COMBAT

E ANTIFEIXISTA DE GIRONA "Los
Somissid de Profeimenís
Es fa públic que resta lliure la
venda de gasolina a particulars, fixant, pero, la quantitat máxima de
40 litres. P e r a adquirir una quautilat superior a l'assenyalada, será
necessávia l'autorització

d'aquesta

Gomissió.
(yirona, 8 setembre del 1936.

Llísla de donatius pels milicíaos que Huiteo al íront
METAL'LIC
Maria Meléndez, Pedret 13

10'—

Geroni Planella
Ramón Cadenas

10'—
25'—

Josep Torres Cornelia
Josep Gibert
Jordi Gibert

5'—.
15'«—
5'—•

Gonzal Gibert

5' —

Josep Quintana
15'—
Emili Grau
2'—
Comité Federal i Comité An-

dustria de la Edificación de Gerona
y su radio a la ASAMBLEA MAGNA que se celebrará el miércoles
dia 9 a las 7 de la noche en el Teatro Albéniz con el siguiente orden
del día:
•
1. Lectura del acta interior.
2. Nombramiento d e mesa de
discusión. Los delegados del pleno
provincial informarán del mismo.
3. Nombramiento de los cargos
de J u n t a que faltan,
4. Nombramiento de 4 compa"
ñeros para Secretariado del Comité
de relaciones Intercomarcal de la
EDIFICACIÓN y que a l mismo
tiempo actuarán en el Comité Comarcal.
5. Asuntos generales.
Camaradas debido a la importancia del acto y a la responsabilidad para todos los obreros de la lo*
calidad, que emanan del mismo recomendamos la puntual asistencia
y que no falte nadie.

10'5'—

Joaquim Massa

5'—

Germanes Morillo
25'—
A la memoria de la nostra

E L COMITÉ

Suscripción

MERCADERIES

Recaudado
. »
»
»
»
»

Autoni Pujol, Josep Amich i Josep
Vinyes, 1 sac d'arrós i 3 sacs de
carbó.
R. Guich Carol, 2£ gerseis de llana,
S'ha de fer remaroar que les
obreros de dita Casa han contribuit a la fabricBció deis mateixos sense cobrar jornal.
Girona, 8 de setembre del 1936.

C. L I .

A. L T.

F E D E R A C I Ó N LOCAL D E SIN-

abierta

las victimas

en pro

del

fascismo
Ptas.

»

M. por
B. por
O. por
E. por
N. por
J . por

Clapés
23'60
Ballovera
4'—
Otero
34'—
Candela
6'65
Salieras
15'—
Bueno
157*50

A. por Sánchez
Total

17'—
257'75

Cuyo importe fué enviado el dia
1 de septiembre de 1936 al Socorro
Rojo de Barcelona y con el destino
arriba expresado.
Sigue la suscripción con
Sindicato de carteros rurales
de la prouíncia de Gerona 59'46
Comité antifeixista de Port
de la Selva
104*75

II. li. T.
Aquest Sindicat del Ram del

concretando de forma seria y deci-

Paper desprós d'haver estat consti.

dida los momentos en que vivimos,

tuit, pesa en coneixement deis seus

invita a todos los obreros de la In-

afiliáis i simpatitzants que les seves

RAM D E L P A P E R

oficines estaran ebertes per atendré
ais companys, tots els dies de 5 a
EN SON R E S P O N S A B L E S
LLURS

AUT O R S .

8 de la tarda a la Casa del Poblé,
Pau Casáis, 4.
Girona, 7 Setembre 1936.
El Secretariat
** *

nització suara dita. La veritat és
que en un calaix particular d'un
empleat de la casa es va trobar al
fer el registre un «dossier» amb fit»
xes, rebuts i llista de socis del
«Grup Sant Narcís» de la F J . C.
(Farsants, Jesuítes, Can alies). Ho
fem constar en honor a la veiitat.
Aquests documenta etc. es trobaren, pero, a casa en Joan Barceló, de la Placa de la República.
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(U. G: T.)
Convoca a tots els seus afiliats
ram d'OFICINES I D E S P A T X a
la reunió que tindrá lloc avui dimarts a les 10 de la nit al local social per a tractar deis assumptes
següents:
Nomenament de la J u n t a
questa secció.

d'a-

Organització de la mateixa.
Assumptes generéis.
Per ésser aquesta reunió de
molt interés, es prega l'assisténcia
de tote els afiliats a aquesta secció.

de

Sindicato Único de la Industria
de la Edificación.
Este Sindicato dándose cuenta

PUBLICATS

CENTRE DE DEPENDENTS
DEL COMERC I DE LA INDUS.
TRIA

(Continuació)

DICATOS ÚNICOS

DELS ARTICLES

A, Gomis

Subscripció
en pro MUícies antifeixistes i orfes de les
victimes
que está ocasionant
la lluita de
la nostra térra en defensa de la
Llibertaí i de la
Democracia

SOCORRO ROJO I N T E R N A CIONAL (Secció Catalana)
GIRONA

filia
5'—
Recapta feta en el mitin g Socialista del divendres
17905

Casa Plaja, 12 calcotets tela.
Ramón Fogueras, 4 dotzenes de
mitjons.

Gerona, 7 Septiembre 1936
Por el Comité,
El Secretario,

Quedan vuestros y de la oauta.

tifeixista de Sarria de Ter 520'—
Emili Fulla
Anton Montier

lo recaudado por el Sindicato Nacional de Telégrafos.

NOTA D E L

SINDICATO

NA-

CIONAL D E T E L É G R A F O S
(Sección de Gerona)
Por disposición del Comité Ejecutivo Nacional, la recaudaoión pro
Milicias antifacistat recaudadas este mes y que asciende a la cantidad
de 766,25 pesetas se ha remitido a
aquel organismo superior a fin de
que este haga la entrega total de

Ptes.
Suma

anterior

41.07786

Personal casa Balmes (segona rooaptaeié)
Miquel Franch
Recaptat partit fútbol celebrat el dia 4 del corrent
a Pont Major
Producto de la funció cele"
brada el dia 6 setembre
corrent per «Assooiació
Art d'Imprimir i Ane"
xes»
Agrupació Amics del Tea"
tre, producto obtingut
festival celebrat en 30
d'Agost al Teatre Muni •
cipal

«Los Aguiluchos» aquest matí

inten» foc de metralladora i fuaell

han efectuat una operació de cástig
sobre Chinchilla. Tres centúries
d'aquesta columna han obert un

havent causat moltes baixes a l'ene»
mic.

A Oviedo resten solament en peu
alguns edíficis
En el front de Talavera es combat
acamissadament
Una gran victoria de la caballería
lleial a Don Benito
Els Alcassers de Toiedo totalment
destruits per l'artilleria
El bombardeig sobre Oviedo
continua sense interrupció. No hi
ha ni un sol edifici que no presentí
senyals d'haver estat tocat per l'intents foc de cañó que li dirigeixen
les forces lleials. .
A Sigüenza ha estat resistit un
atac contra les nostres avancades
que ha causat moltes baixes a l'enemic.
A Osea encara resisteixen alguns nuclis rebels que es neguen a
lliurar»se, pero que din tre poo cauran a les mans de les forces que
combaten en aquell sector.

Subscripció

pro Hospiials
sang

78'

Suma anterior

200'

278'40

500'

300'

100'

Miquel Franch
Soledat Marqués i Josep
Aluart, encarregats deis
festeigs deis oarrers de
Canaders i arrabals import recaptació
Comité antifeixista i Centre República Federal
de Sarria de Ter
Emili Fulla
Antoni Montiel
Familia Planas
Germanes Murillo

FRONT

SUD

Extremadura.—A T a l a v e r a
aquest matí ha comencat uu violeut
combat que a l'hora de comunicar
encara continua. Les forces de la
República porten la iniciativa.
E n Don Benito la oavalleria
lleial ha efectuat una carga sobre
l'enemic i ha fet presoners quatre
oficiáis i soldats Així mateix ha
agafat material de guerra.
L'Alcásser de Toledo és violentment canonejat per les nostres tro.
pes. Els facciosos roben sense contestar el nostre bombardeig. Aquest
des que s'ha comencat no ha parat
ni un sol moment.

SESSIO

150'

520'

27840
10'

43.950'91

F E D E R A C I O LOCAL

Sessió ordinario de Pie. del dio 9 de
Setembre del 1936
O R D R E D E L D I A P E R A LA

25'
Total

AJUNTAMENT

12'50

10'
5'
5'
25*

Agrupació Amics del Teatre, producto obtingut
en el festival celebrat
en 30 d'Agost al Teatre
Municipal
Josep Ciurana

de

67.136*56

Ricard Garriga

Per un dia d'haver Empleáis d'aquest Ajuntament a excepció de
Guárdies Urbans de
dia, Vigilants d'Arbitri
i Peons neteja, els
quals ja ho han fet per
a altre conducto, el cap
de la Guardia Urbana
Salustiá Romero, el
cap de Brigada Arbitri
Josep Torrent i Vigilant Joan Hostenc ,
constant en la prese ut
subscripció amb un dia
dhaver
i.416'40
Total

Aguiluchos" es destaquen
per la seva labor ofensiva

62'75
12'60

Subscripció oberta per la
Assooiació Funcionario
Municipals
comarques
gironines:
Assooiació de F . M. de
l e s C . G.
Unió d ' Empleats de
1 ' Escorxador Municipal
De l'empresari deis ser"
veis d'acarreig de la
neteja pública, Felip Girones

Noticies de darrera hora

68 252'45

DE SIN-

DICATS
(Secció Pintors)
Es convoca a tots els afiliats
d'aquesta Secció a la reunió general extraordinaria que tindrá lloc el
proper divendres, dia 11, a les 8 de
la vetlla en el seu estatge social.

Llegiuipropagueu

COMBAT

De Governació.—Sobre
jubila,
cions, excedénoies, i cessantie.s de
personal.
Sobre nova plantilla de la Guardia Municipal.
Sobre reorganització del personal de l'Escorxador Municipal.
Sobre millores a la Brigada de
Neteja Pública.
Sobre execució de l'acord d'in*
compatibilitat de carrees.
De Finances.—Sobre
bases de
conveni amb el ciutadá Josep M. a
Pérez Xifra.
Sobre indemnització a l'Ajuntament deis perjudicis ocasionats
per l'administració eclesiástica del
Cementen.
Del Delegat de
l'Escorxador.—
Sobre reforma a efectuar en l'Ea.
corxador Municipal,
D'Urbanització
i Sentéis
Públics.—Sobre portada d'aigües a
Montjuic i urbanització de la muntanya.
Sobre cessió parcel'la de terreny a la Generalitat de Cataluuya.
Sobre continuació del mur del
passeig de Canalejas.
De la Delegado de
Cemenliris.
Sobre destí de la ex.capella del
Cementiri per tomba deis martres
de la llibertat.
Precs i preguntes.

