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Però any perdut. En començar, tot
era Inseguretat. En. acabar, les coses resten més precisos. Els dos grans
problemes de gUerra I revolució han passat, en els darrers dotze mesos,
pili ccdàs dels fats I han adquirit. pel contrast amb la realitat, ia méll
forta lliçó de modèstia.
·
Hem mirat 111$ pàgines del nostre propi diari del mes da gener del·
t937 - I és clar que els nostres co~legues no estan exempts dal mateix
fenomen - I hem trobat pertot arreu l'irrealisme més fantàsflo En co•
n¡enoar el 1937, encara sembrava que per art màgfo d'acl hauria de sorgir.
un règim social admirable I allioonador per tots els pobles, l qua Ja suor•
ra là guanyarlem amb fogosos discursos llançats amb altaveus des de les
portes. d'Osca.
Dura•realltat la qua ens ha fet aprendre que ni la victòria ni cap modlflca"ló ela l'ordre aoolal. no s'aconseguiria sense l'esforç potent I orga~tlt·
Zl\t per aquest fi. Ea la lliçó del 1937.
H;m après la lliçó en l'Exèrcit. Aquest es bat avui a Terol no solament
1u::.=:- heroisme I Gnergla ¡111ai superades, sinó que hem reeixit a fixar el lloo
de les operacions.
..,'
Oportunament, en prendre Terol, ho vam dir en aquest mateix !Ioc. El
cop de mà hablllsslm del nostre exèrolt podia tenir dues conseqQè,lOies.
L'encaix del cop aense rèplica, com aucc¡;l a Belchlte o el més furiós con·
traataa. En la primera hipòtesi - avui ja descartada - dèlèm que el cop
de Terol hauria provat la 11tanca de -capacitat da reacció de
• Franco, perquè el nom do 'terol ha corragut per tot el món I mes avia, s'ha .exagerat
que no pas dlsminult, arreLI del món, la importància d'aquesta capital de
protJ~~cl~ segona tjlpòtcsi, en at)~r Franco -a Terol, per amor propi, (otos
les seves forces hern tmgut un èxit militar molt més gran que la pròpia
,.,r""-a de Terol. Ele.,"lr nosaltres el teatre de l'ope111cló"decislva de la guerra.
.. u"
Aqucat éS. per ara, el ctls.
Que mai no 1.1'ha guanyat una !;~.ferra amb cops de mà hàbils ni conquerint terrenys d'on l'adversari és absent. ttapoleón I persegul Kututzow
fins a Mos-sense batre'l 1 Wellington fins a Lisboa amb el matei" rec
sultat; pn
guanyt lea guer~ de RIÍ$Sia I CI'Espanya. Les guerres ea
¡uanyen ve
nt l'exèrcit enemio.
'
El cop de mà de Terol com el de Màlaga, Bilbao, o Guadalajara res
no decldlral1 en definitiva. .Sl finalment &'han posat car.a a cara com sembla ols dos edlrcits, un ser'à victoriós I l'altre batut. 1
La nostra fe 1 la nostra admiració es dirigeix vera aquest exèrcit que,
•aavnnt l'enemic, aprofitarà l'oportunitat do batro'l.

..

AHIR~

Diplomàticament l'any 1937, amb tot el seu dolor ens ha portat un e~rl·
dent mllloramant. ¡Per què? Per la mateixa ra6 de modèstia que la va
r.uanyant les nostre¡¡ coses
Aquall ter volar te¡ tos da dret lnternll1llonal que tothom coneixia I
ningú no volia aplicar, a'ha anàt convertint en un slstoma més eflcao nua
é~ el do f~r valer l'argument úa ta nostra causa coincideix amb els In·
t~:rcssos de tÇraot~a
; 1 .,e la nostra victòria. per virtut de la
Censtitució del 931 CJ14! n
tres representem. éa In <~~lctbrla ~ Ja pau
(l;mocdttllliÍ l
r
nsei!líenn·ellmlnació doflnftiva dol conflicte espanyol
d!\ les J1rtOCUpnclons ncclc!~ntaiS.
'"
J Naturalment aquesta IIIQC) de modèstia que hom après ha tlngut prc-:
rumia transcond&n"la en I'Cif'dre lntertor... La revoluoló ha anat· perdent
posicions en el curs del 1937.
1 aqucsi fot, que p'otaer algú mira amb simpatia. t\s un fet creu. Per·
què si bó és ovldent quo la Revolució oàtalana no pot mantenir oertcs poa·
tures Ideològiques, no és manya cert que tamm tots el deure nacional da
S!l.lvar la Rovolucló. De cap manera no hem de consentir la reacció terri•
blo, la topada, que sob~ les nostres masse.. obreres produiria un dornem
allà on t\rcm~.
.
La Revolució es bat amb retirada I perd cada dia, posiclons. Aquesta
reculada obeeix 1l dos grups de causes. Un grup eatà íormat per motius
tllelllcs I d'ordre de conviv~ncia Internacional, I t\s molt natural que actuln, sense que hi podem fer res.
Però l'altre grup d4 causes és únioament Interior I l'hom d'evitar. Ja
hem d1t en altra o~sió que cal fixar modestament, però olarantent, els
ot;ja1)tius do l.l Revolució. Això Ja es féu en el Pla TerredelloS; avui des·
bordat pel moviment regressiu. S'ha de tomar a fer un treball semblant,
1 los posicions elesilles s'han de defensar ~\1 el tornny social, \oom ela so!·
dats defensen lLurs posicions al front. Amb una condició prevla, quo és
la m9.telxa que ocilnpleixen els exèrcits: elegir bó le$ llOSiclons, que s'hlin
de defensar, per ho oiltestar-se a defensar lmpos:;lb!Os, la defensa d'ls
quals ens incapacitaria estèrilment per seguir la lluito.
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rutra part, s'anuncia que per al p~
-"-'
per gener• a. més twuar, per a. la
primavera. . es modificarà l'~ulll
Gabinet Chnmberlr.1n, per t.ril que

eaml~~t~ c:~nm~~o~tl~ elecc1ons
"~>
Se sap 9ue es topo. únb una gro.n
resistència. per al canvi del m!n~e
de l'Aire,'iavorn'ble 11. la. politlcl\ felxisia i cl_el primer lord dc l'.Almim-llat.
,
El ministre d'Afer& Estrangers,
Eden, abans de trasLladar·se a. Olnebra. per a. la reunló dèl Consell de
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Ministeri de DJ:fensa NaClonr..l. Connurtcat oficial de guerra:
'F..XERC'IT DE TEimA.!

LLEVANT. - eom o. conseq\iènct.a. de l'atac enèmtc prosseguit 'lVUi nmb
gran auxili d'avlndó 1 artUleria, hem sofert un retrocés a l'Oest de 'rerol. Lt~s nostres tropes han cedit les posicions que ocupaven al sector de
I.a. Mu(•la de T~rnel.
•
•
El$ jntents d'liitUtracló en.,direoció a là p~ .ban estat rebutja•s per
compk:L"T.nmbé fort'n Tebutjats els at.acs que l'enemic ba. iniciat a la resta

del' ii'Ollt•

COSta. B.ava. francesa, i és probable
. A 11nt~ior de la ciutat prosegueix la reducció
Ía resistència. 11que s'entrevisti amb diverses perso- mi·a'da estnctam.e.ct al Oovern•CivU l al Convent de&fSanta
Olara..
nalit.ats Iràn~ En absèncl• d'Er
A !a zona. ~dels altres exèrcits, st-nse novéta.t.. ,
den, Chamhl-rlatn Undrà al seu càr·
int ·
t 1
t
d'•·!
ree,
ennamen
• a car era •t ers
Estrangers,
dc la qual altres vega.
des s'havia {lncarregat lord Halifax
en semblant.s circumstàncies. El redactor diplomàtic del «Da!iy Ex·
press» fa. notar que aquesta decisió
de Chamberlaln ha cnusat general
sorpresa, ja que Hns ara havia èsíat
lord Halifax el qui s'havia enca.rre:
gat ]nterinament dc Ja cartera d'A·
fers Eslra.Hgers. Però el «Da11y Mir·
rom din que Chamberla.in s'ha en·
carregat tranS.:tòrtament d'aquc.<>t.
· terl
b l'obl
,,,.
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Wa,;hingwn, 31. - En un dl.sc\us famílieS» o el poble de 120 millons
El «Dail~ Express» anunciA. t.atnbé pronunéJat per ràdiG, el mirustrc de d'americans aconsegu.!xi ::Ja Victòria.
qu~ el sots-secret-ari permanent del l'Interior es lliurà n un viol~nt atac Aquesta gent ·és, la mateixa. el po<<Foreign Off!oe», ~r Robert Van.stt- contra. Jrs i".<;e.xanta famllies» que dcr de la qual fou combatut per
t.a.rt, serà pl'()bnblement nomenat acaparen quasi la quarta part del Roosevelt durant · el seu primer
a¡nbalxl\dor en llJlO. gran cnplta.J cu- .cn~ital americà. ~El minit tre apro. mandat 1 que ara estan decidll~ a
ropea, 1 que els su"bstitul.rà en el seu iità el mpment en què, aprofitant abolir el seu poder durant el segon
lloe actual sir Alexa.nder Cadoga.u. ~~dedP! e$ióc&"ltaeool~?~.1:a-n e:nqc
u~
Si la . Nova ~mèrtca opta. pel fel~
1''""""""
Aqui'.SVcanvl tinàr~o. vtritab)e 1mpor- ........, , 1 .,
_
t.àncilh ja que, èQ.n1 sn.p tothOJU, VàD: President ~ t
ilS &J )dSme i i:JS .c~big business», oon~sesittart ha ~tM en elS darrers temps
seva ooHàbor11ci{t, inacceptables rà on ban az-r.bat els règims tota.el JVer:t.ab:e mlni.s.tre ci'A!crs Estran: per a la.dcmocràC:a, per .a llançar llta.rls amb el Pla de Quatre Anys.
gers l)rltànic, I com a. tal ha dirigit una crjda n1 poble 11mb vistes a lo. de Goering, o l'Impost sobre el ca.la j)alJlt_ca. a.nglc...c;a , en llll sentit 1a- lluita. oont.ra els cblg business~. Afe-I pltfll, de Musscllnt Els Estats Units
vora.b!e als fel.xlst.cs. Vrul.Sitúlrt _-w gt el mihislre:
hn.n d'é~l' el pafs dels negocis
ha es~t ma.i un gran a.mlc de. l'ES·
«Aquesta lluita ha d'ésser una. lliures; de la gent lliure; no un pn!s
panya republkana..
Uulta a mort fins que lés csci.xant.a d'~laus 1
_ ~-~-~ ------·------ _
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famíl'le$))
Els perlodlstee taue·tan Informació a la Generalitat e; varen .,érsonar
ahir al mau al despatx de la Presidència per tal de saludar el aenyòr como
panys I tXPr&iS8r·ll el•deslg que l'any quo comenoa sigui 'plenament ventuo
rels per a la causa de C~talunl!A I de la ReplibHca.
El senyor Companys va agrair les paraules dols perl611istea ¡· areckloa ~
samant ela va Gontestar:
•
-Desitjo, com vosaltres,· que l·any nou ens siau! planament · 11enturóe -·
per a la causa que defensem. Estic plenament convençut que entrem a ..
l'any de la victòria I amb ella. en el moment djnstaurar una ~~~ durada,.,..
Acta seguit el Ya acomiadar dels· perlod}stes I continuà Ja seva audiència. ·
~
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TAMBE EL& NACIOitALIS;
TES POLONESOS TRO·
BEN DEL ~:EU GUST LA
«SOLUCIO» ROMANESA
Varsòvla, 31.-Le. pre.nsa Rllc1o~
llsta polonesa es manifesta. contplaguda per la soluci() de la crts1 romanesa. El cVleczor Wnrszawski» ;¡pr;>.
va el caire at:tisemtta iiel nou aa.
binet; 1 un ..altre periòcilc assegura
que el coronel Beck ha acoll1t tavorablement la constitució del nou Govern. La cGazeta. Polska» diu que
Goga és e: president de l'A.ssoclació
Pol~roma.nesa i gran amic de Po-
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¡Vaya No::h,_h ...c:-w que Jv; l'.Jlrmcs ~ d.u- a los crojoSJI ¡Vamos n

1'crol apressa-

hora anlmatla la població amb prometences com aqueste<J: +:Dlas her-

dins azules se

~
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Els "Q¡¡u¡eu:u&es tenim, amb t'aler;rla del! locciDsos d'uns à!u abans
~ l4 11oatra ojcmzoo, uua lxue molt
uona tJer a rao11ar entor11 de la slgflificadó de la presa cle • t.-rol. Fran·
oo tema ammc;ada la seva o/~luit:a.
Pe:- <m l'havia de realü;;ar? Ací es~t;a la Ql.lcstló. Doncs bé, el nostre
fUT<:lt BC Jes .emprèn contra Terol
• el CTUalilfa, i amb l'operaci6 la Re~bl~Ca obté; Forçar l'enemic a potrar la &eVa 0/ellSiva en el tervt1111

~.t per nosaltres. o, en altre ecu,
o..1 zgar-Zo a atcux:r abans d'hora.
~ra tt!Jlen eh ¡xmtraaroc$. Aquest,

Orgull n1po
a
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Els J'aponesos h9 vol en

tractes am bIa

ereu Roja

Glncllrn, lll. - Des del comen·
~ò. tón t>}ect~ts amb materlQl f
d
-~•t
_._
homC$ desU.nat.s a la seva ofensiva. ~ent. e1 cm .... cte _.o-jnponès
H cm Jet
1t
iJ
cl ConuLè lilterntlcional dc b Creu
pla t a erar, Qn~. ""' seus Roja de Olncbro ha ofert. a Ja Creu
trorn~tei~~ag;:~, la aeva tan Roja xinesa i Japonesa fer una crt-~i.ró ér, 11er si sol, in~..,~.t-- da a I. s rocietats naélPDIUs. · La
..~,.t dc ~ Incident que pu.- Creu Roja ja.I)One6a deèlinà l'o!t>gt.¡i ~sde11en1r al j.""'nt, molt fmpor- riment 1 digué que est.aven organi~
tantüsfm.
r.ada per a tota eve.ntualltal.. La
Oreu Rcja. xtnesa l'a.ccçp1.à 1 malll• • •
!està el desi¡ de \'euro el Oom1tè
intnnactonnl que enVitS un dele¡at
1
D'haver ccr.n~t l'oJcnsioo ho.;¡.. a Xln!l.,
fien PCJrt!t ....._.¡ Ja oolien eje.ct~
Tentnt t>n COIIlJlte aquesta petició
!'ir
flquut Jro1U-- de Ja bese de ;re-- el comltò cncarre¡à al ~ronel Oar•vo. Ara dl cal reconquerir prtme-- les de WattevUJe una mtastO d'tnfotmadó a Xlnlt. A 1iDala de no{Pa• a la IL llll&Jna)
vembrc aaru aqu$ ~tn.ror de
A,A

I

I

propos~

de

1 bé: examineu, et us plau. el pU;noz urM dé Terol i us adunàreu que els edtjicl8 on encara es ta restst~rn:La no arrfl:cn a Tcprestmtar la cinquena Part dels barru alts. 11umtre que tou els ultru
barri~ CBtan ocupats per les tropes repubUcaue.,. ¡;~ tma sttubcio
analoga a aqueUa en què t•nn t,.,C'a .. ,.~ GH.-m 1 Tt'lrl fim·ant ,:el·
tes setmanes.
1
Si er¡ les tnton¡¡acwns Ojk.>tCJI~> 1 O]lCtusc~ acls Jrur..qu .,t:s ¡, 1 nallué3 Ja sinceritat f la prectsio que hi ha en les ~ntormacions r@ublicanes, aquCllea inJonnac1ons haurien dft que l'exérclt f)Opular
va arribar a Terol t va prendre el sistema delettsfu circumdau~
OTdcfU al desencadenament per BOTJ]TUa d'u¡la forta ofensiva rea-litzada amb nombrOS<>S i JloderOS<>S contingents canc!t?ntrats en secret. l haurien ateglt qu{J Clins la ciutat c.le Terol lubsi.tlien· dfvenoa
11TUP3 J1Topú que telcrï resi$-ttncla, tot esperant qrle. es produfs la
contraoterl~r-a amb la QUC!f s'intentarllz re.cobrar Terol f Ja ~eva

GO
• •
s'uprlmtr e IS I

l"exemple hitlerià,

~rou~

l'upealur» de la ràdio local cada
lllÇ.'!OS,

1

...
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COtnt>r, en vez de p:lVo.s. valenciano5

l'adloç:¡cuchaa de Ttt\lel. El dia. de
Nochebu~m tcndréls de todo...»
AU:i IlO qa d'estranyar QUe els
tral¡quiste3 DOmpletesaín la promet~a O/t1Tint valencianf
la pa.-

(P~ a la pàc:lna 3.•),

Ja no ht ha cup dubte: Franco ha emprés una eontrcoJensfva
a folls per tal, de reconquertr Terol. ' L'objectiu és •e11ldentmene
aquest. Però davant la capital del BafJ.: A1·agó, f clf7zs· mateu: cl'el!a,
ht ha grans masses d'homes i material dc la RepúbZfca que tar¡ e:rtremaaamcnt dif'cil l'a.ssoltment de l'oójccJ.iu asst-'11-vdlat. •
.~
Qtle tnndtia 1ma contraofensiva atxf, era cosa que tentem com
a;aegura la alguns d1u. l la tenfC1il com a segura, no $018 perqu~ 1lt
havza tots els sfmptomes preliminars, sinó perquf!,.er4 l'únfca e%•
plfcacfó possible de la tossuderia dels facciosos a negar la realitat
de l'ocupació de Te,-oZ per Ze.; tropes populars.
•
Ara tothom ho pot veure clar. Ells negaven qz¡e Tero1 cstfgut
a poder dels republtcans, perquè C$Peraven rerobrar la Ciutat ¡¡erduda. I el tet aue $'hagin mantingut en la ciutat :r.ella alguns pvclis rebels cursr11ats, ha servu d'excusa a ta mtst.ttfc~c:o.
•

1

an,tena
.El! talanl1Ute3 de

a

Hitl•p» es moe~ ra &Atl.sfet e ~

tat de Romania amb Alemall:fa. S
Itàlia, però es mostra preocupa¡ per
la polltlca romançsn en relactó 8mb
les minories hongareses; L'è.cgan eocial. demòcrata
~ç~va» destaca
l'actitud ·dels cerc.cs oficials hongaresos, que no sabén Ei aprovnr o
desaprovar la fomt~ó .de; nou <Jo.

La contraofenSiva fr~~q·uiSta

...

ven ah:i la .seva alegria

COMENTARIS
DE
LA
'PREMSA HONGARESA ·~
Budlipest, Jll. - La premsa bou.
gare.sa es mostra.- sat.ll!'feta, per una
part, 1 rezel06a ~r' altzai ,j;l eP~~

lònia.

El 1938 serà Ql nostre cntcmdre l'any de,la Pau. Ve prenyftt de problee
mes que oaldrà resoldre. ProUietnes qua afecten creument catalunya. Sl
ets catalans do tots els matisos polltlcs sabem mantenir les nostres po•
&!clons ldoolò&lques, ~;onsa s?rtir del pla de dercnsa de Catalunya en què
tots ols partits cat:lla11s estan co11ocats, l'any do la pau pot ésser wnb6
l'any de la celobracl6 definitiva del d'rama del ntt.
·

a la p!UTUlnl

1

f

•Ideològicament la Revolució haurà de l~entar molts sacrificis. Ho
comprenem; però cal evitar la cessió de res que no sigui Indispensable do
cedir, 1 això, amb criteri çragmàtlc, sense dogmatisme I dootrmarlsme c!o
cap Class3.
..
Però t11 ha un capltol en el qual la ronúnc1a ha d'úsor prohibida.
La classe dirigent ens ha c.bandonat. Negocis, Indústries, $dmlnlstra·
c•ó pubil;::~,, exèrcit, tot, és a mans de gont nova que amb nur 't.sforç han
C\"ltllt q'1o vagi tot al!;l.les avall. Per sobre dels problemes toliries d'orga•
nltzació soc!nl hi ha aquest fet Inexorable. La no\la classe dirigent que ha
salvat les coses abandonades per la vella, ha uuanyat ,definitivament els
llocs qua 1~.

"~'._.

di~Ssabte,

.EL PRESIDENT ' COMPANY.S.
• •

Aqúestany,An- Prossegueix· Ía reducció
gla~~rra
. c~le.-lde la .resistència erlemiga
brara eleccions la ""l 't·I• n t e r Ia o r d
.
Lonch'es,
diputat
e Te r o .,

Eserlvhn aquest arttcls,en el moment en qu& p&ssa a la Història ¡·any
dt dolor que és ol 1937 I comenca el 1938. Trànsit lnaenslble en el terreny
dels fots, perquè oap s'Jgne m:lrca el pas d'un any a l'altre, en sonar les
31. - El
laborisdotze de ta nit del 31 de desembre. Trànsit lmportantlsslm, perquè del· ta Herbert Morrison ha pronunf!:at
xem un any amarg 1 Gntrem en un nou periOde que, esperem. acrà l'any un nou discurs en el qual ha con-
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Fundador:

l'economia

d,el pa1s
I

Bucarest, lll.-El Pre:üden&. del als a>.mpero!s. Es .redUirà hl <lespl·o- llicències per n ~ eudrc prod'uettS
0onse11. smyor Octavià Ooga, ha nore!O existent altre els prOductes monoDOllt.zata per l'Esta'- tala com
pronunciat aquesta nit Wl discurs industrials l els agrlcolcs. S;obltgarà l'alcohol, el tabac. etc.
per rocno. enunciant ela prtncipo..ls els ccàrte!S» 1 ~ ctrustGll n~bam
fkron revisades.. les actes de napunts del progrn.ma que es proposa tlr els producttlS dè prlmel'a neces- tura.htzaet6 de.s tsraeli t.es, arribaus a.
_pórtnr a :a pràctica el aeu Govern. sitat, ~en&. per alB camJ» ccntennrs de mllcrs al oos+.re palS
.El 5ei1YO':' Go(m ha aftrmat qu& la rols, tals ~om Ja sa:. cl petroli. el ..c!esprê8 de la guerra.
.a

caracteristle& del seu Oovem ~ sucre 1 el tabaC. Es reba&xarnn les
l'antisem!t!slne 1 l'anticapita!Wne, ta.ntcs iferroV1iu'ies per ai:¡ Viat.st·rs
orientat.. vcrzs )es necesst~ del cam- de tercera classe .1 ~·emprendrà ra.
pldnment la ree.llt.u.cló d un amp.J
perol.
ED súitesl. el prc:sldent del Con.sell progtlUil& d'obres publlqu(.s, ¡:;ripCl·
pa.lment. la renlltzacl.ó d'Uüa urxà
ha. dlt:
«L'actual Parlnmcnt no Ofereix de carreteres l camins,
cEl ptogrania del ou C«;vem tenunn base adcqnada de treball per al
Oovcm. per ln qual eo&a aerà cmo:t. deix a a.ravortr l'ele:JJ(nt purament
romanès.
sense O))rtln1r, però; k8
IDunedlatament seran lmplant.actes
~ombl'OS(..S m~1res bene11Closes per minories ètniQUes, QUe ~en.cn
el 25 per 100 de :a poblac1o tot.nl de
Romania.. Per consegüent., es ~
dut. a la .r()llllU11tzacl6 de totes lu
aodetats ...1 em~ ,.ue treballen
per compte de l'E~t. 1 di't lel! que
treien\ benefiCis de l~tat. OCllJX'h
principalment. I'Cl'SOl1al estran¡t.r.
l;n les empreses straugerC'.3 ~ nomenaran ~ans o d~cgats dt-1
Otwem per a oonlrolar fo.pUe3('1ó c!e
la llel IObre protecdó a la mà ri'obra oacionn:.
En els munlcipjs rurals ca retu-añ c!ela Jueua que les pas.<;eeiXln, lfs

FJ!lÍllincilt., el

uovem

TeSJ)eet.irñ.

les al1auces l anustats existents amb
els Governs estrangers.»

tona.

~

• • •

•

Tal és la vcntal 1Mutar. Deformar-la a gratctcnt tanta,. dtt:'i egu{t& rel'elq_ uM gran temença als efectes que la èeritat tindria d~
munt e~ combatents trcnQulStes i damvnt Ja pob'ac:ó cfvtl del t~
Titort dominat peU mUUars rebek .
Et uua. revelació, no Pal mesperuda. peró 61\ à 1ma rw.~rU. arua
11S'foo1ògfca. 11om CQ71lprova que, e l'altra banda, la tort;a morul de
lluita s'>enaerrocaria avtat sota el oop à 1tmcs quante8 derrotes. En
4quçst uvecte, elS ~nacionals> no tenen, dc bon tros. la retf&têncla
dels republicans. Ells no haucten re.sfsttt pa$ la lt!ne d'e contrat~mps que hem :rulstit noscatru. Là perciua i!c Baaa1oz, :Porw.'lt a,
ToJedo. Mtll.aga, Bllbao, Safltonder i Oijon no hcn f1í}Dllt aba:re eZ
coratg~. nt la te. ni la voluntat dels 7'artldarf8 dc La RtJnU>ltca. Qui
ptUSarla en el camp del$ enem.JC8 s& anei~n ver<lent. per acmple,
Osca, Córdova, Granada, SegÒVia i Sçpflla? No cal(frw cspem.,. que
aaucsta llista de.. pb-du~ lm com ple!a JJCT a lleure l' ntormzda ça·
ne:-al t cattJJtróJU» del 1ront i la reraguarda franau:r. ..s.
Pu alx<), en rtrodtlir-se la -primera derrota dfm d 1wu perl,-,de
de la guerra. Ja reaccfó dels àlrfgent& erunnt~ ha estat doble: oltgar la J]trd1Ul ro¡erta f ter un estorç rnàrtm .ot:'i' r. ~oNar uit() que

LA PREMSA NAZI AP(AtJDEIX, COM ES NATURA!.,
ELS OAkRERS COPS D'ESc
TAT
Berlin, 81.-Tota la. PtelllSa tll&mntl)'n se;,-.udx comentan1. fllwrablt>ment els acops d'l:!s~.at del¡ l'ela e2e
.Ronut.nJa 1 d'Egipte. Segons la ch!-4
p:'OD§a,
a Romllllia lh1 ba a1re
tresca, i pot cons.ldenir-Be el seu e&o
devcnidar camb unn gt:aD e5J)Uanç:\ll. AfentTP...sta.nt, el .Govern ba ordcnst que per al 1D38 cada r.ersana luJr pndut.
L'uforp es descabdeUa aauesu li~. No cal lt?t Jt•c:nuhliCS . .Ma
ro·s podrà ÇOmprar 180 gnima!:de
mantega per SCbnana.. En aqueaw eomtmfc4tl oticf.al& de 14 .~blfca diuen la t'lerltclt ai'N• t:r:IU f dds
contratemJ)I. •ra 11 camp republfca, la t erztat ?itl Ja pc.rT.
dies n Alcn:anra no • troba ni oue
n1 rom de pare.
•• ROVIRA. J Vib T.t

•

la humdnitcd·
rmrC'!G'=

EL CUPO DEL CEC

l~I~. Centres Oficials !

En el &C)l'tèig públic efect--uat alllr,
<Ut. 31 è e desembre.. sortiren pre-o
mlnts els mims següents dc totes
lea sèrie3: amb 2 pessetes, el 337 1
amb 3 pessetes, el 37, 137, 237 437,
375, 637, 737, 837. 937.
.

GOVERN
JEATRE CA TALA DE
CATALUNYA
DE LA COMEDIA
L'audlèncl<\ del Prcsiden\.

Ahir, al mati, el Preslde¡¡t Companys va estar treballant al despatx de 1t. Oeneralltat., on despatxà
amb els secreta:is 1 alt personal del
seu De¡llrtament.
A primeres hores de la tarda va.
començar a rebre visite.;;. Entre aqu~tes, rebé una oomLssió de 1a
r"ederacló Local de la C.N.T. 1 de
la U.G.T.; uun representació d'Aigua, Gas 1 Electricitat de .M ataró
que acompanyada del diputat Bilbeny, va lllurar al PreSident 1.926'10
pe..r;setes perquè el PrCS:dent les distribueixi per a. beneficència o per a
guerra. També va rebre el coronel
Brotons 1 el company J~p M. Lladó Figueres, que finS fa poc fou
director del nostre diarl 1 que actualment està incorporat a l'.~:.xèrclt
de l'Est.
A Goverñació.
El consellC;r dc Governació 1 Asst:;tència · Social, senyor Antoni M~
ria Sbert, després de despatxar e.hir
al maU amb els alts funcionaris del
seu Departament \'a rebre Ja visita.
d'una Comls;ió de l'Ajuntament de
COdines del Vallè:l 1 la del diputat
al Parlament català, senyor Canturri.
A Finances.
El senyor JOGtp Terradelles. conseller dc Finances., dC$Prés de despatxar amb diveross funcionaris, va
rebre les visites tegüents: el Benyor
Ventós; el senyor Marti, de la· Comiss!ó d'IndÚStriea de Guerra; 1 el
senyor Rub!ó l Tudurf. dlputRt al
Parlament de catalunya,

(ABANS eOLIORAMAI.

Avul, nit, a tes oou, 1 tols els
dies, ta tragèdia
d A N GEL G U I'M ER A

RE I

MONJO
per

•ENRIC BORRAS
MARIA VILA
I PIUS DAYI

fRONTO «NUEV~-~JJNDU»
CADA DIA, A OOS QUARTS OL
QUATRE, GRANS PARTITS A AL\
1

RAQUETA l'JW
MIXTOS

A

QUADRE~>

Vepu detalla per cartelll

FRONTO NOVETATS
A.V\11. tardA, a lea quatre
Partit a cistella
mON

-

GIJtSASOLA

contra

AZCUE ,. LIZARRmAR
l:-J' ~ un quart d'u:;.ze
Part~

a pala

BOBERTO - JAUREGUl
contra

A Treball

A la Secretaria del conseller de
Treball senyor Rafael Vidiella, ens
man!festaren que avui el --conseller
no havia rebut cap visita perquè es
disposava a sortir cap a Madrid.
A Economia.
El senyor Joan comorera, conseUer d'Economia, va rebre ahlr la
visita d'una. coml<;S!ó femenina
d'apadrinament de batsllons. la qual
ha. recollit roba per tal de trametrc-la a1:1 soldats del front; l'ha visitat, també, el diputat al Parlament
r.atalà, sen:vor G erard ·•
1
A Cultura..
El consel~r de Cultura, senyor
Carlt>s P1 1 Sunyer, després de treballar durant tot el mati al seu despatx oficial va rebre al migdia el
senyor Aleu', di'rector de l'F..c;<'ola de
Pre-Aprencntatge; el senyor E.stal~
lla.. directo~ de l'Institut Escola del
Puc de la. Ciutadella. I el senyor
Pa~l Vila, professor.

:t{ARRU

11 - PERE.\
De\Glll. pe.r cartelle

FRONTO TttKI_

lliI

AvU1, tarda, a tes quatre
BAOR!,RIQ - AURORA

contra

NAT,.!
NI~

- LOt:n.LA
n lea deu

CARM.ro\C.UU - VI\.ZQUITA

contra

LUMY - AURELI
Dci'11, dlumenàe, tarda

lea

a

quatre

:t.LATILDE - LOLU.LA
"~nt.ra

ANTÓNIA -· VA-QUITA
/

Detalls per cartelta

-·-·-a.;;::o:.._....,,___

~

,.~,

seU d'Estat, senyor Pere Coromines:
senyor Ragassol, 1 Uila Comissió del
Comitè Pro Educació Militar.
S. E. el Presideut de la Generali~at ha. lliurat a les Oflcin."S de l'AJUntament, ou es reben donatiUs per
a la subscripció «Pro Abric de: Combatent» els següents doniiJius:
De l'Ajuntament de Cnnet de
Mar, 3.093'50 ,..ptes, Una aportació
amb prendes d'abrtc de tres caçadores, una. talla de vestit de lla.na 1
155 parell:; de mitjons.
Del personal dc la Ca.sa Paramount Films. s. A., i per mitjà del
~~~~~tè Obrer de .control, 1.000

~s.

I

Del personal nacional 1 estran!ter
de la Companyia IAlr France»
732'60 pessetes.
'

D~

I

GRAN ASSORTIMENT.
CATIFES NUAQES A MA

~.~}.P. o~.!!~.u!,~

nussió organ¡tzadora dc la «St'tmana
de l'Infant», per tal de celebr!lr-hl
!"acte inaugural.
Autorit;¿:¡r l'AlCaldhl i la Conselleria ~~<.loria dc Serveis Públic:; perquè, amb caràcter oficial i en nom
de l'AJuntament, gesLloni prop dels
organismes competent,s de la Generalitat de Catalunya o de la República, segons s'escaiguin que siguin
facilitade.'S a. lès coHectivltats obreres
del.s Serveis de NeteJa Pública I Domic-Iliària eh; !erratges per a les cavalleries d~tin.adcs als sUSdits servels .contractats, per tal d'ev1tnr les
deficiències que, -en detnme.nc de la
salut i higiene públiques, fnt4lment
s'esdevindrien sl persistissin les dificultats actuals per a l'adqu!slcló
d·nquests fermtgt'S.
Contmu::r lr>s obres de pavimentació de l'A\'Ulge.da del 14 d'AbrU, tros
comprès entre• els cGITCrs dc Sardenya i Stellia.
.
Executar les obres de pavmtèllto.ció en els carrers de Valent! Igléslas
A, B, i número 2. entorn de la casa
bloc.
Portar a efecte diver&C$ obres a la
Colònia. de Martorelles 1 al Grup
Escolar de Can T\mls.
Cooperar a. la tasca d'ajut alS soldato que lluiten al front 1 concedir
a tal efecte al Socors Roig Internacional, Solidar:tat Iutema.clonal Antifeixista 1 Ajut Català la. quantitat
de 3.000 pe~too a cada lUl dels
esmentats organismes. per. a les finalitu.ts indicades.
'
•
ALS DEUTORS D'ARSI•
TRIS l\IU:'IiiCII'ALS
Ea fa públ!c, per Il. condxcmcnt
dels deutors per arbltrls munlcipo.l$,
pel concepte de veles • exercici del
1936, que han estat t.raiuesos aquests
rebuts a la recaptnc!ó en perfode
no voluntari 1 que havent-sc dictat
la providència d'apreml per l'Aloaldia, la qual ha estat publicada al
cD:a.rl O!icial» de la Generalitat
de catalun~u el $lia 30 de desembre
del 1937 des' d 'aquesta data 1 nns
el 10 de· gener del 1938 podran retirar llurs rebuts amb el 10 per 100
d'apremi de le soficlncs sltundes al
carrer Ample, ~ principal, dé nou
a una 1 de quatre a sis. Després de
transcorregut l'expressat temllni, serà elevat aquest recàrrec al 20 per
"''n\ ·
100' i es prev é que es procc...
cont:a aquells que no els hagin abonat,
fms a la total realització de llurs
descoberts, 1 que serà de compte
dels mateL'Cos les despeses que s'ori-

GOVERN ..
OE LA REPUBLICA

1\IINISTERI D'ODitES PUDLIQUJ::S.- El liCDyor Gi·
ner ~e los Rios, en acomia-dar I any, diu que l'entran&
19~ serà el de la Victòria.
Amb mot.1u de fi d'any el ministre d'Obres Públiques réunJ ahir
a 1& taros., al seu despatx els sots:
~e~aris d'Oores Públiques. Comurecactons 1 Transports: director general de Carreteres, Obr.:s Hidràullques, Correus, Telecomunlcacló, Ferrooa.rril,s Autotransports 1 Marina
Mercant 1 representacions de la.
premsa local, als quals obsequià.
EJ:>. la conversa QUe els periodistes
so.stmgueren amb el senyor Giner
de los Rics, el ministre digué que
dmtre d'uns dies prendrà possessió
el Consell de Direcció del Minl.steri
que es constltui per decret de setembre de l'any passat l el qual s'entcndrà. amb tots els sots-secretaris 1
personal tècnic del Departament en
la. resolució de conjunt, de tots els
P!'O~emes que afecten les diverse:>
SCCCJODS 1 el control polftic. També
digué que molt aviat es publicarà
un ButlleU del Ministeri, de caràc-ter tècn1c, i a més, les memòries
de tots els congressos als que asslstira.n a l'estranger 1 assumptes de
totes les seccions del Departll.lllent.
Refcr:nt-se a la guerra. el ministre
d'Obre:; Públiques reiterà la seva
confiança en la victòria final, 1· creu
que l'any 1938 serà l'any de la vlctòrta.
.l\IINISTERI J)'AGR 1 CULTUBA.- El ministre senyor
Urlbe tou visitat pel conseller
d'Agricultura &enyor
Ca.lvet.
Ahl.r, al maU el m!nistre d 'Agricultura, senyor 'uribe, rebé la visita
del senyoc Calvet, conseller d'AgrlculturQ de la Generalitat amb el
qual va sostenir una intereSsant conversa.·

Nota de .ra Com1~saria d'A.ssegura.nces Socials.
Ravent-se presentat en ac¡uesta
Comissaria d'Assegurances Socials
els representants de diferents empreses i collectivltnts demanant s1 els
acords d'alguns Sindicats referents
a l'obligació de donar avantatges
de vellesa als afiliats de les esmentades collecUvitats.• els cxim!a del
pag1ment •de les quotes del Segur
Obligatort de Retlr Obrer, aquesta
P.RESIDENCJA l)Í,:L CON· Comissaria d'Assegurances Socials
SELL - J El senyor Necrin
de la Generalitat de Catalttnn1 fa
fou visitat pel mlulstn de
avinent, una. vegada més, l'obligaTreball, doctor Airuader
tió que tenen totes IPS -cases l en;'Ahir, al mati, el mlnlstre de Te~
pre.<;es de pagar les quotes de ~et1r ball,
senyor
Aiguader, estigué a la
Obrer. mal~rat Pis acords Sindicals Presldèncla vislL:mt
el senyor Ne· que, al marge d'aq•1esta disposidó grfn.
oficial, puguin haver-bl.
·
Com a complement d'aquesta nota
la Comiasaria es complau a. fer co;tsHospital, 42 Tel. 13651 ' tar
que s'està acabant l'estudi d un
GUARIMENT
règim de mlllores en allò out> fa reRAPID I
PK=:___.::~_______,. ferP.nclo 0 Retir Obrer.

ginin.

AVUI ELS UERCATS llES·
TARAN OBERTS FINS A
LES ONZE DEI, 1\IATI

La. Conselleria. Regidoria de Proveïments ha disposat que avut, dia-

da. de Cap d'Any, tots els mercat&

DUES HABITACIONS
en cll.68 • de nova conatrucclò, en el dist rlcte vuitè; ~..'IJVé
tugt'~; podeu adreçar-vos lli
sal Graclenc d'Esque!Tit Uuis Companys., Passeig Oarcla HPrn3.norz
neceaalt.o

•Ca·

num. 169 - Telèfon 79jrn!.

VISITES I DONATIUS
Ahr a la tarda. S. E. el President
de la Generallt91 r('\Jé les segil<>nts
v'.sites:
•
Coll.';el:er de JustJcla, senyor .dwc
Gimpera; magistrat senyor Tauler;
president del Tribunal de Cassac1ó,
senyor Andreu; mm.;stre de Tretull,
senror Aiguader; présiden~ del C~'n-

CLINICA GALLEGO

VIES URINARIES

•

Consulta. 11 a t .. 4'JO a 9. F. 10 a 3
<Çerrer Not. ac la Rambla, 18 PELL· SANG VENERI- PRO~ f ATAMATRIU - IMPOTENCIA • DIATERMIA. Director: Dr. RIU Porta

ECONOMIC

dnl~~[O,A fffXIDJ~~!asA1

EXERCil

O~

AVI 8
El ' Major senyer Joan Castro
Ucha.ga, de les forces evacuades del
Nord, haurà de presentar-se al Negociat de Justicla de la Comandància Militar <passel¡; de Colom, 16>,
amb tota. urgència, per una qUcstl6
que ll Interessa.

Casal Català de l'Esquer- •
ra de l'Eixampla (E. C.)
Corts Catalanes, 463

~

~%> :
""'/..::¡=: '

~ •

y..,.
!..

,;--.

•

'

ta.
\.

"'~

.Jr.-.:. · - . - .

•,.

..

.Jc les \"Ct.llndes
les

ll'lt

CIVIQIJt~

lponeellc~ pubillE-s. vailets l
a
drtns) . deÍ O. E. JOVENTUT CA

:)'-"- ·- - , . ~
e_
~:t
--...

11 - Exhibició de ol•l'luP.t • 111
dansarina J O N N E Y
AND FREDOY
lll. - Debut o!iCIJI dels IIAP·
50055 de JOVENTUT

mèdia de Ramon MON·
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" 16, 25, 8b tll. 1>:1, ~. 86. 100 Pt.ee
Eapcclalltat IUllb tauet

ocr 'C!'tbmrw
ru>A FUNUALJA El. 11)!1

E

calgut

L'cleiWJ 1274'4
BARCELONA

RER BATLLES
36, Boqueria, 36
Caçadores punt; -panyo,

pell • Suè-

ters-Pellises. Guants, Pijames, Bufandes

Mitges FERRO

r,.

"~

CATALU·

ll
CATALANES.
O P E R A.

i7- 1el. 19937- Òircelrma

tat;rtn•t 1)(:· .:nl1lt
l'especlaltatll

r

NYA uTE'ATnE Llr.EU•
aml> un ropertOTI dJ
Cantons MilXICANES

f' .r a CODlaDOet>. a P A. C, 0. D. - PUbllcac!ona AnU~stes.
Cooperativa Ol.irera de blstrtbucló.

"O: : l~

nT Cl R

·pE G

t o.r 1a nu~tra
doset na &LANCH I ES·
TiBAIUZ. pr1mtra w·
prr.no d'I TEATRE t.A•

Ocman~u- o als quioscos, Preu: 60 cèntimi

itamiJ,a aei f'j;~.

e

1t&OV'.a.!~nc"

ELS INFOr..I\1.'\0(ffi:s \'1·
SlTl::N L'AI.CAI.DR Dl:

BATES LLANA

aco:noany:1d.1 al • lano
Pel seu mutre J VI
DAL i HONrLt.

oem:.neu 1.. 5 INVITACIONS q\lt
són llmitac;cs VeT111'sèfola Jro~nfan i.n'tormac1ó a l'Ajuntament van
met e;¡¡ec1a1s.
e 1 on 37.11~
anar a. vlsltar l'alcalde per tal dc
'\SSISTIU-HI, SOCIS 1 amics
àesitjar-ll un feliç any nou.
Després del canvi dc !dicJtac,, 11S
de consuetud. d senyor H1lnrl Salvador inicià una cordial conversa
umb els mformadors, durant la c:ual
explicà el seu vla.tge a la ciutat de
Te1-ol, suara guanyada a la Repú·
bllca. Referi un rons fi d'anècdotes
Al· castell d _ .MontjJJC !ull r.com1 actes d 'herolsm.e i sa:r!Uci realitzats pels nostres combatents. «Amb p~erta la sentència d1ctada. pel Tri·
aquests soldats -túlrmà el senyor bunal M1Utar Permanent, cont.r.l
Sah-ador- la guerra no es pot per- l'cx-ttnen~ de Sanitat Mllltar, AleX3Ildre Boada Lesccn. i l'ex-sergent
dru.
• Alx1 mateix. també féu l'clogJ. de de 1t. mateixa Arma :Jesús Mascda.
la diSciplina que &'obs."rVa en tots ds qua:S foren condemnats n l'úl·
els ·serveis que van a. càrrec de les tima. pena pel delicte de cteserc16
trooes repul)llcanes en o.quella ciu- dnvant l'enemic I abandonament de
tat" avw alliberada dc.I Jou del fei- servei. •
J:.tsme.
A co:>.tinWJ.ció, l'alcalde canvià assenyades imprcss~ons amb els 111formadors respecte la pol.f.U.Ca de
provetments que actualment realitza l'Ajunuunent, 1 rcmnrcà la tasèa
intensa 1 persistent -1 decut a certes circumstàncies, gairebé anòn.imn
Front del Centre, Sl. - A tots el>
- que el Oeprutrunent. murtlclpal
rcspect.lu realitza. Urur. tasca mcnn~ sectors d'aquest. front hi ha ba¡ut
sable, sUencl003, que o.vui no asso- tranqu!JlR.at. Untcam2nt ela faccloleix cap publicitat, però, 61 una va· 008 atacaren pér un &!lbsee!or del
luosa c!lcàcl.a. Una tasca, de manera front d'El. P;Udo, intentant donar
~pcclal, contra els aprofitadors dc un cop de mà amb l'objecte d'apola. guerra. contrn & qua mereade· derar-se 'd'algunes ® les nootres pocen amb les rest.rtcdons naturill! ~clon8. Els n06tres soldats dclxnren
imposades a tot poble que està en nprcpa.r: :renemic a esee.ssa dlstàndn.
1 dlspar:tten nmb rapiltesn els fuscll8
guerrn.
1 les metralladores. amb la qual
ELS ACORDS l'RE OS PEL C053 evitaren que els desigs del! fa.eclosos es rea1Jtt.es61n, tmrent. -per
COIDTE MUNICIPAL
contra, de delxar al camp nombl'OISOG

Afusellament de dos
desertors

FRACASSA UU COP DE MA
FACCIOS Al CENTRE

Extracte dels lltOrds p:esos pel c.nà!vCIL
Gmm~ Mmücl~ ~ ~ lal~~~~~~~~~~~aa
~ sessió del dia 20 de desembre F

d!!' 1937.
-cedir el Pabu Nac1onal del Parc
de Montjuie el PI'OP\1nent. dia 1 •
gc::ter. • les 11 del maU .. 1& 0o-

l'Activitat Catalana

Text en català, castellà i francè.

PREU: 3 P 1E.':>.

EDITAT PE~ COMISSARIAT DE PROPAGANDA
DE
LA
GENERAUTAT
DE
CATALUNYA

La Stw:ció Premsa del Sindicat de
les Indústries del Paper I Arts Grà·
fiques celebrarà Assemblea genera:
extraordlnAria c!emà., diumenge, a
les onze del mati, al local del carrer
Doctor Fargas (abans Sant Pau), 83,
per tal de tractar del següent ordre del dia:
Primer.-Nomenament èe mesa de
éura de Taqulgrafia.-Avul codiscUSSIÓ.
menÇaran els cursos de Taqulgr-a tia
Segon.-Pos.slbilitnt, eventual, soCatalana Garriga-Farnés (corregida br~ augment de salaris.
H<?m recomana la Plmtuo.l ~is
en la. seva. segona edició per l 'Inattènc!-U- degut a la importància de
tot d'Es~udis Catalans). Les dltea la
qüestió a tractar.
lliçons es · donaran al local d'Ateneistes de Barcelona (Canuda., 6).
Per a inscriure-us a. aquestes ::lasSE.'-S dirigiu-vOs al susdit centre, de
set a vult de la. vetlla, cada dilluns,
dimecres i divendres:
Sllrdanes.-E:s Amics de la ~'\r·
Les .classes de pràctiques de velo- c!ana 1 Penya «3» celebraran avui,
Cltat 1 lectura. de taqutgramea con- dissabte, a. les clnc de la tarda, una
tinuen els matet.xos dies í bores es- audició de sardanes a càrrec de la
tablerts.
Coh'a Barcelona A. Mart!.

lA CULTURA

FESTIVALS. DONATIUS
I RECAPl~S

UN SASTRE:

T

pR O G R A M 11:

TANER:

pe: .JOS!;P OIAZ Secretari Uenertil del ParUt C<:lln
•
ulst:\ d 'Kapanya.

Aspectes

1ra oart:
1.- Obertura mualca1

CATALANA

er aixafar' Franco"

LA .MUSICA

TAJ.ANA presente!'l .per a Je.n~ I
dtumen~e. dia 2. a les cinc .Se
la tarda 1 a profit d els que u1.
ten Al 6ervel de Cat:llunya l dl'
l'alliberament de tots els oobl""
oprtm!ts .

IV. - Rcpro>sentaci6 a c~rr"c
del3 Fadrí,.:;, de la e-o·
&L acthlLat po!ll1ca tie 1ea maa&e8 va corregir ele enora
dels ~vcruanl..i> 1 üels comlt.ês; va i!Uposar unf\ soluèió
justn t:e 11rol>lemes tan greua com el ae l'E:a:èrclt Popu.
lar, In creo.c1o ae les reservt:s. les fortiCJco.cionl!, l'org&nH4\C'lo genernl de lf\ d.efeusa. AClUcat& CJ:cmples paleseu que la wol>ii1t7-J.cló pol1t1ca de les grans masses po.
pul~~ro solS ~ aontrtbwr a nugmentar en':lnnement la
nostra capaclt.a\ combativa • la forca del Governa. dc

La defensa de l'estament menestral
ha· d'ésser obra d'elf mateix
i

LA V1 DA ·A NOTES SINDICALS
LA. CIUTAl-

1..'ES1

ORGANITZACIONS

G-'---

INGRESSEU-HI!
ENFORTIU-LA!
ES EL VOSTRE DEURE

LRota ~ol~evila

t<'AUGU l~AL

PARLAM ENI
DE LA REPUBLICA
... ---

JA · TENIU L'ENTITAT

per Rafael T asis i Mar(:ll.

t'ORTÜ ERRIS SA, 24 i 26
- FONTANELLA, 16 -

AQUEST NUMERO HA ESTAT
VISAT PER 'LA CENSURA

E. R.

ATENEU P I I MARGA ll
DE LA BARCELONETA
Es fa avinent. a tota ela socts . ...
que.st ~teneu que degut a lrs ~~
cumstàncles actuRis 1 no troban •
el l'!eu local en les condicions n~se
sàr:es per atendre'ls ha establert .sna.· Secratlna provisional al Cent ad'Esquerra Republicana de Catal~e
n~n del Districte primer <Ample-.
uwu. 27), per on podran Passa ·
tots els socis a retirar els rebut~
pendent-s de pagament 1 per altres
assumpte:; que els puguin interessar; les hores de Secretaria reran
cada dia feiner, de cinc a set de
la. tarda.
Ensems es posa en coneU:emem
dels socis d'aquest At<neu Qnê són
Unió de Menestrals Professionals de Catalunya
al front., o a llurs famlliars m.és
propers. que paSSin per l'esmentat
Rambla Catalunya, 38
lloc per ·..m n1er que els interessa.
L'Ateneu espera del bon sentit
dels socis i m bé de 1t. seva bona
marxn,
el compliment de lea lndJ.
de costum, mdir.t per les emissorea
caciol18 precedents.
d'ona normal de Catalunya.
ELS QUARTET& DE BEET•
CASAL D'ESQUERRA ES.
HOVEN
TAT CATALA (Dstrlçte 11 )
LES ACTUACIONS DE L'OR•
Dema, diumenge, a !es set de Ja
A tots els· 1anullars de m.u1tants
QUESTRA SIMFONICA CA• t:uda, es rctrammetrà des dels IE.s:
Republicana de CataluTALANA
tudis de la Direcció General de Rà.- d'Esquerra
Tal com s·anunclà oportunament, dlodlfusió la sisena sessió de les au- nya. del Districte II que estiguin
el Concert Extra.ordinàri de l'Or- dicions integres dels Quartets de complmt llur deure al front se'Ja
qucstra. Silpfònlca Catalana dirigí- Beethoven, que anirà a càrrec del prega que passin, cada cUa, de set
da pel Mestre Francesc Palos, que «Quartet de Corda de Bar1:1!lonu. a vuit del vespre, pel Casal d'Eshavia. de celebrar-se la. derrera.setr
El programa està constituït per: querra F.<;tat Català, o al C'entre
-mana i que, per circumst~nclea es- Quarte VIII, en ml menor, op. 59, respectiu, Ronda Ricard MeUa, 77
pec1a.ls1 va ésser suspès, tmdrà. lloc númEro 2. Quartet. XI, en fa menor, Interior, per tal d'assabentar-lai
d'una qUcstló dl: Ja màxima impor.
avui, alssabte, dia primer de gener, op. 95.
a les. sls de la tarda, al Palau de
Aquesta. audició s1:rà retransmesa tància.
la Musica Catalana.
per les emissOres Ràdio Barcelona
CENTHE D'ESQUERRA Ol;
. El pr~ que serà interpretat i Ràdio Associscló de Catalunya.
CATALUNYA DEL POBLE
éS el seguent:
SEC (Françeso Lairet, 108)
I. - Simfonia. n,iím. 4 en la ma-A~-ul, dissabte, dia 1, a les cinc
jor, Op. 80, Mt>nde.ssohn. L Allegro
EL
VINENT
CONCERT
vivace. n Andante con moto. m
D'ORGUE DEL MESTRE de la tarda, es celebrarà al Centre
d'Esquerra Republicana de POble
Con moto moderato. IV Presto (SalSU~E I SINTES
tarello).
.
"•
,
Demà, diumenge, a les nou del Sec (Francesc Layret, 108), un
Leonora num.. 3 <Obt!rt.urn> op. 12 mati, tindrà lloc al Palau Nacional magnltlc 1esttval, els bfne.fl.cis del
a, Beethoven.
de Montjuïc l'acostumat concert qual són destinats a .!& subscripció
li. - «La. ~ de Lula Alonso d'o~gue, a. càrrec del Mestre Sui'íé per al dtA. del Combatent.
<Intermedi). Guné_ncz.
Del programa, lnteressantlSSítn,
1 Smtcs, organitza~ per la. Direcció
destaca Ja representació del drama
Tema amb Vanaclons, Vives.
Ckneral de Radiodifusió. . .
La Gran Pasqua Rusr<a. RtmsqyEl programa &tà const1tuït per d 'Ignasi lglésies «Joventut», · un e.cKorsakow, (Obertura) op.36,
lla Simfonia núm. VI, de Ch M. Wl- te de conc, rt l" recital a cài:'rec dels
Tríntany 1 Isolda, Wagner, <Pre- dor, 1 serà radiat per Ràdio Asso- companys Garcla,
Bou 1 Estadella·
ludt. Mort d'Isolda)
elació de Catalunya i RM!o Bar- 1 l'estrena. del drama
«fieguib, or~
Aquest concert serà públ~ i, com celona .
ginal ae Manuel Vallès, un vigorós
•
·
quadre dramàtic, que té una cetta
actualitat. .
L'acte ~erà ofert per JOt\Il . _!;<fil
HA SORTIT
Montserrat.
Es
de desitjar, tant per la quall.
el primer volum de la coHecció,
tat del programa, com per la seva
finalitat, que l'ai-te sigui un èxit
de püblic.
~e

CAMISERIES

I
I

~IENESTR.ttSDEC\T \LUNYA

restin oberts només fins a lea onze
del mnti.

üAMlli:i!;S,
UUHHA'l'l!;;:)
BATES' I GAVAiWlNES
PREUS BAR\TlSo:>lMS

C.
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PIES

telèfon 11601
Tohe1s, 55, pral., 2o.- Barcelona

CASAL uLA LLAR» D'ESQUERRA
REPUBLICANA
DE CATALUNYA
El c-asal «La. Llau es Vt'il obligat, per dificultats sorgides a. dar·
rera hora 1 en la impossibilitat de
trobar-hi solució, a ajornar el festl'val q.ue a profit d"«Ajut Català~.
havia organitzat per a demà, diumenge, dia 2, a les e~ de la tarda.
Oportunament es - . pública la
data de celpbració del f , stlval.
G. E. JOVENTUT OATALANA•
!?er a demà, diumenge, a les cinc
de la. tarda, i al Casal d'Esquerra
de l'E. -Estat Cablà-- Cort.s OJ.talan~. 463, organitzat pel G. E.
Joventut Catalana, ;;e celebrarà un
festival a profit dels soc.iS que Hui·
t~n al front, compost aquest d~J.na
exhibició dels dansarins Jonney
e.ud Fl'eddy, dtbut oficial dels rapsodes de J11vcntut Catalana, representació de la comèdia. «Toreros de
pega», a càrrec dels fadrin5, i un
concert· de l'emint nt sopran Josefina Blanch 1 EstiVàriz, dhel Teatre
Nacional de C:ltalunya uTeatre Liceu• e.mb tm variat repertori de
cançons mexicanes, catalanes 1 de
r.aràctcr clàssic. Cal proveir-se d'm·
vitatió al lloc de celebració, o al
G. E. Joventut • C:ntalana. Diputncló, 69.

J~

. R.

. c.

CJ.

_,.EU

Les J E.R.E.C. del Gasa! H.t:pai>licà D.omocràltc, Ronda Ricart Mella, . número 34, han organitzat un

c1cle de conferénctes d'lntormacló
i t-'ultura a càrrec a·elements de
la J.E.REC.
La prln a L•ndrà lloc dema:
diumenge, dia 2 de gener, a doo
quarts de dotze del mati a càrrec
d'Anton¡ Cinca 1 Coll, et' qual dissertarà sobr.e «La vida en el camp
ra~ciós»

liiJUEfMTGE A Uf.:S CAl
GUTS
EJ Casal d'Esqunra E..,!
catah\
de Gràcia vol r.-cordar com es mea dos q.tarts dc seL, a la t~rdQ sc- reixen llurs companys soc1s caiguts
per CUtalUnyl\ I pet 1a. Llibertat eu
SOllS l'ordre següent:
'
Dii!UllS, dla 3, nums. de l'l a.l 600; lluita aferrissada contra el femsA LES vP:=,¡..,,._.,,. _, • .. s UE
me.
Els Fuster, Collde!orus, pare 1
dimarts, dla 4, del GOl :>1 l.200 · di·
GUERRA D'EUSCAiJI
mecl'CS: dia ó, del 1.201 al 1800; di· hil; ••lartl Hosscll. B:llag-.;.er AnPer 1:1 Su!)p~a.durla de l'Ex~rclt jous, ~a 6, del 1.801 al 2.400; diven- drés, que, com tlllit.s d 'altres patllode Terra, ha estat pub:icada una. dres, d1a
7, del 2,401 al 3 ooo; dissab- tes ofrenareu llur vida p· r l'ideal
nota, en la qual :;'wdica als familiars te. àia 8, del 3.0CO n1 3 600· dilluns mereixen esser recordats perquè ~
1 dret-havents dels mut.iia.s. desapa- dia 10. del 3.601 al Üoo; ·dimarts'
seva conducta sigui lm:tada per
1reguts o morts e:1 cnmpansn. que d.a
11, del 4_20l a tots els restants: tots els catalans. Amb aquest oblr~::>nen a dctermmat.s números,
1
En beneC.c1 dels ma eixos interes- jecte, el consell dlrectíu d'aquest
q-1e passin a cobru..- des de 1'1 fms &:J.t.'i
es precls que observin amb tota Casal hll acordat celebrar un acte
111 lO d~ gener, i que tot.. c!s que regularitat aqueStes lnd.icac.klns.
menge, dia 11 de gener. a les onze
bav.en cdbrat fins a la data la scvn
del mat1 al local .social, plaça de
p~nsló a la Uamola dc Catalunya.
Joan
Fuster, 9 i 10 <abans del
núm. 76. començaran a cobrar des 1 ,
.~ordl.
dc.J dia 12. S'hauran de personar el,
du 10 per a re::o:J1r el númt>ro corlli
¡responent.
•
l'ota vcgadn q.:c Ci QL.C ptli:Hlcix
Uirona, :H -Per tal de premiur Conli::.sa.ria d'Ord:e Púbhc la quan.
1
po' donar lloc a interpretacions dub· els serveis prestats pels agents d'a- tltat de 2.000 · pessetes. Per inlmatl·
toses per part de-s pens\onistes questa plantilla de vigilància amb va dels ageuts Interessat..~. aquesta
d'Eus('.uiJ, per aquesta n;.tn es posa el descobritnent. de l'importam ro- quant'ttnt ha estat. repartida de Ja
en coneixcJaent d'aquestes, que no- baLori Que es cometé mesos enrera sçguent n-u:-nera: 500 pte.s. per Asslsmés hnn cabiat les penstons corres- ~ la Junta de P¡·oveïments de ca- té~cu~o Soc,al; 500 per Cantines .Esponent<;, a la Rambla. de Catalunya, ,.... de la SelVl.\, l'Ajll!ltament d'a.- co.ars; MO per robes d'abric per ala
I 500 per a la Setmnna.
nunl. 76, i que .s'hauran de presen- questa locruitnt va transmetre a la combate!lts
de I'Inf!Ult.
•
''
tar a la Via Durruti. 16. fins al d.a
10, amb el ben entèo que nlxò . no. ~-------------.;.. ._.__ _ _ _ _ _ _ _ _~::r..,
ml-s ateny als que ja hagin cobrat
de les esmentades oficines de In
lta.mbl. de Cata!Wlya, 1 que, per
tant, la resta, que només na cobrat

Govern d·Euscadi

UN PREUI BEN REPARTIT

!

a la bestreta del Govern d'Euscadl,
hauran d'esperar, com j& .els hn estat indicat, a la public&êió a la
cGaccta Oficim del projecte de Decret que la Ca:nlss:ó lnt~mtnlsteT:lal ha elevat a la supcrlorttat, n.mb

Deli(ja s amb el car"

l'objecte de legalitzar la sltu:lcló de
la resta dels ~tes.
Quedi mnca. ben aclarit que ~

més s'han de presentar .a B:l.rcclona, a. ln v.a. Durrut1, 16, baixos, el
dl., lO de gener proper, els que amb
anterfor:tat hllgln cob;:at jlCll.Sions

de la Rambla de Catalunya., 76. 1
que la resta de pen.:;ionl.stes han de
romandre a.. l'expectativa fina que
per aquest Departament ea cu:sin
Otdrcs 1 tnstrucdcns degudes a tal
efecte.
Aque&!a noUI. es rà públlca per tal
d'evitar la sèrie de mo!èsttcs que es
puguin oca.slonar als re!ug:!al.l que
es trnslladcss\n a Ba...>telona l es pogut:s c!ona.r sati5!1U:Ció a llu."'!! des!p
de cobrament de pens!OI13.
DIRECCIO DE COMERÇ I
PROVEifAENTS
Preguem a ~ els refuglat.a bGscoJ
QUO pooseeb::1n Llibreta 4a Raclan&ment., que 8e servelxln pa.ssu pel
llUig&tZem del canu- de B&Lmes. 205,
de vuit a un&. el:s mat!n& 1 rle tri.'5

CO~YAC
D~

PUR VI

VEL ~ .

•

'•

e

•

•

Dissabtl, 1 de gener del 1938

El senyor Zugazagoitia, explica L; A N Y o· EL La ·n ota. japonesa a Anglaterra
el millorament de -1' ordre ·públic GENTLEMAN·S Unes proposicions ·de pau. japones.es ?.
ENT·
a l territori. de · la República AG REEM
ea
o•

El dia 2 d~ del 1831 Angtaterra 1 I
si¡p¡aYeD un
acord pel qual
comprometien
El miniStre dc QQvemació ha do- sabotatge. No podla néixer perfec- Partmt. d'aque&ta virtut, a'han fet
a respectar-se mutuament lea
la nota següent a la premsa:
ta una organlt~acló d 'aquest port; l les reformea necessàrlee,' abeoluta.seves p<l!!ic1ooa politiquea a la
canvi 'd'un silenci que continua- però si amb l'aspiració apassionada. ment ~naables per a que ela
MeditèiTànla. Aquest acord «l'a.
ré mantenint en el nou any, men~e a la perfecció. El trt:ball s'ha anat'¡ serveis no decalguessm n1 la moral
cord dels cavallers• o «genUP.s sobre meu la responsaoúitat da- donant i avui, al cap d'WlS mesoe es relaxés.
man'a agreementlt ~ -mtrar m
-~c~t Minl.steri, no sob.rarwl unes el volfun dels seus pervels, modesL'aparell poUc1ac tal i .com va
vigCT 1mmedJatunent. La prem..
,.....rautes que, sobre .e~plicar, perme- tos uns, cons1derablea altres, l'orga- quedar com a conseqüència de la
sa de tots els Paiaos va llan·
conèiXer a l opuuo quines ban nl~~ló alludida pot vanarse d" rebellió era, per llur t.otal desarU·
çar lell campanea al rol 1 tot..
•tat leS Jll'cocupaclons fooamen- llur utUltat.
cUlactó, una peça inütll o poc útU.
bOm ea disPosà a ésser feliç,
\" ls dc 1e11 persones que responem
El meu coeflcieat d'errors que Posats a reconstruir-lo,• era !~
~ensament. feliç.
a 1. rdre Publlc en ela seus d..iver- sens dubte cal reprotxar-U va en 1 pensar que el nou necesalta.va rr.Però la fellc.ltat. en l'or'àre lnJle ~res. Els avanços que en a- descens 1,. per descomptat, descen-' dica.la dlferènclea amb l'anterior.
temaclonal, no ex1lte1x. Briand
matèrta s"'han aconsegwt dirà més. l!.'tl això hi posem tota El vell oow:epte en què .. ten1a ..
Ta dir, una verada, que 1& f•
~:ael resuiW.\ D&tUrll.l del3 e<>Ior- la nostra passió 1 per tant és gv.- la pollcla ba estat revisat l anul- llcltat internacional ea coorealit.z&tS. aooDllilament. per un ranua: de Lrtom.r. .Més bo serà r&- lat. El policia serveix. avui. amb
quist& amb una ll\lita dl.ària i
~re bastant coosideralJle òC per- cordar que la g-.1erra fa florir l'in- fervor eqUivalent al del soldat, la
aquesta éa la veritat. L'any dela
nes
~¡ue.
penetrudes
del
valor
de
versemblant
1 l'inesp' rat, i no és es- causa del poble. La aeva hlatòrla
cavallers ha ~ l'any dels pi10
la íni'luèncla de la. reraguarda al trany que persones a cobert de tota comença, com la de tota ll06altrea,
rates. dels incendiar1a, dela in·
tront. han posat tot.a la seva emo- sospita apareixln ab ulls de la po- el juliol del 1938. La nova tèc:nlca
va.sars, delS perjura.
çió 1 uur entusiasme a curre¡pr, Ucla tacades amb una passió d.ellc- l'hi doD&rà l'escola i la capacitat,
1937 no ba estat. l'any dela
Jllitjançant so;.ucklns de caracter tiva o en secretes relaciODS amb la sev~ passió per la victòria. A1Yò
cayallera. No solament la tr~
pa.ClfiC, 1& lndisclpllna so;:ial. ~ a- l'adversari. En a.quest ordre de ()()o en quant al I(I'UP clvU. que pel Q!J.8
gèò.l.a ibèrica lla fet. el se~ curs,
uella laxUuel morlll que va ewr el ses les sorpreses han estat diverses. fa f!(' l'uniformat, l'obra de recooasense. que n1ng6 s'atl'evia a ú~ origen en el rompunent de l'a~- I una sorpresa oo 'êa un error po- truccló no ha< estat menya fecunser contundent per desviar-lo
toritat, oetennilmt per 1& rebellió lícfac. Sol ésser, aixb sf. un de&- da en resultata favorables. I encasinó que arreu la legalitat ba
deis militar'&.
.
.
cobriment inversemblant.. N!ngu uo ra ho serà més perquè el procèa
= ! tcr.~~e~=·~~
coustltUll'U mjust1:1a descone1- desooniU: anirem vencent de l'er- d'Unlf1cac!ó ·.no h& estat acabat.
¡:er que els progressos aconsegults ror de la mateixa manera qu0 En tenen cura ela q\11 estan Vin·
han aprofitat la ~ragèdla hispànica per assolir posiciona ·e&tenen el aeu an't.ecedent en e.s tre- anem vencent de ,la desorganitza- culats d'antic a lea asplraciooa potratègiques d'importància.. InballS d'aquelles alt.tes persones que, ció que la guerra va introduir a pulars, 1 tenen a l'ext.lngit Cos
tentaren establir-se al Marroc
• des do aqp.est. mateix c:Lrre;:, foten tots ela òrgans de l'Estat i de ma- d'Assalt el prestlgi derivat de la
però la ràpida acció de l'a <11adeqwn\ l'amblen~ i recreant l'au- .nera particular 1 preferent en els seva conducta moral 1 1& seva caplomàcla francesa ho evità. S'eterlta\ de !~tat IulS pçrmetre'ns a e;erveis de policia 1 e;egutetat.
pacitat militar. •
vitarà ara? Perquè sembia que
¡wsaltre& abordar el problema en el
No es preugu1 la cosa a presump..
El rCS".Jltat de tals treballs ba de
els !lemanys han vist. a Fernnn.
seu conJunt, ob..enint els resultats ció. Un ministre no és qui ho fa veure's per a que jutgin útilS Q
do Poc. posicions estratkg\quea
conegu~ 1 sobre els que el seny co-- tot, n1 tan solS el qui fa més. Ell perjudicia!s, Judici que no em corque els interessen.
lectiu s'ha pronuncul.t, mês que amb posa, en el que és, una tasca col- respon emetre ~ ml, en .la disc1·
Itàlia ha. començat. la seva
paraules, ~Wib rcacc10ns ae oouf,<>n- le.::bva, 1& norma ,polltlca t la mo- pUna 1 seguretat d<> 1& vida dlària.
lluita. contra. l'Imperi anglès.
ça 1 5eiUJ"Ctut.. Cap de Ies act1v1- ral; els seus ooHaboradors, l'esforç Jo veig el treball per dintre. VeuPalestina devastada, Egipte amb
tats conduents a aquest .guany no sostingut i
l'aplicació t er ma re 'el seu resultat · a fora éa cosa
cccamlses verdes:t del rel Faruk.
ca1>1n an&r-les a contar a la . Prem- D'una cosa presumeixo, d'estar bé de tots els espanyols t també, pel
<tivisions a Líbia i divisions al
sa. L'euWlclaci6 de proje~tes 1 prv- t lleialment assistit. Alx1 pot ex- que afavoreix o perjudica a la
llac Tana; Pantelaria esdcvil'l·
pòsits, únic sistema <le dulleg que pll.car-se que ~~ pogut in,ciar nostra causa, dels estrangers que
guda base 'militar formidable,
ela period.l.stes acostumen a practi- amb bon mètode, la reorganitza.. fixen la seva curiositat en els proal bell m!g del pns m<>dlterranl
car amb els pet.oó.iStes, és en el ció completa de la Direcció Gene- blemes de la nostra pàtria. En
entre Sicilia 1 Bizetta.; ls. progoveruan~ un cnor d'embalum, ja. ral de Se¡;ruretat en la qual .<S va QU!lnt a projectes per a l'any nou,
paganda pan-aràblca. !!.dreçada.
que l'interessunt no èi; donar a ~ salvar a despit de tots els abando- un sol: ajudar a què la Repúbllca
contra Anglaterra, arribant finS
nèixer una tasca. pressupostada, Sl· naments 1 desordres, el zel per ser- al triomfar, tingul el crèdit moral
els llocs més apartats clel món .
M una empresa satisfactòria a:.:on- 1. vir a la victòria de la Repúbllca. que a llur victòria convé.
mussulmà.
L'any dels cavallers ba vist
eeguida.
. !!!!ll'll!!!!!!!!!!!!!ll!!!'!!!!'!'!lll!!!~!!!!!!lfl!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!'!lll!!!!!!!!!~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Al mtnisten ue la uo·;ct u:aciò . te
,
Xina envaïda 1 aixafada pel
Japó; el feixlsme creixent I
multlpl:icatiu. Només, Pnfront
de tot' això, una voluntat de
governa~ moltes vegades a Esp~preparar-se contra l'irreparuble
la voluntat de Franca. Anglaterra i els Estats Units de no
alXI. quant per a liquidar els s'!cgrai
arribar
a les últimes ronsec¡üèncessos de mnig de EarcPlona. el GG- "
cies.
vern actual deposita amb la seva.
•
Serà l'any 1938 l'any de la reconfiança llur at<toritat en els boEl Caire, 31. - & nou' Gabmet ta ba. ce!ebrat una· !Iarga reun!ó a.i
culada feixista? Han r.'lnsldc-.
me. ouc han de rep:-esentar-:o a
.Lt.alÜnya, reben, abans de p~saNl~ egill": s'ba presentat al monarca. La. domicili de Nahas baixà, per tal de
rat les àcmocràcles que d'antti\·i
!l premsa l'acull amb comentaris fa- fi.x:u' la línia de conducta que ses'havien de preparar per desen cam1 per tal de desenvolupar e vorables 1 remarca que, si be GG- guirà a conseqUència de la revocaprés
millor deiXar anar el cop?
seu cümès, •un reperwri d'in3truc. vern de minorJ.es, el componen for- ció del Gabinet.
1
França té un exèrcit que tècruclons cue caben en aque·tes parau- tes pei."Sú!lalitats.
cament, és et mUlur del món ·
les: «El Govem no ttl nL v~l tenir
El partit wafd ha so!ert un seIMPORTANCIA 'DEL COP
la seva aviació, sota l'ImpulS
adversaris»." I encara afegeut,· per ri~a decepció dnvant la rapidesa.
REIAL A EGIPTE
del nostre admirat amic Pierre
tal que 110 hi ~a~i dubtes. que el amb que ha u;tat- consUtu'it el nou
Cot, esdevé una anna d'una va·
seu sol adTerêan es el que cs~à a G 'veru .t;.;S eVIdent que el monarca
Londres, 31. - L'atenció dels cerIor formidable. Anglaterra ml·
l'altre banda de les nostres trn1xe-~ e~pra
<:I seu poder a crebantar eles oficiosos anglesos es concentra
llora ,el seu exèrcit 1 Hore-Beres am"b les arn1es a ln t¡tà. pel que, !S. cohesió del WlHd, 1 a aquest- efec- al voltant de la crisi egipcia 1 al
lísha.
canvia l'Estat Major "n
a tHol ò.e Govern que s;esforça per te s'assenyala Ja tasca. de captac:ó cop d'Estat del rel Faruk. Als dits
hi ha militars moderns. prepaescurçar la di~tància que ens sepa-' qu.e s'efectua per a atraure':. alguns cercles anglesos, en la. seva totalitat
rats en la gran escola je l'Es·
ra de là nctòna, reclama que, vol un- ¡ membres d'aquest. No. obstaut. el monàrquics, no es vol veure el perill
tat Major francès; l'a.v•ario I l'I
tària. • forço~.arnent, totes les ~~es pa..-;.1t Wald compta amb les mas- que representa la ~onarqula ~talia.
marina. angl"~ aconse~ulrnn
amagades a. la reraguarda pa3Slll a ses; s<; 1.:;e aques¡,es no podri_a. fer na, que treballa act1vament 1 s excuun . grau de po:.èncla, inlgualndisposlcló .d e les un1tats combatents.jla po ltil::a intransigent que lla Iet. sa en 1 anomenat. pacte anticomuble. El President' RoOSP.velt - al
entre les que, per a orgull dc la · i sens duute lc rei voldrà aprofitar nista, per a constitUll' uua Lli¡.-a diqu.U sempre h :m detensut te.-;
Corporació figmcn. amb moral al-jta seva popul.rmtat per a atraure's ' nàst.ic~ de reis, que ~~rollll ¡¡isaltes esferes de la Mtmna mnet~ima 1 heroisme exemplar, el ta.mi>é les masses.
tematicament un!'- sene de cops
ricana - està. jisposat a comGrúp Uni!ornmt del Cos de Segure- I Acabat el ¡mmer acte del uue! d'Estat que a.cabm amb la demaoletar les coustrucclons de l'artat QIJe havent iniciat la seva lluí- del 1e1 amb el Wa.fd, ·comença el cràcla. Les recents jugades del prinmad.> aÏnEricalljlo 1 se.• bll\ que
ta 'a la serra del Guadarrama ra SC!:OU: el debat panamentari. Un cep Pau d'Iugoslàvia, del rei de Rono es -tin~à en compte el trar·
féu cu!mirul.r a lklchite 1 a la CUes.! 1eÏtaV"ant mcml>re del nou Govern mania, del rei Faruk d'Eg1pte, han
18t dc Washin;:ton.
ta de la Reiua.
ha manifc-stn.t al :representant de "estat organitzades per la itúluència.
Les dcrnocr.!::i•S" es przparrn
Ningú penetrat del sen!-ït de la. la «'Iran.soccan» que el Govern ~ dinàstica de la cort ital:ana 1 per
en xic m;;s enllà d'Oc.:!d_-nt. la
respc:-:sabill~t no podrà u:scutlr a- ¡ presentarà. al }'arlament. En el cas príncep o.lemanYJJ. La conclusió d'a.uR..:sS - democràc:a obrf'.ra r¡uesta obra, a la qual la publici_tat de v.::t:u:16 desiavo_;able, el diSSOldrà questa mamobra és que es tracta
c.sòevé ràpid.1.ment 1m r..:-is dc
sobraft., l que sense cap rcsisten- i ~s convocarien ~erc10ns dintre de d'obligar el rei d'Anglaterra a scpa- ~amat i d ordre. :m1h un im
cla, \'tnl'uda nmb política més que dos mesos
mens potencial mat--ri~ esp •.
·
rar-se de França i de la Societat
amb violència. no hauria. tingut reEl nou l...iaomet estA compost de de Nacions, 1 fer-lo entrar en lu
rr1 I <al cie cara al lu:.•r lJ ml :'!.'
percusc;!6 a la Premsa. Crrcant ser- la seguen mançra:
p_oc trmu,; func!onn~i\ normlll·
. .
¡uiga .p1onàrquica antidemocrat.lca.
vlr l'eficàcia, hem cnl\nt les noticies,
nient un Parlam~nt. el e~íc P'-'1
President del Consell i mmlStre
Angl.1!.terra vol defensar els lntepcb!e, i uns gcv¡;rna:¡¡::; ~r;.t•
perque d'entre tots els mlnisterts, de l'lnterwr: Mohamed baixa.
jressos a Egipte ¡ es preocupa del
solamen~ al de Gove~nació .u està
Afers estrangers: Abdel Fattab cop de ·Faruk. Està clar que tampoc 1 revesti's del po::ler lcg.tlm del
p:tís. L:l. URS::> (S una pu~.;,ncíll
terminantment prohibit tenll' a.pa- Ychm bal.Xà.
. •
.
· I és fà~il la situació per al rei d'El.'ador al carrer. L'índole dols seus
de pau, un er•:;-r'nat7e ' n"'s n'
Hisenda : Isnuul Sidk.Y bruxà, ~x- gipt.e.. EI seu Govern minoritari ha
treballs red11mn abans que res, pruner miniStre del 19;¡0 33 i de.e- aissolt eis cccamises blaves» dc Na- 1 costat de !es d ;)tl10cracu:s del
món.
disclt':ló.
· gat a In Conferència d~ Londres del 1 has; però els caps del Watd. pnrL1t
L':my 1¡¡37 lla c:..tat , h ,y e e· ls
Discreció uu:oolútn ....~ant e~ ua.c- 1936.
que té majoria al pais, ~han reuntt
bando?ers : no dels -:a. vallers .
ta i é5 la seva tasc.a fona~tal,
.r"undaClO!IS plcs: Hllmy 1~ bai- ¡ volen resistir el cop d'Estat del
Serà pos~ible que. l"an.v f\ue e~
el conèixer i persegwr lea vmcula- xa_
H
Bab b
Es sabut. que l'exèrcit egipct é.s
1 I rel
mença s1gU1 mes uornn , n•rs
clons t~ue l'adversari hagi pogut
Comuu:caclOns:. aosan
l'! a·
una organització molt fantàstica,
establir a· ·la nostra reraguarda. xà, ex-mm..stre dEgipte a Lon~. sense forces efectives 1 que no po- I a. to amb la ju.stfcla real encara
que no ho ~lgn. '.ll.lll amb
El que s'ba fet en aquest sentit no
AgricUltura: Mourad Wahba b!U· ' d.rà ~istír n1 un ella cODtra els I
re.lacJó als textos I
1
admet referènc.les. Una so!a cosa xà ex mi:l.istre de Justfcn\.
deu mil homes anglesos i contra una
L'any 1938 pot ésser l'lmy <lt'
s'ha fet: t.reb~llar. Elimlnant d'ac-:Ed·merçl:ó.AhBmahle_dedinKa~ ...~bei. subltVe.ció popular.
la revenJa de les rlemxracles.
qu~ \reball la part. fantasmagbucac .
. ..-........ .
A condició, natura!.men~.• que els
r1ca i DOYellcsca I centrant-la en
Sanitat: Kamel Bíndary beL ,
TRANQUIL-LITAT GENEclements que componen les <li·
una responsflbilitat que t1.bans d'aGuerra: General Husscm R .!ky
RAL
.
tes democràcies saptguPn comra ~ tenia. PeT alxò es va comen- batXIl.. principal njnda de cambra
plir llur deure.
çar per pta.nelar i crear \UrlB orga- del reL
El caire, 31. - La tranquUlltat
nltza.ci6 que ÍJ autoritzés a t'Estat
Ha de desta.car..se gue Atuned. Ma.- és general a tot Egipt..e. Els camises
a creure ue li ser1a possible dispo- gar, germà del cap del gabmet blaves han abandonat llurs campasar d'~n qòrgan de defensa contra reial, del qual , s'havia .parlat com menta durant la nit.
la
netracló de l'agent estranger a 'successor poss1ble de Nahas lbaiSegons totes les probabilitats, el
ded.~t a quefers d'espionatge I ~. no Corma part de la combina-I nou Govern 5U5pend.rà el funciona~
ció.
.
,
ment del Parlament per espat d'un
LLARGA REUNIO mes, a fi de poder examinar del.incu,~-dans: .éu l'lS \'!..'"¡;tf:.'S duna~~Caire. 31. - El comitè Waltlii.S- gudament la _situació.
tlua en metàYic joguines i robes per
_ __ _ _ __ --~ _
(Ve de la primera 'llà&lnat
a la setmana de l'Infant en les Ins- -
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les el que car en aquests moments»
Ha dit André Marty en unes declaracions

.Mad11d. 31 - A~ Mart} h&
extensa. conversa amb
un periodista., duran\ la qual recordà quina en. la attuació guerrera
de la República el desembre del
1936.
MartJ ba ell~ que pensa romandre a!¡un tempa a M.adr1d. Pft' doa
motiua: el primer, donar prmea •
Resldèocl.ea Prufess!oMl, Femeni- fectlve, al poble espanyol
que l'ajut
na 1 d'Alumnes Infermeres, carrer dela obren 1 del poble ant1felxlst&
de Rcsscl~ó. 167.
d~ Jl'rança, un ·ajut prlcttc l no paa
Oasa d'Assistència, President Ma- ~; ea parla massa l IIÓID feta
clt.. carrer Mon~. fi.
i no paraulea el que .,. necessita
1 les Oflcines de .a Comissió, A- en aquests moments: el seg011 motiu
mttutln del 14 d'Abril, ~ bta.
de la meva est1lda a Espe.osa és
Tamb6 hi han establiments au- el de vtal.tar treqUentmeot el8- soltori~lW .,per a rebre dooatlos m
dati 1nterDaclonals que combaten
meta!Ue, ft'l 1!ls qua!s e:; donarà el en aquesta :lfn1a. mol\a dela quala
~ent rebut.
estan eompleWDeat amat. a cauaa
UaD.. amb et seu n.etl-mtraU!t4.<ft. de l'Idioma; aqu.t.e bcmea oecesslten un ajut moral. ae'la b& de ~
111
cae· no ba de senUMe mat

principaL
Aj
català. f amb~ de Catalun¡a, 28.
P,.Infaè.ncia Qbrera carrer dela
· Màrt:ts de MoDtjuYc, 28.
eOem1llsl6 N:tcional J)t'r a Ja Peata del Nl!!l, PaSSf'\g PI J Margall, ó2.

enWesot

r no. parau-

rament aquella capital, f afzil els
SlO-"'à impossible sense milers t milers de baixes t pèrdua de molt c'e
material en el ca1 mUlor. En aque,_
tes rondfcíons la conthtuací6 <U 'rGjen!iva se'ls presentaria .mol( difícil,
el aeu desgast haurüz t~ingat ab(lm
de conquerir un pam <U terrenr nostindrem la victòria. Quant a l'a• t.;:"e. Els hem fef at'Ortar les seocs
pecte lntérnac.lonal, Andr6 Karty amenaça
ha dit: tota la qUesU6 aneteaa es• • •
triba en el que faran lea Trade
Mentre3tant, amb la presa de T&Unioos i ela laboristes. De la poU- rol hem demostrat al món -qtae GCt
t1ca. conservadora no ea pot esperar hi ha Govern ams E:Urcit t amb
res sinó després de la ~Ió 1nJcia. capacitat o/eruívL Franco, d'ara
da per Mr. Attlee, però ao una ~ endaoont, quan demani dtnet'l, li
s16 ~lament PIU'lalnentlrta; al ma- ezigirlln vru fnfD'CISOI m~, cruteix tempa la faran els treballadora· cuts... sf la por del• financers cdQ.
ela que pensin que Ja 8lall ~ inteJ'es!O.tu 110 renua concedir-lot
rta a.ng:esa ~ caplta.Usta, a'equivo. davant de revicUncia à'vn ewemk
quen. AQuesta ¡ran maJarla s avui temible com él el nos~ Ezkctt.
treballadora.
L4 vfctòriG aobre Terol. amb Zee
André .Marty ba acabat dJent que seves múltiplel i avant11t1a«ea ()071...
el que Ja no fan falta a6a ela viat- 1eqüèncfu a l'estranger, nlngai #a no
ges. ~ vlat¡ea. AQuest turisme ens la pot arTavatar. La 1101tra Ideo
del fíoot ba d'acabar. l!:s parla molt moltraciÓlt U una vcUua fnaJFecfa..
es discurseja amb excès l ea fa molt ble. Tot l'altnJ. altl i baizoa, d"arcs
poc.
•
~nt, ~er~~• limple1 fftCitlextl
1IOr'IFUIU en wua f11U77'4.

tingUt una

.

--------....¡

Toq\lio,· 31.-B:a petlòcUci DUbl1- precaució ·més precisea que les 1Dd1· punta necesal.tl.rlel1 un& d1lculal6
quen el resum del eomuntcat del cades eD· la resposta feta ala ~ta suplementt.ri~
llllliAerl d'Afen l!llltrangers japc> Unita 1 que preds& almpkmeo' que ·
nès a la nota br1tàn1ca referent. a aquelltes meiS1II'e8 haW!n d'éaaer pn.
UNtil PIIOPOIIOIOM
l'atac cont.ra el cLaoc!y Bird». Com see àdhuc en el caa de &acrUicar
PAU .tAPOfiESEit
en l'lnc1dent dPel cPanap el .resum a-.antateea d'Clldr'e eetratèic en l'..
.LoDdrea, 11. - .De l'a¡èocl& ReQo
no 1DdJea que ela oficlal8 ba¡1n C$o tac a li!~& tropell xiDefiea.
ter:
tat cuttpte n1 la clule de pncau.•
De fCIIlt. bell lnftmD&da . . sap
61on.a que &'ban prea per al futur.
HA ESTAT PUBLICAT EL que 1"aqh41xador d'.AJemarap a ToEntre ela princ1pala pari.¡nW emeTEXT DE LA NOTA 1111· quJo, 'YOD Birkaen, ba .ta\ eallal':;os figuren ela que ee refereixen a
TANIOA
rept pel Govern Ja~ de &OtzDe.
.ea mesurea pnees en excucló de l&
Toqulo, 21. - Ba AÀ&t ~ wa a¡ ¡ovem zil*. PG' _ . d8
llet amb referència a ~ ela mem,... el text c1e I& pota br1tlnlca eD Ja l'ambe.lzedor &lem&DJ
a :xa..
brJa de l'exèrcl\ '1 la marina, àclhuo Cf.Jal s'acusa rebUt de l& nsposta Tra11tmann, lea _. ~ •
el COO!andaní en cap i tota ela mem,. japooep.. Declara la noa ans1aa ¡(lenta:
bres de la DlAl'1na, amb el c:oman- que el 0o9em considera que lea ....
1. Acord IIJDo.~ c¡u. ncodant d'a'flllci6 naval. rea~ ¡uretats dooadea pel Jepó ea :refe.. ne¡\11 al Japó el dret de ~
~la 1Dcl4:1eDta. IIUalment a'cmet el reixel1 a la futura protecc1ó deiJ eD el comero D&dooal de Xina. a
pa.ràeraf refent a J.ee ordree ape- vaixella estran¡¡er.s de guerra 1 mer- la ¡eatió de lea cruau. i tn.aaciala donades per lea autorltata na- cante.
·
porte, etc.
nla per a maoiobl'ar amb lea ml:a
2. Adhtaló de %bla al pade ugrana precauclona en :e.s reatona on
LLIURAMENT
DE
LA ticomunista.
b1 ha vaixella pertapyenta a tercerca
NOTA
1. Perma.Dència a X1Da de JUU'potències. El .rewm om• en parU.
Toqulo, 31. _ Slr Robert Grat¡pe nlciona Japoneeea pemu•Dfllta.
cular la frase següent:
ba lliurat a H1rota. una nota acil6. Creació d'una aaaa c~esmmr.
- ... ~uc en e leu qae tala preo sant rebut de la resposta japonesa rltzada a certea rectona. sota la dlcauciona obliguesa1n a ablpldanar del 28 de desembre relativa a l'inci- recció del Jap6.
l'atac oootra l'adversari.
dent del cLady Bl.rtb. Hom creü . .
6. Pormac1ò d'Ull IOVeín lnQ.
Ela observa.OOra fan DOtar que la ber que la nota expressa, en e1 aeu pendent a la IIQD~Òlla mtertor.
resposta japonesa a la oota brità- conjunt, un sent.ltnent de sa.Usfacció
e. Pap.ment per Xina de 1le
oiea ea refereix a lea m.esurea
..,.""!!~de~!!!però~llllllll!qu~e!!'d'!!!elxa'!!"'~en!'!!tendre!!!!!!!!'!!'!l!!que!"!!ll!alguna!!!!!!!!!!!!!!des!!!'!peaea!!!!!!!!de!!!!!!ru!!!!erra.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ••
~-

La personalitat d'Ara.gó'SETMANA
.Aragonesos ue viviu a Catalunya!
Estat Arngon~ l'organització que
vetlla constantment pels interessos
dels aragonesos 1 que en tot moment
ha vingut. defensant la. persona.!ltat
d'Aragó, no pot, en aquests -moment.s
sl.lenciar, n1 molt menys deixar de
reconèixer la importàncla que per a
l& nostra terra té 1& presa de T&o
rol alx1 mateix per a la República
1 ¡}er a la causa antlfeixlsta per la
qual llUitem.
·
Venlm. senzillament, a afirmar,
una vegada més el dret que té el
nost"' poble al f~t que se 11 respecti
la seva. personalitat. Nosaltres lnVGquem el dret d'Aragó, no com una.
almoina -que no volem- n1 com
un present _ que seriem' indilgnes
d'acceptar- s:nó com a producte
de l'eSforç d'un poble a través de la
Història, que ha estat un dels més
democràtics d'entre els poblea del
món
A· tots els homes conscients ens
adrecem. no sols als aragonesos sinó
a aquells que sense éssel'-bo ·comprenen i estimen el nostre poble,
perquè ens ajudin a defensar la personalltat d'Aragó 1 ensems perquè
procurin posar remet a l'estat. llastlmós d'Un poble que ho ha. donat
tot per a la guerra
Aragó ha sofert --4 sofreix- com
potser no ba sofert cap poble; el
sòl d'Aragó està amenaçat de convertir-f38 en un immens solar; les
seves ciutats, els seus camps, van.
quedant arrasats per l'acció destructora. d'una guerra cruel que no hem
provocat. L'economia. del nostre poble està en runes. no s&la.ment i degut a la metralla, sinó al fe~ que ol
nostre poble s'han. assajat tota mens, de sistemes pse'!dCHconòmics.

Nosaltres ena creiem en l'ob:ígac16
ae llançar un crit. d'alerta per si a algu.'"l cap lebrós se li 'OCOrregué6 !ll>rofitar aqu~ta . ~erra per a dividir
Aragó, que sàp¡ga d'una vegada que
el nostre pcble I':o bo consentirà.
Per la. seva tradició per la seva
història, Aragó és una NACIONALIT.I\.T d'una personalita.t tan racial
oom la que pugui ten!r la primera
1 per res n1 per ningú 'no estem ditsposas al fet que l'herència dels no&tres avantpassats s.lgui malbaratada.
Ara~on€008! Ajudeu-nos en la no&tra empresa. A Aragó manca allò
més essenci!Ü, tnal~t la Innegable
bona volun.at de ,1 actual gm-emador general, no s ha portat a cap
en<:ara l'ordenació de la seva vida
c!Vll 1 econòmica.. e~ Ajuntaments
o no estan oonst!twï.S o ho estan
d'una. manera arbitrària. Es prects
delimitar les !~clons de la Intendèncla m111tar; cal assegurar al llaurador aragoi}ès que el produc!e C:el
seu treball passarà a les seves mans,
desoomptada la pa.rt que 11 correspon com a aportació a la guerra,
però no com ocorre en dotzenes
de pobles aragoneses. els q,uals. sense control de cap mena, s emporten
allò més elemental per a la vida
dels nostres germans; ai.x ò cal aca.bar ho, 1 l'~rtès té dret a saber
a q\11 ll!ura el producu: del seu treball En una paraula. té dret a
viure.
Per tal d'aplal1!U' aquest cam1.
volem que ~ó s1gui governat per
aragonesos. que sigui promulgat un
Estatut. (ja el té redactat) i que
Aragó s'incorpori d'una vegada al
concert de pobles lliures.
Res més, aragonesos. ¡VISCA
ARAGOI

Seguint l'exemple hitlerià, Goga es proposa suprimir els jueus de l'economia del país
(Ve de la pàgina 1.•)

veru de Romania. El ILFuggetlens-

diu que· lrs posicions que es
mnnlfe:.ten a Hongrta·ocntra el nou
Govilm romanès són prematures. i
qtle es precis esperar que el Govern
actUÏ.
;,;cgJt

J

L ES

I·

MESURES ANTISEMITES DEL NOU .GOVERN

ROMANES

.

Ginebra, :n. - A propòsit de les
nu:sl.l.l'c.;; ~,JreSl:S contra els jueus pel
Uovern romanes, s'observa a!o cercles de la ::locletat de Na.c.:ons que
cap Govern romanés no pot limitar
ths drets dels jueus sense autoritza.cio del Consell de la Societat de Na.clons. segons el Tractat_ concertat
entre els Estats Units, Fta.nça, Itàlia, Japó 1 Ro.ma.wa el 9 de desembre del 1919, 1 l'article 12 del Tractat, referent a les Ininories, sot.writ
peT Romaàa.
DECLARACIONS DEL PRE·
SIDENT
ROMANES SE·
NYOR GOGA
Londres. 31. - El nou president
del Oonsell romanès, Goga, ba !et

declaracions e l'«Evening Standard»
de U>11dres, en le.!¡ quals assegura
que respect.a.ni. la OotlStitució 1 que
la seva polltic¡L estrangera «.seguirà
basant-ee en la Societat de Na.ciona,
puiX que Romania no té intenció
d'abandonar aquest organ.i.Sin9. Goga ha declarat, a méa a mé6. que
espera. tenir m!l.lors relacions amb
Ang:S.terra, que desenrotllarà. lea relaciona amistoses amb PranC&, 1 que
la. po1itlca interior de Romanl.k no
significa una especlai amistat amb
Itàlia 1 Alemanya. Per altra part
comuniquen d.e Praga que el m.nJa.
tre d'Afera Estrangers de Romania
ba tramès al ministre· d'Afers Eatrangers de TxecoslovàqUla un t.ele¡rama en el qual cconaidera un deu-.
re collaborar lleialment ed l'amistat
l en els compromiso.s conretu, 1 que
amb mol~ de gust entau:art. r.la-

cions pet'SOn.als !l.IIlb el ministre d'Afers Estrangers de Txecoslovàqu.a.

.

EXPECTACIO A FRANÇA
DAVANT
LA
POLITICA
EXTERIOR DEL GOVERN
ROMANES

'

J>arts, 31.-Existeix evident preocupació als cercles pol1tlcs \ · informatius tra.o.cesos da.vant la. tncogntta. de la política estrangera· que
es disposí a desenrot.l.lar el nou Govern romanès. Algunes a¡ènciea presenten el president del dit Govern
com a fcancò!U, basant-se en bl ret
que cursà els seus estudis a Fra.oça..
La premsa, però, no ea mostra t'.lo!t
convençuda, en general. de:S S{!nliment.s amistOSos d!l senyor Ooga
res'pecte de França. d1Humanite»
arnl>a àdhuc a aftrma.r que es t.racta d'un "a.ncòfob, 1 'IL'Echo de Pa.ris» es pregunta quina sort ~~
ran ara la Petita Entesa i els acords
concertats, i quina serà l'actitud de
Romania, en endavant, en relacl6
amb :la Societat de NacioD.s.
IL'Oeuvre» diu que la dictadura
romanesa éa germ:mòflla 1 que Alemanya vol tractar amb Romania per
assegurar-se el petroli, prometent
no donant suport a Hongria en lea
seves reiVindicacions a propòsit de
les minories bongaresea a Romania.
Tota ela periòdics es pregunteil
quines repercussions Undri. 1a dictadura romanesa en les zeiaclona t en
:a políUca exterior dl Polòola, de
l~ t.esa balcànica I de Iugoslàvia. •

DE L'INFANT

F e s t iv a I d'inauguració al Pa I a u Naciona I , d ~mà, diumenge, a les 11 - del' matí
ALS NENS · NE:Xt:s
Aculdiu a la festa f''Je e.. per a
V063ltres.
.Hl prendran part la petita actriu
Margarida Sierra, la dim.iuuta v~
leta Rlllo I els cors d'algull8 Gropa
Escolars. •
També coHaborarà la .B.luda Municipal, sota la direcció 'del mestre
Lamote de Grignro..
Es cantarà l'himne infantil a
l'c-..Esoola Nova Un.lflcada», pels eecolars acompanyat& per la Banda.
Municipal.
Pares, p!Yteu-h1 ela \·ostres filla;
clutrdans, acompanyeu ela 1nfanta
que tingueu acol!lts; tots <?ls Infanta
han d'assistir a la festa de l'infant.
ALS FSCQI,A'tS •lt

RAR·

CELONA
La Co:ll !Y~ organlthdor.t de la
Set..""D:ma de l'Infant UB dóna les gràcies pel vootre concurs rec.Jllln donatius. Els infants des'{alg·w us ho
agrairan. Els infants • ; olllt,s a Catalunya sabr.an de la bona companyonia dels escolar¡¡ catalans.
E:;colars <"'9 Barcelona I Catalunya,
assistiu a la resta Inaugura¡ de la
Setmana de l'Infant r.l - alau Nacional el d 'a 6 de gener t"inent, a
les onze del mati.
Ciutadans, a.1udeu la Setmana de
l'Infant. Féu els donatius a. les in&
t!tuelons q'.ll' fo~mPn part de la Comissió org~ nitzsr.lora.
Clut.aè.t•n::; ~n ·1er::o I. féu els vostres do.'UltlUs en met6Hic, joguines
o roba a les 1mUtucions que s'csmcntrn I que formen part de .ta
Setm~na de l'Infanl:
•
Assfstèn~h Infantil, P.J».;e!;! de P·
1 Margall, '16. prlnc:pal: Ajut Jnfan·
t!l. PlDça Ferrer i Guàrdia. 11, prlncipal; Soc:>rs Roig c!e Catalunya,
Secció S.R.I.. Pa!':seig de PI i Margall, 36, nrlncipal; Ajut Cat.:Jià.
Rambla de Ca.talunya, 7.6; Pro Infància Obrera. Màrtirs de l\!ontjuï~
28; Comi>sió Nac!on111 p~r a lE< FeS:
ta del Nen, Passe!g d~ Pi i Marg¡>.U,
52; R~d èncie:J Professio!"4Sl Feme-nina i d'Alumnes Infermeres Rosselló, 167; Ca~a d'Assist~ncla Pr;)sldent Maci~ Montealegre, 5. 1 lea
Oficines de la Com'~6. (\."iMudn
14 d'I '.1.ril 442, b!s.
'
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mendona. car d lxant-loa en Ja fCJr~.
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LA. oSETMANA DE L'INFANT• ES
A PROFIT DELS INFANTS; PE• RO AMB PREFERENCIA' DELS
MES DESVALGUTS.
PENSEU-HI EH AQUESTS INFANTS aDESVALGUTSD

bardeig, sóm nombro&oa eJa el~
dans Cf.Je amb maalfC$t& lmpru
&e8'Ue1xen eltacionant.ae
carrera o 8U1Vll ala balcona 1
rats, l.lldlferenta al perill tal Q\181
a'expoaen, la Jun'- Local de Deleb!
aa Pns$1va de Barcelona. atenent
disposicJons dl~ per tal •
rant.lr fins el mutm poasible Ja
tecci6 de Ja poblac16 civil i dur
sa en dubte la aimpataa 1 l'aJut dtil balmcnt a efec&e el aervet de
Govern de la U. R. S. S. a tota 1»- 1116 preVSA per tals CUell, •
litlca realment dlri¡ièa a la defen- en ~ deure de ¡npr reilteradiUD$1
sa 4e la pau.»
tota ela ciutadana que adallaD
perfectament de Ja neof'88ttat
- - -· ---.-- - - - senar la méa eètcta d1sc:Jp
EL VOSTRE CONCURS. EL '101- vulguin, en d. moateDt m què.
TaE OBOLI PER MODEST QUE doDl e.l senyal cl'alama, abaod
SIGUI REPRESENTARA MOLT la Via públlca ~ncammnte
PER ALl INFANTS DE CATA• aadament i acnsi precipttactana CliP
LUNYA
ala refugis propezw o a~
«SETMANA DE L'INFANT»
tius domlcllls, per tal de
~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!I a l'Interior d'ells, evitant abd que
•
CANVI
DE
CORTESIES
Moacou, 31.-De l'atrèncla Taea.
J:l minlstre d'Aten Estn.ngen èe
Romania, Istnltl Mtc:escu. ba <llrl&lt un teleça.ma a LttYlnov ~
sant la aatiala.ccló que 11 ofereix el
seu lloc per a coHaborar. Lltvinov
ba contestat a .Mice6CU ·que too ~
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Rovira iVirgili parla de :·
COMIAT A L'ANY Mallorca i Catalunya
,,.l" ·.

L' organitza"cio de l~ducació Física i
de l'Esport, ha de tenir' a · Catalunya,
'les seves cara"ctè rístiques pròpies
L'Educació lo"isi~ és el r essort vital per l'enfortiment fis!c de la. joventut. En la joventut hi ba. el futur ·de la humanitat, és l'arma. dH
progrés, éS la forjadora de la. pro&peritat de les Nacions.
A Ja. joventut, però, els Estats no
a·ban preocupat de facWt.&r-11 mltJançants regeneratius, f ins i tant
que no els ha amenaçat el perill
·d 'un desastre bèHic, és a dlr, fins
que l'Estat ha. necessitat de manera apremiant, l'esforç fisic individual de cada. un dels seus ciutadans, per defensar la. «raó d'Estat»
amb les annes a la mà. Nosaltres
no hem estat pas una. excepció. No
bem donat importància oficial a.l
roblema de l'Educació Fisica, fins
tant que la guerra no ens ba. dem06trat de mnnNa palesa, que per
guanyar és necessari una joventut
forta i sana; una joventut apta, fi.
• alcament, pel"' a la guerra.
HI ha ':In procés històric que demostra que aquesta reacció s'ha
operat sempre arreu, en moments
semblants o Iguals al nostre. Jhan.
implantà l'Educació Fislca a AleDrue.nya; el coronel espanyol ~o
rós, implanta el seu mètooe a Franca. després del desastre napoleònic; Suècia va decretar obligatori el
mètode de L1ng en iniciar el pais
el seu ressorgiment en l'albada. del
~~egle actual; Tyrs prepara els seus
cSokol», quan Txecoslovàquia tot
just iniciava clandestinament la.
lluita wr la seva llibertat i Finlàndla declarà obligatòria la pràctica dc l'Educació Fislca en el ¡nis,
quan l n plena decadència. de l'imperiallsme rus, comença a treballar
per l'assoliment de la seva autonomia primer ¡ de la seva llibertat
completa després.
Com Fiulànòla 1' com Txecoslovàquia, a Catalunya. no hem esperat que fossin els l'esultats d els esvenimmts -la guelTl'..- els qui ens
aconsellessin activar la ' implantació de l'Educació Fú¡lca, hem estat
nosaltres els qui ens hem acarat als
esdeveniments i fn& mostren disposats a afrontar-los, per tre-ure d'ells
els resultats millors.
Molt abans del 19 de jUliol, la
Generalitat de Catalunya es preocupava de donar a l'D:I.ucaeló Fiatea 1 a l'organització esportiva en
general, una orientació 1 un ajut
ofi·clal. Després del 19 de jUliol, 1!1.
Generalitat creà el seu Comissariat d'Educació Flsica l Esport<S i
Lemps després, el Govern de la República, decretà la creació del Comitè Naciona-l d'Educació Pisica a1ccte al Minl.~terl d 'Instrucció Pública.
.
El Comissanat d'Educa.:io Fisica
d" Ja .Generalitat ha ofert a ~ ~

f
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Per ri alguna cosa manvaca per
A fe:'>-1108 llnttpàtic l'llnJI que ac4va
d'engolir la flit del temps, UM nevada prematura f inoportuna h4
vingut a oomplicar-nos utut cxl$tènguerra, el seu estol de monitors, per cia ;a prou òrje1UJ. d'encisos. 1 ena. la. preparacló dels Cossa~ d'Exèr- oora, Ult toc de 8irenes lla vessat
cit que estan en periOde preparatiu ®munt el oopvespre gèlid una es·
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LES GESTIONS DE MU~
SOLINI
FRACASSEN
/t
TOTES LES NACIONS, EXCEPTE A HOLAKDA
Londres, 31. - Mussollni -<lh: ·•n
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.......;od . ...., ~
•
:; ...~.._-~ · , ~ ~ lle !~ ~..$· Herald»- realit7.a. un nou 1 dec!:.. .•
per tal d'aconseguir ei rec< ~
~~"""
;_:·._ ' ~
.-'-~"" ·~~- ~*E-·~~
~~~· intent
~· ~~ ......,
.- .;;;::,§~
neixement dc l'Imperi italià a Abi~
- N
- ..
~ • ¡¡inlo..
r~ ;g~.~1 ~ ~
. . . . J sa ~~t~·
I ara, en la present ocasió, a lh~ ~"'l. - ~~,~ f::io ~ ~'\íl
~.
~ ·.: ~~ - ~~ é;; ~~~ çonat per l'experiència d'altres pro-
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Y
-9.~

ves, en lloc d'apropar-se directu·
-.::
ment a Anglaterra i Franç...'l, \'Ol
~t
.,~0,
~'-.~~~~
--;;.-"]:~· "' ~
~ e~~.--.,.., _.. emprar com a o.dvocats de llur causa les petites potències.
'-""
L'ambaixador italià a. La Haia ce-~~ ....~ ~ ~~
lebrà dies passats una. entrevista
amb
el ministre de Negoc!s Estrnh11. S..~~~
Ç::¿;
,...
e=.,.,~
~~') gers d'Holanda..
·~ -,:~ ~l~ ~~ ~ ~~ Holo.nda és un dels men1bres di- ·
'"-:~~-~I~ ~ ~~ ~ rectlus del cBloc Neutral», 1 el Sf-.
~f;;~:::: ~'l,;::::::~'fr~ ~ :::.."':5-.'1G ~ ~ nyor Pa.trn quedà encarregat de demanar al! altres membres del bloc
~-:· ~~·~'\te= ~~ b~
~~"€.. ;~¡~e~~~- S ~ que s'uneixin coY.ect1vament a. lt'&
~~~,._. ·~">..~ ~ ;;:. f-'~ ~~ gestions que es realitzen a Londres
er~ E'.;':..'·~,~~- ~~ ~ ~ ~"'- 1 Paris amb l'objecte d'ob~nir el
reconeixement anglo-fl'ancès de la •
rt._ii·Jf':~ , e,~:
__
italta.na.
'
. '='~"'"'~-' :\ ~ ~ ~ ~-~~ conquista
Se U féu saber, al mateix temps,
u:;~~ ':$. U:.- ~e-~~
~ ~" "'-' ~ 0!:: "~ ~ que Roma ba decidit qúe tots ela
~ "'~' ;~ t\ :::::. ~ ~ representt~nts diplomàtics chan d'es~.;::~ ~'\;\ ~ a:::=: !a ~ tar i estaran acredítats davant el
d'ltàll.n 1 Emperador d'Abissi·
K ~ i.?:~~;.:
~ =--~ ~·, Rei
nia».
~
~~·~"• ~~
~ lò;J
~.~~
~ ~
Però, fins ara, la gestió d 'I tàlia
~~' ·~ :-3:: .. ~~~'( no ha tingut èxit només que a. Holi5'~... '"'i-" e;--=- C:::: Silt g_~~'\. landa.
El govern holandès acordà ajudar
li= ~~ ~'
Mussolini 1 proposà als altres Es~
~
~t::~\1 tats
«neutrals» que s'avtnguer;sin a
~ -"'~~ -,-.:---~ la. desitjada.
aproxJm::tció.
~- ·ft ,
,,~ ••
.;·• ·~
Però la. proposta ha. topat amb
. '
una forta negativa a Non1ega, Suè~~~...~...:~~:, ~~-·
..:• ~'-"':-.-- ~ . . - "i !I ...,~ ,, ! cia 1 D1nama.rca.
-~~,;s;,
<t.<~
. ~ ~~~.~':. .. ,;;..·~ .
Dels altres Estats meutrn!s», Bèl~~
...,.!-.;.-,. ~ >':
~-~
gica vnciHa 1 SUïssa reconegné Ia
E-i:: ~
. ... ~?;#?'"j
r~ ~~ ~
~--,;$'
~~'
'~#f¿'"y I sobirania d'Itàlia a Ab!sslnia ja ra
~ t '~::_::~ - =::A.;. t ~A un any,
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les vileses, de les salvatjades corne- mana fauna, també. de fan¡, que
ses en nom de rordre I de l'Espnnya pobla el «pessebre»; rius de paper
!:'ans, 30. -La pr<'lllSa francesa; les n3ves f'lccCIOl:S en el U1C:; ò'abril, gran.
• de plom; angels d'ales de cartó da,.
àdhuc la de dret?>, comenta desfavo- 1 entn>tant governarà per decretsPrecisament aquests dies llegia-hi munt la peanya d'un núvol de t.u1g.
rablement b solució de la crisi r~ lleiS, en règim dictatorial. El Qo. ha temps per a. tot, diu l'Eclesias- Dominat per la. flccló è.esapareiXJil.
Setena llista de donatius amb manesa, especialment la deciSió del vern vol exercir Ull estret control tés-cn un llibre d'Enge!haU:: «Les la rea:itat <:el meu entorn i Clll iela.
. d d' H
Govern de suspendre la publicació sobre tots els estrangers que es tro· salvatjades que cometeren uns reac- l'efecte que vivia en un món de pau
n10tiU de Ia (( Dla a
Orne• de periòd.;cs demòcrates com l'«Ad- ben a Rumonta. Naturalment, s'en- cionaris mancats en absolut del mc- i d'IUUor, entre canÇons i música ale·
t
P
tendrà per "~tr:u•"'ers els súbdits nor sentiment bumà, superaren deu gre c!'aldu!es, simbombes, guitarres,
na ge aIS Fl'lls del Comba'" veru1 », «Lupt èU 1 «Dimmea
er
"" ...,
t '"" vegades tot el que ba.vien pogut fer tlabfols. I em · sembiav:a sentir una
rerol, 31. (Del nostre corresponte ot, i als Hospitalitzats», altra part. ci !:.:!er antisemita,a».Robu,
d'~u~lls . p:~.Ysos que no . ¡y-- Rn....... e:s insurgents... El nombre de cam• veu mcrave!ID-~a que de1a; c...pau en sal>. - A D?-esura. que la c~cal':lS P~o:!~~a~~m;:,.r:~egf~r:Jlfgfes ~~ a «~oo>.
.•
perols assassiuats 1'1scende1x a la terra nls homes de bona volun- ~ió de detmgut& i de material teidel 2 de gener del lg~ xistes del p Rrtit rac~ta cristià, que
LA IMPRESSIO A lUGOS- 1:10.000.» (E.Ilge,haa: Hístòna dAlt:- tat».
.
XJS~a. agafat en ¿a reconquiSta :
·rextU "' ·sa, 2~0 '"'~""'ews,· t;ar- el Govern pensa reorganitzar, inLAVIA
manya. duraut la Reforma. Berlm 1•. La. terlira ~ Xina,. devastada per 'leiol va. ord~nand .~~~ e.sdelVB..'l con """
"
..1
1903
Pà.g
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1mpena
sme
japooE:s;
és
la.
lo'mnxent sabOroses e.......,
que prem~: G1ró, 10; Bànca Arnús, 50; Ro- cremen tant-les. a.mb 2<r.ooo nous · Paris, 20. - La premsa .ugos1ava
AVui · uest ·bis
ça ael <<cagoularoll ; del general de paraven en els dies que precediren
r.s Roig de Duran, 10; Tl't:bal!adors membres.
.
es preocup.l dRe 1Jl s,oJucSegtó donaelda manv pCX::a dl.l' el ~~[!f:0{eter~t <;-'astelnau, _~ueu del cboutcrapUlar»; a 1'o1ens•va repuoüce.na. els facc1ode La Metallurg:ca Espanyola, E.
Segons íiúormes procedents de a la cris1 a
um:~rua.
on.s s 1
is bel
es la Italia sotmesa al capr·
liOS de ta ca¡nta.l aragonesa. Els fa.
c . 123'~0; Fomula H1!, 10; Baren- Roma, el pr~dcnt Goga, en el mis- cercles poitt\cs iugoslaus, la polit!c~ !Ju~atsrehans ;:;&~nyo~ ,ue tau òedn atrolbuiar1 de Mus.;o1lill; es l'Aie~;_1 Jangistes .llaVlen organitzat dues
5
gÚer so:er, 25; Jaulne &ran~uer satge que dirigirà a la nació el pri- d~l nou, Govern Goga no <'?tà ~efi· Hiller.
pe alemanys e . nya dc H.Jtlcr, que persegueix els llo- suu.>enpcioru; bastant culioses. Una
Marc, :t5; Casal d'Esquerra del Po- 1 ruer de gener, declararà que l'amis- mda i s e:;pera amb lnterèg 1n d~èla,
, .... ~ , 1 e ·• ~ u llc ,
mes i els llibres· "s la catòli"" Ir u•anue~t.es ••ren les estrenes per a.1s
2. J
Xlf
·
R
'card
Zeta
b
~ tàl
u
h
1g t
Ió
d
·
·''
n
-.:·· ~
,
.....
a
gmt
aque:;t àest..-v
JJlbre landa d e
• '~ que env.....
....
" .,
..
d ........
ble Nou, ; O.'\U
re 1 1
.
t am I la ~ue e
a vo u rac
e . p~e:r "'a y. •• .. . ció . se m'ha presen~n.t. un .soldat,
de valera,
a un combatents. , rots els vems e ¿Jri, 6; Mercè Cabanes, 20; Antòma sempre- serà endavant Wl:l realiEs ma1úfesta ccrt.1 p."o.up.l ,
t
.
.
representant a S!Uaroanca. es1l'Al _ rol estaven ob!Jgats a. aportar do·
01\snnovas, li; Ateneu Republicà tat
•
1 hom diu que la- politica <:.'itrnngtalsra ~mp~ unqu~ ~:n~~:t~~i quadl 1~:1 a g 1atcrra del Comitè de No' Int uc~- ou.tiu.s en metalllc o en cspèc1e a
f'r;lDCCl!C Lalret, 500'60; Carme GapEl Govern ha det~•dit prombir alz del Govern dictatorial pot tc1úr t o.l . 1 1 . . ,.
so. u~ 1 cio, que permet e: bombard
d
l'AJUntament. Una altre de les sub~
1 de cr pclOllS era la. fitxa blava, que
dC!Vih, 25; Joaquun Darda:Jó 1. Al- jueus, que s(m un milió entre els Balcans n1 à<:st>nvolupamt:nt i.x pre- l riu: m l c~· u~r. t1 amb ml, volun:a- ciutats obertes l'asbaS-inat ~g
1
t~, 100; Manutl Gales 1 Martmez, 17 milions d 'h2blu:mts que compte vlst 1 inquietant.
.
~~a 1 : 1 t I~ de MsetemJ~e, del ~G. nes i d 'infants;1 és rapany: d~ COI'lSil:;t
a en dcnaclons forçoses, amb
ltiO; R!r.ard Altaba, DJrector de Pro- Rumanla la collaboractó als perl~
s co mnes acla-vo.npan~ s. IPranco roj
d
CéllJ.C'er perpetu ccper a combatre
pngauda del Oov.ern d'Euscadi, 100: dics romànesos, les vendes als illonoELOGIS A ROMA ,u NOU aquelles oolmr:.nl·:; de minyons .:orat - cn.i:n ct'eng·~y de ~a~g
~egr~ .de la. fam» una i 'altra subscnpcions
J oan Muste. ~o. Germanet.-; Car polir, de l'Est.'!.t. 1 de.ctcar-se a l'agríPRE!SlDJo:NT ROl\IANF.S • jOf;cs 1 plens de bona vo1u11tat, 11que- de ti·rució ·d ' e. e e1 • .. e V.!l:!::,a, ¡ .se ous éonfes.sen els propis Ol:gani~
sntña, . ROdolflto 1 Ivonet Oonzàlez cultura 1 a les empreses d'aquesta
Roma ::o.- L'ò=gan pcrw nal de llc.s columnes que tan dignament le~sab1es • I ee:::UXOs bapetJ'to lncou- za~ors feixistes que aVUi es troben
.B:au, 'li; Pere Va!ldeoriola Andreu, cl:>.sse seran ~>xp:ropl 11 t.. tot.<' e'" béns MussoliÍll, «Corret~pondcnzia D1plo- m:~.lgrat de veuce's obl1d!ldes 1 des· SC>~t!r ' .. .
sem .ava rnnr a a.1 noolre poder, no eren altra. cosa
1
l O; Centre Hepubl:c.à Naclon~llsta jueus
mt\tica», publica una noto. en la qual •;~paradc~, ha n comp:crt el seu dm~~ I pau en~
t:!~;o. a~e~avellooes:, «... t J que vu!gars «timOs». Ni . a.1 comba,.
del Vrndrell, 25; Casal Catala de
·
es destaca la tcsí.tisfb.CC:ó profu~ña» re, aqueLes columnes que, ~eru;c I vo.:mt.at» l!;i3 hom ·· omes de ~oua tent no sen donanen estrenes n1la
ca:ar. 10; Carles Pi i Sunyer, 7S;5
'l •iMBE A PRAGA J :<s'rl>~ que ha produït als cercles !e!Jnstes mancll.l' a Ja d lbelpllna- a} coutrur~ . tat, med.itav jo ¡;¡j de ~na \•JIL~n- iam c~pantosa que r egna ~ntre les
l'nmlll!l. Muta, 5; Pepita Farró,
PREOCUPATS .\1\ID EL italians la solttció de Ja crisi roma- nmb nn gran a-esp<.-cU> a Ja diSCIPh· AnU,ony Ede~ ¡ ~~ ueuen es.;er classes humi.ls de la zona. facciosa no
11
Jo~ep Fnrr~. 25;
Conseller Antoni
NOU GOVElt. ROl\IANES nesr.. La nota. destaca que el ret ba nu-scmilre scrttn p(•r a no::aln es 111 Mussollni lÍIIiit'
' ve~r~alazar, disminwnn a.m'o les fitxes blaves.
0
~n s:a~. ~~ ~1~c~~ar~a~e~ J.t~ Praga, SO. - La premsa txeco:sl'>- oonfiat el Govem a un home les teles Macià-companys».
. el cardenal • Gomà ·-:; n • n~~ 111 Aque-5tes u~ames tenien un fl molt
plsteri. de Justicloa, 300; Nen J . s. vaca ea preocupa de la solució do- Idees del qual són ben definides 1 E-; un noi alt prim amb 1111 Tvb- Segura
, 1 e; car mal distint: recollir diners per als fons
N ., 25 l Andreu Alsin:• Empresa nada a la cr:s! romanesa. Segons que la seva amlstat vers Itàl a fel- tre obert, tranc,'lnteJ,J!geut. Com que ¡ I em' veJa l!\ll))o de . !a l'
de les orgamtzacions fala.ng-.stes.
' 50
informacions de P;l!ga, el 00\'ern x!.:;ta sempre ha estat molt gran. !atia un bon t.ervel 1 domina u11 de Ja familia, vcst!t d ' Ull', lluny que pllS:;nV~n per un estat bastant
ec.
t:or.~ ·
romanès no es pres entarà al Parla- La nota acaba dient que als cerclej bon rendllnent en una oHcJJla ll·•l\l· e~tranya, sol en la. nit una ~auera precart, plllX que .se'ls haVia esgo1 arn
sinó que aquí.'St serà dissolt !eJX!Stes italians esperen una pro; t sevo1 d'""ü&t cos d'Exèrclt • Sl..'\ a ¡
u¡,a tat Wt el que haVIen requisat 1 roDiada d' H menatge ais FI11s ment
~ qu~ es convocarà 'noves eleccions: funda trnnsformadó en la po!itlea les nvan~el.e3 Com que e~ lnlòt!lil· • n¡mn, a Ja nla. I les pnraulea
de I'Fr t bsl.t en ela primers remps 1, a. mé.B,
Govern Goga farà, probable~nt, romanesa.
b"<llt 1 republicà 110 ha passat de t.'O!· I J fr.n.a~pa~ en la te;:ra als 1l_OIDCb j ja no t.enlen cap SUbvenció • d e.ls
dels Comb ate.nts, organitza- El!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!~!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!~~!!'
!!!!!!!'!!!!!!! dat . De toteS manu-cs, m il or t ll.~.ti I ~e rx:; 1 ~'.. " 0 1uutat:>
:semb a veu niWmenai.s òrga:nsme> oficials de
!
da per «At'ut Català»
~
·- l'uonor ~~ ('!,<(' , ~:>)dst dc la Repu- una ~ lliJ(\ eruel. 1
!'~-;panya fr.xlsta.
bllca.
: De~ptt:;, ha at.eg t aqacst m!u~c>: I Sabu®. és l'escas.."& remuneració
El millor hon·enatge qu. ;~~ don~
-1 quan. reUe\at. ce la guàrdia ja
... l sold t
l
bel'
~ Catalunya pOde.l 'Tetn l beI
I
e. , perÀ~t.lt:St
Dí tll,;ú
hCJJ lp , t: ,.,n a uUj~.lt nlta In Dit, em m16 adormi, em :ku- ~e
Jan Q.U~
li a.pa~~~m~ rC:
JOies combatents fll!\ nostrt' poble,
Catalunya I ta R~1l1i .Ja<·a. #)uan tia. el ca.IJ Lot ple de cantarelles nar •
'
1
lt.es
. d com¡
em veu semp•e.cm pn·~at .
<.ialenqu& 1 em semblava ue rc·m tard d alguns mesos
que mo
·
h orfes
-S1 li tsCIWlu, no
ut,Jhdtu ,,e epareua n
No
l vegades :¡o amben a
~1w-ria per l'absênr.ln d el p ar e,
dona.t' tecords tu doctor So.er I P,::\. 1 però, a la manera de com el rep re' ¡ mai. Am OQ.Uesta pex¡'pec t aa
Pet-ò"a.ts quals les com¡.an yes d'Ajut.
l.'ami!'tal d,ç! docwr ::.clt-'1' J Pla t>m1tt-n en Ja iu~atgcna crist.i<lnn: ; ~ad~rn, no ~s fa~u~~ gen~!,:
Català. no poden penretre que elò I
~
'
.
•
l'enorgul eix; com m 'e!ld¡ullelli a I arnb là blanCà túmca l.uirunosa 1 e~ ' te te ~e~u~ ~gna ear:ber que
tn»nqul el goig d'una !og,!!t~b
mi. Urgul l del:¡ mes .L't,"' tlms, <'al' peus de~calços. No no: vestia Cl·lll • (1 n 6 ucste misèr·ee eren bàbUFJ tresor més preuat per t•r pare
Soler l Pla. és t:n dels catalans u!~ 1 un t:o.ctat m~s. uuuí un capot.-ma.ma l m~t ~plo~es pe~ «aeñorit<>SJ de
.. el seu flllet 1 és ! er &lxò l¡u... ..
.,.
d1gnes, mé:; pulcres, méS honor au «'~· <l w1 b.au ¡¡r1 3 1 eu el capot en noc 1 cFalange»
Ajut Cat alà saluda . · ntra-1:.. d'~...'
de la Catalunya ff'pub!icaun.
èe.l cor t>n tl3.me.o umb el qual és re I
·
•
ó
la
pou 1 ofren!\ el sNI •res.:...nt al fill,.
Londres, 31. - ~uè passa ut .z.'ordgu
A(lue~t. mmvò, :~q, <'rt. el:!ldat., •¡, nn pre8\mt.at tn les estampes un ga~
E;s. lelXlstes h avien fet e rrer
del combatent.
Offi ce? Aquest mati els reda ctors dJ - dlt .
~teld:7:~· ,Jesús s'apropava a ml 1 1:u~:u ~ ~~Fn!~~'iro ~~
.Ajut Català 1la J'ghll1tl.dt per a
plom àt1cs dels r.erlòdiés londinen".s
-J.oa lJJt ~- ... uo :.:.oucu'l trll t
-SiJé 'un
>dit d
I laven ó'a.ltra cosa ai.l cercles fa.land emà. dlumcJlie, dia 2 d e go>ner, un
.,.
là dc Nao¡¡l J jo ~1.ao;a ue ¡¡-uàr<11a. ' No INdi
e>,
el camp .eoel. g¡st.ea nl .s'amagaven de dfr-ho pu1
aran festival al Teatre Olirop1a, que
s'ban assabe;11tat amb visible sorpre a les ~van~des. ·1 ot. era b.auc de • r~etut e a =~~clsc. cbarim,ix l ~~tra.. b!icame.'lt. Als catès, als bars, e.Ls
ecm.ençarà a les nou ct mati am'o
vU
b
neu-aci v~ que Ja s11a tos-, .•~tò :d·a uél!;
•
. os ;".... dnts o11cla.1S facc;oeos i els cseñoritosJ
l'actu:::.::!ó de les pct1te; artlstes Mersa que el sen yor Ne te Gham er.a,h no ne\-a.\-a. Al conu axl : ht llaV1,1 1111 am~nt d'e gf11. que es d1u d ~e i falangistes telen pronà6tJcs IIObre
et V res Emlli Perad'llta. Lleonor
s'encarregarà del Depart~ment d 'Aa· cel 'tot ple ~·estels que t.emb.j H'n I GalUe:\ 1 m;n r~ió. Sócb ~~ua de l'e!Jtrada «triomfal» a València..
~ E ermJnla MIU'imón. ela t (:p utats
cu:us molt làilla:nts dargeui-eln¡als
·
e arn_ v.........~res...
Mentre l'Aj~tament patroct11ava
eJowns l.'ip1JO. Tony, <ap;au., Rossumptes Ext~rlorn durant l'a bsên(.iJ en u~ seda blava. Feia un frèè InFront d'Aragó, desembre.
oficialment. les estrenes, pl'Qllagades
a y 1 Maro.uez i del fCllS>f ~) poble
del sen yor Eden. L 'actual cap
, tC\Sissiru, un fred que vps ja l' ODC!l•
Jnccssantment per 1~ orgamtza~m Vendrell.
xcu: recordeu les nits que ens Vt· _
cloru¡ falangistes, els de la cbuena
Durant el trr.nscurs .e ! acte, elb
Ottice pa¡¡:;arà tm:, lillb a Jli nieu a fer una estona de companyia
.
,
60Ciedad» terolcoca preparaven fins
nostres petit."> seran \lbseqatats .mb
Costa Blava, com a d escans 1 per tal a :Fuenferzntta? Una m1ca· lluny es
ll) Aqu~ ~raUles tenen ll' és una caravana que aniria a Valènuna joguina, els vals cor:"('s~nts
veia- la neú feia molt. clara la 0'). t~rça perquè es tract.a., bo ée que ho ela a celebrar el Nadal.
als quals poden retiroll'-se a 1estatde preparar els assump te3 que· han sibillt:ltr-un .logai"ret enemtt : ~I) \;· ¡1 sapigueu. eL-s r eaccionaris, d'Un et-¡Quin No.dal els donarem· al8
f,e d'Ajut Cats.Jà, Ramtla dc Ca.t.ade &Otmetre'a al p ròxim Consell de mlc ,per tnl c:.m1 està ocupnt p(:.a cnpwr , d un hlstonador bur.aèa.
croig.s»l ¡Menjarem, en lloc de
6
1
'a mas, la d:stin¡p.da e¡;posa
la Societat dc Nacions.
eaJ
41el President Companys, no eola-Aquesta n oticia h a causat molta b~ció civil deu eStar bC nmb els
ment. Per la seva banda. les cscment ens 1)rometé la seva assist.ènfacciosos, car ningú no s'ba ¡;asstLt
utln
fiorlta.v falangistes també maDifescla sinó que es va 1.l'indar a fer
m és sertsaclO tota vegad a que -Ja ~ nis nostres rengles. Es molt llOSSl·
t.aven la seva joia .
WÚrament personalmeht d~ lea josabut- era lord Hali fax el que s'en - bic, però, que tl dia; que entrem en
EMPRE~UílNAT
Fulrltius ~de la. zona lle..al o !lents
IUines ala fUls d"is r ostr t!It comba-aquest lloprret. els que ban cstst
\l
que habitaven fela aDYI a. Terol,
tents.
•
carregaxa del Departamen t quat¡ tan bé am~ el$ facctos06 ulli rebin
havien format a.:.li una «Falange»
P.
r Ed
El t
amb visquea a 1J!> Republica 1 c.ul.Berlin, ;:~1,. - Havent Ovlr~¡.:ut et feixfsta denominada «Falange d.e
l 'absent
1
ava e senyo
en .
et tant hlmne6 pro.etarls. No sena ei rumor que .es autcrltats alemanyes València». Da.vat;¡' Ja. perspectiva ne
que Si¡uJ el propl Chamberlain el qu1 pr:.mer. Jo, inftuït. per l'Ingenu en- 1 havien autor1w.t Karl von Ossletz- passar el Nadal a la. capital lleV!ln,
orn t d 1 d
CÍS de la IUt llegendària, pensava en .tí per tal de tr3rJ!aènr-se a S U1S8:1, Una, aquella. cFalangeJ valenci:lOa
I encarrea.u e esp atx del mlnJst1:- Nadalo: el Naeill turbulent i brillant a ca~ del seu delicat estat dc A· havia incrementat les seves activilnd1ca lnterta o destr d'apartar u u de les ciutats i el No.dal als no.>trt's lut. als cercles oficials s'ba fet la tats Els qu1 la componien eren
destacat membre de l'ala autoritària pobles de la muntanya catalan& que, lieg\fmlt declaració al correspru1S3l ~ pnnclpal. en els projectes· que
Amb motiu de 1a diada. de cap
aquebta nit, 8Óll sempre pobles de de l'agència Ha\'as:
les hordes felxistCs els havfen fet
d 'Any es celebrarà' al Consolat Qe..
·
HALIFAX
del Govem?
·~ebr6. Pensava ·en el niite bell • cvon Ossiet.zki ee troba ac~ual· acarklar en aquests darrers temps.
n eral àe França. en aquesta capital
Sigui el que Bi¡:ul, el fet que
de la nlt naèalenca, la nlt que té ment internat ec un sanatori de
(Plllça de Ca~a!unya, 20), la tradl· (Un caigut en deaaràci-a))
Aixf ens par:a: un dels compon..:nts
clonal recepció, a la qual queden
berlaln entri a Whitehall desperta pe~!om de ~1 çó: un deu infant que ¡·Berlin, on gaudeix de còmpleta lli· de h qtumèrica «Palange» Valentianeut en Ja. mea absoluta pobresa ner bérta.t. Os$~ no té :.a m~ pe. na de Terol:
Invitats tots e:S 61lbdlts francesos.
.-Orèlem de bona fe que - prenL'acte es celebrarà avui, a les on- gran interès 1 a relaciona amb la ¡:ravetat de la 11tuac10 lntema- 3cle~ ~prés ~e deia pobres, t.lta necessitat de tra.sl1adar~ a
clonal, d'Espann a B¡ipte. d'E¡ipte a Extrem Orlen'.....,,,;:-.._, ~ oprímlta, dela Pft• l'eatzanau, · ¡ no ba' ~a~ c.ap driem Valèocla abaQ1 cre Nacl¡al.
• clel mau.
......... PCir .. !UWtlt. Mil IDalllftl aut.orUitld6 a . . . - a.
arieQ a que
L1naJit aa

l'han tinguda però ben..diferent del q ue
creien, ja que Franco els havia promès
de fer-los passar e l Nadal ~ València
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Els falangistes ·d e Terol
esperaven una sorpresa
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EL CAP D'ANY Al CONSOLAT
DE FRANÇA
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La quarta. conferència del cicle ' -digué Rovíra 1 Virgili-. no podia
en els camps de concentració. El
ComJ.té Nacional d'Educació Pisica, tona de frisança no gens agradosa. d'Home-natge a. Mallorca., organitzat mai destruir-bo un Joan March.
t t
Ressaltà a. cont:nuació com Maes preocupà sobretot, de l'organit- Amb 'ang va éssar decorat el bres- ~~fi~~1a dXn~nic~~ ra.v~i~i,
Uorca 1 València s'ban sentit unides
Z&Cló burocràtica en l'aspecte na- .OZ d'aquest anv. 6C11ars i male6troc,
a catalunya. per un matielx ideal
clonal.
1 amb aang llem vist que hom li ell qual dissertà sobre eld~àcMa- d'i~"'ltat social. A propè.t&it d'això,
H1 ba. doncs, un corrent ge-nerru
lorca i catalunynJ, 1 e6
• e:J.
.. ~..• ~
lluites TV\lit;ft~ ~""'ft'~ co...- ·~
enCaJn.tnat o. orientar l'organitzaClb esmaltava la sepultura. Bon vent f una apassionada sintes1 històrica, evocn .es
ets
ne¡¡;e¡¡
que
tmeixen
ambdós
pe.Imunes
en
els tres paï.sos a través
de l'Educació Fislca arreu de Ja. Re- barca nova, anv crucial i sangonós, oos en una nacionalitat oomunn,: la. de la història
de c!nc eegles, les
pública.. En aquest aspecte, al qual d'odts, de crims, de follies i de vfo. Catalunya gran, Integrada per lo. quals tingueren la seva més exaltaper ra.ons diverses, l sobretot per ztneies! ... :'Quan algun dta, no llu-. catalunya estricta, ~ a dir, l'antic da. manifestació en el moviment de
controlar la zona esportiva més imla Catalunya inSular, és les Germante.s.
·
•
portant d'El>pany&, 11
incumbeix nJ!à, les aigües tomin al seu curs a.Principat,
dir, les Balears, 1 la. catalunya
Després cità l'articl~ de l'actual
desenrotllar un& activitat major, és nonnal• caldrd que l'anil 1937 lligui me1·idional, ét a dir, l'antic regne Constitució de la.
Repúbllca D>J)a,.
al Comissariat d'Educació Fisica de condecorat amb aquella creu negra de Valènoia.
nyola, inspirat per Alcalà. Zamora,
en el qual es recorda. que les regions
la Generàltta.t.
QUe l'antic exèrcit imposava aü mf,.
catalunya, és 1 ba. estat sempre,
Rovira 1 Virgili conslderà, aq_uesta autònomes no ~en federar..,se, per
, .
..-- ·tz ó d l''"~al
el centre esportiu d'Espanya, ca- lUars culpable¡ d ac<.>tons de.s7tQ11ro- federació e-spiritual com l'express!ó
vit.al Rflrmativa de la Catalunya. tal d'impedir la reali act
e 1""
talunya per raons que emanen de
Nacional, que no considera Mallorca de la Catalunya gran.
les atribucions que l'Estatut li dó· , .Acabem el 1937, colpits per t'ado- I Vall-net& com a propietat ancxioDavan.t; de la. data. d'avui, Sl de
desembre, recordà que en ella a•ana pot organitzar les qüestions de 1 loriment de taute6 tñdcs nobles lanada,
sinó
com
a
e¡.-pansió
entrecompleix
708 Aniversari de l'fX·
l'Educació FísiCa i de l'esport en
. ..
M 1 i
u t'· t í nyable de Cata.1unya. Recordo, a pedlció deelJaume
I a Mallorca, exgeneral, segoru¡ les seves necessi· enriCades a
o oc .. a e ;ror ;,
Propc'5it
d'&:xò,
que
Unamuno,
fa
~-a~
tats i l(S ¡;eyes iniciatives.. D'acord amb els nervis reduats a. pols i la
._... a donar1 .uw!4
pedieió que no ta-""
ír~nta
a.'lys,
en
els
'Seus
boWl
temps,
d
talanitat
amb aquest pnnclpl, l'organització salut e~ q.U<Jrentena. Pr-o, malgrat
,,
espirituals
e
ca
en
a
gran
de l'educació !fslca 1 de l'esport tot, el ltqutdem u/ans d ésser eMara anomenava e ls mallorquiWl 1 e...<; va- figura. de Raimond! Llull.
• • víU3 i dempeus, adml"llts nosaltres lencians, catalans de Mallorca 1 de
A pro~~t
d'aquesta. catalanitat
1""'·
ha de tenir,. a ,Oa~unya les se~ es mateixOs de les Insospitades reser- València., i Q!esprés de oon~lderar
f"
.
1 >..u
1
1 de Mallorca, Rovira i VirgW cU res.
caracterist~q~es pròp1es.
.
ves d'energia que, en tant que po- com a. merament
ep s"""ca 'actua saltar com altres mes conquistades
Diferents vegades, del 19 de ja- ble les cir<-'Umstàncics generen dius l!lt.uació de J\.1allo«:a, dominada pels per Catalunya solament per les arliol fill$ a avui, fem lame~tat que noStre, davant d.e les esco1,,rscs d'a- fel-..::lstes enenús de Catalunya i de mes, com Sardeny&, Cicilla 1 Malta,
a Catalunya no a enfoqués duna ve- Uò que, qU<Jn fèiem esports, en tot allò que a Espanya é.s sa., noble
tjad d l'
es e espegada i de manera resulta la q~estló dèlen~ el · «fat adverS». Ni al nostre i cul!e, preconitzà una Espanya. fu- no conserven 1es pe
·
t
tit
ca.tnlà
tan
viu,
en canvi, a les
de la implanta~ió oficia~ de 1~u- camp ni al camp contrad 1unn no tura const ituida.perqua re grans no.- Balears.
cacló Fis!ca i 1endogam~nt de 1or- hi oontptava amb aquest pro..::_. que .cions: la Cantàbrica o Euseítdl, l'AtFinalment, després de oomenta.r
ganitZS~Cló esportiva en general. 110 s'ha produït en cap més pafs dels làntlca, integrada per GllJfcla i Por- la s~tuadó d'hostilitat d'algunes uaManta vegades ens hem lammtat, que Jw.n estat enrrapats per la u"pa tngal; la Oriental, fonnada. per Ca.- clonalitats opr1m1des, <"Om Croàcia
que l'esperit renovador.no es.manifes- feixista
talunya València i Mallorea, i la envers Iugoslàvia., i de fer constar
Central, constituïda, un xic vagatés en l'organisme rector de l'estat ó' lt
·
d ·n
l 1
port a catalunya. El detestable
~stava escrit» -(lM t a e a· ment. en la teoria estatal del senyor ~mm~~d~i ~~~~. cnve~.s r~
funcionam ut del règ1m federaUu, talmne orientaL-, Els poble.! que Rovira i Virgili, per Castella i els problemes naclonalli aliens, Rovira
el reconeixement ofíclal del profes- emplenen la penmsula · ibèrica.. de nltres paSsos ibèr:cs del Centre i <kl i Vlrglli acabà la seva conferència
.
.
mar a 11wr tinguts per superj,cfals
slonal!sme, 1~ manca duna. estruc- 1 ·arregats d'orgues 1uzn l>OQut do- Sud.
afirmant que Catalunya, o no serà
turac!ó funcwnal per al futur, tot na(;r al món un exémple nèsborralnslsUnt en els lla~ espirituR!s res, 0 serà liberal, 1 aüd mateix, o
drmostra, almenys de «vlsu»; que ~Ze d'allò que cal que jactn els po- que 1meúren Mallorea i Catalunya, serà \illa nació que coordini lliuretot allò es:;mclal està. encara per fer. bles quan no volen deve. 1ir esclaus. a.flnnà que en la catalanització de ment Ja ~va V:d.a. amb els altres poI les c1rcmnstàncles ban , _
ol.gut, 1 aquest exemple, eL1:it com una tttr- les Ba!ears no hi havia hagut afany blcs d 'Ibèria. o serà una esclava. d 'alque aquesta dlguem-:r:te . inac~IVlt<J.t, bonada el 193G, e 11 iniciar-se la du- de domini, sinó que més que les ar- très pobles, la qual cosa no pot conco.mcldla~ · amb lt;> ~lc1atlva <~;el Co- rissima prova, Tia per durat i perdu-. m~. all.) que reaJ:tzà la unió d'amb- cebh·~ en una. E-spanya que està
m1tè Na.c10nal d Edu~1ló Fis1_ca, de ,-a, malgrat els esforços de 1nala dós països fou la llengua. la raça 1 oonqu!stant la llibertat a. costa de
reorganitzar la qUest1ó ~sr:xnt¡ya en me1uz que hi lLa abOCat cu¡uest m- l'esperit nacional, ff. a dir, la comll· ln sang de!s seus millors fills.
• L'audltori aplaudi reiteradament
l'Espanya repub~1can~, 1 amb l'es- desitju.ble 1937, anv tèt...'ic i sinistre, nitat de cultura.
tabllment de~pres, duna ordre .qu~ negre à'UIUJ. negror de dol o de
-Allò que va fer Auziàs March Rovira i Virg'.ll.
pr.eveu, que t9tes les U1StaY.ac1ons gangrena. I perdural'd encara en
esportives ban de passar sota el aquest 1938, que, podria molt ben
t<ltelatge del Consell GeMral d'E- ésser que nei:rés p."ede6tinat a ésser
l;rònica de la Ulvlsió 10 (lt'ran·
ducació Física.
l'any de la saludable reacció de '"S
cesc Macià Lluís Comp!lnysl
La situació és aquesta. A Onta- denwcrdcie6 trenèticamCI!t amen.alunya l'essencial lstava per ·fer, çades pels 'Quatre punts cardinals.
quan a molts mesos que pOdia .l'l.a- Afrontem sense temences i amb . el
Pe r Lluís Capdevila
ver est11.t ordenat. Ara hi ha qui es cor ben seré la transició d'un anv
•
mostra interessat a ordenar-bo, a l'altre, mal~<Zt que pugui 30t jarNosaltres ens limitem a proclamar nos un «reveillom> sàdicament trd·
q~e l'organització de l'Edu~ció Fi- gic. Tinguem COII/iat¡,ça CI! cu¡ttest
s1ca 1 dt l'Esport ba de temr a ca- any que com.ença. Després de la ne.
talnnya les seves caracteristiques vada, vtndrd la Pri~uzvcra . Després 1
pròpies, emanad~ dels seus orga,. deb sofriments d'avui vtndran l a
Aquest és el se;son Nadal que h~m d e la terra; un deu f!.Ue \ema a
n ismes oficials.
vfctòria i Za Pau.
passat amb guerra. No bo esperave11 predicar la revolta contra el ric nnmolts, la. ventat. No bo esperaven, misericordiós, contra l'hipòcrita que
LLUIS MELENDEZ
·J. M. FRANCES
sobretOt, els fel>:lstes• que creien que fa comerç del temple, contra e: pv.
triomfarien amb un senzill passeig derós que tiranitza. I recordava tm.a
militar. El· passeig mUltar, però, ba la il1gènua. i rústega escenognua
esdevingut una epopel& i una tragè- del ~sscbre»: muntanyee de .,uro
f
dia: Si entre els clements de drtca amb neu de farina; cases de cartó
~ques- que t'S sumaren al moviment, O bé plntadr:> d'Una manera deliCiOSa~
qne simpatitzaren amb el moviment, ment orbitrària; gallines i galls i
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cwnUl dC misèria 1 de deSlllOm·
tote els · capltaitos .m.
portants ba.vien fugit quan e¡ tral!lla.t del Oovem a Barcelona 1 que
des de Terol a València no h1 h!luria més que un pasSei¡ mUltar.
Quan interroguem els falan~tet
va:encians de Terol aobre llurs p~
pòsits en «arribar a ValèneiaJt, vacUlen un xic. Després ens diuen:
.- coneixedors de València hau- ·
riem iWltal:lat ràpidament el 'nostre
BE'rvel... Houriem posat en marxa...
Prou. No cal escoltar més. Es clar
que aquesta. «Falange» valenciana
de TeroJ pensava «lnsta.Har-se» a
vaJènCio. 1, conClXe<iors c1e valèn...
cia, procedir com procecl.e!K.en les
«Falanges» germanes ó'altres provincles,
La part lla.stlmQsa és que ja, no
sols la. ~<Falange» ve.leneiana. de Te.
rol, sinó ni tan aol.s la pròpia «Fa,.
ltulgc» terolcnca no podiari c1osta.tlar·sc» en altre lloc quo no &lgul
ben segur 1 110ta la vigilància <lc l:.c
just1cio. republicana.
J La propaganda. dels CStilorlt05J
ac «Falanee» es feia. inteiUiaDlt'll~
per mitjà de la ràdio facci~ de
Terol. Allí, el cspeekerJ Martinea
-feixi~ta fw·ilr.md-emetla els programes que li srrvien els falangistes terolenes. L'últirn dla que el felXlsta Martinez parlava davant del
micròfon de l'u;tació facci06a pronosticava amb eufòria:
'
-Dies formOS06, dies blaW! ee ·UJ
presenten, radio-escoltes de 'l'erol.
~ dia de Nadal tindreu de t«... ·
· Després, canviant el to de la ·veu,
amb accent irònic, Marttnez e!pe..
tava:
-¡I bones sorpreses! Mo1t bouea
sorprea<el ...
· Els ràd10-eacoltes ba.¡Üercn de
somriure i alegrar-se. Tota estaven
en el secret de la sorpresa: era la
presa de Valèntia. 1, a més, de sopar opiparam En t, haurien de di&posa.r la. marxa al dia segUent amb
la. caravana triomfal que aniria. - a
València a PQSSar el dia de NaòaJ
Si alg-.m feixilita dubtava ~
d ubtar o perquè creiea prematura
Ja coonqu!sta:~. se'ls convenCia amb
aquest argument.
- E el nostre cabcllil, el aenerall¡¡s¡m Franco el que fDI bo ba
Wl

ll~acló; que

PlOJllés.

El Wlllps na a.cmut.'Ullt 1 error
d 'aquells proposits. Lea coses llan
~sultat torça ben dUerents. En Jloc
d esser ela de 'l'erot ela que han
passat !a nit de Nadal a Val~ncla,
ban estat. molta els Valt nc~ans entre els heroica soldats de la Rep(¡.
bhca, els que ban passat aquella
rut a T erol.
Amb una. amar~or que ratlla en
la. indlgnac1ó, un petit cap. probablement e1 que reoactava ejs pro¡ rames dc Ràdio Terol al servei del
Feix, no es reprimei:t 1 diu:
-Ens han engan)-a.t aquea\& militars, que tot bo creuen dels lta·
llaru¡ 1 els alemanys.
S:Sl!2!!2!!
PENSEU QYE ELS INFANTS &OH
INN&CENTS DF. TOT t QUE NO
TENEN LA CULPI\ DE RES••
PENSEU QUE ELS INF,ANTS S'HO
MEREIXEN TOT. YOL&UEU
COOPERAR A LA •S i;TIIANI
Dl L'INFANT»

