política justa.
Los escisionistas desen* amb el nostre esforç iérem que el feixisme portava a fer els anhels de la majopossible la seva construcció cap.
mascarados.
ria de la Joventut catalana
La lucha por la unidac, ens podem trobar ara en Per fi, s'ha començat a que en. veritat desitja inrm
varis casos. Primer Qu? veure una mobilitat en el corporar-se a la lluita que
nacional e internacional.
Prente a los enemigos de haguem de pagat por uti front que tant de temps ha per defensa de la nostra
El periòdic "Trevail" de envia, a través de les fronla unidad, nuestro balan- Utzar-la més que algun, que romàs inactiu, aquesta mo- pàtria sosté la Joventut esquan nosaltres hi treballà- bilitat acompanyada per panyola i a la defensa de Ginebra publica una in- teres suizes, armes a les
ce de trabajo.
vem
ell es reia de la nostra les ofensives que l'Exèrcit la qual, volen col·laborar formació de les activitats dretes franceses i sembla
Precio, 0'25 pesetas.
bona
fe. Segon: Que siguin republicà porta a cap er intensament els joves ca- amb que la Gestape ale- probable que aquestes prePEDIDOS A EDITORIAL
augmentats
els preus com els fronts del Sud, en els talans. El nostre país està mana sosté el sabotatge i parin a França un cop de
J. S. U.
en
els
cinemes,
que quan fronts del Centre, en els de en perill, els joves cata- espionatge en Rússia i caràcter militar del maGobernador Viejo, 18. —
els
explotava
un
burgès
era Madrid, Guadalajara i la lans volen defensar la nos- França.
teix tipus que el d'EsTelefono 14.277 y 11.278 3
possible
assistir
a
les
vetDlstribuidora Paz, 42,
resistència heroica dels tra pàtria. Cal que el go- Al meteix temps Itàliç panya.
fronts del Nord, en primer vern ho tingui en compte
lloc el país basc que ja ha Es arribada ja la hora
En les brigades de xoc, nosaltres serem els millors mobilitzat les seves lleves de què Catalunya també es
a Espanya no sola- situi en e lloc que li perto- L'autodeterminació dels pobles és un principi bàsic
obrers, els millors treballadors. En aquestes briga- També
ment s'ha mobilitzat les ca i cal que en aquest as- de les teories marxistes. Sota quin pretext, doncs,
des, els joves socialistes unificats tenen la tasca fo" lleves del 33 i 32 sinó que pecte mobilitzi totes les lleque siguin necessàries le'ns pot considerar enemics de la llibertat de Ca-j
namental de donar exeniple, l'han donat en l'Exèr- ja es troben incorporats els ves
soldats de les lleves que per crear les reserves que talunya?

Tota la foventut em peu de guerra!

cit, a la marina i a l'aviació.

...a Girona el P. 0. U. M. í la I. C. 1. deoen ésser mes honrats!
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