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M. Daladier Visitar
pel gentr, Corsega,
Tunis i Algèria

Menorca, illa Al vice-cüsol anglès de Sant Sebastià, detinCatalana gut pels facciosos, li foren "trobats" imporesquadres
I mentrestant,
tants documents militars
faran grans

simpatía a Menorca i als seus es-

fürçats habitante ha de contenir
tot l'enyor que sentim per a Mallorca, terra de poesia i de Huna,
breesel de Ramon Llull i de Joan
Alcover, que avui ita esdevingut
una posal.sia italiana. La servitud

e:strangera que s'imposä als menorquins diverses vegades durant
anys i anys. avui és orgullosament rebutjada. amb els canons
de Metí i Pardidesa dels fills que
la defensen, per Menorca. En eann i a Mallorca, damunt les fieeions
d'una societat conservadora i
d'un tradicionalisme espantadis.
elan imposat les dures realitats
de la invasió del italiano i ii ha
escaigut el dolorós paper de cau
dels agressors que cada dia vénen
a agredir la nostra Catalunya.
Veus ben imparcial, com la de
Georges Bernanos, l'autor de
l'impressionant llibre Les grande
eimetieres sous lo lune, han deserit com és d'ignominiosa aquesta dominació estrangera, feta a
base de crims i expoliaeions, que
Ita trobat vergonyoses ceimplices
en les altes jerarquies eelesiästiques i en alguna sectors socials de
ia illa. mentre es lliurava a la
tases obsessionant de la "depuracid". Avni. després de la y ergonya moral de l'ocupació, després
dels innombrables assassinats, Mallorca sent ja la contrapartida
material de la "protecció" que ele
totalitaris italiana atorguen als
facciosos espanyols. La miseria
material S'afegir ä a la moral en
una justa aellmulaciii de y ergo-

oyes.
Mentrestant, pera. els menorquina resisteixen eatolament les
agressions deis avine italians i
tetan disposats, en Ilur magnífic
aillament, a fer front a tots els
aeents de la invasió. Tots els sacrificis, totes lee privad/ala son
aeceptats atub esperit joiem, perqué saben que Ihir posició moral
el fa inexpugnables i que la bandera republicana, símbol de patriotisme i dignitat, no pot ésser
arriada davant dels invasora.
Confiats en la victòria, solidaria
de totes les angoixes i totes les
Joies de la Pvepúblien, els menordiuen cada dia amb nur
4 ,1 i

"Hem d'unir-nos tots els bas-

cos sota els plecs de la bandera de la República, per a recobrar el nostre sä/ i les nostres
llibertats." President Aguirre.
(En el discurs pronunnat ahir a la nin' •
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ama se celebrara a la nostra ciutat un acte d'homeD natge a la germana illa
de Menorca. Aquest bocí de terra
catalana, enmig de la mar Mediierränia , que és, cada dia més,
gräcies a la 'manea d'energia de
les demoeräcies occidental, un
fea de la Piraterie totalitària,
conserva amb singular heroisme,
d'enea del començament de la
guerra, -eI pavelló de la República com una afirmació i un repte
davant dels piratea que solquen
e".s emplea camins de l'aigua. Separada de Valencia per la llenes
de terca que està en poder dels
facciosos, separada tambd de- la
Menorca republicana per la mejor
de les illes Balears, que avui està
a las malas dels invasors que l'han
convertida en base per a llurs incursions criminal damunt el nosira litoral, Catalunya sent avui
biés que mai la seva solidaritat
tordial, feta de la germanor de
Eang, d'història i de llengua. amb
les altres regions de la mateixa
patria. La Gran Catalunya, en la
qual el vell Principat ocupa, al
costat de Valencia i de Mallorca,
un lloc d'honor i de responsabihtat, capdavanter com ha estat
sempre en la gran batalla de la
Renaixença cultural i política, no
es solament un somni del patriotes catalana, sind un realitat que
s'imposa a despit de les rutines
de lamitarisme i dels obstaeles
deis esperits mesquins.
Just homenatge a l'heroisme de
la illa catalana. aquest acte de

cte.

les

Nombromma eficials d'alta graduació eón de-

finolis per revolucionaria

Un important comp:ot contra Franco descobert a Humus
Londres, ' 2 1. — L'agencia Reuter
anuncia que s'han rebut informacions als cercles diplomàtics brin:Mes que permuten d'assegurar que
el peques trobat a la, valissa consular dcl senyor Goddman hi fou posada ignorant-ho el vice-cònsol,
Hom afegeix que les autoritats
rebels informaren el senyor Godaman, a la frontera, de llurs sospites,
1 l'obligaren a obrir la valissa, i Ilavors descobriren el famas paquet, sobre el contingut del qual ningú no
sao una paraula per ara. — Fabra.
París, 21. — En relació amb l'assumpte de la valissa diplomätica del
vice-cònsol anglès a Sant Sebastià,
senyor Goodman, el corresponsal de
"Ce-Soir" escriu que ahir el senyor
Goodman tornà a Irin i a Sant Sebastiä. S'informa que cap acusació
d'espionatge o de complicitat no ha
estat feta contra el senyor Goodman.
L'incident ha produit gran emoció
als cercles franquistes, on ja es nra.,
nifestava estranyea perquè l'ofensiva, amb l'aiut de les tronca ¡talanes, que era prevista per a la setmana pastada al sector de Lleida, no
havia començat. Zoo detencions —

"Tunea juga la
seva darrera

carta..."

...escriu cínicament la
premsa italiana La premsa italiana redobla aqueas
dies eis seus atacs a França. Poner
costarle de trobar un para ta prensa
del qual hagués insuirat tan grollerament cada dia un país rel amb el
qual sosté relac,ons de bona amatat.
SI hom té en compte que 'titila viu
en regim totalitari i que a premsa
está. . • clirigida" pels orgentsmes del
poder, costa poc endevinar el fi que
aom perseguida amb aguaste campa-

nya d'in.suits, Es el xentage totaiitari que continua, un xentage que no

alguns diuen que sin mil — han estat efectuades a Burgos i a Sant
Siebastia, despees del descobriment
del document de la valissa diplometica. Entre les personalitats detingu.
des hi ha diversos oficials de l'exercit franquista i alguns !siembres de
l'Estat Major. Hons creu saber que
es tracta d'un complot contra Franco". — A. E.

•••
Londres, sr . — L - Evenied Standard" d'aquesta tarda publica la infarmacia següent: "Ha, esnt descabed a Burgos un greu complot
dirigit contra Franco. El dia 3 de
desembre la policia rebei, reforçada
per guardia civil, realitzi a Burgos
detencions en massa. Tots els careces
Loren acordonats, foren practicats
escorcolls a tots els eatabliments.Eoren detinguts 400 soldats i o ficials,
que, segons informacions. han estat
afusellats. El dia seguent continuaren les detencions, i el nombre total
de detinguts puja 765, entre ella
gran part de l'ir regiment
ria, El moviment estava dirigit convíncies. A Sant Sebastià hi ha més
de zoo detinguts." — A. E
Una

pròxima victòria republicana
MARTINEZ ANIDO

SE'LS ESTA MORINT

Mr..Chamberlain no creu en
aquella neutralitat de Franco
Londres, 21. — El "Manchester
Guardian" comenta en el seu editorial
les paraules pronunclades pel primer
ministre Chamberlain, el qual en parlar dels monis de Munir, declara que
la politin de l'oposicte hauria donat
com a resultat el oomprometre Anglaterra en una guerra -contra el
Ai.-manya. Itälla Franco". El
diari limeral escriu que "el fet que
el primer ministre ang:es hagi afegit
el nom de Franco s'In de destacar,
perque sí/Miles que el propi senyor
Chamberlain no té cap contienes en
les declaracons d'Aiemanya i d'Itàlia
respecte a Espanya. També el senyor
Chambertain creu que nEspanya facciosa estarle al costat dels noslres
encimes en cas de guerra.

El nou ambaixador de França
a Espanya
Perú, 21. — S'anuncia otleialment
que el nou ambaixador de 2-Yema a
Espanya, M. Jales Menar, fins ara
cap de Gablnet del Minister; d'Afers
Estrangers, es trasliadan la setmana
entrant a Barcelona. — A. E.

1.11 mejor infämia de
la Histüria"
Un

article de Mme. Brault,

Paris, 21. — Les agencies d'informació publiquen una noticia de Va- del Comité' executiu del Parlladolid segons la qual el célebre
Martínez Anido es C o ba en A un l de tit radical socialista trances
Paria 21. — "L'Ocurre" publica
mort a causa d'una nialaltia gres que
algunes impresslons de restada a
pateix — A. E.
Barcelona de la senyora Eliana
LA . INTERVENCIO DE MISS Brault, membre del Comite execratiu del Partir radical socialista. La
WILKINSON ALS COMUNS senyora Brault parla de les matances d'innocents I pregunta si és posCAUSA GRAN IMPRESSIO
alble que encara no se siolga o no
Londres, 21. — Després de la die- es vulgui saber que els avions que
cussió del projecte sobre ei Server Na- bombardegen constantment Catalucional, als Comunas, el sots-secretani nya san "Savola" "HeInkel"; que
d'Afers etTangers, senyor Butler, con- 110 se sapina o es a-ulgui ignorar que
testant a un diputat laboran ha de- els "Saroia" arriben directainent d'Iclarat una vegada mea- que el Go- talia o de les Balears i que no s'Ira
vern angles esteva informal que el registrat cap bombardeig per aparells
El món setstràfic entre Espanya 1 Italia havia procedents de l'interinr.
(Passe a la página 4)
disminuit des del dia 15 de novembre,
es a dir, des del era de la posta en
vigor del pace anglo-llalla. El Govern angles no pocha considerar que
Italia havia mancat a la seva paraula.
El canal du personal, és a dir, la subetitució amb trapeo, de refresc de les
tropes que es traben a Espanya. no es
pot considerar cona un augmen; de la
intervenció italiana. El senyor Butler
ha afegit a ccntLnuaeló que retla hoLa Federació Nacional d'Estu.
menatge a l'aaitud del Govern cepa- diente de Catalunya, en complirnyol que ha retirat els seus volunta- se el (tinque aniversari
de la mort
del President Macla, ha orga n itMiss Ellen Wilkinson ha Iliurat al zat unes emIsslons eadlofbnIques
eots-secrelari un documen', relatiu a
toles les intervencions italianes, — que tindran lloc deis dies 22 al
28 del corrent m e s. L'ordre d'aA. E.
Londres. 21., E . objecte de nombro- questes emissions sera el se.
sos comentarle la discussló parlamen- güent:
taria sos'Inguda ahir a la tril als Co_ Avui:
flautas entre miss Wilk:nson, diputa:
Joan Greses, Secretari General
laborista, 1 el sots-srcretari Butler, sode la F. N. E. C.
bre els "voluntaria" l'allans envlats
a Franco des del die 15 d'octubre Ola 23:
Anton) Rovira
filas a la data.
Mob aeoblament de precisiones i da- Dia 24:
Joan Alavedra.
des miss Wilkinson demostra, que en
el periode de temps Indleat han eatat Dia 25:
•
desembarcan a l'Espanya rebel uns
Rafel Tesis I Marca.
dril mil soldats italians transportats
In la seva majoria a bord dels val- Die 28:
li d toni Maria Sbert.
xells "Radaoa" i" Anititles",
El Ras-secretan Butler es limin a Die 27:
dir que el Govern no tenia cap noticia
Josep
sobre /es tals informacions. — Fabra.
Dia 28:
Lluis Companys.
Les omissio n s comengaran a
les 816 hores del vespre.

s'acontenta amb que Franco irameti
un ambarxador prop del "rel emperador", sinó que es proposa arrabassar
quelcom mes substancies. SÓn procediments que, per ara. no han talat i
deis gneis Mussolini es propasa segur
usant. Fins quan? No som pas nosatines els que Im hem de da,
Vegeu ara un !ros escolat de la literatura de referencia. Formava par,
e'un artiele publicat es un dels darrers números de Usan ondas -II
Corriere delta Sera". Fa als::
-Frenes' ha estat derro:ada a Munic. Ha perdut ele seus altea; t els
seus satell,ts orientals. Ha anexiona:
vergonyosament Txecosiovaquia. Ha
constalat /a inutllitat de nalianna rusas. Damunt del continent europeu ja
no queda Iloe per a l'heg monas Irancesa tal com conaeneava a dibolearse després de la Gran Guerra. 1 ea
francesas, com l'any 1870, comencen
a mirar lora d'Europa. Els diaria publiquen plans gran lioso, de suaves ai.tivitals tmperials. La marina de guerra, indispensable a aquest obpecte,
atrau novament ratenc16 dais !etnia i dels pollitas. La cl:paamacia
noves orientacions de carácter enterament diferent de les que van es,
ser concebuts a Munic... Situada en.
tre la linla fortificada alemariya de
l'Esl, ea Pireneus 1 les due• aun,
França ha esdevingut una mina dalia. Eis seus prob:emes militare i
tiiics es desplacen del continent europeu ven la Mediterränia, Atrica
Asia. Helas ad per que ela francesas
han esdevIngut bipersens:bles per lot
ei que es refereix a la mar i a i es
colón/es. Heus ad per que una simp,e allusló al problema de Tunis, Djibuti. Ctarseba, etc., els fa sortir de
polieguera. Es un cas d'histèria nacional, degut al sentiment precis que
en l'ordre moral colonial França va
a jugar ;a sella darrera partida de
gran po:incia."
Aquesta dallen partida, el cullega
no ho cita, pera qui l'ha de guanyar
es dedue;x qui ha d'ésser .. No cal
dir que e l Pnb l ic francés, al qua] ea
diaria servetxe la iraducció d'aquests exabruptea, es fa un tip de r:ure. Uneament ela profesases francesos s'irriten, A ells en agradava mes,
naturalment. escoltar la mandolina
La niajor part de les víctintes
que no pas aquests cops d e bombo...

La guerra a
total
frontis

els

Ln l'aniversari
de la mort del
President Macià

Franceses
niobres a

ma-

l'Atlàntic i a la
Mediterrània

Paris, 21. — El pres.dent del Consell, senyor Daladier, saetín cap a Cdr.
soga i Tunis immediatament després
de la VO S a Ció del Pressupost al Parlament i de lea recepcions protoeoläries
de oap d'any. El preilden, del Censen
embarcan a Talan, a bord d'un cui_
ranas, escoltat per una esquadreta de
contralorpedibers I submarina i una esquadreta d'hldroavions. El senyor Daladier s'entrevistare amb el senyor Labonne, resIdent general a Tunis, per a
ultimar el programa del seu viatge.
El president del Consell pensa surtir la
alt del primer de gener, si s'aprova el
Pressupost, per visitar Crsega, la regid de Tunis I les fortificadons de la
regid d'Argelia. — A. E.
• *•
Paris, 21. — "L'Intransigent" anua.

ca que el proper mes de gener les es-

quadres franceses de la Nleditérränia 1
de l'Atläntic fealitzeran impar anta ata.
niobrea. Una part important de l'es.
quadra de la alediserrarria, sota el comandament de l'almirall Aurial, ealpara
de. Tolón el dia '18 de gener cap als
ports del Marroc francés, Estarä formada per la primera D'aisló de creuen,
mandamen t. de l'almirallitichard, le cita.
quena, setena I novena divisions de
eontratorpediners y la primera esquideeta de submarina al comandament
al comandament de l'abalean Welter.
L'esquadra tornen a Teten pel mes de
mere.
Per alisa .part, el creuer "Bernia" y la
.ereera Divian de creuers de Vesquadra mediterränia, a lea ordres de l'elmiran atareis, arribarán a Casablanca
el 30 de gener, i romandren en aquestes algtles alguna dies per a visitar despees ice ntilles, — A. E.

La importancia estratègica
de Tunis
Paria 21. — El corresponsal de "Pa
Solr" publica una nou arlicle re.-rle
la¡lu a la qüestió de Tenis, 1 s'ocupa
de la situación militar i de la defensa
militar deis punta eatm.egles,
L'esmetnat corresponsal diu que ets
anglesos de Tunis reconeixen que la
ruta de les Incites passa per Bizerta. A
propòsit d'aixb, un Inglés remareat resident a Tunis, ha fet les sederos manites.acions:
—Fina ara, a base de concessions a
Franco, hem aconseguir que no es t'ad
de Ceuta una base organitzada. sostres vaixells han de penar foreosament
Per davant les costes Atraca i davant
les Baleors. Les bases aerien I subma.
dines de les illes poden molestarnos se.
riosament. Perf tant, el principal objec.e de les nostre, negociacions en
el d'eliminar le presencia dels italiana
a les Baleors.
La mateixa personalitat anglesaha de.

elarat que els Italiana, una regada estableds a la costes tu/t eclees , tarife
imponible la Ilibertat de comunicacions
per a Angla erra.

Reunió del Consell
de Ministres
El Consell va examinar diversos assumptes d'interès.

Ben aviat seran publicats
decrets que hi són
re'acionats

diversos

Aquesta tarda sha cdebrat Consell
de Ministres sota la presidencia del
Dr. Negrin. La reunió comenta a les
set de la tarda I acabà a dos quarts
d'onze de la nit. A la sor'ida ei ministre d'Agricultura facilite la segilent
referencia: "E/ Consell ha examinat
extensament una serie de problemes
de molta actualitat, el resulta( dels
(vals es traduirá en decrets successtas
que apare:xeran a la Gaseta."
41.1~

Mameso, Vic i Tárrega, bombardejades

exiaténeia, sovint Oblidada per n os
és una afirmad'',-altres.pòqu
de llibertat al bell mig de la
Mediterränia i un clesmentiment
rotund als que voldrien annvertir
dolles i infants
e! vell "Mare Nostrunt" en un
Sense n ov e l an impor l ant a cons'ai
Iloc control/O per Pure de 1"'Im- reeoneixer !muela benemérita nan en els &f.-renta fron•...
pero", llur fidelitat als principia realitat de la restetene . a menorAVIACO. — Prossegu st !ea scves
q ue representa la legal tat repu- quina. Alhora, periL referma els agiess : ons contra :es penlaelons d a
b lieana, i pela gneis tots. des de rindes de germano! . que uneixen. reraguarde repu cana evite da'o - germana, ha bomber:Mal astil el
fa dos anys i mig, lluitem. Cata- per damunt de la mar i de la in- case
urbe de Mann-ea, V:c i Tárrega,
lunya, en retre aquest homenatge vasió, les terres d'una mateixa ci-usanl victimes en're la pala ació e -vil, en la Wat mejoria nens u dones.
á Menorca, no fa altra cosa que Pàtria, la Gran Catalunya.

Resposta pública a unes
abjeccions privades
a

Un company de representada al Colasen d'Agricultura ha tingut
bllitat de fer-nos coneixer un comentad contingut en una Iletra privada
al -sastre raport al coman General d'AMÓ Catalana Republicana celebrat
el mes de novembre passat sobre la gestió deis representants del Partit al
Consell d'Agricultura. Pel to cordial de les objeccions 1 per procedir d'una
personalitat que anulen d'un mercecut prestigi en ele medís agricoles,
creicin que val . la pena que aquestes objeccions siguin recollides 1 contes,
lade, i que no s'hi perdre res de fer-bo públicament, car al capdavall ce
debaten qüestIons que afecten l'interes miblic, al qua}, tant el corresponsal
privat com • nosaltres, tractem de servir. Com ja férem remarcar en el
sosten report, l'agricultura representa MES de la mettat de la rigores global
de Catalunya. Aquesta sola raf, Os enticient per a comprendre la impon.
täncia del tema 1 la necessitat que sigui reprès tot seguit Gris a trobar
la fórmula que permeti que atlante riquesa complelxi adequadament el deure
social que li correspon. Amb aquesta considerad() creiem que resta disculpat el carácter públic d'aquesta resposta, conrencuts que no molestar/3
el comentarista que hi ha donan motiu.
La primera obserradó a recollir Os aquella on es recomana a Iota MI
que vulgata exercir el dret de critica sobre els resnitats obtinguts amb
la política defina que ha segun el Govern de la Generalltar, que tache
l'esfore necessarl per a situar-se en el moment i en l'ambient en que foren
concebudes les resoluelons dictades, i un cop situats, tractar de respondre
bonradament a aquesta pregunta: Hi baria, "aleshores", un altre canal?
Es dificil, certamen/. respondre ami/ una afirmada o una negada rotundes.
Per a aix6, caldria g ime riscut i interviegut directament en els medio 1 en
les funcions del Govern, conèixer el volum de les pressions, la force dele,
estimule, les exigències d'aquella realitat cIreurastancial. De tota manera
no ens dol reconeixer les greus dificuhats amb que basta de topar leierriel de les funciona de govern, no ja per a portar a la lid am pensament
homogeni, que (Fatua banda no existia, ans el sol intent de restablir uti
ordre, fos com tos, dintre una situad& cabila produida per la ruptura inca.,
perada 1 imprevista de tots els ressorts del poder públic. Es més: recorreseta cona un mèrit eminent eme aquest desig d'ordenació existís, darant
del qual l'encert o l'error de les disposicions no poden tenir més que una
importancia episedIen. Airear pensamellt no és non en el nostre Partit,
no l'exposem com una resposta sattsfaeteria a la pregunta formulada.
En sabstända ja va exposar-lo el sastre President, senyor Nicolau d'Olwer,
erran pocs dies després de l'alçament, davant de la, reacen popular, recia.
mara restablfrnent d'un ordre, tan revolucionad COM es vulgui, però que
hi bagues un ordre. tna Pe), o una ellsposició legal, per injusta que pagel
ésser, per couträria que pugui resultar a la voluntat de la majoria dels
ciutadans als quals afecta, te sempre un merít Innegable: el d'establir una
Igualtat de drets i deanes deis ciutadans afectats, 1 de fer participar per
igual dels sena lesultats beneficiosos o perjudicials. Perque reconeixem que
bi Va balee uns bornes que en mis moments de confusid 1 de collapse de
tota l'organització social van e g o/Ter - se, amb dedal.) I amb intenció nobie
lissima a nuar norament els fils d'una organització, a restabllr un ordre,
no caurem en l'error faca de criticar-los severament si llar aduació na
va rendir immedlatarnent resultats que satisfessin ron els interessos en
P ugna , re sulta t s que d'atea banda tampoc no s'obtenen quan es legisla en
eiremnsteneies mes pacifiques 1 de mejor serenitat. La nostra critica mes
anal tendeix a fer comprendre els perfile que comporta que es facie per.
ruanents unes resolucions dictades sota l'irnperi d'unes circumstencies, que
tal regada eren les fatigues possibles, quan aquelles circumstàncies han
variat completament 1 Ja no exerceixen llar pressió indefugible. SI l'experiencia ens ha demostrat que hi ha alguna cosa errònia i tisis perjudicial
que no pegué ésser evitada. no rectificar-ho ara que la rectificará:, és ./z
possIble podría neutralitzar aquell estere inicia) i ben intencionat, /masformant el carácter episòdic de les diaposicions en desencerts sabstancials
.i permanente.
. No cal procedir, Os clar, en termes absolute. No .serà mal a riostra
Partit un defensor sistemätIc del retorn a un estat de coses que la realitat social ha superat. No ello fan cap nosa les Juntes Municipals Agràries,
tot i saber l'esees resultat que han rendit, no pas per detectes imputables
al sistema, ans a la manea de preparacló dels bornes que les integren. Que
• se'ns permeti de dir, ara que ve a tomb, que el no hacer comptat amb
aquesta manca de preparació en els bornes encarregats de l'aplicad '', practica de les disposlcions promulgades en politica social agrärla ha estat,
al nostre eriteri, tina de les causes principals del fracäs d'aquesta politict.
Que no ens destorben les Juntes atunteipale Agràries ho prova la nostra
a les organiteacions del Partit per tal que facin valer Une
reconomanacú a les organitzacions del Partit per tal que facha voler llur
dret a intervenir-hi. Pera lampee no creiem que destorbi l'existencia del
Consell d'Agricultura. Entenem, pel contrari, que la sen existancia senl.
almenys indispensable menee duri l'aprenentatge de les Juntes Municipals
Agràries, menee aquests organismes bestes no haglu apees de moure's d'arre
el mare que esté assignat. I tal regada sigui sempre nenes-n..1de l'existencia
d'un organisme que sigui un fre 1 un control de les pensione locals, que
tan feellment poden influenciar les Juntes Municipals.
Es possible que els Consells es puguin considerar com mäquines !únteles i és licit de pensar que pupila entrebancar la facultat resolutiva
dula membres del Govern. Es possible. Pere no podrá negar-se que poden
Coser, en inolts casos, auxilian beu estimables 1 eficaeos. No sempre el 1:1-.
telar d'un Departament 0v persona especialitzada en els problemes del Departement que regenta. No ho considerem cap mal. Que se'ns alliberi, sobre.tot, dels gabinets de técnica; Es pot donar el cas, tambe, amb la mecänIca
politice que estä de moda, que els Sots - secretarls 1 els Directors generala,
desiguals pele partits, siguiu tambe persones poc enteses en respeclalirat
departamental. 1 alesbores ocorre el que tal regada Os pitjor de tot: que
els veritables legisladors sin els funcionario.
PresdndInt, pera. d'aquesta
supostei6 extrema, ereieru que un organisme consultiu eompost de repre.
sentseione diverses, pot comportar una certa lentitud, perd que es compensa
per un mejor equilibri de les resolucions 1 allunya el risc de fer prevaler
els criteris unipersonals, que quan no són dogmática, estan 1nfluenciats per
partits presos o per estimule partidistes. El que tal regada Os vulnerable
Os el criteri que ha presidit la formar : lb dels Consells que, com
totes les
coses automätiques ap licades a la politice, poden
resultar arbitrarlo. Pera
quant al prIncipi, miaus a la sera existencia, crelem Ileialment que posiert
rendir més beneficia que perjudicis, cense que sigui precis que estiraba
constitults per bornes excepcionals, aus n'hl ha prou que
eis seus
pendas slguln honres discreta 1 amb seutit come, posseits, aixb si, d'un com.(
gran
sentit de respontabilitat per it compile lielalinent la funda encomanada.
1LtRTI BAGE8

¿REPRESA DE LES NEGO- S'ha signat un acord naval
CIACIONS ANGLO-ALEMAanglo-escandinau
NYES?
Londres, 21. — Aquest mati ha es.
Londres, 21.—Segons apreciació del
"Times" en °casi.) de la visita eal
doctor Schachi a Londres es possible
que es trobi la fórmula per a la repreea de les gestiona inicádes a la
capital alemanya,
cotneidebe en abra el redactor especialista del "Dally Herald", q grial
diu que es molo probable que sigui el
senyor Rubles qui vagi a Berlin per
a prosseguir les converses que basten
quedat interrompudes. — Pebre.

La Borsa del Ferro i de l'Acer
sera tancada a fi d'any

rer l'aviauó ita o
aemanya

e

tat signat al Foreign Office un acord
naval ang lo-escandlnau. En representarle d'Anglaterra han eignat
Halitas, ministre d'Afers Extericrs,
ord Slanhope, primer lord de l'Alnarallar: en nein dele altres P a lme interessats (Dinamarca, Noruega, Flnländla i Suecia) han signa:: els respectius ministres d'aquests paises •
Londres.
Aquest acord, de tspue "bilateral",
leguen{ les listes g enerals deí tracrat
naval de Londres del 1936 , i deis acords
bils'erah navals anglo-sovietic i ang lo-alemany. Amb tot, han tastar: introduides en ei text cortes variaras, a fi
D'att • oritzar els Eslats ascandinaus

Londres, 21. — A t 1 d'any deixara perquè construebün certs vaixelis que
d'aeuar d'una manera oficial . la Dor res ponguin a le sesee neoesaitats es_
i de reten-. — Fabra. -asdelPro Peclala 31 marge dels Mala Masita
per record tripartit del 1936. — ?abra

Per a l'auxili als refugiats alemanys i txecaslovacs

Ene enprelsern massa.
Ales) no és de bon •sserl
Mine acabare oom el No earlohte delta 4ureral.

Lond7es, 21. — Str John Surten ha
:ebut la vietta d'una comtnú pa.lainentälla de ton ds perlita, in qua!
11 ha manifesait la opine sobre
l'oporiunl al ri , socarre' tiramitmmchi refugie/ alemanys 1 rxeccalevaCa.
—Pebre.

I Wiedemann?
Londres, 21. — Zonlesran: a preguntes d'un d Pu et. el r,enyor
le; ha ~arel a la camera dels Corazas que no 141 noleia que el capitel
Viedmann, ageat de Hitler, /mg( dq
oelebrar cap conitrencia amb PetS0.1
vetee; governamen taLs britanegue-e
Pebre,
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Ganares deis president de la Presidenci a, senyor Pral, i desPRESIDENCIA. — Ahir a la tarda denominará de coordinació estadis
La benemèrita obra deis donadora
ela, visitar S. E. el Preeident.de la Ge. tica, la qual será presidida pel Iras de ;es Corte rebe el ministre de Co- palme amb el sots-eicretarl de! De- de sane. — L'alcalde, aenyor Mari
nerallat una Comissld de la F. E. S. secretaei d'Econornia o la per na municaelons, senyor Giner de los partament senyor Ricard Gaaset, 1 Salvador, acompanyat del conaeller reRfos, el diputat senyor Alba 1 el gerent directora generals de Correosa 1 AulaGs A., que acompanyava el emiseller que designi.
de Proveiments, senyor Joan Belee Vaixells Incautats, eenyor Sanca transporte, eenyors Arroquia i Conde- gidor
44r/cultura senyor (salve, per tal de
tren, 1 del consultar doctor Tomas Po_
La Comissió tindrà les iinalitats pelan.
Salazar, reapeelivament.
ehnunleas al mayor Companys-que pomero1a,
visita shlr al migdia el Ser— El president de les Corte rebé el
saven a el seva dlsposicid cinquanta segeente:''
Ministeri de Treball i Assestenc'a ee i, de Transfusió de Sang al Front,
a) Propase:eles normes a seguir següent despistes de Tegucigalpa;
tenea de petates que han rebue dele
Social. — El ministre de Treball, se- on fou rebut. pel Unent coronel se"En vista de l'excitativa d'aquelxa nyor Moix, despatxà amb els directors nyor d'Harcourt, cap de Baratas de
seas receptors d eLendres i dele obrera per a la corifecció • de '"Festaelfstica
d'aquel mercal, perque siguin •desana- teenómica a. l'objecte d'aconseguir distingida i honorable Cambra de Di. generals de Treball 1 Assisteneta
l'Exereite pel doctor FrederM Duran i
que els treballs ' d'aquesta status-alma putats, en nom riel Congres Nacional
des als infante 1 maltees.
la directora dele Serveis d'E- Jordä, d'rector 1 fundador del SerEl senyor President va donar les grä- que realitzin les Direccions Gencrals, d'Honduras, mete carien avui als cape vaeuació de Refugiats.
ve, i per l'al:, personal de l'Hospital.
Rebé la visita del senyor Pere Feeies ale \saltante e els ednifestä clue Cansells Generals d'Indústria, Sec- dele patilla en Iluita d'aqueix pala,
A preeencla de l'alcalde Raen efecciona
altres
organismes
o
serveis
del
en
els
segeents
termes:
lipe, acompanyant una delegada del tuadee, vint-i-cine extrae:dona d'altres
posarla Feementat 'machetee a dIsposi- Departament siguin realitzats amb
cid d'Assistencia Social, perquè sigui
"El Congrés Nacional d'aquesta Re- Cornete Executiu de la Joventut So. temes funcionares municipals dels adsunitat de criteri.
ptiblica, en sessió del dia claven ha cialista Unificada d'Espanya 1 el se- crit o com a donadora de sang. Lotdestina s es la f i nalitat cementada.
b) Proposar una distribució de acordat excitar cordialment eis cape nyor airOnós, secretare de la Federa- colche 1 els sella acompanyants pre• Tambe va visitar el seneor Com.
evitar
duplicitat
en
els
dels partes que estan en Iluita a Es- d() de Sindicato de Contramestres, eenciaren arnb tot detall les Operac:0118,
treball per a
panys el conseller senyor Conrorera.
panya, pere sperit d'humanitat 1 pel Ajudants i Preparadora de Teixits de des que la sang és extreta del dona• SUBSE CRETARIA DE LA serveis de recollida de dades, i
totes aquelles mesu- fervent afecte que e:s filis d'Amé- Catalunya "El Redium".
Propasar
c)
dor fine que Os memada per tal desPRESIDENCIA. — El sots secreta
P er a rica guarden a la mere pätria, perser tramesa als fron'a de combat i
ei de la Presidencia estigué al mea res que considere conveniente
i
coordinació
dels
b
cal e eit i n eta bombardeigs que sofreiale hospitals de Sanitat de l'Exereit.
resolent diversos a ssumptes de ne- la deguda ¿lacia
xen les diverses zones en disputa. ELS
treballs d'estadistica económica.
El senyor Hilari Salvador (tul:ce eloma despatxant amb ele alts funHa estat constituís el Consell di- Aquesta Cumbre de representante conDavant els diversos tribunal, que gie, a la tasca realitzada i admira la
cionaria del Departament A nido,
tia que la crida que fa als parees funcionen a la nostra Audiencia es perfecta organazacid des servels, que
Va rebre nombroses visites, entre les rectiu provisional de la Federació
Econarnica de la Indústria de la lla- en discerdia, tindra favorable acate veleren distintes causes ele resultats Isa permes que detraen els dos anys
quals figuren les següents:
ment perquè ale( cessin lea calaminata de inda centenars de combaSenyar Ramon Peypoch, del Con na j pel. El formen els senyors se- tate que ocasiona una guerra entre de les guate, per als respectlus precestenis poguessin salvar Ilur vida gràcies
seil d'Economia; una Comissió de güents: Josep Esteve i Aguiló i An- germans, l al mateix temps veur.a eats, l'oren els segilents:
a
l'abnegació 1 entusiasme de milets
dreu
Pujol
i
Botey,
en
representada,
Condemnme:
Lluis
Gorda
López,
Per
funcionaria de la G eneralitat; la Co
amb mejor pler que aquesta patrióde ciutadans que amase cap mena
missió d'Ajut Femení, del Ministeri del Consell General de les Indús- tica crida contebuis a l'acabament de activitats prohibldes, quatre meses
Pi de la
un día de separació de la conviven- de regeeeig ofereixen Ilur sang per
de Defensa Nacional; ele diputare tries Textils i Anexes; F. Mas,
re- l'actual guerra civil.
salvar l'existència dele combatenta cala . •WO
a
'del Parlament català senyors Galés Secta i Esteve Graner i
Minister; de Comun l cacions j Trans- cia social ;
gens en la Ilulta. La noble emulaci te 1
tècnics,
nomenats
Pel
ir
•
presentaras
Folch; el comissari de la Generas
porto.
—
El senyor Giner de 1 os Rios
entusiasme de tot el personal adscrit
,
:1 alaaA a
litat de Tarragona, senyor Sanahu- Consell General de les Indústries ha rebut 2.000 pessets destinades a 15.
ja, it l'alcalde de Riba-roja, senyor Textils i Anexos; Joan Riu 1 Baró la Campanya d'Hivern, Aixi maleta a," 4, per altea traiició, Emili Rute al eervei de Transfusió de Sang imi Valentí Valls i Ribes, en repreVilanova, trenta anye denternameut en pressionaren exeraodinäriament l'algota.
ha rebut del grup motoritzat de vi•
Ahir a la ardava v.s.ar
; ; e.1 sots- sentació de la Unió >eral de Tre- gilante de camine de Catalunya, la CaM PS de treball; Joaquim Gómez Gó- calde, senyor Hilar/ Salvador, el qual
mez, Vint anys, i Josep Escuder Gi- en acomiadar-se felicite efusiva/re=
'secretare mayor Mara Rouret, el se- balladors; Joan Ac een i Sant i Freels organitzadors 1 soler! al senyor
nyor Joaquim elarsillach, en represen- deric Aliguer 1 Prior, en representado quantltat de 1.905 pessetes amb la ma- bert, deu anys; per venda a preus abu- &atezar,
president de l'Agrupaeló de
Mies.
destinació.
Una
altra
quantitat
sius, Elisa Folch Gumiän, 3.000 pese
telele del Front Popular de Lleida, el de la Confederació Nacional del Terpiral li va fer lliuramen t d'u xec de hall. Ocupare la presidencia el che- han eMat trameses al Ministeri de setes de mulla: Per alta t ralele, Autos Donadors de Sang de Catalunya, per
Defensa Nacional, per a engrulxir la ni Almete Espinada 1 Antoni Vuira a realitzar ele treballs que calguesdeu mil pessetes que l'esmentat Front tadä aneen Esteva i Aguiló.
subscripció a que• van destinades.
Alós, sis meya i un (lie clenternament sin en benefici dele ciutadans anó— DONATIUS ALS RESTAURANTS
Popular trames al Presiden t Companys
a
et
nima que tant han fet perque aqueoat
— El mirestre rebé el sots-secretari en campe de treball
per a la "Campanya d'Hivern del Com. INFANTILS — Cada die augmet
la obra única al n'eón pugul montenombre i la impor äncia dels donatius
batent".
e...e
a )...
luir
-se sense defallença.
a l'obra dels
Francesc Alnaneii Broma, Perle ArdeCONSELLERIA DE GOVER oferto per a collabor ar
Les torees de la D.E.C.A. 1 els nosRestaurants
Infantesa
del
Departament
rius
Pallareis,
Amadeu
Armengol
GiNACO I ASSISTENCIA SO
tres Infanta, — L'alcalde, senyor Hide la Geoerall e at. Heue act
SOLTES bert. Jan Boment Calvo, Francese lan
CIAL. — El doctor Ribes Sobera- d'Economia
Salvador, ha estat vis:tat pel coVesmentat Serno, diputat al P arlament Catete. i ara le nava nieta que
* En el su:leig públic efectuat ahir Biergi Alberti, Franceee Breeee Aleu, missari de l'Agrupaeó Barcelona
president del Consell d 'Administra- VA ens trame*, de donatlus rebufe de al Sindieet de Cccs de Ca.alunea ese- Pere Mira Grifo, Free/case Openola D.C.A., senyor Remero Solano, el qual
diver g es entitats i personolitats, durant tires premiats els números següents de
ció de l'Hospital Clinic. ha fet lliu- la
Ii ha comunicat que per volunale ex.
primera quinzena ded eserabre, dorament a aguces Departament de la natius que fan, tots plegats la quanti- lotes les series: amb 9230 pessetes el Feaneo, Carme Riera Lavall, Joan Se. M'eme dels soldats, clames, comandagol Aleando, Evaxist. Sierra Fuertes, menas i comissaris de l'esmentada
quantitat de deu mil pessetes amb
517,
i
amb
730
pessetes,
el
017,
117,
remetes, suma radestinació a obres d'Assistencia Se- lee de 251,49118
217, 317, 417, 617, 717, 817 i 917.
Lluls Sierra Mole, Josep Erígete Ca. Agrupació, será llanada a l'Ajuntaramen t assolida amb tanta rapidesa en
pia!.
* ha mort a la nostra ciutat, seres, Jesep Alvarez Pelarlos 1 Fidel ment de Barcelona la racó de pa que
s
subscripelens:
També els obrers de Manufactu- l e
cOrTespondra aval a les forces que inManuel Serra i Moret. diputa t , P. S. a fedat de 78 anys, el senyor Salva- Simón efinguez.
res Sedó, S. A., han acordes destitegren la dita Agrupació, per tal que
dor Capdevila i Llarubl. pare pollee
nar la quantitat dc 56.691'18 peste. le, 10,000 peesetes; Eetanislau Ruiz deis nostres azules el mestre lastraseigut repar aida ale infante de lee EsPensil, dipmal P. S. U., 10,000; Joan
cotes públiques d'aquesta ciutat, siselea, procedente dele beneficio obtinVila i l'eseriptor J. Navarro 1 Costanificantell que aquest gest de solidariguts durant els exercicis 1936-37, a Fronjosa i Salema diputas P. S. U., bella. Rebin ells 1 els altres familiars
profit dele hospitals no subvencio- 10,000; Anenim, 100; Casa Salvatelle, del difuut l'expressie del nostre mes
tat serä tambe seeundat per les Ba200; Associacie Catalana d'invällds,
nats P er l'Estat.
!mies de la mateas Agrupació situasestil condol.
100;
Ajuntament
de
Caleta,
50.000;
— El conseller de Governació i
d% en pobles de la Vegueria de Bar* D'eneh del uses d'octubre dar1 Di vi
Casa
Ravetllat
ella,
1,000;
4
SECCIO
D'ESTUDIS
SOCIALS
celOna, a II que aquella població escoleassistencia Social, senyor Sbert, des-el,10;ManufctresSd,p. rer, feas a la data, la Secretaria de
lar gaudeixi de tal obsequi.
I ECONOMICS
patxd ahir al mati amb el director
Premsa i Propaganda del Comite Nageneral d'Assistència Social, senyor Fetes 56,69118.
Li comunicà, enserne, que l'AgrupaEs convoca tots els que formen part
ale.
cional
del
Socors
Roig
de
Catalunya
A
aqueas
valuosos
donantes
cal
Dot, 1 amb l'intendent general del
gir que el grup "18 de Juliol" del S. ha fet diversos Meramente de !libres d'aquesta Secció a la reunió que tin- da:a de referencia te el propósic de reParc alabe del Cos de Seguretat de
drà lIco demä, divendres, a l es ene petir en dates significades, el reparta
R. I. ha trames al Servei de Restaurants per als nostres combatents, per valor de la tarda, a l'estatge central
Catalunya, senyor Pone, Despees re- Infantas
del ment d'altres obsequio ale infante,
vint xuscos que han estat re. de mes de 7.000 pessetes.
Partit
te les visites següents: Una comisL'alcalde li signifieä que restava molt
neo, inscrito al Iles* La Illsta d'ahir de la Substripeió d'estudiants de l 'Inter Ajut Uni- pende entre els
En la dita reunió el se n yor Ramon agraït del generes obsequi que repreció nacional Pro Campanya
versitari; el delegat de la Generell- tauran del Distriete III.
Peypoch
donarà
compte
senta
el gest de l'Ag/11P8 010 Barce
de
les
d ife
tat a Tarragona, i uns :siembres de
— INAUGURACIO, AMB AS- ascendia a 2.442.73023 pessetes.
-rentPocispadelCn01a Prodeled-lonaDe:S.A,qut1
SISTENCIA DEL CONSELLER
l'Oficina del Treball Vi:atentare
* La Dona a la Reraguarda re- sen d'Economa. Tambe es donare als nostres nens.
C ONSELLERIA DE TREBALL. D'ECONOMIA, DEL RESTAUcomiste
de
la
Ponencia
sobre
Comerç
ceda a les besos afiliades que cui.
— Certificats de treball que estan RANT INFANTIL DE SABAExterior, i s'assabentarà del trebail
legalitzats i es poden passar a re- DELL. -- Tat com eseava anua- guin visitar les sales dels Hospitals que porta fet.
MILITARS
ciat, dimarts va éster inauguras cl que te apadrinades, la necesitat de
collir:
Pel caràcter important d'aquesta re—
Presentació d'indtfla
Referencia número 19 51 92 118 Restaurant Infantil de Sabadell, del pasear per l'estatge social, on Maria unió és pregada l'assistència puntual
present s'adverteix als reclutes deea m 227 281 309 321 372 380 406 417 Servei de Restaurants lufantils eel Tejero les Inforruarä degudament.
de tots els componente d e la Secele.
clama
Exclosos
totals,
pertanyenta
a
Departement
d'Economia.
Va
cons4 1 8 4 22 44 1 44 2 7 1 3 809 839 906 927
les lleves de 1937, 1938, 1935 1934,
990 7054 1113 1148 1226 1310 1313 tituir una feota molt cordial a honor
l'obligad() que tenen de compartlxer
1319 1330 1384 1423 1451 1 4 6 1 1314 dels infanta i a la qual va assistir
al CRIM núm. le amb el certiflcat
1548 1588 1590 1612 1640 1697 1 701 el conseller d'Economia, ssnyor Joan
Una obra noca de Navarro i C08. 4111111111111.~111, dexelleS16, per tal d'easer reconeguts
1714 1818 1844 1908 1964 2065 2092 COmorera, que anava asmr.priuseat
i cassIficats d'aeord amb el nou qua2188 2282 2302 2338 2357 2386 2401 de la seca filia Nun i i de la secretä. tabeua. — Deseable que ve sera estredre d'inutilitats fisiques, en compile
2439 2560 2581 2714 2781 2802 2809 liS particular, representan t s de ro- nada al Teatre Catete, de la Comedia
282 1 2839 2352 2875 2885 2929 2951 Lciainat i del comissariat de la Di- l'obra en tres actes de J. Navarro i
ment del disposat per la Superioritat
en O. C. de 7 d'aquest mes.
3158 3161 3 2 32 3309 3325 3344 3347 visió 44, apadrinadora del Ressats. Costabella. -Cesar Angélica", que
El termini concedit per a les antes
3630 37 0 7 3 328 38 6 1 394 1 399 1 4014 rant, Agusa Coma, president de la es presenta avalada per un premi que
lleves acaba el dia 31, la qual cosa es
4031 4160 4167 4 1 77 42 48 4 2 80 4307 Indústria Gastronómica, la directo- obtingué en el Concurs de "Teatre
fa püblica per a coneixement dels in43 2 5 4330 4373 4400 4404 4447 4629 ra dele Serveis, Eloina elasasech e Català de la Comedia", obert a priLIQUIDO PARTIDA
teressats, a Cl d'evitar-los les sancione
-vari,FncesTbldtor mera d'aquest any per la Consellerla
4669 4738 4855 4912 4921 4923 4928
de
Cultura
de
la
Generali
t
per incompareixenea a que hi hagi
at de Ca5011 3036 5 049 5 03 2 3084 5114 5125 le acedó de Relacions i Propaganda
ARTICLES
DE
PERFUMEtalunya.
del
"Servei".
que
van
ésser
rebuts
5383 5302 5400 5432 5433 545 1 tsz,o6
Els que coneixen "Cesar i Ange563 6782 5794 5 82 2 5902 590 7 6i® per les autoritats locals, alcalde FuRIA
6140 6176 6242 6370 64 69 6480 6683 rias, consellers de l'Ajuntament 1 re- lica" asseguren que amb aquesta nova
comedia Navarro Costabella aferLA CONFERENCIA NACIONAL
6684 6 7 09 6 755 6 773 6787 6 857 6930 presenaations de les forres volaiARTICLES D'AFAITAR
ma decididament la seca carrera teaques del Front Popular.
6945.
DE BANCA
tral.
CONSELLERIA D'E CON O Al metí Sil llagué ballades de sarL'obra, sota la canceló de Pius DaAhir començaren les deliberaeions
ARTICLES D'ESCRIURE
MIA. — Ha estat publicada una or- dalles i altres divertiments per als
vi. serà interpretada per les primede la Conferencia Nacional de Banca.
are per la qual es creada dintre el
de pionero d e di res figures del Teatro Catalis de la
A la sessle inaugural assisti el DirecDepartament una cOrniSsió que Co infanto i recepció
ARTICLES DE PELL
tor general de Treball, senyor Pene
-verslocait.Véervls cornecua 1 presentada emb decorat
exprés, pintas per JOsep Castelis
Aznar, el qual, aetuant de president,
ARTICLES DE BASAR
EXPOSICIONS D'ART infants un dinar extraordinari, menTrcs obres de Teatre de Guerra,—
pronuntiä un diseurs mvitant les delebanquet oficial, El diumenge die primer de gener, en
tre
era
celebrat
el
gaeions a imprimir a Hure treballs la
LA PINACOTECA
CALENDARIS ANY 1939
major eficteda 1 rapidesa. Acabä levoPaamilp de Oracla. 34
i a la tarda hi llagué, entre l'alceria sessió matinal, pública, pera per rigorosa
invitació
personal,
es
presenta1~1:OCIO COL-LECTIVA CIELO
maleada,
una
sessió
de
carieCant halt patriotinue de tots els asilode la
ran
novament
en
el
Teatre
Català
de
MILLORS PINTORS MODERNO
GRAN ASSORTIMENT EN lento.
tate a Cinema Imperial. Els infante la Comedia, per tal de donar a coEn retirar-se el senyor Aznar ocupe
SALA BUSQUETS
van aplaudir tots els artistes, eopenèixer les tres noves produccions:
ARTICLES DIVERSOS
la presidencia el senyor Josep Lorenzo,
ciailment el grup de pioners de Bar- -Pas as herols!". d'Agusti Collado;
i comenearen tot seguit les delibera.
illErifirairátrpnietum celona, que (Mantee un gran entu- "E l marselles". de Josep María FranSEMPRE OCASIONS PER cions.
cés, "Mar, dolorosa", de J. Navarro
Es traetä, en primer lloc, de la
siasme amb els s eil s ballets.
1 Costabella, els elenes ele guerra de
A REVENEDORS I FIRAI- qüestió que afecta el contracte ele trela F. C. de S. de Teatre Amateur.
URIU , económic
ball i salario. La delegad); patronal
RES
Per a totes tres obres han estat
opinä que aquests han de continuar
* ¿Desitgeu vendre
tate decorase; per a la primera l'ha
OPOPEOli UNO Anbau, 5
vigents en la tuateixa forma que fino
COMPRO
TOT
DE BONA PROpintat Martí Bas, u per a les dues
els vostres mobles a bon
ara,
i demanä que co tractes nuicaCEDENCIA, GRANS I PETITES
darreres, Antoni Claver. Aquests presment
des salarlo que afecten a l'enpreu?
QUANTITATS
tigiosos &restes han realitzat uns percavilada de la vida. Per la seva part,
fectisstms i sentits treballs.
OFERIMENTS I VENDES, DE
12:rlialu-v05 a
la delegaciú obrera opiata que han de
Des d'asee, la Federad() Catalana
LES 9 A LES 2 — TEL E FON 10304
revisar-se tots els toutrautee de trede Societats de Teatre Amateur (Corta
ball. Aquest assumpte quede pendent
RADIOS, PIANOS, RELLOTGES
Catalanes. 847, principal), té a la disticci
a les respeetives orgauitposicell cielo representante d'endtats
MAQUINES
D'ESCRIURE
politiqueo u culturals l dargaratzaPELAYO. 8. - Telefon 14370
A
la
/sea
se
suspengueren les &tiCAIXES DE CABALS
cion.s obreres, les corresponents Misa
beracions, i a la tarda continuaren les
Paguem
DESPATXOS ARXIVADORS
taciens que facilitare gratultament
reunions de les pon g ueles per tal ele
MOBLES DE TOTA MENA
EL SEU VALOR ACTUAL
preva presentació d'una sollicitud espreparar els diversos assumptes que
HOSPITAL, 101, bot, T e la 12894
crita
seran tractats es la Se3sló d'avui.
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Joapi Cosia,

L'ENSENYAMENT UN APAT A LA DELEGACIO

ELS CURSOS ESPECIALS DEL ESPANYOLA QUE ASSISTI
SEMINAR! DE PEDAGOGIA DE LA
ALS FUNERALS D'ATATURK
UNIVERSITAT AUTONOMA
Degut a dificultats própies del momeen no ha estat possible de comenear
el dia primer desensbre els cursos al
Seminari de Pedagogta de la Unicersitie Autenoma. Com que dintre de
Poet dies es farä pública la data de
la inauguraile, colean destacar la ine.
portäneia d'aquests cursos, diriges pee
personalltats de tant de relleu COM
sen: Dr.. Joaquim Eirau, Dr. Emil!
Mira, Dr. Angust PI I Sunyer. dador
Jesús 31. Bellido, Dr. P. L. Laudsberg,
Dr, Je M. Baleelle, senyora Marte
Balde de Torres. del Grup Escolar "La
Farigola": senyoreta A. Rubies, del,
Gruja Escolar "Remen LMII"; doctora
Margarida Comes, doctora Andreu
Russell, s enyer lt. Torreja, Dr. Enrie
Rioja, senyor Atnadeu Visa, sens-or
Angel Freiste, senyor 'germina Almendros, senyor J. l'erran i Mayoral, doctor Pere Font 1 Puig, Dr. Martí Navarro Flores, Dr. A. Moles Caubet,
Dr. Joan Roure, Dr. Manuel Gallegos,
senyor Martínez de Salinas, Dr. Jaime
Pi i Sunyer, Dr. Carles Riba, doctor
Uds Nicolau d'Oltver, Dr. Josep Peche, Dr. Antoni Trias.
Cal destacar també les conferencies
pebliques encarregades al doctor Paul
Ludwig Landsberg, doctor Josep Eirau,
doctor Antonio Machado, Dr. Tomba
Navarro Tones i senyor Torner.
La Inscripció global als cursos del
Seminari es de aleta-cinc pessetes i
Una dret a eassistencia a deu cursos
a eleceie del sollicitant La inscripeie
a un sol enes es de cinc pessees. Cal
Murar dues fotografies per al carnet.
Als alumnes hieras que hagas asristit als cursos sets expedlrä un certif ica t.
Els inserits als cursos del Seminari
als quals Interessi d'assistir a alguna
ciaste de la Secció de Pedagogia de
la Facultat, poden sollicitar-he als
professors respectius. L'assistència als
esmentats cursos de la Seca!) padre
ésser tinguda en compte per al Certificat del Seminarl, pene no tindrä
cap ealor pel que es refereix als estudis oficials de la l'anima
La matricula restarä oberta dome
a una al Serenare on es donaran teta
mena de referències i detalls.
Per a participar en els treballs del
Seminari i el Laboratori caldrà posarse d'acord amb el professor que els
dirigeix. El nombre d'assistents es
limitas.
Els dies de celebrad() de cursos i
conferencies s'anunciaran oportuna.
ment.

ELS ESPORTS
El' dijous die 29, organitzat per

l'Ateneu de Cultura Popular de 1.H05pitalet de Llobregat, amb la coHabo-

rack) de la Conselleria de Cultura de
l'Ajuntament d'aquesta dutat, comencarie el primer Camplonat Escolar de
Futbol, en el qual prendran part els
alumnes insertes a les escotes de la
localitat, 1 al qual prestarä el seu
supon l'Associaele Popular de Clubs
de Catalunya.
Donat el carácter cultural i esportea
ha despertat gran interés entre els
mestres i escolars. Podem die que és
ja un exit d'inseripele 1 organiteacie.

3

CAMIS ERIA

Invitats per l'encarnen d'Afea
de Turquia, el ministre de Comiste.
cachetes, els generals Riquelme i
Mato i el ccmtralmirall Fuentes assistiren ahir a un dinar que reunentat di p lonsätic obsequià la delegacie
del Govern que a.Seisti al a Mural&
del Presiden Matutee a Ankara.
Hi assistiren lambe el vice-cónsol
de Turquia a Espanya, i les senyo.
res de l'encarregat eAfers i del general Riquelme, el senyor efagrinye
i la seca esposa.
El dinar transcorregué dintre a
mejor cordialitat, i eruta reiterado
l'ex p ressió de gratitud que el Govern
turc guarda a la República elpanyo,
la per l'homenatize -rete s a la Mea
Re p ública turca nel nostre Govern
enviant una delegació espe
i ial als
funeral a • de referencia., nadaren
Samba expressades les cor 'als relac:ons que uneixen araddi paisor.

LA FESTA DEVINFANT
Celda a lee meres. --.La-Comieed
Nacional de la "Festa de l'Infant',
fa una crida a tetes les mares, per.
que inscriguin Ilues fills a les
escales o collegls mes ¡refríe a les
E.eves 1.1ars, a Ti que els arribi el ropartiment de joguines o qualeavol al.
tre obsequi dels que la Comissió te
en projecte.
Ea tracta d'aconseguia que no res.
ti cap infant sense Ilur correspeneme obsequt i per EV3:O oree , 3a que
els pare o t'amillare saprssIn a lee
les oportunes inscripclons.
Celda ale mestres.— A. fi que la
fes'a de lenfane adquireati l'electa
vitae que requereix, la CoMiSedó eaPe,
ra que tots ele mestres de Ice esco.
les i collegis de la zona lleial, acullin
sense cap tmpediment les inecriPcions
deis entena que es vagin presentan:
i que estableixin el corresponent cera,

INSTITUCIO DEL TEATRE
UNA 5E8310 DEDICADA A ENRIO
BORRAS
La Instltució del Teatro de la Ge.
neralitat. Continuara- la ;ene da sea.
alosacomeneades en el cura pre.sen:
sobra les mes destacades personaleals
de hart dramätic, ha acordat dedicar
la vinent a ;'alta t prestigiosa figara
d'Enric Borras.
Aque.st se.ssió tindrà en realitat el
caràcter d'homenatge que l'entitat vol
retre directament al gran artista. la
tasca extensa 1 valuosa del qua: ha
meescut el tribut d'adnaiació de
el seu poble.
A la sessle esmentada, la data de qual serä anunciada dintre de por, e.
prendran part teta els elements de e
Inaleucie 1 , de mes a mes, hl sera.
donats a conèixer dos notables tea
bales literario que han estat essa
expressament per aquest acto.
Desvires de la sessiO serälnaugurada
una exposició de fotografies de les mis
importante representacions eseeniques
de eapaudit comediant.
Per a aquesta exhibida ha estat
unida una serie nombrasies1rna d e•
xemplars extraordinäriament interessants.
Constituejxn a veriabl, blografa
d'Enríe Borräs i al malea temps un
curtes !estenoni de les creacions des
tealres cataiä i castell d'aquesta darreta anys.
La manifestació de simpatia 1 admereció al genial actor serà acabada
amb la collocació d'un ram de fan
al pea de Vestätua de -Manelle".
figura tan allament representada
Enric Borreaa. que fou erigida au
jardins de Montjuie en «asió de rhomenatge a Gultnerä.

FERRER- BATLLES 36, Roquera,

.32 i

Camises, Corbates, Pijames, Pantalons,
Pescadores, Caçadores, mitges, etc.

PREUS MINIMS
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JOGUINES

PER ALS INFANTS DE MENORCA!
1 I 1

GRAN CONCERT AL PALAU DE LA tiliSICA CATALANA
Dorna, divendres, a les 4 de la torda

LEOPOLD CARDONA
EMILI VENDRELL

Banda Municipal de Barcelona
AMO

laar.car.,,ria..,..-anuar..,,:ancaaraaa,acca,occua

FRONTO NOVETATS:::
Ilietd,

tarda, a IN 315 a pala

EL S ESPECTACLES
TEATRES

QUINTANA IV « CAMPOS

FUNCIONO PER A AQUESTA

esotra
CIALLAVITAIII
c!e •ro. GALLARTA

KIT
BARCELONA. —.
Volun•
ad".
CATALA DE LA COMEDIA.
— " p on /eones' o l'oreen del

Detalla per eartelle •

tse".

e. O ele el, PoSIPEIA. —

›: PRONTO TXIKI

2

Aval, tarda a la. /P30,
EDU

MARI

ente.

1.11.

•

ALEORIA - LOLILLA

Alt, ins

IV ha rancla.

.sole:mm.%_:s_r:envinemelerst..?

g

l• Las le Ce".
ESPANYOL. — "Beis mor•
NOC. — Programes de TV
rletai, I clic.
PARTHENOM. — "La loas
Je loa Sueños" I "El sol de
1 . .e ojos".
POMPEIA. — "Reas,".
ROMEA. — Tal da: "La me
.odta del Jazr.band".
tia J'Alma".
TIVOLL — Tarda: "
del
manojo de rosas". lett: "EI
rey que rabió".

e.

VICTORI — Tarda: Me
laman la presumida". nitu
"La del manolo de rosas".

CINEMES
COM18310 INTERVENTORA
CELO ESPECTACLES PUBLICO
Cartellam oficial d'estrenes I
arana matronas

Settnen& del in al ea de
mere del semi

de

•

CL: EUA LITATS. —

Espata al dls. Nollelann na.
etonal. Per toda el mundo
'Canguro »lckey hablaren
allrkey. La fiesta del rey Col
Rainn talador remite.
ALLANEN. — asnallo al ano
Noticiara. inic . onai por no0
el mullido . ',11110 di' YIIIVE E'
rey MIdas ...c—lora mi,
xec. Feettealro Deporte,
PUBLt
N a al A —
Esperia al Ola. Noticiarlo na.

dona/. Por todo el mundo,

allekey y el gigante. allekey
en el campo. Necee/lene. Dto•

sa primavera.

ASCASO. — Odio que engendre amor. Eme es mdslea.
Proceso sensaciones. eibuix.

ASTORIS. — Marinero con
faldas. neportme. Princlpe de
Areadla. Cómica.
s y tNiit LOA u CLIloSOOL, —
ifinconelto madrtEeno. Alu•
chacha de boa Una mute'
fa:Milla. D'UU.
ARNAU I NROALAVAN. —

El neehlzo de nuneria conoce. Dibula

CAPITOL. Adorable amiga.
Samoranas. Valer de reparaciones. Gato pariendo.

CATALUNTA. — Te amare

stempre. Testameeto de) doc.
ter Gulden. Reportalge.
CINENIAR. — astrelle
etoteinatouge. Un gran repor
taje. DIDUIX. Carnes de) don
Juan le Serrellatiga. •
COMTAL.

Vida privada

de Enrique vne Ela noca)) o

Menea. Muchacha irresisce
We. La vez del debieres.
ALIANÇA. — sed de renom-

nunca. Que pegue el diablo.
XILE
Dila de lanar. vl.
da privada cie Enrique

bre. E) circule rolo. El Ultimo

DURRUTI. — El cOnvidado
de piedra. Rota de p aree!, Loa
eructe de amor.

experimente del Dr BrInken
ARENES. — NOthee de Vie.
no. Le euerteente. Nuestros

iimores.
BARCELONA. — L no aut,
aire en Cl tren. El t'acaudalo
La ¡a p ane% timanora. Documental. D:Du.l,
Ros(
Norlurno Li mil,
jrr demude. DIbulz. c('rnica.
BOHEME. — Rampa dorada.

EDEN. — Su vide pellada.
La mujer triunfa. Los cebaIlerei nacen. Ei bezo mlste•
rlesso. Autómata de boldo.
FANTASIO. — El dla quo
me quieras. os presento a ml
esposa. Mantenerse en forma.
Melodla Mattra.
FERINA. — abunde.,polse
ded. Marido Monstruo. Velfsel•
dad. Amiguito de Betty Mual,
rd cbampang.

Zombie,

DIORAMA I IIUYAL. —
1.000 de cerane Dr trraws
nullen.
ESPL•L - maamne Dubarrt
La matanza Marinero en tie
EXCELSI011. — Svengal
Tartarin Ile Tentaran. Mari
rra. Sanatorio multo).
nos en tierra. Dibuja

enanEac etnetts —

SI yo tuviera un mium. le.
!urna airerraurea, soleaos en
el deberle. Atención a la ba
lo

la.

FOC NOU. — La tertere
alarma. Aventure en Tense
Fetal &Mielan.
FIIEGOLI I fRIANUle
Aliar dé la moda. Mora y
nombre. non de ame Mame
' eones realtzetlia. 1,a 111.1a de+
•nolluer0.
uOYA. — La prometida de
ni marido. Una mujer tantea
tira. Audaz ente todo rebela
11118 PARC — El calco een•

Standalay. M'Irme Do _
ball y.
Su Ultima pelea
t'entrabas 33. La culta P r otutela
LAIETANA.—Tada aria
jer. Duque ato puerto. eam•

ter.

peon narices.

MARA' LA N». — Marinero

con tallos Reportaje. Cepet•
rho renem. Cómica
MErnOPOL. — El doctor
Sócrates. Diablos del aire. En
pes de la aventura Sude
Juega a tened&
MONUMENTAL. — Arrulla
nerolede. INprean de la seda.
Que hay, Nene?
MIMA
SU vms privada.

las rebelares m'en. Campeen
-aman. Opera telefónica.
meneen — Barrio chino.

1 ., mundana Viaje de ida. Ces•
itornado.
MUNDIAL. — Vampfreaaa
as El pruebo 'tirante'. En.
Orada de empleados.
NOVO YORK. — neetue do
candilejas. Capturado'. vida
mas del anión. Use su ims.

ginselón. Que buenos tiempos;
ODEOls. — El munoo cmPta. Hembra. Viaje de ida.
deleS y conertmas.
PATtie p ALACE —
Un vale para ti. Caes de
RalsehlId. :,oehe celestial.
PEDRO. — Atentura orlen.
tal. La celda de los condena.
dos Dulzura oc cmor. Mula
POMPE1A. — Nuestra culpa
pele. Luis anulas. Luna de
venganza. Peralto tropieal.
Tres techas elormsas Ciudad
de melodia.

Nocturno.
La mujer desnuda. Nobleza
PRINCIPAI,. —

de corazón.

RAMBLES. .. El hallarlo Y
el

trabajador Juventud de Me.
tico. El ese/Malo.
SAVOT. Espata a die.
NOliciarM naelonal Por 10.10
el manso. OallInt Lela. lu•
(ruma olaldnima. Va y a un perro. Fundó benéfica,
ESPLENDID — Diablos del
MIL Valses de 81”3110. Va.

SELECT.el— 4enijd3: de
ticide 7Lf,. eilulguaa da

amar.
SMART. vestlaa Se rejo, Ya se tu ntlmero. se mi1Mnes de enamorados. Dibuje.
SPR1NO. — Traredia da
Luis Pasteur. Wonder Bar. El
als loo
TALLA.
Mapa dorada. El
l'actúa° de miente Caras rai.

cas.

I ErUAN o if i) I A. -Nada significa el 4111 elo. Arn*.
oca .1 3,1,21 f - El minase encan-

tador. Mula,

TRIONF. —

una muevas

IrrestetIble. Lo 1 celos del 7?cuerdo. Águilas frente a/ sal.
votes.. — Verónica. Tarro
nao de Tarisedra La sellara no
quiere 'ene:ti:1115i.
VICTORIA. — El ItItlirno
t'es+ o. La buena aventura. Ab.
luegJelón »uta
WALKYRIA. — Nada arnasca es dinero. E! barbero 04
92ell8s. La mujer leonada

vWfeellF~111111~wr
-19111111fflrr
LA PU31.101,311
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iaetge q espanyols dtrigei zen
sa crida a tot el mía ciyilitzat,

VIDA MUNICIPAL
L1 pressuposi per al

especialmmt als seas colegies
estraugers
Ha estar, dirigida la -següent credo- dele metges espanyols, a mein cisietze especialment ale metges astrangers:„
"A través de totes les vicissitats hiseriques, la Medicina s'ha careciera.
ta per no conèixer linuits ni fronteras,
La oonscie,ncia de la seca sagrada
nissid, la necessitat de cooperar mancomunadament a la mnera dels mitjans lealiCS 1dentifics, la mateixa
.eneibiltat despertada per la contemplató diària de l'espectacle 1 de la
lada entre l'home 1 el dolor, han mo; ivat l'ex:anee:S de la Intimitat de la
eonScitmela medica mundial„ del sen.
timent ¿'estreta solidaritat humana,
1 lis estat en aquest santa una de les
p ase creadores de l'unlvarealisme conteniporanl. Per a la Mecicina no ex:s.
te¡sen li poden elsiir poblcs dilerenta, caces deeigeels, ideologies dt.
ferents, tanques de cap mena. Per a
ela solament hl ha ellome i la Cireització.
Ens' dirigiste doncs, a molesta cons::enela universal i a aquest sentiment
Se solderfat - de responsabilitat humanes, deis quaLs els metges sala el sed
pf:tic:pa-1 suport. i en particular alcern
nostra veu, per a exposar nosaltres,
meges espanyoes, la nostra cnergica
protesta pels bombardeigs que venen
sofrint lee poblacions civils d'Espanya
— ja martiritzades — amb el sol ob?este d'ap licar teories belliques dezsavolunades en cerveils pertorbats per
residus de Psicologia primitiva.
No creient ,necaseari detallar f'ets
que són de tots ben coneguts, nj posar de relleu la inutilitat moras de
sis sistemes d'agressió, i molt menys,
escriure els quadres tràgics i lamentables coneecuttus a ta!s agressions.
ens basta recierrer a les fibres de la
el guitat humana, mantingudes pels
metges, sense excepció, irreductibles i
tenses, als bornes de b ona fe i als
que ;mellen en un esdevenidor
de pau, de cultura j dc progre. A tols
ella els demanem que uneixin la seva
protesta a :a nostra, que facin consubstancial amb cl seu esperit el nostse horror davant el recrulment de la
barbàrie, i eis nostres temors sobre
e s umbs futurs de la civilltzació d'occ:dent.
Slgnem aquesta crida com a simples
ciutadans del món, fora de tot mere
adológic ¡ partidista, ja que no caben
e:gustes ni credos davant la perspecLea de la destruceid de tots els valoro espirituals, crees per un esforç
nrale,secular. Demanem la coliaboració de tots per a la d efensa del ne.
gat cultural que ens es comal, per al
:nantenimen i deis mes rudimentaria'
principis de la moral i del dret, ¡ ser
a: triomf de la textura culta sobre :es
ac i iturs irracionals. SoHiciedn l'eseme de tots per a evitar la propagació
de: mal sobre e,s pobles pacifico
progressius de la terra 1 per a genear-lo definitivament d'Espanya i foSignat: J. Puche, professor de la
Facultar de Medicina de Valeencie:
J. Tríe, profesor de la Faculat de
Medicina de Barcelona; E. Vázquez
Ulcere de l'Institut del Cáncer de Madrid; Antoni Tras, professor de la
Facultas de Medicina -de Barcelona;
Antoni Girat. Fmni Mira Iópez, professor de psiquiatria de la Universitai
te Barcelona; August Pi i Sunyer,
professor . de la Faculte de Medicina
re Barcelona; Santiago Pi i Sunyar,
professor de :a Facuitat de Medicine(
Saragossa. Jaume Pi Sunyer
Bayo, professor de la Facultat de mececina de Santiago; Joan Negrita López, profesor de isiologia de la Facultat de Medicina de Madrid; Erancese Domenech Alzina, director del
Sesee; de Cirurgia experimenta: de la
Facuitat de Medicina de Barcelona;
Cristee. Cortes, professor de la Faculte d• Medicina de Barcelona; Matee Díaz Sama, presiden t de l'Inste
tu; 1 associació d'Esturis Penals; Joaquien d'Harcourt Got, cap chale de
eHoscpital Madrid-Carabanchel; Albert FoéhDí. professor de la Pactetat de Medicina de Barcelona; An.
ioni Abatanas Rod.riguez, professor d,
:Institut d'Estudis PenaLs, sois-director de l'Anexe Pslquietric; Antont
Oriol Anguera professor de Bioquímica; Jeeep . Trueli, Baspall director del
Servei de Cirurgia de l'Hospital General de Catalunya; Francesc ClaLart Mones, professor de Gastroenteroiogia de l'Hospital General de Catalunya; Joan Bofill Deulofeu, professor cie làFacalleeede Medicina de Barcelona; Jesús Menta Bellido Golferich,
professor de la Facultat de Medicina
de Barcd:ona; if
. iarreesc • Esquerdo, professor de la Facultat de Medicina de
Barcelona; J. Noguer Moré, cap del
Servei de Dermatologia de l'Hospital
General ; de Ostaluzrya; • Joan Prim
Sesee, direc:or del Servei de Cirurgia
de l'Hospital General de Catalunya;
Lisió Cardenal, prafessor de la Fa-

ir

Per la Colitis/rió de Govern en fun
elens del Ple Consistorial, han astas
aprovats ele pressupostos per a l'exercid del 1939.
ELs pressupoetos per al propsr caerelci econdmic eón sempre, per mana.
nsent de la ilet, obligatorio per a les
eoepporacions Obligues, però, per c.rcumslimcies no sedpre explicables o almenes justificable, són Monee les vegade que els Bala te I tota mena de
Corporaclons troten la Malleaa de
prorrogar els preesupostos ele rally que
Jinete per un nou exereci econemic.
Sempre es techen moteta que armase!len la prórroga. Hauria esdat, dones,
fácil per al conseller de Finances ; per
a la CorWss:ci de/ Departament, leobar el pretext per a la prórroga del
preesupost de taray 1936 per al proper del 1939.
Ara, de pretexte, i aquesta vegada
moit Jus ¡ficats, no en odien mancar seve sobrar.
Peal, done, a les dificultats gairebé
insuperables, el conseller de F.nances
de l'Ajuntament, fent-se ressò de la
voluntat unànime del Conelstod barcelont, Sha empree la dura 1 dificil
, asca d'endegar les Manees munid.
pala tot poeant ordre a una situada
econòmica una mlca caótica degut als
trasbalsos experimentats per la Ora:,
des del 19 de julio; del 1936.
El preeupost que /Mires el dia 31
de desembre d'enguany, era un pressupost prorrogat: el de rally 1934, amb
lieugers retoce i &t'ab un augment d'uns
as milions du percates. El preseuposs
del 1934 era ja im reajustalge del de
1933. No pocha continuar aquesta sestee:6 depreerogue amb afegitons; calia renovar-ho gairebe tot 1 adorarho a lee ores neeeeitats de la duSats m a /es poss¡bilitats de la nova
pertorbada econoraia ciutadana a
conseqüència de la guerra i la revise/ció. A mitjana de l'any 1937, el
conseiler que presidia Ilavors la CoOssió de Finances de l'Ajuntament,
va intenten sind fer un preseupost
—per les dificultals que hi havia en
timar els ingresas. completament problemeties— almenys, ordenar les des.
peses, posar un cert ordre a la vida
económica municipal.
D'aquesta Mesa, a la qual contribterren lots els eletnen's representante
de paprlits político t sindicals que integraren e Comissiö de Finance, :eh
digné: Ordenació Pressupostäria de
Deepeses. En doler presentada aquesta Ordenació a la Comissió de Govan, no pegué aconsegu'r l'aprovació
per hacer objec tat la minoria
lista que era un pressupost incomplet,
ja que no hi hacia la contrapartida
deja futurs ingressos. El con-sellar nemostré que ni ell ni la Corrta ssió havien preces fer un preseupost que el
nom ja deia el que es pretenia: Una
ordenació de depeses. Promete que
abans de finir rally feria els possibles
per a portar un preseupost complet
amb els cOrreeponents ingresas. Per
diversas raons que na es del cas .esraer. aqui, els pressupostos per 'a rány
1938 foren una segada mes l a Prórroga
dels ja existente.
Fou una lastima que aquesla ordenado no es portes a la. prédica, ja
que hi havia coses força interessants,
eom l'estampUlat deis lítoIs del Deute Muniepai, dels quale, un cop justificada la propletat pelo seas legitimes posseidors, es procedida al pagament del cupe previa reducció de
l'interés al 2 i mig per 100. No es portis a cap per les raons esmentades,
però ei aqu esta simp le ordenació hagués tingut lloc, asen l'Ajuntament
sabida guants títols hi ha a mano de
Ilurs propietaria legitims quants
hola s'han inutilitztes oea troben a
mans estranyes que no poden just:ficar llur possessió.
Seguint, dones, pel cerní que aleshores e'iniciaea, es restablia el eredit municipal, i aval hauria estat possible llançar un emprèstit a/ mercat
amb la seguretat que s'haurien trobat els diners necessaris per a fer
front a qualsevol conlingenda eco-

culta t de Medicina de Madrid; Joan
Herrera Bollo, professor de la Faculte de Medicina de Madrid; Manuel
Bastos Ansart, professor de la Facultat de Medjeepa de Madrid; .Rafael
Fraile, de s'Inseitut de Medicas Legal de Ntaeldt. Ziosep Cases, professor
de la Fazaltal. de Medicina de Madrid; Carlea Parcia Peltiez, cap de
Clínica de l'Hospital General de Madrid; TomitsRodrigue z Mata, cap de
Canica de l'Hospital General de Madrid; Francesc Pérez Dueño, de l'Hospital Heneral; Juli Sancho, de l'Hos
-pitalGenr;JosLózTig,prfessor de l'Hospital General de Valencia; Rosend Carrasco Fans-liguera,
professor de la Facultat de Medicina
de Barcelona. S e gueixen les signaturas.

e

LIMÉ

1141110
ha mort a I ad«. de 76 en>,
(E, P. R.)

Les eeves afligidas filies Pepjja 1 Maria Rosa;
politice Dotras-Vila i NavarrO COStabella; net Joan M
Detras; germarts "absents); «mine (preeents i ab
santa)

altra (Antilla notifiquen a Hurtes amletale frie

dolerosa pérdera.
L'enterrament tindrh llor avui, din 22 de dc,,-ifil,t,
a les den del miele La fúnebre comitiva sertleb
Passeig deSatt1

neme.

1939

nennIca o per a dur a la práctica el
Pla de reformo, de molles inatituciOna
ampliació d'eres, aconsellades per
les exigenclea de la guerra, perd que
no Os poss.ble d'atendre degut a les
restriccions econòmiques que sofreix
l'erart municipal, per hacer-ce d'argot moi es de lee seves fonts dengreses, tan importarais 1 sanejades
corn la tributació de la propietat urbana, drets d'escorxador, =auras, c' C,
Pet un preesupost en els acicate
moments, que respongui a les necessitats mea indispensablee d'una dutat
cona Barcelona es, en realita's un veatabe "tour de :ores", âdhuc ei hom
te en compte la situació económica
que travessa ;a clutat a coneeqüenc,a
de la revoluctó 1 l'ellargametr, de la
guerra d'independencia que patim.
¿Quinos innovacions conté et pressupost aprotat per a l'exerciei de l'any
1939? No lii ha cap Innovada tributäria important. Es reforcen les ordenances munIcipals amb augments
proporcionals a Iris neceseltats i encariments propis del moment. Algunes
de les ordenances, peral, ja !oren creades abans de l'aprovació del pressupost actual, amb el i d'anar suplint
aquello ingreesoe que per les mateixes circumstàncies cementadas fallasen.
Alguns vielonaris seguramens !robaran a mancar en el pressupost apeoval innovacions truculentes o una mica de revolució; pera aquets
dans han tenir en compte que ti alguna casa no admes revolucions ni
innovacions massa radicals, són les finances d'un pais o es ingreese d'una
corporació pública, 51 no es vol córner
el risc del fi-acta mes sorollós.
Ara be: les noves necesitate del
Municipi de Barcelona, ocasionades
per la guerra; l'has'er de rece:Ser ele
infanta orfes, refugies, indigents, etc.,
volen clir un augment de despees, que
tots ele ciu'adans de Barcelona te.
nonel deure de cobre amb llur aportacid pagant ele tributs fiscals sense fer resistència Altrament, l'Ajuntament no podria atendre els compromisos que acaba de contraure davant
repintó ciutadana en aprovar el Pres.
supest per a l'exercici de l'any 1939.
Manuel ANDREU
Cap de la minoria munido!
d'A. C. R.

Päg. 3

Lletra o erta a Hoy de Kerillis ¿Anirà a parar Franco a un
per EMILI BUR3
M. de Kerillls, director de "L'Epoque" — abans ho fou de "L'Echo de
Paris"— es un ultra conservador
francés. No obstant, 1 a llore« de
tuolts dels seus col-legues, es també
un patriota trances. Eu cap ces M. de
Kerillis no seria au "eobleuzatd".
Aviador, va aliar a Rússia abans de
la signatura del pacte franco-sor:ale,
del qual fou 1 ha estat sempre defensor, perquè creu que el pacte es una
bona arma per al sets pals. 31. de Kertlis era molt ande dels senyors Mussolini t Hitler. Creta que una politica
franeesa d'acostament m'ab Espanya I
Via j a era una bona soluclú per al
problema de la pau. Desconfiant
M. de Kerillis tenia confiança

Anem a l'Ebre
Pel seembre d'enguany el dia 13 s'es.
caigue en dimaris. Per als supenste-

closos, tal succés 06 sempre auguri de
mals averanys. Per a mi i Per als meue
companys, tal co indelencia hacia paseen cdmpletament desapercebuda si no
hagués estat que a p rimera hora de la
tarda comença a circular, a 1 1t01 de
rumor, la noca de la nostra anada a
l'Ebre.
El rumor, en els seus principIa, sem
-blavunofricdpeaudadosa imaginada Precisament estás= prepara's per a partir cap a primera lima, car havia finit ja la temporada de descans que s'havia concedit a la nostra Brigada. Peral vana
haver-nos de rendir a la realitat, El
rumor anä prenent formes serioees
al cap de tres o quatre hores ja esSevem amb l'equipatge carregat a l'eequena carretera staunt. Deadidament
anevern a l'Ebre, encara que no comp renguessím el perque haviem de fer
canal a peu.
Mentre caminävem. el pensament
ens arma t reballant. L'Ebre apareeda
davant nostre com una mena de gegan . llegendari a les mans del qual
temiem perdre la vida. Les batalles de
Péndola i Cavalls, que la premsa hines
reporte, 1 enaltit, ens aparexien com
una somnis pesare. Peral caminàvem.
Anisvern complint l'ordre rebuda.
Coberts uns visto quilennetres trobärem una caravana de cardos. Era ja
ben de nit. Un brogit de personal 1
motors. de vetes 1 bo t zines, aseenyalava una gran concentraceS. Efectivament, allá hi havia al emes de la carretera camions carregats de fusellers.
Nosaltres fórem lambe encanta en camono i poca es'ona deepres s'organnzava definitivament la marxa de la
caravana. Una brigada completa en
Ola seus efectius era portada a la ribera dreta de l'Ebre. Les altres dues
que completasen la Div'sló serien
traslladades tan aviat com haguessin
estat rellevades de primera linia.
La nit era fresca i tosca. Els eaMions meneen a gran velocitat. Les
corbes de la carretera, en ésser illulunadas pels fars deis vehicles que hl
pa-asasen eepaiats, prenien un aspecNota bibliográfica
te faniaemagbric. L'aire fi i penetrant
obligava els viatgers de la Periferia
de la ca xa a tapar-se. Els del cen"ANNALAS
tre. comprimes com anaven. no en teelan neoessitat. En canvi ben &oven
DA LA SOCIETA RETORU- snirn
queixes: "Ai! Al! Que m'esteu
el peu!" "iCompte que em
MANTSCHA". - ANY 1938 masegant
trepegee!". I per damunt de tots en
Com cada any, amb una mica de- la consciencia de cadascú hl havla
tard, peral, ens abelleix de donar l'Ebre, com a futura realitat a viu.
"No et quebele. nol. Ja et vagará
compte de la publicació de la mée re:
de queixar-te a l'Ebre!",
important associació reto-romanxa corCarretera eetreta i tor t uosa f:ns a
responent al 52e volum aparegut. Es, Falsee endavant carretera amno cal dir-ho, d'un contingut molt pla 1 asfaltada. Els camions poden eón.
important que seis aprecise pels eru- ren mes. Terreny pla. El dia apunta.
dita i pels amants de la poesia i li- De tant en tant, ran de carretera, hom
teratura d'aquezta poc coneguda l'en- veu :enyete d'acan!onaments de mamòbil. La carretera va baixant.
gua reto-romana, tan es t Imada pels terial
Passem per Mema la Nova. Aspecte
filòlegs ¡ gramiltice de lee hengites tristisslm, Es, pene el mateix de toromeniques.
tes lee poblacions que han esiat sicOrna la seca portada l'escut de la times predilectes de es:Yació feixista.
als afores uns clots assenyalen
Recia, amb el magnific isard de llar- Cap
les bornees que erraren --ion sort
gues banyes. El seu contingut, total- nostra!— l'objectiu cereal. I al cap
ment ioaddil, da aeament interessant; de poc ve el moment emocionant.
la manca d'espat ens impedeix de doLa carretera contnua vorejans el
nar-ne un extracte tan ampli com riu. Peses ei caneó pren un cami a la
merare Inicien ele t reballs uns poe- dreta que s'endinea pe/ llit del riu i
dirigeix al pont. El cami estä asmes i prosa de Nep. Modest Nay. El es
senyalat. no tan solarnen'.. per les rodoctor Peider Länsel publica un docu- deres dels camions, sine lambe per
mentat esludj "En pro del Romana clots de bombee d'ateació a banda 1
com a quarta llengua nacional suls- banda, taiment com si esperessin
sa". Es un vereable treball històric planter de plàtans per a fer-ne ja
de la labor dele pones 1 patriotes una rua es'able. II tanmateix.
fragilitat! ;Qui sap ei al cap damos
reto-romans ¡ bUi., 505 fins a obtenir
tornada a quedar interromput
que la 'lengua relea fos reconeguda hores
el trànsit per efec'es d'un bombarI oficialruent proclamada "Quarta dee!
llengua nacional suissa" pel Con-sell
El Pont! El cernió entra inalestuós
Federal Suís, 1, per trine in'roduida a pel pas de la dreta. A l'eequerra quela Constitució federal.) Hom recordará da encara un pas igual. Mig colgadas
la modificadó consegüent deis articles de fang i aigua, horn hi veu elsceres
degueren ese inutililzades per
que s'hí relaclonen, (Art. 107 116 de que
l'explosió d'un artefacto calgut d'enla conetttució federal). HOITI recordará lene Cap al !Mg hom s'adona de
que la vo : ació federal del 20 de fe- l'anidada d'aqueet Ebre i instintivabrer de/ 1938 per a proclamar el reto ment hom pensa en l'operació del 25
romit quarta llengua nacional etüssa, de jutol. Quan s'ha acabe el pone
done el resultat següent: a favor, hom no pot menys que sentir-se ja
banye, de les virtuts heroiques que
572.000 vots; en contra, 52.000.
sesan guanyal afanyosament tots els
Conté, a Inés: Poemas del doctor P. combatents ita l'Ebre. Des d'acidell
sonder, 1 de J. Luzzl: trebalLs literam momen t nosaltres formern nart de llur
de L. Ieun 1 A. Klainguti; Anton De- familia 1 Iluso victòries o nurs derrorungs; Tumasch Dote De ciencia: doc- tes ens seran comunes.
L'entrada i el pas per Móra d'Ebre
tora G. Vencen Puorger. D'història: de doblement depriment que el pas
per Móra la Nova. Aci el caneó pas.
Maria ele Planta. Blografies del docsa pela carrero estre's de la pobladó
tor Robert de Plan t a, pel doctor Are
et cal vetllar per tal que algun cacirca Schorta; de/ president Andreia ble trence o la reLea d'alguna fMestra
esbotzada no es malmet¡ e fíele.
O tee', Pel doolor Andrea Griech. Arti- Móra d'Ebre ha estat brutalment bomdes necrológica de Chaeper Po, pel bardeJada. Heus ad 1 allá quelques
traginant modoctor Andri Augustin; de Mark Hun- /Iones i liornas d'edat
bles ara que encara estats a cobert del
de per Enrico Tung. El report del Dic- peal de les ales negree La bona gent
donad rumantsch grischun, pel doc- voten salvar el nue puguln del seu paIn moral en peral de desaparetxer sota
tor C. Pult 1 Pel doctor A. Schorte. ve- la violencia de lee explosiono morle
nen en darrer lloc el report financer terco.
Passat el poble, la carretera contide la socie lat , registre de sexis 1 no- nua ampla i ben conservada, Un reves socials. A mea de les duda-cantes Sol eme diu: "A Gandesa, 22 quitóProsee:eta. El cernió pasas
quaranla páginas del volum, hi ha di- metres".
brtmzent, deixant cada vegada mea
nombrosos t compactes, acantonaments
versos gravats sobre paper
mater:al 1 personal. re nostres
Lee hores greta que vivim no han de
ulls miren cada cop m'ab me aten.
de ter-nos oblidar del noble poble ré. ció. Arme c aber fixament que cerquen.
tic. 1 ele afeccionats a les bellas Ile- La hietóritt de gestes heroiques Ilegh
des a la premsa ens '6 obsesionare.
tres trobaran en el volum LII de les L'Ebre da per a nosaltres un Somni
-.enrielas", les primtcles d'aquests be- euperat per la realitat. I ara anern
a v.ure aquesta relee!
lla llengua rontruts germana del ceLa caravana s'atura set gullennetres
endins, Salacot amb les carnea entutale.
mides.
¡'cm cara llega per la son
R. F.
pamela ¡ per la eltuació. Na, sabem
ca p a on d rleir-ne. Un xofer. davant
-so nostre anoram ent. que el destorba
de mateobrar. celda:
GENERE! DI PUNT
. Ff1 Qué fe,,
re"
s'ofereix HIN:emir 'torreta fin le de '--e eee cnear‘ 1,'a-- t'•
is ylanló re 'rimes e een.rt
Punyft, mella priieliett
!nema!.
som R tres b eta deenres
Part. manjar i eutl ;Podes'. ',A- e n e ee tele r e -Md e lv, t rontlitnat
chure A. C., Verdaguer, 8, Cal- de les noa res beirrtes ens ho confirma.
dele).
a•
P. MAÇANA

cu Mussolini, per0 després de Muse
ha quedat decebut, 1 ata ere'', per be
que no ho declara, que les dictadures
són la peste I que Hitler I Mussolini
obren de mala fe. Tot i aixú, 'Mi de
Kerillis conserva un ces "penebant"
per Franco. Un ale impremeditadament se stunä moralrnent a la seva
causa alai que aquell se subleve. Ell
fou l'iniciador de la subscripció per a
prcsent d'una cspasa al traidor
Moseardó, No creiem que De Kerillis
senti avui la p latel:ea simpatía envere
Franco que en els deis terbois del 1936;
no distant, li tosta de rectificar. Es
incitaut-lo que ho faul que Emill Bucé,
el gran enainerat de la cauea republicana, li escriti, des de "L'Ordre",
la Iletra oberta que traduim a contl'menú. Lleglu:
"Eu els dies ombricols I dolorosos
del setembre passat ben demostrat,
amic Kerilll, molta clarividencia pronunelant-vos, amb gran cblera dels
rostres alees patines, a favor de la
resistencia contra el "Drang Hada
Osten". N'haveu demostrat encara mes
ame reconeixent que os beu deixat seden, com els eostres amics, per Mussolini, roan la guerra d'Etiopia; pel
Franco quan el seu "pronunciamiento".
Pel que fa a Mussolini, aquest reconeixement us és molt fácil ara. Que
no costi una mica referent a Franco,
ho comprene peral no poden escapar al
castre destf. La reputació que bel.'
guanyat us obliga. honorant-vos en
gran manera. Ningú no us compren.
dria st una altea cegada poséssiu resoltament l'interès nacional per sota
dels yostres interessos de classe o de
partit.
¿En quina tribulaeló de cor i desperlt us trobeu? Als que un diuen
raonadament: "La cletbria de Franco
representarla la vietbria del feixismo
a Oecident i san atot colossal en el Joe
dItälia 1 d'Alemanya quan es plan.
tejará el problema de la Mediterräola", Ui acontentelt amb respondre:
"Jo no nego el rlse: es perfeetament
possible que el general Franco esdevingui de grat o per torta un instrument deben en mans de Mussolini, pera
no cree que el millar miel& per a
Franca 1 Anglaterra d'escapar a armesta aluenga temible sigui d'empenyer
encara mes el general als bravos dels
atines, sitió mes aviat de maniobrar
per intentar que se'n desfaci." Aqueas
ta resposta, amic, no pot satisfer la
costra inteHigincla politice. ES una
desteta, una pobra desteta. Anglaterra
i Franea s'han esforeat force per retornee la seca llibertat a Franco, perei
ba estat co S'ha ncgat a retirar,
com Ii demanaven, els estrangers que
combaten co els seus rengles. Naturalment! Sense ello, /lamia tot seguit
de deposar les armee, 1 és la prora,
dit sigui tot passant, que no pot presentar-se honestament com un alliberador de la Peninsula.
SI mis permès de parlar-vos amb
tota confiau, Kerillis, us diré que co
el preces espanyol, la falsedat de les
rastrea premiases hacia d'arrossegar
fatalment la de les vostres conchn
(ions. "Si la Prevea. del 1936 — escrlviu —bagues compres els seus eeritableo interessos, /lamia obrat de la
inateixa manera, i hauria donat en
aquella hora el seu ajas a Franco en
ple acord amb Mussolini i Hitler. No
hi liarla millor manera de tallar-los
l'herba sota els peus, ni per a restablir la pau, ni de desembaressar-se
d'una enorme preocupació respecte aleo
nostres comunicaclons mediterrenies,
s Però aneu a demanar al Front Popular de sumar-se a aquesta elevada
coneepeió de !enteres nacional?'
No barregeu, fen-me el favor, anile,
el Front Popular en l'afer. Totbotu sap
que Daladler no es va resignar sind
amb gran pena a la politica da no intervenció volguda per Blum. Si els
caps comunistes l'amistat deis quals
cercara aleshores no Jutgessin millar
callar, poeirlen testimoniar-bo. "Jo sale
jaeobi — deis aleshores—. Jo ita vull
una tercera frontera hostil". Pera, passen). Era Impossible que abobares
Franca i Anglaterra obressin com yes
voleu, KerIllis per diles raons: primer,
perque elles san respeetuoses del dret
de geuts ¡ 110 podia daran que els
'nasas pel cap de sostenir. contra un
Govern amic, un general rabel; deslindo, perque aquest general, ja abans
d'aletear la bandera de la reviene, estera en conmina anal) Alemanya i
lia. EI 1923 el senyor Burbach, cap
dels agents nazis de la Península, e stara ja en contacte amb els militars
feinstes espanyols, I el 1934 Mussollui
es va comprometre amb Goicoechea, el
lider monerquie, a proporcionar-11
nivt mil fusells, diners I, en Si, tot ello
que els feinstes necssitessiu per a
consolidar Une dominache
"Si vollem, afegiu T6i, fíenle que
França preugues partit per Franco al
comeneament de la recoluclO, no es
solament pergue representan la causa
catallea I anticomunista, sine perque
estimava que calia a qualsevol preu
impedir-ti que caigués en l'Òrbita de
Hitler i Mussolini". Ja us he demostrat que era Impossible, šdhttc pagant
al preu mes alt, impedir que Franco,
segons la vostra expressid, "eaigués
en l'Òrbita de Mussolini i Hitler", perque la seca adietó baria estat concertada amb aquests senyors de la
guerra, i, pel que toca a l'anticonmnisme, no us de pas d'ensenyar que
serveix de cobertera de totes les empreses imperialistes, alemanyes i Rellanes. Cal recordar-ros que el 1036
el partit comunista no tenla mes que
catorze representants a les Corta. Ab!
Certament. 111 va haver al princlp¡ de
la revolució espanyola torea atrocitats
comes« contra els ministres ese:eles.
El famitisme aten 1 el fanatIsme derot l'ajunten en uqa comuna finolis
nimia a tot arreu„ i sbretot en pai.
tos d'Inquisició. Els "franquistes" no
es van privar pan, pel seu cantó, d'ordenar afusellaments de apenan', de
eapellans l'aseos, fldels a la Repdblica, que garantir' Ilurs llibertats reglonals.
eo que no sabeu,
Sie la publierie de l'Encielica del
Papa centra el nacional-sodalisme ha
eilst intcrillta pe! "Gocen" de
Burgos?
"HI ha, diem un coninnt d'elemems
que permet fundar nos politice francesa a base d'un acord amb Franco."

camp de concentració nazi
feixista?
Ea ai

que

el

sea origen provee

dament Juez, ex p oli a al
g e neral laceidei
A la zona facciosa comenta a parlar-se de prendre mesures contra els
Jueus. Els feixistes espanyols no podien doses' raenys que llurs coHegues
italians 1 '.Cmaflyo. SignIn eatblies o
so tots els espanyols d'origen Jueu
sentiran el pes de la justicia totaliaria. Es una manera cemoda de
desfer-se, despees demteer-lo reme
de Joan Marc i d'altres financers de
la rebeHló. I àdhuc del metete Fraile°, que és, lambe, d'orlgen bese Com
AS sabut, no hl ha necessitat de practicar el calle mosaic per a éster objete de meló, n'hi ha proa amb
portar un cognom n'en o tenlr-ne els
trets fielontsmics característica. Des
d'aquest doble punt de data. Franco es Jueu.
Part dels ;unta expulses d'Espanya l'any 1492 anaren a riure a Salenica i a l'Europa oriental. El que
pennet identificar els ineus espanyols
per llurs cognoms. Sobre aquest particular va publicar un Ilumines estudi
el sabi espanyol Menendez Fidel.
Cercant en els arxius dels juens residents a l'Europa oriental el decora Franco apareix repetidament.
Als de In chite de Dubroneick abunda extraordineriament. Per exemple:
en 1572 hl havia un tal Abraham
Franco, comerciant de cuiros pelle
En 1667 fou lliurat un passaport a
110 tal Israel Franco. El mater any
moren a la mateixa ciutat, a canseqtienela d'un terratremol, 19 Jueus
o 20 jueves, i entre ella hi s ha
Aaron Franco i una Sara Franco. Els
noms de Jeep Franco, Daniel
Franco i Joseph Franco figuren en
un contracte de matrimoui de l'any
1641, ale com el nom d'Ester Frco. nascuda a Coen.
Si haguessim d'anomenar les vegades que el cognom Franco apareix
eis les llistes de les comunicaeions
Jueves de l'Europa central, ompliriem
moltes páginas. A Bofia, a Anvers, a
Constarle:noble, els cognoms Franco
do dels mes freqüents entre els Jueus.
Cercant en les històries i fets del;
jueus a Espanya, ens trobem en
temps del senyor Alvaro de Luna ,
anea un doctor Diego Gonzilez
Franco, jueu contera, que formava
Part del Consell Reial de Cassette.
En les lluites hagudes a Toledo, entre els Silvas i els Ayalas, topem
amb un altre Franco; el Ilicenciat
Alfons Franco, poderes ,ueu convers, que recolzava els primers, Peal on veiem una gra n abundor de
Francos és en el celebre pronta anomenas - Del Santo nifio de la Guar-

dia", que, en dir de diversos hiatos
riadors — etariana, Amador de las
Ríos, Altansara fou el principal
motiu de l 'expulsió dels jume. Diversos d'aquests eren acusats d'haser sacrifieat un infant, en horrible
missa negra, com a submitució, al SR.
crifici incruent del Crist. Com a resultar d'aquest proas, bree
mats eins, el 16 de novembre del
1495.' a Avila, vuit jueus i conversos, entre els guata hl havia Garcia
Franco, Lepes Franco, Alonso Franco i Juan o luce Franco.
Llegiu ara el que ha estat publicas en un estudi a la rev is t a " Europa" sobre les c a racieristiques físiques del general subleve:
"El tipus (isla de Franco és netament jueu, exi com el deis setos
germana Nicolás 1 Ramón: nos gros
i hebraico; ulls negres i dolcons;
tendencia a l'obesitat; cap mate i
bru; rabel l negre riese. Fins el seu
segon cognom, Bahamonde, és tenbé jueu espanyol. com ele Barahon,
Bahani, etc. No es el cognom Fran
-ce,dislnatgjuqepodriem anomenar aristiserates. Es un
cognom de converses humils: tos al
mes arriben a Iliceeciats o a escriptors modestos. Els COVIOITIS illustres
pertanyeren a aquelles families de
conversos que s'estroncaren en la
noblesa espanyola. la sang de lea
quals. per tant. este molt barrejada
amb la d'Israel.
Els documents que obren en els
arras, i els antecedenes histerics
que es recullen en aqueas artide de
La resista ''Europa", demostren que
el senyor Franco és jueu per aquest
cognom l pel de Bahamonde.
També era espanyd, puix que a
Espanya no s'ha negat a ningti la tal
condieió pels amas origen'.
El senyor Franca traí Espanya.
Juré fidelitat a la República, i
féu traiclii. Jurä defensa:: la lategritat de la seVa patria, i es collocä
com a funcionad dels invascrs.
El senyor Franco, descendent
d'humils jueus. e'oblicla del seu origen. com s'oblidi del que hacia purat. 1 per a esvair tosa ombra de
duhte en eenim dels seus amos, per
a congratular-se amb ells, comença
a publicar a la premsa que lt anearreguen editar a la zona enraida,
amenaces contra els jueus, dent
"que l depuració serk ficil i ergest e
Traidor a la sera patria! Tratdot a la seca raça!

ANECDOTES TOTALITARIES

Les Comarques

Se n'expliquen tenses, d'histbries
feixistes, que mal no s'arriba a saber quina és la darrera, Aquests dies
n'hem sabut dues. Les coneixeu? Sic
No? Aquí les teniu:
El iill del Duce es vol casar. La
seca escollida reunex totes les qualtats. però.., A Musselini Ii agrada
casar be la seca descendencia; ho
dissimula, no obstant, tant com pot.
¿Qui ignora, perb, que la grats fortuna del cornte Ciano da deguda a la
gran fortuna del seu pare?
El liii s'explica davant del pare:
" E s una noia com cal, instruida. dócil, plena de tendresa, peral de familia modesta, ja ho sé".
El Duce, enrabenat: "1 tu, de qui
et penses que ets iill?
—Oh! — exclama el noi
jo sóc
el cunyat del comte Clanes.
1 ara Faena:
L'alcalde d'un poble ¡tallé a a és.
ser preguntat per un dels seus administrats respecte al significat de
la paraula autarquia. L'home no el
sabia, perú promete informar-se, En
anar a Roma va visitar un dels peiaros acosos del partit, Al Ene' de
l'entrevista va formular la pregunta.
El peix gros es va gratar el cap.
Després. portant l'alcalde fins erran
del baleó, li va preguntar: "Què veus
ad al davant aturat?" "lin autome.
bil — va fer l'honre". "Dones be —
va prosseguir l'altre sense autarquia, dad un any veuries así mateix
cine automòbils; en canse amb autarquia tn veuräs cinquanta, i d'aqui
cinc anys. dos-cents'.
L'alcalde havia compres. En arribar al poble va cridar el seu administrat a l'Auntament. L'acompanyä
fine al baleó. "Què veus aturat a la
placa?". L'altre va mirar; ti havia
un pobre — "Un pobre" — va die
L'alcalde lit' aleshores, amb aire de
trioniír "Ara sabras que vol dir autarquia". Sense autarquia dad i un
any veuries en aquesta plaga cinc pobres. mentre que amb autarquia en
veuràs cinquanta. 1 d'aquí cinc anye,
dos-cents.

TARRAGONA. — Uns selles de la
carie:era de Barcelona, «rana a l'o
-braquevdntaerlJuntade
Defensa Passiva Local en la cons truee16 de refugie , han fet un donatiu a
apesta de la quanti st de quatre-centes pessetes.
— Patrocinactu pels &mies Cae
quers s'estan organitzaw unes cantina; per a infanta de 2 a 5 anye.
te C1111, la Conselleria de Cultura de
l'Aiuntarnent.
— Ha cessat en el canee de director de l'Escala de Capacitació Politice
i Militar de la 46 Divisió, el espite Uds
Puig 1 Sanchis, 1 ha estat nomenat
Per a substituir-lo el lambe capità Anfoni Samsó Hueso.
9
Avui, podeu adquirir
el número 30 de

ei magazine <natal& que
Ja a'ha fet Impreaclndi.
bla a tota llar. catalana.
En aquest número ¿'astil, que,
com tots, podem qualificar de
sensacional, per la varietat i l'in_
tares del sen text escollit, podeu
Ilegir-hi:
MACIA: uti heme, un cap, una fe,
per Josep Mt Francesa
GUIMERA i MARA GAL L, per
Enancase Pujols.
LES IIIPES SOBRE LA NEU, Per
G. de Cremoncourt,
EL TIGRE DE MR. PARLENTIDE, un oculte inèdit de Saki.
LLOTGES MERCATS, per Joan
Amadas.
BARCELONA VISTA PELS ESCRIPTORS FRANCESOS, per
Sebastlä Gasen.
ANYS ENLLA, AMB ENRIC MORERA, pe? Batel Moragues.
El Ilenguatge de les cames; llores de guerra: Vida Privada
d'Espartero I d'una eriolla de
Bolivia: La injusticia de la jes_
(fria; Deu dies de politice: El
teatro per 'ora; El trienal demócrata a C.alifórinst tornar*
e la vida un homo innocent
Caparro!) de eascavells, m'alba
en un Rete; !actos: Mota cree
nata, efe.

Quina? Jo no en veig cap, menee el
general rebel romandrA sota el Jou bitlefa i Mussolinil, 1 els seus &des són
futiclents per a persuadir-nos que pensa continuar- hl. Ningt1 no tracia amb
• presoner, i encara menys amb un
presoner que al bono 11 ebria la
porta no mareada.
No hl ha mes que una politica per a
Franea i Anglaterra, respectuoses de
la independencia de les naelons, curosea de Ilurs propia interessoa mediterranis titals, que es retiumeil en
apestes paraule.: "Espanya per als
espanyols!" No bi ha d'haver Roemes entre Franco j Negrin. Cona ha
dR aquest darrer, ala espanyola assenyats per la mes atroç de les guerreo
ciells, s'entendran be entre ells quan
els alesaanya i els italiana hauran tor- 3MC33322702i9M33133332agiMEE
ne a Iturs tespectius pesca amb tot
el sen sagnant bagatge militar. En
abandonar Benes, bdu perdut 33 di.
visions tlequea; 'perdrem SP divIsions
espanyoles abandonant Negrin?
esta planteada la tillesti6, BertIlist

Repetiu: Un número
sensacional._

