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Geni avions sofá el ce!
victoria i son abatut:
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Refugis i jardins
Anys enrera, l'Ajuntament construí mi petit Jardí per á la

Infancia en un Uoc escaient de la ciutat. Hom hi veía a l'hivern in-

fants que jugaven o vellets que prenien tranquil.lament el sol.

Era una nota plácida, digna d'ésser recollida per un poeta com

Fautor deis Miserables.... Qué ha passat, ara? El Jardinet ha desa-

paregut i hom veu grans munts de térra tot a l'entorn. Uns obrers

hi treballen atrafegats: hom diría, de bell antuvi, que fan exca-

vacions a la recerca del passat. Qui hauria pogut preveure, un any

i mig enrera, que el que fou constru'it per a esplai deis infants se-

ria destinat a inajornables necessitats de guerra?...

La gent docta i la gent senzilla <I|¿ sovint que no hi ha res

de nou sota el sol, que la Historia es repeteix, que les coses velles

tornen... Certament; aHíií la vora hi hagué lluites sagnantsen al-

tres époques i, a principis del segle passat, en dies oratjosos per a

Europa com els dará, lia ciutat hi fou heroicament defensada pels

gironins. Després,' amb motiu de les guerres civils, es sentien allí

les descárregues deis afusellaments...

Avui, com hem dit, per imperatius indeclinables de la guer-

ra, ha estat destru'it el petit Jardí. En aquel! indret on jugaven plá~

cidament els infants, part de la població civil podrá refugiar-se, com

si fóssim en els temps de les cavernes, contra el perill de bombar-

deig deis qui, en Uur follia de sang i destrucció, atempten contra

les nostres llibertats i contra la independencia de la patria que no

pot morir.

S'acabará un dia, tard o aviat, la guerra interminable: saca-

bará amb la victoria de l'Espanya republicana i democrática, ger-

mana de Franca i de tots aquells altres pobles que- senten, per da-

munt de tot, la dignitat d'ésser lliures. I aleshores, en lloc deis refu-

gis que rememoren-—en plena civilització!—, époques de terror i de

salvatgisme refinat, hom tornará a construir, en aquesta "térra de

gestes i de beutat" que és la Girona Immortal, nous Jardins de la

Infancia, sense plányer-hi res per alls infants... i per a aquells altres

infants que son els vellets.

Tornaran a jugar llavors els petits al sol, sobre la sorra neta,

enmig de flors i arbusts. Hi haurá uns llibres a má per ais mes

grandets. Regnaran a la nostra térra pau, justicia, llibertat i tre-

ball. I hom recordará de tant en tant aquesta nova guerra d'inva-

sió deis pobles d'Iberia com un d'aquells pesombres esgarrifosos

que no han de tornar mai mes...

GARLES RAHOLA

El f et del moment

E. R. C.
COMITÉ COMARCAL DEL

GIRONES

Aquest Comité assabenía a to-
tes les Entitats i Centres adherits
i simpatiízanís que disposa d'un

imüortant "Estok" d'ensenyes
"PER CATALUNYA" a dispo-
sició de les mateixes.

Per Comandes al Centre d'U-
nió Republicana, de Girona, Car-
me, 13.

AL SERVEI DE LA
NOSTRAGUERRA

Ens cal ressenyar avui, en aquesta
secció, l'actuació de les grans actrius
que posen per damunt de tot el seu en-
tusiasme i la seva fe en Fesdevenidor i
en la justicia de la nostra lluita i que
estant escampades arreu del món; i que
aimb la seva actuado fan patent llur
ajut al Govern legal de la República
Espanyola.

La gran actriu catalana, Margarita
Xirgu que mesos enrera voiia suspren-
dre els seus contractea que tenia a A-
mérica, está realitzant en les terres Sud-
Americanes una tasca patriótica i de re-
sultats veritablement satisfactoria per
al descapdellarnent de la nostra guerra,
î a suspensió de Tesmentat contráete
era amb l'únic i exciusiu propósit de ve-
nir a Espanya a compartir amb eis seus
germans els doiors i els sacrificis que
comporta tota guerra i mes de l'enver-
gadura de la que estera soslenint.

No obstant, davant de la decissió pre-
sa per la gran actriu, el Consell Nacio-
nal del Teatre va decidir que la tas;a
de la nostra gran compatriota era rnolt
mes convenient que ios esmergada en
les terres allunyades deis camps de llui-
ta . I la nostra Margarita Xirgu, la
gran actriu catalana; l'actriu que és
una de les mes volgudes del món per les
seves dots personáis i una de ¡es que fan
vibrar amb mes intensitat ais públics
entesos en les interpretacions de les
grans.obrers del teatre mundial, resta
en les terres Sud-Americanes com una
prova pa'esa del que significa el desen-
rotllament de ia nostra guerra. La figu-
ra de Margarita Xirgu és l'exponent i
és la veu de la nostra raga que en les
terres -germanes í'a sentir amb tota in-
tensitat els anhels Mes vibracions d'una
Patria 1 amb esperit de lluita i amb una
fe segura en ei triomf de la nostra cau-
sa.

Heus ací, plasmada en llur bella rea-
litat i en llur anhel vivificador i enco-
ratjador, quina és la tasca digna i pa-
triótica d'una de les mes grans actrius
catalanes que, amb un esperit de sacri-
fici, posa el seu art inigualable al servei
del poblé. Heus ací, també, quin és l'a-
jut que l'art presta amb tot llur calor
a l'únic propósit de foragitar del nostre
sol les hosts sangináries de Hitler i
Mussolini i que fará també possible
que puguem edificar sobre els ciments
de fang i de sang de la nostra guerra,
la futura societat espanyola, exemp'e
i guia deis demés Estats amb anhels
de progrés i de llibertat.

H, ROURA TúNEU

La guerra a tots els fronts

CONTINUA L'OFENSIVA FACCIOSA AL SECTOR DE

MONTALBAN

EL NOSTRE EXÉRCIT SEGU! EL SEU ATAC A LA MUELA

DE TERUEL

EN UN GRAN COMBAT AERI DE CENT AVIONS SOBRE

TEROL FOREN ABATUTS AHIR SIS APARELLS

FACCIOSOS

COMUNICAT OFICIAL

EXÉRCIT DE, LLEVANT. — Pre-
cedida d'intensíssima i continuada ac-
ció d'aviació i artillería, 1'ehemic pros-
seguí ahir amb tota violencia la seva
ofensiva contra les posicions de la zo-
na nord d'aquest Exércit, i ha ob'igat
les nostres forces, que abans d'ahir nit
es retiraren de Sierra Palomera, a efec-
tuar un rep'egarnent. Ha restat en po-
der de l'adversari el poblé d'Aifambra.

Al sector de la Muela de Teruel, la
infantería republicana ha conquistat la
cota 1065. propera a la 1040, presa a-

j bans d'ahir, i ha rebutjat brillantment
I diversos contraatacs.

A les onze del matí d'ahir hi hagué
sobre els voltants de Térol un gran
combat aeri, en el qual han intervingut,
sumats els dos bándols, mes de cent a-

¡ parells. Els nostres "caces" han aconse-
j guit abatre tres monoplans alemanys.

A mes, les bateries antiaéries han tom-
bat un "Junker", que ha caigut prop de
Corbalán; un "Savoia", que s'ha escla-
fat a Cerro Gordo, i un tercer avió ,de
marca desconeguda, el qual ha anat a
caure fora del nostre camp.

ALTRES EXÉRCITS. — Res de
nou.

Mes respectes de Salamanca

AHIR FOREN BOMBARDEJADES FIGUERES (10 MORTS,
10 CASES DESTRUYDES); ROSES (2 MORTS I 1 FERIT);
VILANO VA I LA GELTRÚ, I AMETRALLAREN UN TREN

DE VIATGERS EN EL QUAL FEREN VICTIMES

El Ministeri de Defensa Nacional
dona ahir el següent comunicat:

"A les g'2o del matí han estat bom-
bardejades simultániament per sis a-
vions facciosos Figueres i Roses, A Fi-
gueres han resultat deu rnorts, i han
quedat destru'ides deu cases. Les victi-

mes a Roses han estat dos morts i un
ferit .

A les I9'4i ha estat objecte d'una no-
j va agresSió Vüanova i la Gelírú per un
• aparell que, després de Hangar tres bom-

bes, ha amctrallat un tren de viatgers,
j i ha causat entre ells algunes victimes".

DES DEL 13 DE FEBRER DEL 1937, BARCELONA, CIUTAT

OBERTA, HA ESTAT BQM8ARDEJADA 23 VEGADES

EL BALANC SON 918 MORTS, 2.S49 FERITS I 863 CASES
DESTRUÍDES

Barcelona, 8. — En unes tnanifesta-
cions fetes al President de l'Ateneu
Professional de Periodistes, 1'Alcalde
de Barce'Qna ha declarat que, des del
13 de febrer del 1937 que fou bombarde-
jada pe rprimera vegada la nostra ciu-
tat, n'ha sofert 22 mes .El nombre de
morts ha estat de 918 i el de ferits 2.549,
aixó sense comptar els ferits Heus que
no han estat registráis oficialment. 3.367
victimes produldes per 528 bombes fei-
xistes que, a mes a mes, han causat l'rs-
fondrament, total en molts caros, de

863 edificis, cases ve veinat la majoria.
"Son xifres exactes — diu l'Alcalda de
la ciutat —; les porto gravades a la n:e-
rnória i al cor".

Aqüestes xifres demostren la barba-
rie deis facciosos i l'odi que ens teñen:
pero també son penyora de la solidari-
tat de tots els ciutadans en l'odi al fei-
xisme i de la forga que aquesta solida-
ritat representa per lluitar contra ell i
vércer-lo per tal de conservar les aos
tres llibertats i la independencia del
nostres llibertats i la independencia del
nostre poblé.
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Compreu cubets marca

a totes les botigues de comestibles.

DIPOSITARIS AL MAJOR:

E X A C H
Pau Casáis, 9 ~ G i R O N A
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