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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0«Desiijo de tot cor que el poble espanyol, so~

Els obusos disparats contra el

mès avui a •an dura prova, torni aviat al seu
gloriós destí pacífic)), digué l'ambai!Cador
«Si el món enter desitt'a la pacificació del m.alu

alsso.datsde la

~..:::~=~·~''r."'J.~ I «José Luis Díezn són italians

..tradicional de Cap d'Any bolcant la

::o: !o~i:::d~d:o/:~;~~~r

d:nee;
Judlolar-101 severament 1 exoloure'ls
:,~a comunitat dels pobles clvlllt·

CEÑ1Í MS

Presentà les seves cartes (redencials a S. E. el President Azaña

AMBAIXADOR EXTRAORDINARI I PLENIPOTENCIARI
DE FRANÇA PROP DE LA REPUBLICA ESPANYOLA

seva metralla damunt la noetra so·
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dreebspoel.,tlsmldeelqsu~..ausnlmco•Hnabi'IIITIJiorad~~dpe~:
'"
a sotmetre l'lrdlda Catalunya I la
nbostllcara. noble I democràtica Repll·¡

PARIS, 31.- Una Informació de GlbNitar anuncia' que ... autoritats mllltan d'aquesta ciutat
han publicat un comuplcat oficial relatiu al combat naval entre el cr.loaé Lula Die%•1 1 la flota ltalo-faew
closa. El combat es proJul a la 1'05 de la matinada. El comunicat anuncia que el destnactors de 1a RoHlll.
pública ha estat remolcat a la badia de Gibraltar I la seva tripulació Internada. Wlridmill
També diu aquesta nota que la policia està buscant la persona que en el moment do la sortida
del valxe.l republicà llançà un ooet lluminós des d'una oasa de Gibraltar. L'examen deia obusos calguts
a la badia dels catalans durant el combat, per les autoritats de Gibraltar, ha pennq comprovar quo
ols obusos son de fabricació Italiana I de l'any 1936.

Esquerra Republicana de tatatunya, Identificada formalment I cordial amb la lluita que sostenim, adreoa a tots els soldats del clorrós
Exèrcit republicà una emotiva sa·
lutacló, tot desitjant-los la vlct6rla
quo mereixen 1 que constituirà el ( (
fruit d'Un exemple llnlo en la Hls-

DE u EN s HA CAST Ia ATI

f

~

poble, sigui m permès e er vots perquè el
d
d I
món, a través e s seus irigents responsabl es, fac1· tot e 1 necessari· am b e 1 f•I que sigui
restablert el dret d'Espanya, acabant amb la
pai"S>>, contesta' e. Pres•"dent
··nvasa'o" del nos·re
"

La policia busca la persona que, • la sortida del destructor republicà, llançà un
coet lluminós des d'una casa de Gibraltar

EII eotdats c1e 1a República uu1ten aterrlssactament perquè no tg·
noren els mòblla de cruelt: i de

d

'

la que suporta la lnvasl6
lle-I tEspanya
el martiri. Els espanyols estaven

En el Palau Pres1denc1nl dc Pe- a Madrid, ara fa vint anys, on
dra.bes 6e celebrà ahir mati la S()o 11 tutava en la carrera diplomàtica.
lemne cerimònia de la presentació 1-'r:lnça es trobava ea aq:.ell temps
dc les cartes credencíals del nou desolada per la guerra 1 el poble

llavora ansiosos de veure el final ò
la tragèdia que ensagnava la vostra

França a Espanya, ~':r~c~a~e~~t ~~p~l::'~~~~~o~ :!,~~ ~;:~ ~/1!" .:e.:c:;p~~~~~~:s, ~~tt':
~~bJ~~e~.
El nou representant diplomàtic trada envers França per Espanya, de la meva aotlvltat pública ¡ per1

lliure del cataclisme. Tots els espa· sonat- puo afegir que la majoria,
nyols anhelaven qt.'1l acabts la terri- Sl no tots 111 espanyols, desitjaven
ble tragèdia que ensagnava la terra per a la Franoa envatda, no una pau
do França. ¡Qui m'havia de dir quo, a qualsevol preu, sinó la pau viotòria.
vint anys més tard. haur.n crexpres-- torlosa a la qual tenia dret. Ara b•a
El aecretart general, .JOSEP TER•
sar jo mateix a Espanya aquests suc:ceelx, aenyor Ambaixador, que
RADELLES.
1
1
sentiments de dolorosa simpatia, i tota aquells que en aquella data de'
c;us els mateixos vots, t·expressló 1tensaven aquest punt de vista poll•
LA COMITIVA delicada dels· quals m'havia emoc1o- tic són els.matelxos que avui defenComponien la comitiVa dc l'emb::d.- nat tant, hauria de formular-los al ~n, amb les armes a la mà, la Ropublica, o la governen, o la reprexador els senyors Fouqucs Duparc meu torn I
,
I
I
I
1 h faig amb la més profunda senten. Vostra ExceHèncla es troba
conseller; Francfort, sccretart; Mao.
jou, cònsol adjunt; Rlvou~1 • cònsoJ, sinceritat. Desitjo de tot cor que el per tant, en un pals d'amistats, nÓ
.
coronel Morel, agregat IDllltar; U- poblo espanyol, sotmès avui a tan solament d'amistats personats per a
nent. r.1artesu. adj_unt a l'agregat m.- dura prova, torni avl3.t al seu glo- Vostra ExceHèncla, sinó per a tot
lltar; coronel QuJ.r-Mont.!ol!et, agre. riós destl paclflo, que fou I continua el quóe reprasenta la vostra elevada
HENDAIA, :n. (Especial per a gat dc l'Aire; comandant Mollll~'C. essen el seu, I que amb el rcstabll· m 1SSI •
-------------------------- O
Dono Ics sràc1cs a Vostra ExceHènLA HUMANITAT). - Una senyo- agregat naval; i ttncnt Adnün, ad- ment d'una pau que el món enter
adrentn1ent desitja, Espanya pugui ela, senyor Ambaixador, pols vots
ra que sortia avui de J'Espanya la· junt a l'agregat naval.
En el vestlbul del Palau foren ro- tornar a trobar la plena llibertat a ~o compartelxo, a favor de la pact.:
1ang1s t a d aspris d ,haver perdut el ~ buts
o¡-c 1o d'Esp:¡nya; una pau naclopels secretaris d'Ambaixada. què so sent lligada tan fortament
na • una pau espanyola, d'homes 11111scu tercer fill en l'ofensiva orde- ¡ afectes al Gabwet. dtp.omàtlc do com França.
No hi na lloc, entro les nostres res per a un poblo lliure Les ~
nada ~els Italians a l'Urgell ha s . E., senyc,rs Domenchina i Solducs dCmocràolcs, sinó per a una &es do la que nosaltres uns ¡ altre.
IJOna
'
"bli
elit
coUaboració Intima 1 confiada. Amb hem anomenat, no sempre exacta~
•
pu camont a tots els c¡ul
AL SALO D'AMBAIXADORS aquesta conVICCió emprenc una tas-- ment, un guerra civil estan extlnhan volgut es'-oltar-la, que Ics troImmediatament el cou ambaixa..- ca, la realltu.cio de la qual serà fà· gldcs. L'experiència terrable do cio•
pes de l'vEstal de Falange EspaI mis ha oonduït, àdhuo all
nyola han perdut els Eeus millors dor, precedlt. per l'mtroducto{" dam- ell st puc comptar amb la benevobaiXadors senyor Rnras c~rtf rou lcnça de vostra ExceHència I amb m s entossudlls, a adjurar d'alguna
bat d
efectius en els
errors apassionats quo estaven a la
com a el Segre. presentat' al secretari general dc la el concurs del vostre Govern».
baso de la dlscçrdia nacional. Reata
La di!SQiaofó és Immensa a San casa pr"., ucncul, sen:; or Bollvar, 1
CONTESTA DEL PRESI· la Invasió estrangora com únic &uSlesebAst1an I al pals navarrès, un se •11ldament passà, o.mb el seu ~>~>'
port de la guerra. Sl el món enter
DENT AZAAA
nombroses batxes I la visió dels gu..cl al Saló d'Amba1Xadors on ts
Al pr~::ccae.nt. à1~curs co:aestà el cbaom Vostra ExcoHòncla, senyor Ant!
Londres Sl <per tf:l{'fon). - ~ drc <:~plet. fonamentat en els prln- I fe~lts quo vénen del front català trolxlva s. E. el President, de' la Re
lxador, acaba da dir -1 com to
pub tea, acompanyat. del ml.ll1Slre senyor Az na umb un altre pronunac llpan:n tothom
noves del' vitl.~c de Mr. Chamber- cipls dels Estats, modlflcats per les
lil:terr.nw. .. •et ~ &'-ofensiva <S~Urt, seeyor A:.~ drl Vayo: 1 èlat en ~ !:e francès, 1 que tm.-- trec- ~::Sit~ arckntment la paotffa
'Iafn 'ii. &oma oonttt~uêr erearn. 'fd• ~i~te h~òrlq"t':t' i 'CCOnàm1d ..l meu poblo, slgul'm pennb
cació
cuntmuactó:
n
<tuun
eb
Bollvar;
senyor
general,
6CCrttart
Nadal,
per
oome~oada
estat
hagi
tacres d'llnn certa. imprcdSlò Dc mo- ques.
aSonyor Ambaixadors Rebo amb ferés vod ta per tal quo el món, a trala senyora que diem ha oxolamah sccru.aris del Gabtnct dlploinàtic 1
Amb to1. 1 q' ..t artlcle, In lmment, sembla ja resolta Ullll cosa:
els sous dirigents responsables.
el Gabmet. militar compoot per gran plaer Ilo mans do Vostra Ex· v
«Déu ens ha oastigath
Ha estat rwm.cnat el cu.~- ...at An- qu<", d'acord amb els desigs france· press.ó gmcnll ts que Itàlia po--~
l'cxcellenusslm senyOr car1~ Mas- ccHencla Ics cartes quo us acrediten faci el n~::ssarl amb el fi que sigut
tr-nt Xtrau per a ocupar el lloc que sos. Mr. ~rlaln no podrà de csordlna» en les reves darrnes rc- - - - - - - - - - - - - quelet, primer cap; l'excellenUssun en qualitat d'Ambaixador Extraordl· r:~~b~c,;,tb 11 rret d'Espanya, aca.
dcl.xa el •enyor JCW?p Irla en la C()o cap manera parlar e.mb Mussollnl clamacons wntm Fran~a.
a nvasló de la nostra
senyor Fmncesc Matz, segon cap, narl I Plenipotenciari de la Repll- terra
Aixi mateiX alguns d'aqul'St dla..
m sstó Mi.rta de Traspàs de sen-eU de les rcelama.cllma tl'tcs a França
l de la. possibJlitat dc buscar solu- ris italla.ns exposen llurs p!liltS de
a la Generalitat.
tenint 1a llibertat
espanyols,
Els'
·
un
a
traslladats
Són
I'l nou dcstgru:tt és quf en la Co- clons coucrctcs en nQlleste5 rctlama- visü wbre h\ pu.sslbllltat quo en
cap VISta, tan justll.ment Indicats pl!r ?ao ,::~~0 la g~lorra o de concertar
p o r t republicà els no ~ a.?red Giméne'.G Orge; eltinon~
t ">Sió dc l'E!tatut de CaJalun¡¡a ctons Alxò no vol dir que d'w1a ma- l'cntrevl,sta. dc Mr. Cl1aml.>crlaln 1
oon nuaran, segurament,
b l
vostra Excellènc1a, en el que es rode là Guàrdt.a Presidencial,
actuà d'una manera cxccUcnt t pa.. nera ·general 110 sigUi abordat, en Mussolini es parli dl:!l nostre problc- I
coronel Vutut~ro.; el tinent coronel fcrolx als llaços perennes pels quals, oo:r,: ;~tga•S3da. I
e
en
morts
mariner&
trlòtlca. Aquell qui dejensd amb en- aquestes oonvtrses dc Roma, el pro- ' ma. Sembla quo un dels PlU1ts d:e
a Democràcia espa·
senyor Joan Ayza.; 1 el cap1tà de tant la Gco&rafla com uns segles
teresa els dret& de Catalunya a la 1 blema. de les relacions franoo!lalia,.. l'entrcv'..st.'\ seria conversnr sobre Es1 ra tar Oorbcta, senyor Gumersind Azcàrate. d'Historia, uneixen els nostres dos ~~oia hagi rooobrat, sota la Repúe
COm a t
•cva autonomia en les Corts Cons- nrs, pcro &"nsc que, naturalment, panya
llibertat, contlplena
seva
la
ca,
eld'una
pobles on les giragonoes
Glbralt.ar, 31. - El destructor bri·
tltuent.s és el matef.c que ara ocupa Mr. Ohamberlaln n1 pugui rcpresenDISCURS DE M• .JULES vllllZJlcló comuna. De la mateixa nuarem I aprofundirem amb el vostànic ¡,;QlowworJD.», que t.ransporta
e~ lloc que t6 aulgTUJt la Genera- tar el Quai d Orsay ni pugui tam·
manera que por a un esperit francès ~~:ls la col~aborac.ó Intima i conHENRY
a. bord els cadàvers dtls mariners
lrtat de Catalu.nua en la matet.ra poc actunr com a nútjancer.
qus heu assenyalat com a
PrèVIes les salutacions dc protocol, la ¡:araula Espanya slgnllica nobledel cJosc Luls Diez», que aucumbl·
Aqu...,•a !mpre !Sió sembla quo ha.
Comfu!ó &alvaguardrulora d'aquells
ren en el combat d'nblr, ha sortit. el nou ambaixador de França llegf, sa, masnlmltat -1 Vostra ExceHèn· =~~~~~ 11!Jevles nostres relacions. A
causat. mclt mal c!E'cte a Roma,
fnterf'~!os. •
os~ ExceHència ha de
d'aquest port. a. les tres de la tarda, en correcte castellà. el segueot d1s- cia poarà comprovar el grnu de su• comptar
Antoni J,:lrau is una personalitat on es donava per dE'SCOmptnt que
meva part I per la
blim 68Criflcl al qualt actualment, del meu' er~
cap a un port dc la zona republ1· curs;
J>úpuiar a la no~tra terra. Tots els Chamberlain lama prec:...nmcnt. tot
«Senyor President: Tinc l'honra han estat portades amo proves ter· po~lcló m~ ern, amb la nostra d~
cana e pan:,ola.
catalans la conel.ren a través de les el contrari del que .s'ha. acordat, o
1
arn stosa.
P 0
Han tributat el darrer homE.'nat,. do lliurar a Vostra Excel-lèncla Ics ribles-, per a nosaltres la paraula
fnnontbrables lntcrvencfons a la Co- sigui aportar la se~a medlacl6 per a
ge als cadàvers el cònsol general Cartes credencials per Ics quals el frança expressa el grau més alt de
11'81? a Vos,lra ExceHèncla, senyor
mlls!ó ~'Estatut en el Parlament de resoldre les reclamacions actuals que
d acceptar els meus vots
balxedor,
~nn
civilització
la
per
assolit
maduresa
República
la
de
President
senyor
comandant
Gibraltar
a
d'Espanya
la República. Tasca fel:cuga, emotí- Itàlia ha fet a França. Segons el
castro 1 tm3 gran muÍtitud. L:l. fú· francesa ha tingut a bé acr...dltar- ol!ropca. Es el fn..Jt d'una senslblli· r!tat clor:l•~s PJr la pau, la seguEl oom...ssa11 dc Propaganda
t:a i patriótfca, meresqué al lleu dia I corrWPQnsal del «TimrS» a Roma,
nebre 'comitiva tm consUtuit. una me prop de Vostra ExceHèncla en tat exquisida, madurada per l'oxpa. franc~ ran esa de la República
de la ~ncralitat de Catalunya,
l'elogi d., toú els ca.talan! que mal- la premsa 1' nl!ana demostra una ve
Acnbnt~ 1 d..;.
Jaume Muu:ntilcs, ha rebur.
veritable man.Uestncló de almpaUa qualitat d'Ambaixador Extraordinari rlèn::.a conduint a una comprensió
([en per la llibertat de la nostra I rlt.able irr1tac1ó en vista del ca.re
-.!..u:êuCS, el no-.¡ an1mes Ji Jf¡Jnda dels \'llors nobles de ba.ixadÒr ~~cè
I Plenipotenciari.
vers la fiota de guerra espanuola
l'encàn-ec, per part de Ja «Llar
Pàtria. Temps llunJiq713 aquells, pe-l que pren la. &ltuacló act tal. SobreU la preseotacl6
u~ "
Sòlids llaços espirituals I tempo- la vida humana. La República ES·
...., '
del Combatent~. de Valènel&,
tò no tant perquè els catalans els tot el que sembla. molestar més els
rals uneixen, des do fa segles Ja panyol&, avui com ahir, fa els vota ~~~~~-~els SC"<~s acompanyants,
! ------------dc deposltar en nom dels comhagin oblidat. Antoxf Xfrau és l'e-¡ ttnll&.n.!l és la consldernct6 que ara.
S. E. amb les
mate.!X
cu.u
oonelxeel
que
tal
per
sincers
més
nació esnanyola I la naoló francesa.
batents ca.:alans de l'Exercit. de
:re mple del cíutadit que amb fermesa es trobaran en la neceSSlta:. d'obrir
que a~d.len
~~~~pa~ul·s
~rln
paisos
dos
dels
mutu
l'afecte
1
ment
,
dcble
ta
Gencr'lfla,
la
1
Història
Lr.
tropes
de
tramesa
a
tomla
n
corona
una
Lln·ant,
per
França.
amb
negocto.clons
unes
i amb altesa dc mEres defensà, punt
El Cnp d • ~..
I atlàntica, no Gl;;uln estèrils, per tal q~e el ben·
mediterrània
comunitat
••
el
En
Macià.
Pres1dent
dl'l
ba
d:c
esperaven
1
que
el
d'obtenir
tal
Jlcr J)Utlt, els drets de Catalunva.
Senegaleses a
e co:~tat conversà des1 els més alts records de l'art 1 do estar d'ambdós I la salvaguarda de rés
telegrama fn!l cònstar el seu
Fl(IUra dcstacad4 d'Esquerra Re- Mr. Ohambcrlain.
la literatura tot apropa els nostr::s llurs Interessos nacionals es traduel- ~ Jul~u~nt uns moments, amb
bouti
lncrebnntnble,
1
fenn
pro¡)òslt,
Te!t>«11
com
italià
dlart
Algun
ens
lunJia
a
Cat
dc
Vtcblzcana
enry l amb el &en~or Al·
dos pobles. La paraula E'panya és xin en una obra da pau.
dc llUitar contra els invnsors
plau de $'1lbratllar-l4 ver la /ustícfa ' grt;\pho», de Llvon1a: que representa
vostr:l Excellèn::la senyor Ambal· va.;._ez dE.'l ynyo.
Marselln, 81. - Les tropc¡, scnc- entre nosaltres sinònim de noblesa
fins al t.rlomr per ln llibertat
que repres< nt4 envers un ciutadà · un to oftciàl, puix que el S(''l d~
galeses que ban (lnbarcat avui en I do magnlmltat. Es, per tant, un xr :Ior, ha evocat moft gentilment filS da ~~!d!.nacrf T-ríi'f do la. residèn-dels pobles d'Ibèru i la seva
cuc té corn a mlUor honor de la tor és <'1 senyor Ansald.o, sogre del
dlpl màtic
aquest port amb destlnndó a DJl· gran honor representar Franoa so- prmolpls de la vostra carrera a Ma• recipiendari eXznb
adhesió més fervorosa. al P~
r va t;lda polttfca l'Jutver treballat 1 comte e~. 10, piJ.blica un article d'a·
e mateix segu1d,
d ·.
drld, quan França, violentada auror- i
buti, han estat nclamadee PO' ln brc el vostre territori.
&dent Companys, continuador
JkT la causa de Catalunya amb una quest dirCctOl' ('11 el qual revela. la.
Sento més aquest honor perquè fou ta va la Invasió estrangera. Avu és 1~tnrye 11C:>~ <te Palau, M Ju.
multitud.
diuen, dc l'obra ingent. de Ma:
om.. a 1a seva re d~n'
per 1ttè11c a que constitueix un politlca. italiana. a la Medltcrrànla.
Un destacament. de 60ldatt; .;Jpms
cià.
Segons C'll h1 ha do.1es Hcntuallta.ts,
U<""'p!e corpremdor.
'•"· ~e Pres d'haver-6e-Jl • b:.rt.at,
ba retut honors. LE"s torces expedlr P~ntncló llrll12,\ia. de
f.ir
ctonàrtes han desfilat davant. el go...- - - - - - - - - - - - - una dc po~ttva 1 una al~ dc negar
'Ex •l ~ ¡;srau;yol, els bOll<lrs corresI Uva en l'act ¡aiJtat. dc l'eix RemaI
I
neral Orly l autontats dvl.ls.
EL SENYOR AZCARATE Berífn. La ~lcló negat1va és evi- EL NOU AMBAIXADOR DE MaJ'S(lla,
l
valx41a cSphinxll
XILE A. ESPANYA
tar que hi hagi lnfi\•~ncles russes o
TORNA A LONDRES
respecte la des!tlsda del brillant seI «ChantlUY» han aalpat aquesta. I
franceses, tant. a l'Enropa rrntral 1
Santiago de X1le Sl. - En els t.ardaend.irecdóa.Djlbuttcondulnt
Pa,ris, 31. - El &enyor Pau de A;¿. com o1 la Mediterrània: ni ~"!.s \U1S
gulct pels carrers dE' la Cl1ta que
lX>nsULuïren l':tinera.n pr VI llli'llt
Q
càm.e am ixackr d'Esp-J.nya a An· ni <ls a:tr~>., no t«:n('n re; a f"r en cercles oficll.l50S s'i\ii.rma que el se- a bord un batalló de tiradors sent>a n:vnll' El 1ou r prC' en t. a
pos;Uva nyor Viel.or Arnncibla. Ll1so serà n()o g:olesos, destinat a reforçar els ef, utcrra. ha arribat. aque t mau, a oquc-ta zrna.ebLa finalitat d"Europa
menat ambaixador de X.lo a Espa rcr •, m1htars tnu:cesos a 1a 5o,
C"S noJ a Parí.", d'on wr ro en dfran Htpu lica gerpan¡a0 dc> h
•
nya;
or·
d'un
base
de
l
ncc 6 a lmldrcs.
rr:~ad~ Ya o~ clacl~~~-expresmà.!a.

•
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) ) rro.ocès arribà al Palau de Pcdnl·
bes a.companyat. dc ."Ultroductor
d"nmbalxadors, 6Ctlyor Rivas Chenf,
1 del seu seguici. La comLtn·a anava
seguida de l'escorta. presidencial, al
comandament. del seu cap el comandant senyor Prendez.
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Es precisa que, a Roma,
Chamberlain i Musso·lini parlaran d' spanya
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Flors dels soldats
catalans de Uevant per a Mactà
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Bata¡Ja.de Ca talunya
OTA la part occldental del vell Principat flameja o trepida
aquests dles pel xoc de dos exèrcits. Els invasors volen endinsar-se a la. terra. nostra., terra deia nostres amors, terra
dels nostres dolors, terra de la nostra. vida. La P'Bn batalla.
que s'està lllura.nt dea de la Conca de Tremp a Les Garrigues,
mereix ben bé el nom de batalla de Catalunya.
Ens ban envaTt. .Aquesta. és la invasió méa àenaa. 1 mea amenaçadora de totes les que a'ban esdevinpt. en el eura de la hlatòrla e Jana Es la t rl sa invas ó de 1 odL OcU a Catalunya,
a la Catalunya republicana, a la Catalunya Uberal, a la. Catalunya n e onal
En la batalla. que es descabdella. ia dlea prop del Segre, hi
ha concentrades totea les rancWliea dela enemics 1 totes les
en rgles dels catalana. Es la nostra. batalla, la nostra ll'&n batalla, la Que decidirà, potser per un per1ode molt dUatat, la sort
d Catalunya. La batalla d'ara no és un epl&odt. Es un moment.
declalu. 1 ho U. no eo•ament per a ~:ra. ans encara per a
E8pan)ta per a Europa. per al món.

T

•

e Alceu. U:eu Iu \'WVea bandere , c:atalanl, que cHcnes IOQ
de la Wbenat 1 de la ll6ña! ». La veu que als6 ma diu fa aDlola
l11uQaDa, ..,..., llar& 1 ..... Bnl ... de la lluDJanla del
t de Ja Drt'IODela de J'lntma; té Ja elareda\ lla fort Wd
manament patr2btlc.
tJn 1larl l IIDêl mur de J)lta coratJCIIOI detwa l'allau dt

I

per

A. ROviRA I VJR(iiU

foc. Els catalans l tots els soldats republlcans defensen

cata-

lunya agredida 1 envalda. Sota els peus dels combatents hl ha
el terrer nostre; damunt llurs caps hl ha el cel nostre. 1 e.nt.re
terra 1 cel, ht ha la multitud de la nostra. gent, el tresor de la
nostra tradició, el caliu de lea nostres llars, la rtqu~sa del nostre treball, la llum de lrs nostres esperances. I ens ho Yol~n
prendre tot uns invasors que amb prou feines ena eonel.xen, pero que ens odtrn amb bàrb r nt nsltat.

*

Tota aquests enemic que ban clavat Ut r petja damunt la
tt>rra. ca~. aón lnva.ors. Tots! Ho són els soldats dt- Franco
- . • .. - .. com ela u.uana 1 ela alemanys.
~
Vint seneracions de e talans h 111 !et c. t lun¡a en deu segles I ara. eJ8 enemtc:a en uns quanta dies la volen d(sfer Pit·
Jor: la volen arraaar 1 eabol'rar. Perb aqueet rKO nord est de la
PeDlnaUla Jbklca 68 daJ1satm per ala mvaaon. Kla cat&laDa 1
CODtrada que nldkn nc1 a1 llOI5tra c:oata
els ~
la ... ~ ~ de aM I ..._tQH. M ftOOi"da I om~~de
- . . l de la 111Dpet1a c:nlxe
_.,.
8
rita d'altrea &ft'rN.
pe
11 que
TenlJn le
ment: ef coratge la torça I 1 l.Ó. Es¡ r an
l amb 1 esperit traDQUtl ~~ desenllaç dc h trnn t

-. ...

.. . .

4'au.re.

WunJa.

..

e

., M

I

a or por a eI o u n I eI pa po~~~b~c ap::S~';c~taaJi~~~t~ió
tramet, en nom -•e la
t t de Barce Iona, Ia I
CIU a
~f.cf1~R.t p~
seva efusiva felicitació "k~YDE
A TOT EL MON" -DE·
als combatents de la ~k:~NEL sR. cHAMpron~ c.;~ t..
ke P U, b 11•ca
1

Loodres. 31 - En UDI\ aHoc ó
per ràdio, el priquu ha
mer m nlstre amb m tu d An Nou.,
la uma con
ha d
1 an;)' 1!1..9 no ~~en\ sol;~.m
de pau, ISIJló un any de l
el Oovern farà
n tot el rum I q
e H rar en
tot el poss1 • per
aqu t objecte.

la humanlliif

DIUMENGE, 1 DE OENiR DEl. 1811

emanya denun<i e s u a ord ava am Anglaterra E.R.C.

--------~------------------ 0
Londres, 31. - L a decJsi.ó d'Alemanya d'obtenlr la p(ll'&tat. en 6'JDmanns amb Anglaterra constitueix l'objecte de llargs comentaris en elsO
ccrl'lcs polllics t en la premsa d'aquest mati,
úJVERSOS
Segons infommcions de Berlin, Alemanya ba publtca.U aquests
DEMÀt TINiORA LLOC
dies un programa de rcannruntmt naval. Aparentment, Alemanya es tnan·
NOU COMITE EXECUTIU
de la ~6 a honor drEn·
L'ENTERRAMENT DE
tmdra en ela llinus dels acords amb Anglo.terra.; però, ett reull~t., pro- ncDesprés
Borràs.
qu.e
ha
tingut
noc
ult.iAL ".CASAL DE LA
para un acord do reammment que slgnlfiC:l la -àenúnct!l. <le l'acortl na- tnnm~ut a la Instit.ucló del Teatre.
MATEU RO MIA CO..
val amb Ax¡glaterra.
CULTURA"
h:~o qu.edat oberta. al públic, al local
MA, EX - PRESIDENT
La gest.ó aletru~.nya ha provoca.t ma.jor emoció perquè la politica dt de la ma.teixn. Institució tEllsabe~.
DEL. GASAL €AT~LA
Mwuc luwta t'stnt Justlficada per Chamberlam 1 lo1'd Hall!nx dtent que núm. 1~11, l'elq)Oiiicló de fotografies
MARTINENC
podien tenir confiança en Alemanya perquè havia res~t el seu Con- de les 1nterpret!lClons escèntque& del
veni naval amb Anglaterra.
e.rtist.a, la quaJ. fou tn~
Segons les lntannacion.s oficials, les esquadre& dels dos païSos estan cenlo.l
LOVISQtreJA'VA. Sota el
dua d una E...panya també lliurado. després d'aquella ses>l.6.
constltUidCS
actualment per Iee següents unitats:
cel color de plom. el dol.
re i per a la consecució d'a.L'expooició
pot ésser visitada tota
Dilluns d1a 2, a lea tres de la tarAnglaterra (Wllta.ts exlStents): cuJ.l'll.SSats, 1~ creuer. pesats, lli;
de ca-talunya. es ma.ntf.-:sques\8. gran 1Hus!ó, lluità amb
da, tlndrà llJC l'euterramen~ del que
d1e6, de deu a U."la dei mati, fitl8
creuers lleugera, 4G; portaaviona. 7; destructors, ltn: 11ubmartna, 54; unt- els
tava. en el cor dels Cl'.lta.les armes, amb la ploma., amb
vinent, dia 7.
h vta estat ~dent d'aquesta entats lleugeres, 85; torpedinen, iG. COmtats en cons+..rucclóJ: culmssats. al- d.issabte
~ca 1 en els carrers de Barel ges~ i amb la po.rauln. Por
Marta Do:Ors Ba.rgalll), prQltltnt, Mateu Romia Oema. Són pre7; creuers pesats, o: creuers lleugers, 22; poraavlons_, 11: dest.ructors. n: denta. de la Unió de Dones de Oa.oelona.. Les despu!les mort.ala atxb la Monarquia l els seua tuAhir 11. la tarda va tenir lloo al gats t.ota ea &OCI.&, amica l slmpa.submartns. 15; unltata lleugeres, lO; torpediners, 11
d!!l Pres1denl. eren 6alud.ades
riferaris el perse~ulen 1 l'extdonara demà, e. doo quarta cOasal de la. CUltura• ranuncl.ada. tilzanta que vulguin passar per a.A'temo.nya <unitats existents>: culrassats, 2; culmssats de cbutxacu, to.lunya.,
per l'emoció profWlds. de tot el
lln.ven. Avu11 Francesc MaclA,
3; creuers pesats, 3; creuers lleugers, 6; portaavions, 1; torpedlners 1 des- de Sia de 1.1 tardA, al Oil.;>al de la ASSemblea geneml O!'d1nà.ria ~ a queut Cnsai a l'esmentada hon...
poble, que es sentb, per un
Sl tmgués e1 vigor 1 la lortaCultural una oonfe."'ència en la qual la renovtl.ció del seu Conútê ExocaPels mèrtt.s cont.re~ 1 per l'cstJ.m&
tructors, 38; subii1.1U'in.s, SS. <Unitats en oonstruoció): cuirassats, 2; cde dcseuvo
mome!lt.. orfe de gw.Ia.t.ge espi- 1~ de Prats de Molló, estaria
el tema «<mpressions t.i"
quo s'havia guanya~ entre ela nubut.xaca!l, O; creuers pe5ats, 3; creuers lleugeri, ': porta.nvlons, 1: torpe- del meuuparà
ntual Els !nnnls d'3 les a.vmlluitant amb nosa.lLres com e.
'\1atge
a
la
URSS11
Varen &Jlt.lr elegtta per 11. l'exer- ella del nostre Partit, esperem que
diners 1 destructors, so; subrna.rtna, 22.
gudres 1 p:lSScigs, embolcallats
gran cabdill, precisament per-La ComiSsló Nacional Pro Fè3- cicl quo comença.. ela oompan¡s Se- l'acte de rentermm~~ serà 'C.I1& ~
amb severes g ~ negre.;,
què els nostres enemics 66n la
ta
~ 1'Infmlt, d'ru:ord amb ~o bastiA G6Seh,
Ramon Vtnyea i J. rltable manlf. :::tsció de dol
!&en més imponent la. sevf'rt· negació de Ics seves nspiraciona
tactes Públics, ~vul posarà en clrcuttlt. nmb què lo. Pàtria manifesde totn la vida. Des del DesoFnrroo
l
Mayoral.
El prtmer dels
aactó el sl~ll Pro Festa de l'Infa.."lt,
CASAL NACIONALISTA SA·
tava. el seu sentiment·. En pasconegut guia, però, el seu c,-peque
anirà
jWlt
amb
cada
localitat
esmonte.te
companya
per haver ob'1.1' per dessota. de l'ArC del
CREREHO (Sagl'fH"'l, 221),
rit, les tlostl'<'S armes, i oli ens
en tota els t"Spectacles.
tingut; majoria ela vots rou &!signat
Trioñd. a\lgmenta.va la. maJes- oondulrt. a la· vlctbrl~t., 1, per
AvtU. dh.tm.,.nge, extmordtnàrla
- La. Dona a la Rern¡uarda. ha
t-uOSitat del moment. ¡Com ho conscgtient, al triomf dels seua
Cw1ctó de teatre 1 COncert, ¡¡;¡ local
adreçat a la vid'ua d~ Va.ndervelde Secretari GeneraJ.,
po.<>tufats patrlòtics.
rejX)rdaré sempre!... Bandrrcs
En acabar es va 1.oordar ~a.metre del Casal a proti~ c1'AJUt Català.
un testimoni de condol pa la de&d~ barres roges damun~ ions
a..p:uicló del gran amlç d'E5panyn.
una etumva_saluta.cló a l'Exèrcit; de Prlmera.ment es reprecsentarà la cod'or -glortoses tote3 elle:r-El Sindicat Obrer d'lndúst.rrea
mèdia. cAls pens de v~•. l després
PreSident Compsn~u. Els com.
a. contlnua.ctó, Ja estan legalitzats l Gràfiques
GOVI:.hN
\.OOmpanyaven t!umptuosament
l'Fat
1 comUnicar l'adhesió del. coa- hl haurà Concert I Varl.tt.at.s amb la
1 SimilArs prega a tota
ee poden passar a recolllr:
batents catalans, ~ aquest anii rette.'l salutació CillO"..J.Onada.
Referència. núm. 60 147 166 369 392 els 1mpresSors nunervJStes, o que co- sal» Bla Goventa de catatun,ye. t c1e ooHaboracló d~b erttates Josep A·
''crsarl del traspàs del vostre
Ql Cr.Ul patr1ci que f'nS <1e1•
DE CA1 ALUNYA
gullar, conxu.a. G11non, Lltús Merantecessor. us renovem la no¡¡..
475 596 649 695 646 791 890 944 070 neguin aquesta ~ci:ülta.t, que Pa&- la Repúblloa
lrl'IB. •
cadó, Jooeflna. Lerm, Marta Pla., An·
999 1001 1054 1212 1333 u1o tm sin urgentment per l~~o Sccretar.!a
tra confianÇa.. Sabem qui sou
A
LA
SOTS·SECRETARtA
Di
LA
d'Intonnac1ó,
de
dos
qua.rts
de
set
geleta Nln.ez <nou anya). Mestre dc
1438 1569 1586 1626 1641 1697 1706
1 el que representeu per a nosPRESIDENCIA, - El sot.s-sccretarl 1711 1717 1'722 1737 1863 2052 2053
a dC6 qua.rts de vult, per un &.S5UIDPconcert: J. Albelda.
altt'~. Saludem en vós cl conde
la PrcsJ.dència. senyor .Marti 2118 :mo 2240 2342
r..bc.a !ou, eu t.ot mo.."llent t
to
1mporta.:1t.
Tnmb6
ea
fa
avinent
La funció comença.rt. a dos quarts
t.l:luador glortós de l'obra se.2363 2390 3cn9
Rouret \'8. rebre ahir ol migdla. els 3041 3101 3110 5016 5016
en tot!l. ocasió, el Gran cava.- grnda
all companys de la <Hta especialide cinc de la tards..
de
5097
Francesc
6193
Macià.
Del
periOO.LStes, runb E:ls quals convel'là 5201 5241 6040 6092 6269 6321 '7046 tat quo estiguin mobültzats, Que tinll"r de la Pàtria.. La seva fe
ram que avui ll portareu a la
una botUI. est.ons. d'assumptes d'ac- 7116
a'iHt:uninat en els nootres dt'S- s::va
7176 7510 8039 8Q.W 8144 8333 guln a bé comunicar la seva adreça.
tomba. escolliu-ne !a. flor
CASAL D'ESQUERRA RE•
tualitat.
tins oom a poble lliUre é3 més modesta
d'escriure, comprar!
-El. Centre Comazcal Lleidatà
8334 8347 8Mg 8538 8738 8766 8831
1 la hl ofcrlu en
PUBLICANA
DISTRICTE
Durant
el
ma'-f
el
senyor
Rourot
quelcom únic en la nostra Hisprega a t.oted lea fanúUea 1nscrlt.c3
8850
8877
8933
9007
nom
9081
nootre.
9092
9106
Sepúlveda,
166
111 (Lluhl I Rlssooh, 134, Camp
va. rebre, entre altres visites, les dels 9235 9297 9369 9~60 947. 9515 9545 al cens d'evaeua.te de les terres llelot0rl3.. Somniava Llibertat. ProAra
l
en
tota
ocasió:
V!sca
d'En
Calvany),
dlput!lts al Parlament de Catalunya 9552 9560 9565 9595 9721 9744 9746 datanes que fins a la da.te no ha.grés, benestar per e. tot& elS caTelèbn 37659
la Repúbl1C3.! Visca Catalunya!
senyors RoV\m l Vlrglll 1 Tauler.
Sótt pregat:; els socis d'aquest ca.tal:tn3 i harmonia kmb tots els
9758 9821 9949 9971 9999 10126 101311 gln rebut sub&làt de ~P mena, que
Josep SAPES I ESMENDIA
homes l els pobles mures del
.>al 911e vulguin passar amb la me..jx¡s5in
per
l'estatge
de
la
Comis:>ló
10140 10143 10146 10148 10170 10181
TELEGRAMES
D'
ADHESIO
I
Exòreló do l'Ebre, >.-n: 38.
nlllu. Volia Cstal!IDya lliure
jor í.u'it'ncln., per aquesta s· creta.rtA.
d'AJut (Cort3, 592, primer, prtmcm>
AFECTE AL PRESIDENT COM• 10~85 10196 10208 10231 10248 10263 dijous vinent, de qua.tro a sis de la
de set Dl vuit del vespre, des de dl·
PANYS. - Amb motiu del cinquè 10300 10'339 10348 10349 10359 10384 tarda.
marta, flna al divendres, dia 6, per
10385 10389 10396 10446 10478 10518
ani\·ersari de la mart del President 10537
un afer que Ph lnteressa.
-En e1 sorteig celebrat ahir al
10541 10543 1054~ 10551 106Ui
Macià, s'han rebut, entre altres. els 10621 10665
SlndlCAt
de
Oec8
do
Catalunya.,
'-a
10684
10688
10706
10708
telegrames següent8 d'adhesió l atec. 10726 10770 10775 10783
rcsul.tar premtat amb 62'50 pessetes
te el President de b Generalitat:
Referència núm. 185 193 212 224 el número 874 1 amb 7'50 pessetes·
Comissari, comLlndaments 1 sol- 234
342 363 369 370 400 414 417 475 els números 74, 174, 274, 374. 474.
dnts do la 48 Brlga.da rnt.xta; un 480 55.2
CO.I\IPRAR~
649 795 839 851 916 999 1110 574. 6'1'4, '174 1 974
grup de combatents catalana que 1185
1257 1313 1319 1373 1396 1527
lluiten
ai$
fronts
del
oentl'e;
un
Sepúlvcda, 166
1530 16U 1629 1645 1729 1843 18511
VENDES A L'ENGRòS
grup de soldats catalAns que ea t.ro- 1862
2079 2125 2439 2532 2578
bcn als fronts de Llevant: 1 1& de- 2635 1917
Telèfon 37659
DILLUNS NOVA DISTAt·
2654 2750 2753 27~ 2796 2803
LA REVENEDORA
legació del Partit SOCiall.ita Unifi- 2867 2881
BUCIO DE LLEGUMS
2907 3106 3111 3222 3257
cat de Catalunya a Mndrld.
Sepúlveda, 166
Dilm1, dilluns, tindrliloc \Illa dis3715 4089 4118 4226 4368 5084 5340
5800 6238
t.d.bueió db lleganu ;per a la poblaQUEVIURES
PER
A
LES
COLOaió quo es pr<rreelx ttls mercats i
HAN ES'l'AT CONCJ.::1.1l'l:S J.::LS
.NIES INFANTILS DEL CASAL CA· PREMIS 11ALM.JRALL11 ulGLESIES"
bottgue:; de detall. El rac.tonament
TALA
DE
BUENOS
AIRES,
Per
a·erect.ua.ra nmb els tiquets números
- Han visitat el
mitjà do la delegació del 'Casal Ca- I ccCREIXELLS,
al t Zfi, amb preferència per al 21,
conseller do CUltura ets Ju~L COMIT~
talà de Buenos Aires a Barcelona, senyor
del full cm racionamen~ de cVarts»
el President de la Generalital h& re- rats dels Premfa «Valent.{ Almlralli
lts recomanem per la. aen.
e>:mslst..rà en oent grams de cl«<gnasi Igésles•
· Per a. a.V'.ll, diumen~. a dos qwu:ts de quatre da ll. tarda.
bu' una expedició de qucvlurea amb <article Pt!riod!stlc),
lft''n&, a 3'20 pte.s. quUo, 1 50 grams
1 «Joan Cre!.xe~ (novelformaUt.a~ en ols enclrrec:.
desL!.nacló a les colònies infantils (teatre),
al seu estatge social, un concert de aa.rde.nea ded1cxü; a~ infants,
~ p ®ls, a 1'20 pt.cs. quflo.
la),
ela
quals
abans-c:l'ah!r
varen
que aquell C8.sal sost6 a catalunya,
en oel qual tota els fill& de-l.$ !I.SS<)Çhtt& a&'rultento seran obseq1úe.t8
ORTOPEDIA TFJXIDO
i a altres enUtats benèfiques que atorgar ela esmentats Premis
RACIONAMENT DE PE·
Con.stltura. el Jurat del PrenÍ.i «Al·
amb Wl berenar.
s'indiquen.
VENC AL MAJOR
TROLt
AUIBAU, 6. - Telèfon 3S881
El Preslden~ l\9. autoritzat l'esmen- miralht els senyor Antoni Rovira 1
D11n~ros i dijous de la. setmana
VirgUt, oom a. President 1 els scnyons
tada
dclegadó
por
al
repartlment
COLONIA AM8 ALCOHOL
VJnont; continuarà., amb el tiquet núDomènec Guansé l Maurtct Serrahtd'aquest donatiu.
BRILLANTINA m"ro 23 del íuU de «Varl&», el raFIXADOR
ma, com a voca.la. El Premi ha estat
Pels fills deU; comp:.m.ys comba.tents l en atur forçoo preCISll
olo:uunent. d.o petrolt destinat a la
atorgat a «'l'rea artl.cles:t, orlglnala
XAMPU - LLAPIS LLAVIS
ANUNCI.Es
recorda.
a
tota
ela
lacl.ó que no es;tA adscrita a lea
que prèViament pa.ssi.n per la. I\OS~ra. 3ecretantl. avui. de deu a
propietarl.s, concessionaris o arren- de Just On.bot.
PINTES -PINTES DE MODA
()perativea. La. distrlbuctó ea farà
una del matl
El Jurat del Jàcml IIglésies» era
datarl.s
de
deus
d'algüe.s
mineralS,
ARRACADES FANTASIA
!e.; estacions de ga.sollna de la
forma.t
pel
se.rti171'
oa.rtea
Rlba
oom
radicades en terri~orl de Oata.Iunya,
AMPSA. que els \'eina trob:v-an
i'ORRONS CRISTALL
l'obhgncló que tenen do presentar, a president i com a vocals el$ seauWlciades o. les fleques. El despatx
per duplicat, dins els vult primers nyora Francesc OUre:. t Joan Oller
JOCS DE CARTES
tindrà cfecto de les vult del maU
EL DR. RAMON BERTRAN
dics d1! cada trlmest.re, la declàracló 1 Rabassa. L'obra. premiada ha estat
MIRALLS DIVERSOS
s les 613 de la tarda, 1 e'ls compre,..
corresponen~ a lea operacl.ona re!r cCapvespret>. original dels senyors
I TAPIES, ALLITAT
dot'8 hauran de presentar·se a les
PERBORAT MENTOL
lltZades durant el trimestre anterior. Esco!et 1 Blanc per dos vots, contra
S.t.'lllite:> ~tacions amb el carnet do
un. obtingut per l'obro. «Marta•. de
El IlO-'>"tre hon am.c 1 c:-orreltgl<>
,AFILADOR DE FULLES
Els
1mpresos
de
les
decl!l.raclons
A\1.11
so
celebrarà
aquesta
!nwtonament familiar, la tarj!\ del
na.rt doctor Rt.un;;>n Bertran 1 Tàseran facilitats gratultamcnt als J Navazro 1 Cootabella.
gran diada que ha organitzat
BRONGES AFAITAR
i el ree1p1cut per o. la cabuda.
Integrava el Jurat del Pr\.'lltU c.:Crelpies es trobi actun.lmen• e. la CUnicontl'!buents per lea del'egaclons do
el
Oentl'e
On.to.lè.
d~uerra..
El
ta clnc llt.ml de petrol1 qu.& oomMAQUINES AFAITAR
xelJ.s.
el
senyor
Jord.l
Rubió,
en
qua.ca
d"l
Oo&
de
Seguretat
la
al
Direcció
qual
GeJleral
del
Patrimoni
1
programo. ~tà integrat per oorèn el rac!o:.tnment. La Oonsellcrta
FULLES AFAITAR
pertany com a m&tge, restablm~
Rendes.._ n les respectives Vl.'ltuertes: lltat de presiden~. I els Sm. Alfons
medlete.s, peccs de concert. lHu..
~idorla de Proveïments recomana
d'Wl do1or63 proces d" congelncló
h. de .uarcelona està tnst.aliada al Maseres 1 MerCè Rodoreda, com a
GOMES CARTERA
sionistes, etc., etc. Ultra el r&tnteressats que, en anar clliluna
carrer de Muntaner, 292-21!4, prlmer. v~ El Prmni ha estat concedlt
de les e«trem:tat.s, adqulrtt en la
part.iment de Jogu1néS ala inCOMA
D'ENGANXAR
dtm!U'ta a proveir-se de pa, es n"CESAR 1 ANGE.UCA"
Els contnbucnts de deus d'rugU~ a l'obra. «Francis do Oent, novella
seva estolda als fronts del PLr.neu.
fants fills dels combntenta, ee
J:in st la sevr. fleca aparelx tnd.ica,..
CARTERES - BITLLETERS
que tinguin coocertat. l'arblt.r1 1 de- ortginaJ. de Noel O~ro.só.
on
els
nostres
sold<ús
•
uporren.
h~
TRIOMFA
AL
TEATRE
àonari.
un
prcsen~
a
tota
els
da f'U aquest tom. També ela !a avisitgln cont.i.nuar re&lnlrsc sotA a.
PASTA OENlllfRICA
rolc&!I'.ent. b:.wW.::: meJ k""'Ulpen ;uinfants que h1 aasistelxln.
CA'fALA DE LA CO·
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L'aviació estrangera repeteix les seves agressions
deliberades contra la poblaCió civil de Rarceioria
•

-----------------------------------------------------------------------------------------------------or-------------------------------------~

Prossegueix la pressió de
l'enemic, al front de Catalunya heroicament continguda pels nostres soldats

I
"
crítica dels procediments totalitaris

El Dr. Negrín s•adreça als nord-americans

------------------------------------~

I fa

una severa
•
que amenacen les nacions i la llibertat humana
Monal'qula els coo!ens. 1 no per
llura mèrits, en la. major part dels
casos, stnó per ¡ràc1a l !avor.
¡.Què hl havia. al darrera de la r&belUó?
•
caua, per als platl! d expansió
d'Alemanya 1 ltlll&, tenir aote. el
seu control. no :¡ol.ament ja l'enorme rtquc. :1. potencial d~panya. sl·
n6 també el Govern 1 els organt&.
mes dJ.rectors de la. pollt.Lca. del nostre pn{s, per tnl de form.ar la. bas
per ni seu slr.tema. d'ext~ ó 1 pírateria.
Alld poà en comptar no tan sols
amb les In <gotables matènes prtmeres del nOGtre sbl. .s1n6 també
amb la sem magnittça posic16 estrn.tèg!C!II qur els conced!s la clau occldental de Ja MedlterrAnla, el domini de la ruta franco-afrtc:tna, el
centre de la qunl radien a les mes
Balears, I el tràfic de ll qual es
farta lm¡>OS"Ible, conrmant-la entre
una Itàlia i una ~mm:ra t ixt>tn I
el que és mrs lmportnnt. podien obtenir la ~ cl6 dominant d"E'.ll'OPIIn. l'Atlàntic Central, per mitjà. de 1a
península espanyola 1 d,. 1~ Illes

crueltat. Avui tenun lea proves, que
seran publi~ que, en els mill
terribles caso&, aet.11à la provocac16
criminosa..
La ment.lda d.lfosa per la. propa.
gllllda 6'cstengué com l'oli dam\llÚ
de l'algua. I d'aqut"St.a forma l'csperit. d'hUmanitat 1 de llberallsme 1 ela
sent.iments religfO&>& de la gent bonrada pogueren u~illtzar-se en contra
nostro Perb la mcnt.!da no pot con'~"erir la vei'lt&t. l la nostra resbtència ens ha proporcionat. el temps
precls pe:rq~ pogut-s saber-Ge on ée
I 'honradeSa.
No n~u"m qu~. al prinCI'l de 1.&
rebcB.16, l'Estat. es trobés sense oontrol 1 el P<ld.er public esU¡u ~ mancat d'autoritat, però a.Via.t. els recupert.. Cada Govern, dca de llavora.
ha trncto.t d'imposar la tolerància 1.
Wl :;entlt d'humanitat. l respecte al
pensament de tots. Act.u.alment a1xb
ha estat aconseguit com ma.l no ho
ha.Vle. estat a Espanya.

Però, mentrestant, la llegenda ha.-

via Cet la. seva obra 1 Espanya es
veié collocada. defensivament. en si·
tuacló precària. Els invasors qus
Canàries.
.
n.jud&ven. la rebelU6 posaren a disDurant moUs e.zu-s per >è"\"Cr3.1't'Il posició d'64¡uesta massea de mateen Ie. pre¡.arncló del terrf'ny per a rial de guerra com mal no s'hav!en
les seves 1h~111obres maqutnvèllques. emprat. en cap guerra. I, d'aquesta
Es ¡
•· apareg•J<'l't'n pertot manera,
l'alld
No interP es 1 ugen.....
venc16, la
benanomenada
intencionada.
però
f:~~ta el mantell d'a.nucs desin- unUatern.l neutralitat, permeté una
Aixi es soliViantaren tots els ex- invasió q.te era negada clnicament,
trema 1 excitaren a la demag\)gia malgrat tota evidènéïa., 1 que ens
¡ al ranatt.sme dretes 1 esquerres, deixava 1ndefcnso5.
quedant dividits els ciutadans 1 pro.
Amb tot, l'heroisme dels meus
dulnt-se la pns.sada. 1 irntada atmos- compatriotes ba fe~ passlblc la rerera que podia provocar kl tempesta sist.èncla t frustrat tes esperances del
Es fàcil seguir 1~ Pt~SSes dels dis- nostre es¡¡otament 9ue tenien els
tints ogents que actuaven en un 1 nostr~ eneaucs. Temm la plena con.
altre costat, fins arribar als repre-1 fiança, a pesar de les dures proves
sentants or1cinls. Tots els partits sofertes l per sofrir, que serem
cons'!dara1·en com amics tals agl- victonoso:; en la llult.a. ~o tan sols
tadors. sense ndonar-66 que eren els per la nostr.:"' ~ependcncin, slnó
portndors dc! mal. Ln dt> Jràcta. va també per la. lhbertn~ dels homes
caure sobre nosaltrc~
l els prtnclpls dc cultura., tolen\ncla
El <1any fet pels .,;cbels ha estat 1 1 democràcia. La !nm, l'escassetat
molt grnn L'Estat 1 el Govern ('5 l la m,sèl'la seran suportades.
t • oo.ren 8 ¡
· ¡ 1
be
rd
Sl tan sots posseissun la tercera
~ de lap~~ló ~~~~ ~tf. ~ part del material de què disposen
Invasió dels ihstigadors de l'aixeca- els nostres enenucs la guerra aca.me:tt ens ha perjudicat però un baria. ben aviat..
dels pitjors mals que Mrr' sofert ha
Denuncio crims com el comès !a
estat. la ceguesa de les naoons neu- 1 una hora. Un furiós bombardeig a.etra.ls 1 tuntgucs. L'enem e va saber rt, el més terrible dels soferts per
utilltznr aquesta incomprensió 1 des- Bartelona, ha sembrut. el dol 1 el
encndenà c.onH'tL nocl1tn:, là false- dolor', l'últuns nit "<~~'""l'any, 110bn1
dat. 1 1!1. calum•t a
Se'ns pn> ~utò. com a perillosos
drstructors
de:.S prl.nclp.s
tr!ldleionais d"' la prop1etni,
la fanúlis
i la
sOCietat. E dtgué que e~ trobàvem
sot.mcsos a la insptrac.ó sov1etica. ' - - - - - - - - - - - - - 1, a tal efecte. jo us prego que re·
cordeu que <'1 juliol del 1936, <'1 Qo.
\'em d'&panya era rcp•1bl1c.~. do
tendència mocl"rnda. 1 que el nostro pals era aleshores l'W1lc Estat
d'Europa ~~nse rcprrsentactó diplomàtica e. la Urúó Scr\1èttca.
Avui que manqJ.cn m.àqu.:.ncs, I
S'intentà domtnar-nos amb la
mentida r
noticies d ns.::a:<s.mnts, tant fàcU eoot és, qt..:Lt;e\·ol que Slcrims 1 JX"['S(' tc1oll3 !oren propala- goun les ro::tres ocup:u:looa 1 el lloo
des per tot el món 1 en fórem acusats com a. ¡tors.
de residèncla, de fe~vos un bon
Per U!l e tnt cxc.tnren les ll' ..s- caràcter de man rip•ura amb ela
ses, conl'lXeclores de la compllctLat
dels alts d•g.t'ltaris de I'E...~le- ~ prod ;:¡l..x;.os CUTSO.'i DIDACTEI No
pt'rquè s'nlxrquess'.n contra C>ls qui
evidentment acumularen annes 1 perdeu trmpsl D maneu to~ segult
mWllclons 1 pcrtnet.cr('n que r:S úúo.--mac!ó gratu ta. al LICEU DAI.ro
tl.c1Ntla provocadors ci. pa~n des
dels t-emp~e P<'r una nltru ban&l, MAU. V.:.l nc1a, 243 1 245 B:u·c~lona.
in'entaren q " les PCI'.;..ones h<l~· Tcle!on: 78352.
des es glr lo contra de no:>.'!.lt.re;
grildes a UI a infanW lleïr:'r.da de

una gran part. de ia poblacJó clvU.
Fina el moment. present sabem qua
hl ba hagut ml¡ centenar de morta
I witanta !C!1t& Les ambullDcles
prossegueixen el seu t.cebaU rccolllnt
mb v1ctlmes l pol'tant a cap la. seva
tasca humanitru-ta a l'hora en què
us parlo
La. 16Dia de lea nacions lm'BBOrell
va induint l'oplnió mundial, que poc...
ser està pròxim el dia que poderoso,

I

poolea &gum reclOSO& en Wl nou
Ohctto. Entretant eru llmitem a demostrar al món que la ju.stfda l el
Dret tenen encara qul el'a defensa.
Però a1xò no éa auf1cient. I per
au:ò ela verttablea europeus giren
els seua ulls cap a lA r.a.n democracla amcrtcuna, nO\'allt<'nt consa.grada a L1ma.
Esperem que en aque.,-ía ocasió la
11 iiil podrà venir <J'Ooctdoot.

..

Donatiu del Sant Pare al representant a
París del Comitè Catòlic Català d'Ajut
a la Població Civil

MonsenyOr Mat.h.leu, bisbe de Da.x:
l president del Com.ltè d'Acolllment
aJs Ba.scos l d'AJut Ala Infanta de
Catalunya, ha rebut. del sa.nt Pare
un donatiu de m1l lliures esterllnes
amb deSt.iiUic16 a la doble fmslita.t.
especifica d•l'C3mCllt&t Comltè tran..
00&
El Comitè Catòlic d'AJut a 1.& Poblaci.6 Civfi. ~ltu~t. suara • la
nostra terra. so~ el pat.rod.n1 de
l'nutarlta.t. ecleslà.st1ca., i q\Hl t6 com
a representa.nt 1 delegat. a la velo&

Repúblioe, el Oomit.è que presideix
Ml){l..9enyor M.lthieu, té ja a.nuncta,..
da la. tramesa. d'Una prunera. 1 lm·
portant quanUt.a~ de llet; en. pola
~als nostres tnrants, la dístnbucl6 de la qual serà avisada.
oportunamcn~. 1 es farà d'acord amb
le!l :nonne& establertes pel Oomltè
C~Uo d'AJut a la Pobl.\dó Clvtl.
al Illllrge per complet de la poslcló
rehglosa t 1dl'ològ1ca dela bene!lc.far:S o de llurs f.unUlars, s1 ea tracta.
d'infanta.

Valuosa cooperació de l'aviació republicana, que causa
estralls a l'enemic i li tomba
dos aparells
Comumcat d'anit passada del Ministeri IM Defensa HactonaL
EXERCIT DE TERRA
FRONT DE L'EST. - Contin. . amo ¡ran I'IO. .nola a ... !0M1 del
Segre l'ofensiva de les forces al servei es. ta lnvas16. Ea llluta amb extraotdmàrla duresa a Serra Grosa I ata voltants es. CUbella, on s• nostre~
torell$ reslste1xen la intemlsslma proat4 rltlel, twtament ajudada pw .,..
tllleria, aviació I tancs.
Al sector de Cogul!, ell sotdata espt.nyots ,.,. ,..lllJ&t rodonamtnt
una I atira vegada ela atacs dels invuora. Desprta d'al¡una ~
assalts sobre la cota U9 l'enemic aconsegul orwpar-ta 1 tou brillantment
recuperada en contraatacs prop1.
També es lluita fortament ala voltant. de Pobla de Granadella :1 es.
Bisbal do Falset, on els Invasora sofreixen extraordinari nombre es. baix...
Els nostres aparells han bombardeJat I metrallat amb exutltlld y.
nies, concentracions i caravanes de camions amb forces. 1 el) taren .,...
mar alsuns d'aquests. O& retorn d'un aernl que m&Uallaren elloaQment
concentracions enemigues, entaularan combat amb eta oeces utranpn,
I abateren un 11Messersçhm1dtl.
ALTRES FRONTS. - Sense notfçiea d'Interès.

AVIACIO

EN C A RA FEU
MALA LLETRAl

MAl~U

ROMIA COMA

ha mort als
PAPERERIA I ES·. CRIPTORI
DE TOTA l.\(L~A
\"t:NDES .:\ L't;.~GRòS
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"No podem creure en la derrota del poble
que té les qualitats que haveu demostrat"
-diu el Contitè anglès Pro-Espanya, en
un missatge amb motiu de l'Any Nou.

óS anys

GENERES DE
PUNT
¡~ DES A

El Consell Directiu del Casal Català Marti·
nenc d'E. R. de C. i família tota us assabenten
d'aquesta trista n()va i us inviten a l'acte c:le l'en·
terra ment, que ::indrà lloc dilluns, di- 2. a dot
quarts de quatre de la tarda.
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LA NO VA OFENSIV A NATURA
P•

LLUIS CAPDEV ILA

CONTRA ps~~!~~~

·oRIENTACIO de l'anomen ada JJOlftica dels
OVAME!IIT, després de molt anunciar-la, les iorces invasores de
Estats totalitari s imJJlica un nou ¡;.Jstuzat
les quals Franco és presoner 1 lac\ 1, han desencade nat l'ofensiva.
que està en la base de totes les seves ctir.Ab&ns, per tal d'aterrorit zai' i desmorall tzar la nostra població
macions, postulat que torma J]araHelts me
c1Y11. h1 ba hagut el pròleg de bombarde jar clutatt; obertes on l'únic objectlu militar que perseguien era l'assassin at de dones, vells amb els conceptes de torr;a i tirania. Hom avant1 d'infants. La n06tra població civil, però, no a'aterrorit za, no es desmo- JJOSa les necessita ts naturals, no en l'ordre del
ralltza: s'indigna davant lli. salvatge agressió !talo-alemanya; s'indigna temps, sinó en el de la 1eratquia
, als valors que
clavant la tnrame indiferència de les grans nacions, que podrien
evitar el determin en la civilitat. Era corrent de caracter itcrim -;i tinguessin tan aols un xic de dignitat- 1 no l'eviten.
La nostra població civil resistirà com resisteix la nostra població zar les époques històriqu es J]el seu J]redomin i
dels factors espiritual s. Cada nova conquest a vemWtar. Aquesta ofensiva de l'enemic ens durà hores molt dures, molt
terri- nta
bles, molt angunioses... però tenim la seguretat absoluta d'esclafar aquesta
a represen tar un triomf de la utbertat de l'esofensiva. L'aviació del crim vola damunt la part balxa del Segre; les J]ertt sobre la fatalitat còsmica f dels
interessos sobombes italianes
--_ ~ _- · destrueixe n
catalanes, cials sobre les apeténcie s egòlatres . Les guerres i
llars de treball 1 d'honrade sa; el pas dels nostres cotxesllars
per les carre- les revolucio ns no han
estat sinó episodis d'una
teres no és paa una cosa massa agradable, car cada. als o set
minuts
t'ban de deturar -sl troben una ombra- o han de córrer
sota la me- llutta ancestra l entre els mòbils espontan is de
tralla (Jirl'\ ~7aJI.},f, a'r •••• "· ,r,,•,•,t,•¡¡•,r, ..
l'animali tat f els motius reflexius de la tnteUtAquestf. cuen.s1va ea l'últim e&!orç que fa Franco, l'última carta que g~ncta.
•
• Juga el miserable que ha ve•uli la pè.trla a l'estrange r.
A l'hora J]resent registrem un altre episodi d'aAquesta ofensiva. -4'enemic ho havia. anunclat aix1- havia d'ésser quella lluita. Una crisi
de cref:l:ença ha plantejat
oom una allau, ràpida, brutal, irresistible. Per això havien concentra t al
probleme s greus que torben Ja temps l'equfltbr i inSegre les aeves mUlors forces en aviació, tancs, carros d'assalt, art~lerla,
tn!anterla la famosa infanteria de Caporetto 1 Brlhuega. Era qüestió ternacion al i amenace n la pau de les terres d'Eup.!rebé d'bores el fet que les tropes invasores prenguessin cafè a Bar- ropa. Amb el suport d'un conserva dorisme
anacróoelona. El cafè, però, se'ls refredarà a Barcelona com se'ls
ha refredat ntc t tins de vegades sota l'aparenç a d'un esperit
a Madrid.
Quan escric aquests mots fa set dics que ha començat l'ofensiva els revolucio nari, alguns JJaisos s'han inclinat vers
sistemes de govern que, aprofitan t-se dels avenços
enormes esforços dels invasors s'estavellen davant la resistènci a 1dels
nostres soldats, que aquest6 .si que són herois de debò: nascuts per a la cierttf/tcs i t~cnics, reprodue ixen tipus d'organft pau 1 el treball, no havent fet mal la guerra, cap soldat al món no és ;¿ació que els pobles havien deixat 1a enrera, per
tuper!or a ells. Set. dies d'ofensiva 1 els nostres soldats -malgrat la
su- considera r-los incompat ibles amb la dignitat d'hoperioritat numèrica de l'enemic en homes 1 en material - contraataq uen.
me. Potser calia passar per aquella prova dolorosa
De~prés de dos anys l mig de guerra, mentre l'enemi~~ ¡ràctes a
la ca- de l'absoluti
naÍlesca politlca. dc la No Intervenció, rep reforços d'Italla i d'Alemany
sme, però era en bé de la matef:ca soa,
la República, abandona da òe tothom, contraatac a.
cietat que la democrd.cta teia la seva aparició en
Que no es facin, doncs, massa Ulusions els invasors. No deuen fer-se'n la Htstórla.
·
aalrcs. però, perquè cada pam de terreny els costa. --.ense exageració,
Tots els homes portem en l'd.nima una tendtnatenint-m e a. la més estricta. veritat- cet}tenars de baixes. Com que, cia irresistib le a l'anivella ció f a la igualtat. Alló
encara que en aparença sembll el contrari moltes vegades, els comptes que la naturales a general ens nega volem que la
els surten malament ; no comptaven amb la nostra. reldstèncla. I per t•oluntat col·lecttva ens ho supleixi. A canvi d'un
alxò han desencade nat aquesta nova ofensiva, malgrat el fred l la neu rendimen t més efectiu de les nostres energies t
l el fang, que fa 1t1transitables les terres del baix Segre, Mussolini, que de la J]arcial renúncia als seus benifets, aspirem a
no pas Franco, car aquest està totalment arreconat pels que entraren fruir els avantatge s de la feina mitjança nt una
oom a col:laboradors l avul han esdevingu t amos, és tossut. 1 la t<>ssuderla reciproca coZ.Zaboració. Per aixó sempre tou motiu
és Ja negació de la. intel:llgèncla. Presoner a Santa Helena deia Napoleó de greuges morals l'existènc ia de classes aJrivile,al comte dc. Las Cru;as: cQuol qu'il en solt, cette malbeurese guerre d'Es- g!ades. Estem presencia nt nombroso s casos de
pagne a été unc vérltable plale, la cause premlère des malheurs de la creació d'instituc ions que semblen voler-nos 'torFrance». La guerra d arn tindrà els mateixos resultats per a la Itàlia de nar al r~gtm de casta. Per bé que ideològic ament
aquesta actitud ha estat ja superada , un esperit
Mussolini
Quan una olensiva no es resol favorablement a. les quaranta-Yuit hores, d'absorci ó i de domini reapareix sovint en la vida
en bona. tècn:ca. militar hom pot donar-la. per perduda, Doncs bé: penseu contempo rània. 1 prenent peu de possibles o reals
que al cap de set dies de desfer tancs. abatre avions 1 delmar els rengles extralimi tacions de la massa, una corporaci ó, un
estament o un grup es convertef :l:en autocràti caenemics els nostres soldats contraataq uen.
L'e~emic ha dit que volla que aquesta ofensiva -després de dos anys ment en inttrprets del bé general a qu~ tota poUttca aspira.
s mis de guerra.- fos 1'\lltima. 1 tal vegada ho etgul.
Quan s'han trencat els ressorts de la raó f de
la moralitat , aleshores, tota mesura ~s lfcita i per
En campanya .
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els arbres 1 a. nosaltres ens po.<:aren a escampar terra, a
anivellar l obrir aots.
'
1 ra. tres dies a.rriba.ren uns quants camions -quin alro més de ciutat, de cosa. passad a.,
t
e tenen'~ a nosaltres !- Els desrorregàrem. Amb les planxes de ciment, elS ferros
t
a1x~%-~ q~ la. direcció diligent de vuit pl.sto!es-metralladores apuntades a. les 11o.stres espatL les una.
fus cftarga. sl:rlc 'de barraques !guals que les que ens «abroplugu
en».
De6,
~~?molts, perquè el nou ccamp anex nl'unero lJ és capaç pe,r a guardar -massa ben
guaruts- uns cinc-cents homes.
Jo. 6Ón acil .Aquest mati ban arnbat. lis ,·eu que la mat-eixa direcció del camp
-el cca
daurat»- no els esperava tan aviat.
Estàvem a1xooan.·t encara. la darrera fUera de fillerros, més alta quo un home i cOJUlectad
a
b un conunutad or que els vespres hl fa passar el ~ent.
amB
balxat dels camions -que eran coberts, i ali1 des de tom no es podia
endevinar
la
~ IB ue t.ransP.Orta.ven- amb
lenta, fent salts com temcrosos de trepitjar
:1ef~ eae ~~ damunt la terra. fent-paaJa
un soroll que ells -els pobres!- s'imagina ven quemaspo~ ~ol:U~e:¿'k ~~ =ta~s~ gorra, altres cor ats d'un
le barret tou, altres sense res al cap,
)lu.nt ~a. 418,bellera negra' que no tardarà a caure da munt 18. confortab
terra atapeïda. de la perruqueria..
-QUl són?
Qui són? Ells mateixos s'encarreg ueu de dir-nos-ho. N'han arribat tants -més de
quatre..
cents segons dlu un dels guardes- que els s. A. van una.
mica desorienta ts ~ ens deixen amb
un Pot- molt mins de dllberta.t »-. Al'a{aci, al camp, qualsevol
cosa
ens
sembla
...
llibertat~
nns
el pOder parlar amb veu baJ.xa. al vel el saber noves del carrer.
Aqueet xicot &lt. ~t., fort, que llueix un vestit. esportiu 1ota el qual s'endevine
n uns
mi.lscurs me.ravenoeo8, ens dlu que és cel famós Libem. El nom no ens diu res.
tres ~uc han cntrnt amb ell sembla que 88'1 miren amb una mena de J't'Specte. Però els al_M~~? ¡a.;~;;ta, que va partkipar a. les Ollmpiades 1 que 6s un dels més alts valors esportius d'Alea. No l'heu sentit anomenar mal? Oom 6s J1055lble? ...
aany Ès clar! Els atletes canvien oada quat.l'e o cinc
anys, perquè envelleixen. I nosaltres hem envelllt-1 a.
tWJltl. velocitat !- Estem en aquest camp dee de fa mée de quatre
anys, quan Llber no deuria. ésser altra
esa que un aficionat.
-!Jé· però per què està ad? Ei quo ha petdut. al¡una cursa?
-No' 1 cat' Però no U la aeng pura..• oom Jo 1 com totAl nosaltres...
Ja està! La veU¡¡ històrln. Rubén eeta.rà oontent. perquè, fins am. era.
ell l'i&nlc que estava ad per motius
68
raf·aques t ~enyor amb les scvea II101lumental6, ulle :rea l el ,Jaqu6 tan Impecable, qui
•?
-Herr Pro!èl!sor !tle1nblnd, el president de 1Aa6oclacJó d Advocats Jueus...
Bore després ena aasabentàrem que al Professor JCeinblnd va ésser un dels &SSeS&Ors
_.n aq~eat 118. ésSer condemna t a omo &IlYa de fortalllia., el 1923, després <Ml tracAs del jurfdlcs de Hitler,
«putschlt de MuniC\
- I aquell altre w.n allencló&?
-El rab1 Levlnter, que tenia \W& A.l!sOCI.aotó de car~t. per als Infants jueus.
- I aquell?
-m doct« Pruieibund ll11 pekòleg debleble de Preud, que feia molta anys que no exerc:1a ...
-I aquell d'alli el ÑCÓ?
-Ah... l Era un comerc:1ant malt. rlc... ab&na: però ara no tA Dl clnc.
-1 aqUell? 1 aquell alU'e? I el d'a.llà?
-Obrers, or¡anltzad ars de aln41cats clllaldaaUns, ex-candid ats a.l Relchsta¡... Qualsevol
C06a que ua hagl fet.
~car una mica... 1 a.ul,. _al camp.
Aquesta retnE'Sa ha ar.at ls. dels celementa perllloSOi~.
Darrera 4els oamlons que han dt!:embar eat els
perill0506» ban arribat altres ca..
m1ons amb DOU muartal per aixecar barraques l celements
més barraques. Dlu que aro. ens posaran a
cor.struer els ceamps anexoo n\1meros 2, 11 u. Un eerà per aie Hl4melta
tnsohent.st ~s a d1r,
per als que no han JIOiUt papr la. seva I)IUt de la penyora de mil nuUons
de marcs que, collectivament, ba. estf.t. SD1po68da. ale jueus 4e1 Tercer Rctch.
L'altre, el numero a, aervilt. per a donar lw l .-nlf a tota ~~ crepresall ats., és
les fam1lles 1 ell«1ta jueus d'aqUells que & l'eetrange r es dediquin a fer prope.gMd a dlr, a
a. con ra
l e!s &eu$. El camp nmnero ' aembJ.a. que eeri cleeUD&t a unr. ~~
encara inca:1~da. de detln¡uts po-es rumoreJa. s1 seran els dlrilenta 1 m.llita.nts antifeaiSt es dels .sudetes,
que
run
de Tzeeo6lor iquia. n1 on aniran .. 81 'riDguesaln ad Mia monstruós, IDOD&tnlós I no sap, t>ncara, com
Aq~ts quatrc-Getlts hOIIU!III -entre ela quala pt-Nbé no hi ba
cap xicot Jove perquè 416tan a l'exèrdt-ban passat quasl un mes a les ceBes aecretes de Ja O..W.po, filie que
l1an omtessat tota mena de tt1m o
ftns que els caps superiors han ntru~ un reecat. en n 'IIJDeiV1 o m... fi!J)ècie5,
I ara. aba t<~, e !Uagarsat!-l pt.Rids 1 tftlllsparenUI,vérleo a. retrobar la tranq Hlt t
ad.
Encara no fa tres harcs que estan aci l ja et· fan tonnar. Quina f1lera tn( lame
1tablt>
mes tmociooan t -1 mlra que per emoaionar-nos n()6¡!1 res, que ten1111
la pell curtida per
la xurrl.aca del tO& daurab, • DeeeSSlta mo.l'
Gorres.
be.n'et.<;,
amerlc
n
.
Jaqués
t:mt>
nOQ... cares 1nte"ll!A:ent8, d'uu.a.ctu als, oe.r. talloades, voluntarlose", d'obrer.::, cares
quo han
perdut la. aatWAccdó del eomm:Sal lt ben J*Dt... De t.otl
Nosaltl'es, des de l'eeplBDid & 011 eM8m a&xecan~ les nows b&n>aq\WS &S els mimn
1 ro
ubem què fer . Les
pe110 a.
m&DI.
l 8entlm I& veu q&lloea clel daunt. q'QI crida:
-Au, en flla.l A aa&lar de poar els rut.-roal Oia TW l»' les .Uques!
I ja. ela Wn1u a ells, Invitat. ~vini\1'-!, Aferrant.- ee & uo. tl'allea de luat& que fan
do& metns J, amb tota.
l'~pe ta del pànic, e-. eaaonen dina la terra duta.
iC a poe.~*.._~
"~'- PIN nplJv amb Uibert.at,
~
~ ........ 4llllle allla t» fUflel'rCIII ·JU1i111tt81 ..U.
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B~NGAL~S D~ GU~RRA

EL "CAMP ANEX NUMERO 1"
Fa vuit dle6 que ens varen reunir a tots nl pntl central
camp i ens varen donar lie nou,
d ~prés de la. campanya. contra. Txecoslovàquia, una pala. a.del
cada 'Un. Per fer què? ...
e Aviat ho vàrem u.bEr. Ens portnren & uns boscos que hi ha al
costat mateix del camp;
uns altres cconccntra.tsJ

una J]aradoxa fàcilmen t explfcabl e és en nom de
la matef:l:a coz.lectiv itat que les llets I les sancions
són apltcades . L'opinió pública no compta J]er a
res, la ;ustfcia està sotmesa a les convenié ncies
polftiques , el ciutadà existeix o no existeix segons
quina sigut la voluntat del dictador f podem afirmar que tots els fonamen ts d'una societat normal
trontollen .
un pals sotmts al rtgtm de tipus feixista,
tots els prejudici s ancestral s planen damunt la
conscttnc ta dels governan ts. Ht ha una tolla proJ)enstó de remuntar -se al passat per una d~rta
GlusOrfa de mimetism e. ReapareU : novamen t I en
f orma trclgtca l'autonom ia de l'Individu t la collecttvttat . Les condicion s que tan possible la vida
i la J>TOstJerftat socials depenen de la concepció
estatal i sobretot dels mitjans de coacció i defensa.
La segureta t de domini, un cop assolida totalmen t
a l'interior, surt de les fronteres nacionals i es convertef:l: en provocad ora i agressiva . Per virtut d'aquesta hiperestè sia nacional la pau del món esdevé en constant perill.
·
Contra 4questa situació greu, creada en l'ambient d'Europa per les antfdemo crclcies, llutten
avui sls ciutadans de la Repúblic a espanyola . En
els Estats totalitari s han tet /alUda totes les categories espiritual s. Represen ten la carcassa d'una civilitzac ió privada d'ànima f de sensillJ!it at
humana. Són homes insatisfet s que malden pel
retorn a un passat amb el qual no trobem cap
connexió justificab le. Es tm passat del qual estem
allunvats de segles, t, cas de tornar-ht , les noves
generacto11s haurien de ret er el oamt. dels nostres
avantpas sats. Barbàrie en la teoria i barbàrie en
els procedim ents de captació de voluntats , que
quan és violenta, no pot èsser mès que submissió
tncontorm lsta; aquesta f no altra ès la caractertstfca del feixisme.
La veu de la natura ofega amb freqüènc ia els
anhels de racionalit zació. Com que és una lorça
que actua constant ment, cal vigilar-la i sopretot
regular-l a. La natura en ri no és bona, nt dolenta; .Z seu valor moral depèn de la direcció que li
doni la voluntat humana. Si no està sotmesa als
principis universal s de la justtcta, es revolta i desferma.
Per tal de contrares tar els governs despòtics
i feixistes, raons filosòfiqu es no n'han de mancar
mai; però ara hi ha raons de més pes, les quals
no admeten dllacions , i són les que obliguen a la
solfdarfta t de totes les democrd.cies per tal de detensar la cultura contra aquell nou naturalts me.

CATA LANS

catalunua no s'oblida dels seu~ heroi!. El capttd Alfred Molino /OU
un d'aquests e.sperEls generosos aue tot ho sacrtt!quen per la causa qua
defensen. Però no 111 hauria generositat veritable sf aquesta causa J10
estigués d'acorà amb les aspiracions del poble que pre}eref:c morir 4bans d'ao.
ceptar cap mena dc tirania. En les hores .&empre greus de la nostra guerra
d'alliberació, i qnan no totham tenia el sentiment del seu detlre de patriota,
el capttd Molino, vingut acl jr(mt d'Aragó, es presentd a la redacció de
LA HUMANIT AT, 011 prengué escalf l'organització dc la que teu llerolca
«Columna Francesa Maci~Lluís Campanvs». Aquells ardits voluntaris
aportaren llur entusfU3me t valor a 1€!9 ordres d'Aljred Molino, el (lU4l fa àoa
an11s que trobà una mort gloriosa en conduir les seves torces a l'assalt
d'una posfctó enemtga.
Ahlr, aL mati, al local de la Federació de Barcelona d'EsqueTTa Repu,.
blicana de Catalunya se celebrà un acte commemoratiu de Ja glorfoaa
'IIWTt d'aquest her9tc de/et~SQT de les llibertats de Cll'talunua t de la
Repzíblíca. En un dels salons del Casal havia estat collocat un retrat
del
malaguanuat dejMsor de la causa democrdtlca. Li servia de marc una
bandera barrada que cobria tota la paret. Tots els angles i CO$tats de
l'es.tartça e.S'laven materialm ent coberts de banderes de gran nombre de
casals del partit. Sota el retrat, nombroses corones I rams dc flors, ofrena
de les autoritats , amics f organltzactons d'E. R. de C.
El secretari de Premsa I Propagarldad. del Partit, scnuor J. Natarro
Castabella, rebé les ofrenes f féu els honors a les autorttats f personalt
taü
que assfstfrcn a l'acte.
Després, el senyor Anttmt Escotet, secretari aàjUilt
Consell Directiu d'E. R. de c., pronuncià un breu parlament, ple del
d'emOció, remembrant la gesta del capità Molino. Agraf l'assistència dels presents f les
ofrenes de corones i rams de flors.
Seguldame1rt es dtmà per acabat l'acte~ al qual asslstlren la tñdua t
la germana del gloriós oolcl<zt de la Repúoltca caigut en defensa
dc la
llibertat.
Entre les personalitats assistents recordem el senyor Damià.,
rcpr~
sentacfó del President de la Generalita t, senyor Lluís Campauysen
, a¡ qual
les OC1tpacitm.9 no permeteren assistir a l'acte; el senyor Irla, Presiden~
del Parlament de catalunya ; el senyor HUari Salvador, alcalde de Barcelona; els diputats al Parlamen t catald, senyors Tauler, Folc, Fdbregues,
Guinart i Bru Jardl; Miravitlles , comissari de Pr()pOganda de la Gene-ralitat; Frontera, sots-secretari de CUltura de la Generalit at; capttc\ Pareja,
que havia estat aíudall't del capitd Molino: Ant~mt Escofet; el3 comissam
Antoni Bombi, Garcia Capdevila, Lladó Figueres i Hurtado; comandant
Cervelló; Joan Pons, intetJdent del Parc Móòil; Ricarà Altaba, comtssarl
d'Assistència als Refugiats ; Josep Navarro, secretari del Casal t.lufs Companys; Ferran Llardent; J. Roíg-Guivernau, director de LA HUMANI TAT;
Dolors Bargalló, en representació de la Unió de Doncs de Catalunya;
Maria Puig, presidenta de la Secció Femenina del Casal Francesc
Manuel Campanys, gerent de l'Editorial LUbcrtat, S. A.; Gtrós, Aris, Maci4.;
Marco
Vigo, Maria CarreM i moltissims d'altres.

ELS PREMIS MUSICALS
Ricard Lamo te

nyat els
ccEnric Oran adosn ; l'cclsaac
niz,,, Ferra n ). Obra dors; i el ccFran·
cesc Alió,,, Josep M. Torre nts
Ahlr t'lsftd el conseller de Cultu•
ra, senyor Carles Pi t Sunyer. el Ju,..
rat dels Premis Musicals de la Ge?teralitat de Catalunya, Integrat pels
senyors Enric Morera, president. i
Josep Fontbernat, Joan B. Lambert,
Joan Macfd t Prat f Joan Sunver
i Sintes, vocals, els quals lt ccnnunicaren el veredicte dels Premis MUsfc.tls de la Generu.itat, el qual ~s
com sfgueix.
Premi «Juli Garreta» (sfm]onies)
a Ricard Lamote de Grignon, per
la seva obra «Fac~cfé.!J, per quatre
vots c~mtra un, atorgat a l'obra «Escenes de ballet», de Robert Gehrard.

El Prem! «Enric GranadoS» (suft4
per a petita orquestra), concedit a
Ricard Lamote de Grignon. per la
seva obra «Quatre pctttes pastorals-».
El Premt «<saac Alàdnt.:m ( S~mata.
per a piano o piano ~ altres lnstru.•
ments) a Ferran J. Obradors, per
la seva obra «El poema de la ;ungla>>. I el Premt «Francesc Alió:t
(recull de ocmçons amb acompanu~
me-nt de pfa.no) a JOsep M.• Torrcnta
per la seva obra «Nou cançons>, No
ha1t estat adjudicats els Premis «Josep A. Clavé» (composició llfur~ per
acord a quatre veus mt.xtes; 1 «Fe>
lip Pedrell» (música de cambra).

oonté un propòsit Immediat
quo mereix totes les nostres
consideracions:
«Organitz ar
tots els catalans del Centre
en un mateix sentit de responsabilit at davant Cataluny~
i la República». En la lletra
que acompany a el fascicle,
llegim una nota marginal quo
no ha d'oblidar ningú: cOa·
talunya i Castella deuen compenetrar-sc. Qui busqui la nostra Incomprensió afavoreix
Franco, B!tler 1 Mussolini».
I per acabar un bell presa·
gi. Una revista, crNova Cata·
lunya», brgan do la Llar, primer periòdic català aparegut
El ministre d'Esk\t rcbc ahir, a la tarda, amb
del fi d'any, ciB
al cor de Castella, el qual es- dlrcctors dels periòdics de Barcelona, als quals féu,motiu
per a llur onentacló .
una.
àmplln
exposició del panorama internacio nal,
perem amb BOig I amb espe•
Estigueren presents el sots-secretari dc Propagan da I ela se<:relarls
rança.
generals d'Estat i Propagand a.
J. M. FRANGES
El m1nlstre obsequià eLs reunits amb una copa dc v1.

A MADRID

l

hom ena tjà, a hir,
el seu hero i c a igu t

A guerra, Inesperada I fatal,
provocada per aquells que tanien el màxim Interès a desfer
per a sempre tot vestigi do
personalit at catalana, ha tln-~
gut un resultat contrapro duent
per als Inspiradors de tan cul·
pablo com irracional progra·
ma. En lloo do dlluir-se la '
consciència dels catalans, la
catalanita t a•aooentua més oada dia. Però 61 una catalanl•
tat àmplia, generosa, humana,
fraternal, cor oberta. No és
una oatalanlta t d'aranzels o de
concessions Interessades. Pel
contrari, la Informa un esperit
abnegat, de perfecte deslnterèll, que duu la nostra Pàtria
a fusionar la aang dels seus
fills, sense reserves, a la sang
dels fills do les altres terres
que saben comprendre'ns I res·
pectar-nos.
1
Exponent màxim d'aquesta I
nova oatalanlta t, portada en el ,
dolor I en el aacrlflol, la vobem en aquesta uLlar del com•
batent oataiàn, que, al cor del
Madrid heroic, aixopluga I conforta ela catalans que en comPer FRANC ESC PUJOLS
pliment de llurs deures mill·
tars, es troben avui als dlvcrOTS sobem que l'expressió més alta de l'ètica és la virtut, com sabem que
l'cxprc~stó mes alta dc la
sos
front del
Cen·
r irt'U't ú la caritat, aquesta tendtncta sublz111 t subtimadora que ens
tre. sectors
Aquestadel Llar
nascuda
porta a la RllVr'TilCIÓ de l1r. tint
lt
sota la ,metralla assassina
i
dels
ae conservaciÓ, a tavor dels altres. Vtrtut més a a que el mate
ja sab• 111 tots tambt que
veritables enemics de cataluha estat f és a}errfsscufamcnt discutida per l'escola espiritual/Jla 1 xpnamor.
scola mcrlcnalista, z-uua a}ir·
nyp ¡ d'Espany a- 6s un boci
1umt-la i l'altra nega11t-la, l'espiritualisme dcjenw>It -la malcuncnt t el t'matt'rialis
ml' cmnbatcnt-la pitde la Mare Pàtria que els nos· jor, que en ai.rò, c:om en tot, es pod<:n donar les mans.
Sortosamc11t per la 'llostra terra i per totes les terres
trCJs solda!$ tenen a llur abast que no són la Mstra, ha estat e.rpllcada per la Haparxtolo
gta, que, e.z;plfcant rl m<'.canlsmc de la morol, rom
1 els fa més suportable la llu- explica el de la Je, permet veure t /er
veure claramc ut l'e.rtstt'n<'ta 1 lu

Ahir el ministre d'Es tat rebé els
dire ctor s dels diaris barc elon ins

Ju st íc ia

•
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causa d'aquesta rlrtut, la mE e 'ta
de totes, dcmostra1Z't..ne el fonament.
Però la aublinutat dels cims de la 'Virtut no ens ha de /er oblidar les ¡alls
aet dret, plene.J d _ ! il
Estrènua I admirable tasca junàlqut·~. de les vessants ck la muntanya de la moral
que els que hem nrn:~ut per mnrtr llem dc pu}cu
la dels creadors l animador
s 1 a•nb

nyama~

1

de la aLlar del Combatent
Català. Voidrlem que en tra·
metre el testimoniatge de la
nostra aimpatla ala companys
Cutlllea 1 Dura, ea doneS$111
per inclosos en els nostres sentiments fraternals tots els al·
tres que silenciem. I alhora,
ens plau de copsar I agrair
l'alta comprensió, la sincera
cordialitat, amb Què oaps ml·
litars tan IHustres com Mlaja
1 ela eeus coHaboradors Her·
nàndez, Cuado I Piftuela,
han acollit I encoratjat la tasca de~ lundadors cJe la Llar.
La punyalada fllxtsta ela·
vada al oos vju de la Nació,
ha provocat un doble fenomen. Un, d'absorció de I antic separatl&me on un li t•·
ment poderoslsslm de retorn a
I antiga realitat lbèr ca, destruida pels Austrlea c;tle foren
ets primers Invasors, que accepta com a fó muta 1m • I orabie de co v.vencla hispana la
lllbertapt dc 11t0vímenls de tots
el¡ nuclla Glle de lat la tntclr&n. Un alln, I expans•o de
la catalanita t e trl:ta ~ \~ on era del tot desconeguda,

I perflclfoU IMnt Msfi'"tlf'!'d l!
pela polm..W "- Cili oemralwo

me hermettc ...,. fC')tCUia\'" !'1
1\:'Tlb les rlnllta4 a torlctats clcl.u
qua lltn ;nen a rvh: lk

~$Crlta,. com ron crear d Pcutencm a crearcua lG c:iPci4 ¡uUunu&.
J
el secrec erc Nfila OOIIIf#dz a trobar lli t6nnul4 de lG 11Utido eau. ecnilftbran
dret f d
ltura ...... Oie&.
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