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Presentació de les cartes credencial: de fit: nostres sedal: han relee els atacs
de l'ofensiva ita- l'ambaixador francès al cap de l'Estat enemics al sector de Coguil. Prop de Pobla

Caracteristiques

liana

"Desitjo que el poble espanyol torni
awai al seu gloriós destí pacífic, i
que amb el restabliment de la pau
pugui tornar a trobar la plena !libertar, digué M. Jules Henry.

"Que ei món laci el què colgar pel
restabItment del Dret a hspanra,
i deixats el* espanrols en (libertar
de ter-se la guerra o d'ajustar la
és segur que no guerrejarien
més". cosztestä el senyor Azafia:

de Oranadella sofreixen usa gran quantitat
de baixes

'ofensiva empresa per les trepes invasores persegueix en
el terreny polític due finalitats: la primera. d'ofegar per
l t
miaja. d'una intensa activitat bellica el malestar que reglase a la
zona dominada; i la segona. la de
Palau Presidencial se celebrie naeut a quia gran de sublini sacritici per a nii poble lliure. La que uns i
crear una situació tal. en l'ordre alele- al mate la solemne cerimònia de han arribar aquestes qualitats —, per a abres hem anornenat, no sempre amb
"Neaserschmidt"
estat
la
presentado
de les carees emiten- nosaltres Franca expreses el Inés alt propicias, guerra civil, estä extiugida
internacional, que obligui mister
•
del ami ambaixador ac rranca puut Ile maduresa a que ha arribat en eu ele 5C 135 mòbils, perque el terrible
Talaba
el combat fortament prop de Pobla de Ora- "
DE
LEST.
-S
Continua
amb
gran
doläncia
Chamberlain, en el seu proper •dais
FRONT
Espanya, i. jales Flenry%
recta!, moderna la clvilitzaciö europea. expedment d'aquests trenta snesoe
nadella 1 de Bisbal de Falsee, on els !ri man mamut
viatge a Roma, a emmotllar-se als
5.1 nou ainbaixador de Franca ar- grima a la sensibilitat exquisita, ma- condueix, adhue als mis violents, a ab- le les tones del Segre !ofensiva de les foses al serre ertraordinari nombre de balata.
hulla mb extraordineria brea a
punts de vista de 31ussolini t'efe- riba al Patata acompanyat de lintro- cerada per Ferperlincia, Lque ea tra- jurar de cert nombre d'errare apassio- de la Invasió. aEa
Els nostres aparells han bombardejat i ametrallas arab
Serra Grossa I les immediaclons de Cubelle, en les
renta a la qüestió mediterrània reactor d'ambaixadors, senyor Rivas dueir en usa mis profunda compren- 111 n 8, eat1511 de la disebrdia nacional. -pastees l'orees resisteixen la intensfestma press16 rebel. exactitud lides, coneentraeions 1 cara:unes de camions
Queda
la
incasiie
estraugera,
anie
abCherif,
i
del
tete
seguici.
La,
comitiva
sió
deis
valore
nobles
de
la
cida
haoccidental.
fortament protegits per artilleria, aviad() 1 tases.
amb torees. I han incendias alguns rehkles. De tornada
seguida de l'escorta presiden- mana. Vocació de la Bepablica Espa- ocas de la guerra. SI el zuda sencer.
Al sector de Cogull els soldats espanyols han rebutjat
La situació a la zona facciosa anava
•
amb el seo cap, el oomandant nyola Ita estat i eegueir essent que Com acabe' de din-me, senyor ambai- rotundament una regada I altra els ataca dele- invasora. d'un eerrei en qué loaetrallaren eficagment concentrahavia esdevingut particularment *rendez, a Seerep.
reidor, 1 lo bo cree, desitja ardenta- Després eastoeissioss &watts sobre li ceta 420, lene- caeos enemIgues entoldaren combas amb els caces estranel coucixement 1 reSproca
delicada en -eles dies que precediComponien el seguici de M. Jales d'ambeiús paisos no quedin est; rils, tnent la pacificarle del mcu palote, min aeonseguf ocupar-la, brillantment recuperada en con- gers 1 abateren 1711 "Metsersehmidt".
ten l'ofensiva en curs, car les des- tienry, M. Fourques Dispare, cense. sine que fructifiquin me obres de pau, podré formular ela meus rota parque tratac propi.
ALS ALTRES FRONTS. — Sense noticies d'inte4s,
nabo, personifIcat en els seus direcavinences entre els diversos /ludís Iler; M. Franctort, secretari; M. Mon- per a beuefitc ne to:s dos i salraguarda el
tora responsables, hafi ele neeessari
jou, consol adjunt; 111. Rivoire, cena- de Ilurs interessos naclonals.
das sublevats, per una part, el sol; coronel Moret, agregat militar•
Molt oportunament, senyor ainbal- Per al restabliment del Dret a Espadescontent entre els que per fi tinent Maricas, adjunt a l'agrega; radcr. beu recordat que els comen- nya, que seria acabar amb la inrasid
s'han adonat que del que en rea- militar; coronel Quir Montiollet, camelas de la costra carrera passaren del liasen sJI, debilita els espanyols
litat es tracta és de convertir Es- agregas d'aviada; comandant Mon- a Madrid. guau Franca, martiritzada, en libertas de fer-se la guerra o d'asofria una invasió estrangera. Amt, la justar la pau, de segur que no giterie•
panya en feu del totalitarisme llec, agregat naval, tinent Andrieu, Incaild
¡ e l manid els pateir Espanya. Jaleen ntés.
italo-alemany, han arribat a crear adjunt a l'agregat naval.
Al vestíbul del Palau lores rebate Seguranint els espanyols d'aleshores
eRESENTACIONS
tina atmosfera irrespirable a la pels secretaris d'ambaixacla ,,,afectes desitlaven amb ansietat la concluslá
El nou ambaixador de Franca erezona rebel. La represa de les ope- al Gabinet Diplomàtic de S. E.. sc- de la tragidia que eusangouara
p
t
r
d
costra pätria. Afegeixo, com un re- sent %el seu seguid al President de
racions ha estat emprada com una nyors Domenchina 1Solsona.
cord ele la mera obserraclie 1 àdhuc la República Espanyola, el qual, al
Immediatament
el
%a
ambaixador,
diversió per a procedir a un gran
s
.
de la meva activitat pública personal seu tono, fin la preeentació del seu a
nombre d'afusellaments i de de- precedit per l'introductor d'ambaixa- d'aquells temas que, si no tots, la I t . Jules Henry.
senyor
Rivas
Cherif,
bu
predora,
crescat
no
deSitjaven
tencions, i ha servit perquè, final- sentat al secretad general de la Pre- majoria del; espanyols
Despres de 1 &lectura dele discurment, el comandament halla, es fes sidencia, senyor Bolívar, i seguida. per a la Franea envaida una pau a :os conversaren S. E. el Preaident
qualsevol preu, sind la pan fletarlas& de la República, el nou ambaixador
ll
i
.
erre de la direcció de les hosti- ment pasar amb el seu seguici al saló a qué la causa tenia dret. S'esdeci,
Franca, M. Jules Henry, i el miDuraut la uit última ten cate propi a:ion -semi( abatre Ilur base (n • Mallorca han' bombardejat els barris marilitats. Franco s'ha trobat impo- d'ambaixadors, on hi havia S. E. el senyor ambairador, que tots aquells de
President de la República, en compa- que mantenien aleshores aquella posi- nistre d'Estat.
en corabat un hidra alemany que bembardejara pobles tims de Valencia.
tent per a organitzar aquesta ofen- nyia
Terminada la eerinsznia s'organitzä
del ministre d'Estat, senyor AlBarcelona ha estat objete de quarre agressions aeries
del sud de Catalunya. Varia enemic era un
siva, i és per stixb que mentre varez del Vayo, l'introductor d'am- ció són els que acui defenseu la Repú- la comitiva en la matexa forma que costers
"Heinkel sP". ,X seus quatre tripulants, de naciona- per l'ariacid italo-alemanya. dlrigides dues d'elles deliblica amb les armes a la tila, o la go- a l'arribada, ¡ Id. Jules Henry,
10. V. R. A. dirigeix la repressió boixadors; el secretari general de la vernane,.0 la representen. Aquesta es,
lisas alemanya, riaultaren.morts 1 es retal la sera do- beradament contra el centre raen' de la ciutat. Cinc
a la reraguarda, les tropes italia- Presidencia, senyor Bolívar; ele se- dones, seres d'anaks, sensor ambaira- panyat de l'introductor d'ambaixadors, cumeataeld.'
?oren ricollides ciri inateir municione de trimotors estrangers han bombardejat a les 1930 hores
senyor
Rivas
Cherif,
i
voleas
per
l'Esla
del
Gabinet
Diplomatie
i
dar, no solament per a la costra per- corta presidencial, tornà a l'ambai- l'armament marca . -Ebeinmetall-M'erke" model 1948, de el esse urbä en mple trajecte de diversos quilemetres
nes actuen coto a tropa de xoc. cretaris
Camb
el
Militar,
cornposta
pels
sed'extensió. contra el qual han llenes explosius de gran
va
implIcit
sona, sind per a tot el que
Pera cap d'aquestes mesures, que
earacterIstiques especiefe. • s.
mida de Franca.
. . - . pes. Pins al ruoment han estas recollits 26 mores i mis
nyors Carlee Masquelet, primer cap:
la vostra elevada missió.
no sereeixen me que per a confir- Praneese Matz, segon cap; els coro- enAgradas
Arni al reste- eilc trimeteti hallen procedente de de SO ferits, tests ella peranyents a la població dril.
En desfilar la comitiva pela carrera
i c6inparteiro, senyor ammar la invasió d'Espanya pels nels senyors Juliä Fertiändez Q uin baixador, els copees vOts per la pa- de Barcelona, el nou ambaixador de
-tero,FanAlbgRid,. cificaseel'espanya. Una paunfaemeal, Fran ca fon ,ob ecte de vives manifesitalo-alemanys, serviran per a deNOTA )
DiCielAL'Al,. C KIJ
DE GUERRA
el cap de la Gas:- una 'pu'.espn y ola, d'homes. lljures, Mejora Icsigiestia.
turar l procés de descomposició fred Jiménez Orge ttinent
•
coronel
Via
Presidencial.
dia
la'
orla
que fa temps que co ya a
queira; el tinent coronel senyorJoan
- .
rebel. i que en els darrers m'esos Ayea, i el capit de corbeta senyor
a'ha infeudat àdhuc en ele rengles Gumersind Arearate.
Pr;vies les salutacions de protocol,
de l'exèrcit que es va sublevar.
tar el
Ningú no creu ja a la zona fac- nou ambaixador de Franca fle
següent:
ciosa. tret dels que hi estan direc- discurs
M.KLES HENRY
tament interessats, que la guerra DISCUBS DE
"Senyor
President:
d'Espanya sigui altra cosa que
Tina l'bonor de Ubicar a la Venza
l'obra d'uns empresaris, si que Excellineia les Caries credencials, per I excita lo fieraguarda • imitar-los per contribuir a la
s'està realitzant a l'esquena del po- les guata el senyor President de le
victbria,definitiva de la causa per la qual
per
La primero
al
i
a
ha
del
ble espanyol per uns infrahomes, Repebtica Francesa ha tingut a >S
Erpena, desposas al mielen aaldfiel,
Yesera
de
la
acreditar-me
prop
de
hi.
facilitat
la
nota
se.
L'Asabais
crueltat,
assassins
monstres de
amb to restoicisme • que ens obe.
l .
i
ceklencia en guante d'Ambexador güent
entre elles la de
dones i infante, que es complauen Extraordinari i Pleninotenclari.
nostra condició de catalana,
%ga
a escollir dades com la d'ahir, Sólida Migalas esplrituals 1 temporals
ó
municipal,
cene.
amb la contienes absoluta que mal
"La Corporact
lo divisió littorio este: fora de combo
teisisme no podrä venre realis
darrer dia de l'any, per a oferir uneixen desde fa segles la nació escien. dels transcendental% ntomenta
feixisme
Hlsque
estem
viere,
en
qué
el
que e1 del coratge en l'Etérei fe que
la
n
vid
francesa.
La
el sacrifici de llurs vietimes inno- panyola I
da.
tata eis seua Ja fracasaste proa.
invasor Pea els Mis I el destg
tbria i la eeogratla, la doble eomuni-,
cents als déus bärbar g que armen tat
sjte d'envair la tanta catalana. En
medltgrränia t atlintiesLsals mea
munt la terca eatalana, deetennant
procediments
el seu brav.
listics
adreear.se la Corporaeló Municipal
alta records de l'art i de la Jineta.
431a sena caractede barbarie, &cerda,
El 23 de desembre, l'enetnic, da- en el si del propi teme facetas; re- cundan!. els no encoberis propases de
Mussolini, en el sets intent d'es- tura, tot acosta els nones des robles.
de destrucció 1
a repintó pública amb aquest mo- vant les presses amb qu; l'obligaven,
naval el seu material, com ho prova les potencies totalitàries, han deaferd'ahlr,
devenir l'amo de la Mediterrània, La paraula Espanya is mitre nosal.
en ans ió celebrada el die s del
ta'. no té altre obJecte que el d'es. a l'exterior, la negativa de ronces. la realitat alhora que ho Justifica la mal squests aova ofensiva »use elals nost res german
tres
sinbnim
de
noble
i
de
magnaniadreear-se
la
guerra
esterloritsar
en
nom
de
la
eintat
t
de
tre resultat fina atrui que at-ancar. a
si6 dele • cfrets de belligerincia, per preinsa alemanya: 1 riforeat . considefa jugar actualmen
front trametent-los en nora de la
per tant, un gran honor reBarcelona &Pa que esta en el cos- 1 una banda, i per l'altra, les imposi- rablement en artilleria, lance i aria- fosa> de devessall de tones de metrspanyola, l'ofensiva del Segre, el mitat. Es, Franca
sobre el vostre
ciutat de Barce f ona la mis efusIca
presentar
en l'anima de cada ciu tada. Ja que cions d'Italia amb vistes a la provaixells
britànics,
en ¿actora peana o poc vetes;
Ila,
cid estrangers, ha empr;s la batalla
felicitarle i expressar-los radmiraelé
bombardei g de
Sento més aquest honor perquè fou
de/ palriotisme dels bareelonIns cal
Raspear quasi toree mea uvas reserve,
pera confedncia de Roma, aisi cm
ent, per
la campan y a d'insults que contra a Madrid, fa vint anys, on debutara
esperar que, en totes tes erentuall. proiundament preocupas per la seva mis dura de la guerra, en desesperas absorbidas per l'exemple admirable de
que Ilur heroic comportam
bé que esperat I posat tothora a pro.
dIplomittica. Franca es
lata que e. poguessin produlr, ea cada dia mis delicada situació inte- i últim esforç.
la.noetra resistencia i conduir la baFrança instrumen ta la premsa fei- en la carrera
"a, ha "Ingut a r etenstar una regaHa correspost al cos iitalie • en lt
cobay a aleshores molada per la
xista, la denúncia del pacte Mus- guerra,
comportaran
ami) aqueis senior I rior, no sense serioses vacalacions
talla , assegurant-la en la seca usenda mis la amilane& absoluta de la
i
el
pable
trances
ferit
per
la
.
rariaeiii
del
primitiu'Pla
d'operaeion
s
chi eatrattirica 5 en l'aphoacie
eoperit de surgid que les cerums. degudes, mis que a l'estat desfavoradefinitiva vieterla de les armes resolini-Laval , les suposades reivin- invasiú. No oblidaré ma¡ la simpatia
que
li
reservaba,
ceno
habitualrnent,
la
principia de rare militar, a leeteril Sorandes impooin, i sensPre amb
ble del temps, a la maduresa a demedicacions italianes. com altres tante generosa mostrada Ten Franca per
pubilean es. Els nostires combatents,
convicció que contribudeen a la gubia en el prevés de descomposició falaguera missió d'explicar lexit, tu. ceJernent d'una Unas, tiránica de dat.
que
amb
tant
de
braie
i
tremp
deten.
per
a
crear
la
tensió
neEspanya, alliberada del cataelisme.
factors
definitiva vletitria de la flirtea sao - de la seva reraguarda, que arribava a perdeste com mai en armament i co- gast,
egre i de l'Ebre
sen • les libes del S
mande pel general Gambara, recentcessistria a fi de convèncer mister Tosa els espanyols anhelareis que cesMi, per Catalunya. per la República
Les jornades de l'Ebre, recroduides
tralluir. se per contagi, amb simpto. ment aseedit en presa als nanita que
catalan a , oposant -se a l'a▪
terra
sés
l'horrible
tragbdia
que
ensangonara
en la eleva violencia, es reprodueeeen
I per la LlIbertat,"
rnie,
si
Sien'.
Chamberla in que cal accedir a les la terra de Franca. ; Qui Mhavla de
i
manifestacions
malt
alarmante,
nta
Fene
5
Me
Valle que inte
el
aeu
Gevern
Ii
reconeix
a
Eepan7a,
i
superen,
rnultiplleant-se l'heroisme
pretensions feixistes. tant en el que dir que din anys més tard hauria
eamen t vénen a posar de relleu 11.11s
destruir a conectincia, irrómpent en de la infanteria espanyola que atece.
" arada mis l'eficlinc i a da l'Exereit
afecta a les pretensiones plante j a- d'expressar al meu /fea 1 Espanya
les feraces terres de Catalunya ele atura i captura amb bombea de mi
Popular, en l'ordre moral sin la terdables residual % que poguda abrigar ala tanta nalo-germinie; que resistes
des a Freno com en el referent aquests sentiments de dolorosa simpamine& que totes les tendincie a u 091l'escepticisme internacional sobre la arrapada . al . veu solar patri, bombos.
al reconeixement dels drets de bel- tia ¡ que els mateiros ved% l'expressia
'
i
progrsmes
ismo
particular
nlons.
emocional
m'havia
dellcada dele guate
invasió del nostra pala Presoners de clip en nisesa, més intensos que els
ligereincia als rebels. El succeit a Sant, hauria de formular-los Joi
sotmesos a.l gresol del patdotisme,
g uatee de les eleves divisions han estat oonegute fina ara, deis avienta entranitsat en rinteres cornil
Munic l'anima a proeseguir una
han
cristag
since•
fet 3 en les jornades recents per lee gaza; preparacions brutals
Ho faig amb la mes profunda
JULI CARNE', i ANRIC
de M unita t . I aquesta unitat, que
Eis
campanya les perspectives de la ritat. Desitjo de tot cor que el poble
Copes republicanes. Equipada, a mis, de cinc hoces de durad*, calculant-se
obrara
prodigis
de
convertir
un
pode
l'ofensive cense taza en e uadres ea melles eis proleotlls per deanes de
espanyol, sotmès arul a tan dura proqual són. en aquesta moments,
en armes, tense altre element
ble
WAD
LA1OTE
DE
GRIGNON
a
GRANADOS
-pecialstmrdohuna, Milete; que obliga l'enemic a 'Sanear
frece, can avalaste es l'opinió ra. lord ben acial al seu gloride desti
avui do l'admiració darren del mea,
el
segueix
essent
s , a pacIfic, que loa 1
per latea ¡ Alemanya, si tiza encara cine, sil 1 fina a set ataos d'aqueet
que ea referml I que s'estengui
cal
unànime dels medies diplomatic
amb
el
restabliment
d'una
rebutjate sense cede im ini pam
•
i que
amb la unttat mis terma 1 decidi- EI Premi ISAAC ALBEMZ a FERRAN J. OBRADORS allegué, que no som objecte d'una de terreny. per a conquistar ama altudesgrat de les reserves i de les set,
pau, que tot el usen ardentment deinventa podria remetre's, sobre ala
da
de
la
!lastra
reraguarda,
presa trobar la
de tipus.b;Nie Ja adduits, ra, t que ea Sanea al cantraatac cancondescendencies Ie 31r. Cha mber- eit.la. Espanya pot tornar cent
tara el expon moral I material que
'ligada
FRANCESC ALIO • dOSEP t. TOBRENTS testimonia
El
a fets cono les reacciona dignes, i de tent, posseida d'un gran fervor patutelaa manera que plena 1 libertas a què se
cada moment i cada eventuatiat
lain. De la
fortament
com
Franca.
tan
vegades sagnants de la població ci triblic i arribant fina al disixeitiu ene.
exigeix1 1 aconselli, Per tal que ela
en les converses anglo-britàniques No hi ha entre les nostres dues dei
-vilaRoj.Pmpn,Sargs :set i capturen presoners de l'araeh
/tostes combatenta percebin PesHan
collaboi Burgos: les infil traeices de la Cee neras italiana.
d'U d'aquest supon t i Aleg uen que
de París van fracassar els in- mookcies Ilse alma per a una
L'artalleria, espanyeaa, com a esposotacid Intima 1 eonflada. Amb aquesta
-tapeidl'O.V,BAenlorPLDRELL'
JOSEP A. CLAVEFI
darrera delle Cenen un poble demtente de reconèixer a 'Franco el Convirtió eroprenc una ta q. a, la res.
ganismee de tot ordre per descober, tente, reconeixen aquesta preaoners
El
"Premi
Haae
albenia",
per
a
fiecli
si
puc
que
bat amb prpectsjci elürttordinerus
!recusaran
a
la
qual
sera
com fa pos', con3piracions mili t a r: enTal com s'bavia dit, ahir ea mal
lltzacid de
dret de belligerant,
el Jurat dels Premie Musicals de la una sonata per a plano o tote per a coratjades pel patriotisme ¡ el remos lee concentrad= enemigues, incenatub la benrolenca de la FosRoma, perquè ara, que ja hi ha comptar
Generalitat de Catalunya, formal per alano 1 altres Instruments, l'ha obtin- diment i eastigades amb afusellamente dia ala tones estrangers 1 és també
en Exceilencia I amb el cebones del
Ende Morera, president, 1 Sesea Font- g u t el mere Ferran .1, Obradors trab de capa i Mane; Vordre general 61- cegull de M'enea S'opten.
qui dóna fe de la retirada de la rostre Coreen."
bernat, Joan B. Lambe, loan Madi la teta obra "Poema de la Jungla".
timament dictada per cap fteeld de La defensa antlateta porta abatate
totalitat dels voltuitaris etranpaers RESPOSTA DEL SENTOR AZAfia
i Joan Sunyer Sienes, %tocata El resulFlnalment I, votas l'anterior, per una- l'Extrcit del Nord a Saragossa, coa. cine evites de bombardeig,
que nuitaven al costat de la >- A cont1nuaci6 E. E. el PresIdent de
tat' de les deliberacions fou el se- nimitat, ha estas eoetedit a :ose Ma- minant perqui eessin•lea dis putes en- ele yrepublicana multiplica el sen laria,Torrents el "Preni Franene
raen:
la RePe b l i et conteste en els segilents
're m ilitara esPanY414 i ittllaet„ ar- ten Per a empentar la seta inferiofet snés patent la ter
palies.
mes
Liaboa, 31. 1111 Perladi s °N0711.da"
El "Pretil Juli Garrea", per a una deetinat a un recull de cancons amb rea Veme elogi a amaste, ansb se- ritat 1mM:rica; 1 protegetn, les torees
per
part
d'Italia
dele
vielaci4
Mi". talan del catolin gme parlarits, obra de grao orquestra o be un poema acompanyament de piano. El recull verissitnee vineidne 'a Melle ea MI de lema, ha scoruseguit abate* tares
"Sesión amballador:
Jiu:tenis lis Wat coneedit a Ricard prenslat tt titula "Non °anona".
de reproduhsee ele incidente ef aran- 'Silla aparen, alernanYa•
acorde de no intervenció. Es d'al )1W grat de rebre de les costee as pronuncia oaeagaricament contra Lamote
de (Dignan per la ceca obra
L'•naralc ha ‚ofert conceinemes
31 Jure ha declaras deserta ele pee. tatges eco:mira acobseruits per Vesmane lea Cartee ceden:Jale que na ele prooedimenta de la diplomae,a !la.
"Facecia". que el seu autor (melifica mit "Tooep 11. (latee" 1 "Pelle Pi- •olini ala italiana que es cesin &sub Pire'''. La prestes navarra, la mi.
perar, dones ja que ha estat des- acrediten com a ambaixador extraorde varlaciona caleidoiscepiques per a ¿rail".
liana,
espaa yolea; ala etols vergonyoses que Mor envine facciosa. ha Maui. mona
cartat del progre= de les con- dinari i piealpotenciari de la Repúgran orquestes, sobre teme& populars
En un constrelari sobre aquezt
blica Francesa. No es menea agradable
deshonres les escolto del eoatmató d'un presoner, dii tienta al
*
verses de Rama tot el que fa refe- per a mi corroborar eles /entres asunte ma, el dit mielo
eatalast. •No hI bague unantmliat en
finar 1 Cubillo», a guij es als Pre6 (manta per cent de bailaba entra
quasi Sota seva niel:Wat. La
611111. Indicada pel Jurat, 1 se II &tel.,
Yema *oil, 'per coneecur el Peral Cita de conquistar Etpanya eme a
rència ala afers frenco-italiana, de "h m, ten encertadament sesos*.
role.
El
cine.'
eitierlo". la divisb más pote/ Se ko
en el entre disears, sobre elt "La politice europea glia e-A:timen. bul el Pitan per Quitte
Itatastall, da l' I nerte di literaria, pee Abi sdnia , i la vermanya
que el viatge de Mr. Chamberlain lata
toma
invasores. ha estad retires/ud*
vos
Poptingue
Robert
Gerhard
amb
donar per Intimada la corapotieie ble, presenciada tob ireditnae.iet per
perdurables !ligan» ami& que la Geo- enteres d'un en eetrany, que ta la què
prevlsoramen' quan esteva a puna
la sea obra "Enenes de ballet".
une
meetressee
falsnalva
ea
un
es.
del
1938.
Limera
el
que
boro
capesera en tate sentits negatiu. Pera grafía i molts segles d'història,
denúncia
o
me
ben
ditt
. fine ,sr. 4
LI eme Enea Granados", desti. nava. ahir tampoe no s'atorge. Es deia tab'fritene'ife Mili Out sinon^ieva 13 d'easer posa& fora de comtal
ten del mateir gir d'una eidlització de minina de l'acord tren-- I at & o I
l'ofensiva italiana continuarn, i
ba de una. sola divaes ,rwmasi que no
"ctisa "Suite" per a vente orna
camelia uneisen els nostres dos norenda 4 011 PI , d'alba e ;les no Ami esta: metisteis amb duela. . I
questra,
tos eom . edit, per unanimitat, que el Juret no s'Isleta posat d'acord
de creure que s'anirau plautejeut bles MI per a un esperit francés E s- ling , teta per Italia emb Une de im
Oree
colònies
e'Espenya°.
lt previste que reflecte:e toas °Malea
al mateir mes t re Ricard Lamote de t que, tal com estk preste, calla &esboltura aemblant a la de 4u s'anenea Grianon, per la sera obra "Quiste mere el plet a l'alt arbltratge de la
En llama* caa4ieiona, sis Momia
situacions nove i que el &date«
.
PuiY,t sitill
eraifi, c4sa c °l ebales'
talute
mlaeganappriomvel; un
"asa a ta peina lo.
I
1
lea
entes
al
~reí
da
la
ineeklò.
eh
q
Initlrecie
da
les
Llenes
C.atalanee.
uetzal
que
li
fa
mal."
!abra
•
• peeites Paetarals".
encara és lluny.
a l» Os a" Pedrea apreciat pertersa

La » ostra aviacid ha bombardejat anal) el ci -

eta lec concentrarle» rebelo
*batid un asid

Ha

3

jtITIACIO
Ha estat abatut un "Henkel" que bombardejava la costa catelasa. Els seus quars .tripulant$,. alemanys,ihan resultat merts
Barcelona bon bai deia a ¡ elvis: gemela altre
top pels aparells de . la Inva id; ele quid' can-

de:venales
sen un Nombre
st la Ipol tae ó

j

O

NKAT.

iitaitei 6 a la si.

a

L'Ajuntament de Bucal.» ama as sol tundid al* zona rebel i
la marxa de
dats que detenten Catalunya la seva
les operacions
.-:admiració per liur hereisme
enemics
Hall estat abatuts ea total 25
divis ó n varresa experimentat
30 40
cent c o pixdues,
tota l'oficiol tot

aparas

Per la Ilibertede Catalunya i la indipandimeis d'Espanya

Musicals de la Geieralitat

Els Premis
Premis

Premi

quedat deserts

i t'UY

Eis portugueses ii

p unen Hg.

%

tat

Pre mis

LA PUBLIOIT A T

CSLONIN
Generalitat

de Catainays

Paramcnt. - Altar al metí el preside* del Parlament ele Catalunya,
senyOr Irle, rebe, entre a:tres, les visites dala diputats educas Pare Misia,
Lauree Dalmau, Pere Lloret, Josep
Fàbrega, Pere Real j birle Canturrl,
1 la del comissari pollee senyor Josep
Marta Vedó I Flgueres.
Presidencia. Per Ini t ia de l a De
-legaciódCs:eRua
'Airea ß Barcelona, el President de la
Generalltat rebd una expedició de que.
atures amb destinació a les edil:mi:A
Infatitils que aquel Cual l sastd a Cataurtya e. alises entitata bentalquall
Que s'indiquen.
El President autor:tate ee.smentada
delegació pel repartiment d'aquest donatlu.
- Amb motiu del V aniversari
la, mort del President Macià. s'han
rebut, entre altres, eLs te:egram,s eegüenls d'adhesió j afecte al president
de la Generalitat;
CoMISSari 1 comanfan's 1 so"data
de la 48 Brigada Mixta; un grup ce
combatents catalana que leetten ale
frente del Centre; un grua de soidale
calaians que es troben als frente de
Llevant, 1 la delegació del Parte Sacialliste, Unificet de Ca'alunya a Madrid.
ConselIeria de Trehaa, certireats
de Treball que eslan Ja legalitzats 1
es poden passar a recollir:
Reterencia namoro 60. 147, 166, Zas
393, 475, 596. 649. 695. 646. 791, 890,
944. 970 999, 1001, 1051. 1272. 1333.
1410, 1423. 1438. 1560. 1 , 14. 1626 , 1641.
1697, 1706, 1711. 1717. 1722. 1137, 1883.
2052, 2053, 2118. 2170. 2240. 2342. 2263
2390, 3019, 3041, 3101, 3110, 5015, 5016.
5097. 5193. 5201. 5241. 6040, 6092, 6269,
6321. 7046. '7116, 7176. 7510. 8039, 8044.
8144. 8333, 8334, 8347, 8449, 8538, 8738,
8766. 8831. 8850, 88777, 8935. 9007, 9081.
9092, 9106, 9235, 9297. 9369, 9460. 9474.
9515. 9545. 9552. 9560, 9565, 9595, 9721,
9744, 9745, 9558. 9821. 9919. 9971. 9999.
10126, 10139, 10140, 10143, 10148, 10148.
101 10 101131, 10185, 10196, 10203, 10231,
10248: 10283. 103 00. 10339. 10348, 10283,
103000, 10339, 10348, 10349, 1039, 10384.
10385. 10389. 10396. 10446. 10478. 10518.
10537, 10541, 10543, 10545, 10551, 10616.
10621. 10665 10684. 10698. 10708. 1o7o8,
10726, 10770: 10775, 10783, 185, 193, 212.
224. 234. 342. 363. 369. 370. 400, 414.
417. 475, 480. 552, 659. 795, 839. 851.
916, 999, 1110. 1185. 1257. 1313. 1319.
1373. 1396. 1527, 1539. 1612, 1629, 1645,
1729, 1843. 1859, 1862 1917. 2079. 2125.
2439, 2532. 2578. 2635, 2654. 2750. 2753.
2755. 2796, 2803, 2867. 2881 , 2907. 3106,
3111. 3222. 3257. 3715, 4089. 4418. 4226.
4368, 5084, 5340, 5880. 6233.

"Reunit el Comed general de lea In.
dúsIrirs Agricolea Alimen,ftries el
dia 31 de sembré del 1938, acorde, saludar el glorien Exercit de la Repeb:ica 1 en p articular els exercits
1135 1 do l'abre, que amb tant d'heroisme defensen la independencia d'EAP anes i de Ca t aba» con t ra els ext.:cita invasors dItitlia 1 Alemanya, prometent complir el sec deure a la rmaguarda, disposat en fot nomen/ a ame.
dr Ort ele governa de 1a Repello& I
de la Generalitat irtdiquin, o on es
limas components puguin éster útils
per a la defenaa do les nutres 111be:este 1 in memòria dels neetres
mera caiguts."
- El D epartument d'Economia de
la Generalitat de Catalunya, d'acord
ami, el Consell General dele Serveis
de Transport i Conudt l icacions, •reC o rda a toles le5 empreses dedicades
al transpon de passecrs per 'carretera l'übligació que tenen de no
augnientar la preus derresponents als
referits transport seise la dcguda autoritsacida dels organismee competente,
Com sigui que per pert d'algunes
emplees« i particulars tranaportistes
Co ha estas sollicitada la corres
po n ent a utorització. aquest Departament fa palie que a partir del primer de febrer tartera la Direcció General del Transport retirare els P er
de eirculacin det velticies d'en>-miso
preses tranSportisles que no haga:
con/cien aquest requisit i no tinguin
aprovades les larifes establertes per
al transport de viatgers,
Lec i nstincics sollizitam la lega.
iitzaci6 de les tarifes erran preeentades al Departament d'Econotnla
(Anegada del re 457) i bi
constaran necessàriament les dades
següente:
Tarifes vigents el tea de juliol del
1938.
Augmenfe posteriors.
Percentatge de l'augment que ce
sotlicita.
Ealanc dc l'em p resa corresponent a
l' arl Y 1937, cas de no haver-lo prosentat encara.
Memòria explicativa de la situacib
econòmica de l'empresa durant
1938.
•
Salaris que percehien els treballadore de l'empresa el /8 de julio! del
1935.
Salarie actuals.
A partir del primer de febrer vinent el servei d'inspecció de la Dirc eucreió
a general del Transport tindr i
de retirar eh s permisos de circulació de lote els vehicies dedicats
al transport de viatgers per carretera
que no portin claramen: visibles les
Cdelefeerid d'Eeortamee. - El Con- tarifes de preus aprovades i contraseil general de les Indústries Agrie°. Sen y ades deatichment emb el segell
les j Alimen.täries ens tramet aquesta en tinta de la Comissió reguladora
nota:
de preso.
•••••••••••n n••n••••nn•••

CAMISERIA

FERRER- BATLLES

36, 3odueria, 38

Camises, Corbates, Pijames, Pantalons, '

Pescadores, Caçadores, mitges, eteil
PREUS MINIMS

Ar , ,e 9,

IMOIMbe

...;.....-.....

"Ortopedia Moderna" 1

VIII de B. eareassona
TALLERS 1 DESPATX
emett
leCCDELLERS BLANCS, 8.- Telèfon 10916

BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models moderna
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviacions
de l'esquena
%les de50anys depräctica sónla millor garantia
Casa fundada en 1875

L'AJUNT.AMEN1

b 6

un dels esmentats establiments

Aprovació de minutes d'honoraris
pre,entate en ardtri:s de diversos recursos comencioso-administratius pro0109915 contra nacer Ajuntanicnt.
Construeold ,peditii.s obres, Ver
admintstracI6, al Passe i g de Don«
hosco.
Aprovació dc comptes presenta:e
per diverses cases administradores.
Convocar un concurs-oposició per
a le proviein de la pise* de- prolessora d'arpa i de la de professor de
aolici ft a teoria de l'Escola Municipal
de Música.
L'alcalde, seuyor Ililari d'alvador rebé de la Cotnissid d'A)ut a Espanya, amb destinació als estahlimente de caràcter social i benific que

soi-te l'Ajuntament de Barcelona, deu
saes de sucre, cenr cartons de roba
usada, cent caixes de pata de Ilet
condensada, 200 cartons de sabó. da
natoque ha eslat agrait «mi mereix
pel senyor alcalde.
- L'alcalde, stanyor Hilari Salvador, fou complunentat ahir per una
representació de la Cornissi6 OrgaMiradora de la "Fiesta del Nino..,
miel Ministeri d'Instrucció Pública de
la República, presidida per la *direclora general de Primera Enseayallea.
senycra Ester Antich. També cebe la
visita del senyor Den Fernández i
Castanyet. president de la FederachS
Catalana de E p cietuts de Teatro Amateur, el qua l l'invitá a . 13 nova pre3CIltaCiú de:s Elencs Catalans de
Guerra que lind-lt efecte avuj al
rdel
e ati

Ami al maef al Barciama. - Tal
cona L'ha anuneat dem, en isessal
mctincl que començara a dos quarts

dotare. Undre iloc al teatre Barcelona l'actuació deis "E:enes Catalana
de Guerra", de la F. C. S, T. A., que
donaran a coneixer les has novee
producelons que costltuira el seu segen programa: "Pas als herois!", d'Aglaati Collado; "El Marselles", de Josep Maria Practes, ¡ "Mire dolorosa".
de J. Navarro Costabelia.
L'entrala s e ra públ ica. Per a P er 11f:orase invitadó personal , que pot reterae-se graluaament (le la Federada Catalana Societats de Teatre
Amateur (Corte Catee:are, 647. princ:pai. primera).
Fes tival benefic. - Avui. ahnenge. a les qualre de la tarda, 1 a Vestatge ele la Unió de Cooperadora de
Barcelona, carrer d'Urgell, -176, se
celebrare un festival a m'efe de la Comissió pro Defensa Passiva t Aesi s
Social del cilslricle Vó. Es la --tencia
presentare "La Pentaire" comedia dramätca en guatee actes. Es de creure
que el veinat contribuire amb la sena
&asistencia a l'èxit del festival, car es
tracta de recaptar cabals per a socárrer ces necesänais del districfe.

Medicanients

del Dr. SOIWIRE
m ' en °" 471'
v les urmaries tluns,
't'a"
en lotes
ler

oeTe g teantrestat i onst Ureirille, proetatitie
oreoltie, Melitle. Cota militar, etc., Se veme
euiente, vaguees, metritto, uritritle, ele.
une, eadens, nulas*, etc., de la dese, pe)
erom ¡un ;Fug o que sigma ea guaroten antat ; rdaicaiineol emb ele CM.
seta del doctor 111 014?* Lls otelalle ea Enarenen per ella aols, g enie la:necio/te
Si r r tilate, tel aplicacions Os sondes I bUsleli, rte. ten perfile compre 1 Ouf
es suarelzro a g ito amb tes Modales depurativo' del Or. •01m g , QUO liel
ciec.quilteo le orr g eotio ala motee ntneu no u Akfanal.le la la y oalta •nplaltta

tli .fivliutdoliistiue spViguto:edme tis;, roe proi,
Impureses de la sang ,i

61038 escretutoese, epitome, sone, vrticibria, etc., matatttes AMet, pe,
causa butoore, nele o tufeectons Se le sana, per arbninues 1 rebEle Que sigui
te medicaetb Ideal I perfecta, perene acusen regeneran: II eang, la renovell
auetueeten lotee lea elterglee de l'argentinas I fomenten la salta, renten; el
pu tema, lotee lea Ulcere. plague». grana, turdaeols, suponen:1 de lee
mi/coses, cancela Jet eabo:I. innanaciona en remira'. ele.. Quedant tel 041'
fIdta 1 re:remirada, el rabel: bri t lmt 1 esols no dalle os 1'05ga/oi ga.* go
malo del 055146
es_L • e: *

elmo gezugul.
.1r0V171114
", '3' e' permatorrsa lperdues zeuilogir
61Amerdent mental, eirdua de mamerta, mal de elip vertidem, debiliten MMI6
lee, fatiga memore', teemeleve, peletteetene, Westerns „Mame de le llena
1 tetes leo menlfeetadona de se Noes,oetinls o estotament nerelda per ere)
alones rebele UUe sigue es rsarelsen a y ist 1 radlealinent amb ele _Palle
banda petonclale del De. idee& lita MI 110 medleament Ileon
easenclal del curven, medalla I tot el g leleol$ nereida (Deteste espeelatmen
g e anYe
els eseotate de lo 1019113Ult per tote mena d'excelsos (selle IleTi
I conserve' . Mis e reelegir,
Per recobrar Mteriment (Otee lea funciona
,•11•13 veme violentar Portal/Amos. el v/vor ilesos% orout de Pedal,
~ea SI

Wasstercve leOnYuGlet.

VENDA A Lis elittlICIPAte
) elaireioa
SOIS,

iota eta pamema a, ea fled
5131-14 1 Irlingetent (PSO paletee ele eudeli g Per el IttalluAl,
30Catagf, eMPRIP del Ter, te talaron
011elned

rabean raes no nitre artilfesma sobre mera nenearetnam•to
tractanatin I guarlment d'aquestes malaltles.

Act e a, Confereneles. Reas:Pene
...a les 11: Assemblea d'Informació
Municipal pel coneeller de leijuutament de Barcelona senyor Roe Boronat, al Comite d'Esquerra Republicana
del DIstriete primer, Comtal, 9.
...a lee 1130 7 Conferencia d'Enrie
López Atareen a l'Atea:ea Bareelones,
carrer de Canuda, 8. organitzada per
l'Atenen Professional de l'eriodistee.
Tema: "Galdós, el seu teatre i els
sens "Episodios Nacionales".

NOTES SOL TES
* En el eortaig pene efecluat
ahir al Sindical de Ceca de Catalunya eoreren preMatea els números se..
glients de totes les seriera arnb 6250
pesectes el 874 i amb 730 pessetes el
074, 174, 274, 374, 474, 574, 674, 774
1 974.
* "La Duna a la Reraguarda" ha
adreçat a la vldua de Vandervelde el
seu conde; per la desapate:6 del gran
anee del pobee eepanyol.
di( El Sindical Obrer d'Insdústries
Orifiques 1 Similar& prega a lo t e els
impreesors nanervisies o que coneguin
aquesta especialeat, que paresin per la
S2cretar'a d'Informació i Estadística
eom mea aviat milete, de dos guara
de set a des quarts de vuit del vea,
Pre per a un aseumpte de moita imporlänzia.
Prrga, estarle, als eompanys de . la
dita espeetaldat que esiiguin mobilitzats en eerveis ituelliart, que tirguin
a be comun'ear la seca adreça a la

e
Denla, dilluns, tindrá lloc una chatribució de llegums per a la Població
que cs *Iiroveeix als menats ¡ a les
boli/Pies de detall. Ei racionament s'e.
fectuark emb els tiquets núnieros 21
1 25, amb preferencia per al 21. del
full de racionarnent de -Varis'', ¡ conbistira en ceo; gramo de eigrems, a
3 . 20 pessetes quilo, i so grams de pe:el; a i'20 pessetes quilo.
.
El dimiten; 1 el dijous vi nent s con
arel, el tiquet número 23 del-tinuar
fan .de - Varis" el racionament de pe-

•

' MITJA CARTA
"NOTA"
V, ESCOLARS
'OE (CUTIS)
TES 5 SERVEIS
I SOBRE" EVAIURE

TIRITERS AMB ROSCA

1

1

PLOMES EST1LOGRAFIQUES
PLOMETES
MANEO?, ESCRIURE
/MULLES DE COVIE

PAPER CARBO
I ALTIVA ARTICLES
ORAN ESTOC DE CALENDARIS ANY 1939
Ofertes I Vendes, de 9 e 2.

havim Costa, 3

a les os de la tarda.

temporanis

ELS ESPECTACLES

LA PINACOTECA
Oresi g , 34
EXPOatc10 COL-LECTIVA DEL3
MILLORS PINTORS M05ERN8
P&111111 de

TEATRES
4. - 06t, 9'30
13 äRCELONA. - Tarda I Mi,
"L'Uvates y CompaIlla".
CATALA DE LA COMEDIA. Tarda I n11, "Cesar I AnTarda,

.:::FRONTO NO V ET ATS .i'.1
litt
Avui, tarda, a les G"I5, a pata
QUINTANA IV - CAMPOS
o
cntra
30LOZAB5L _ CHTO. CIALLARTA

.....

Denla, dIlluns tarda, a pala:
14:
AllAINENDIA - VILL.A110
fill
contra
A ,.
11
2!
...
111.
»FAZ - ZORNOTZA
Ottele per oartellii Hil
•
i
:.:
LEZMZE:43::::AIX.311:•.:::Aiei
&l:
..

FRONTO TXIKI-ALAI >:
Avul, tarda, a lea SISO:
CARRIENTXU - LOLIG
contra
NATI - AURORA
Nit,

re hl ha !unció.

rne Gur?árpirntent
To UnIU económic

UlitOPtIN 311118 Anbau, 5
45*

COMPRO

RADIOS, PIANOS, RELLOTUEB

MAQUINES
MOB LES D'ESCRICRE
CAIXES DE CABALS
DESPATXOS ARXIVADOID3
NOBLES DE TOTA MENA
BOSIPITAL, 101, boli Ten 1 8884

CINEMES

PuNCION8 PER A AVUI

COMIsel6 Interventora d'Imiteteclee Pública
Colmena del 26 de Miembro
d • 1838 a PI de einer do 1539
een",
LOLISEU POMPE1A (Orada). ACTUALIDADEN, - Esparta al
Nollt.orlo Nacional. Por
Tarda 1 nit: "Uno de la_
zoclo el mundo. Osillrra eadrenes".
bta g guetes olvidados. Va.
COMiC. - Tarda 1 nit,
ya un perro. Enrielen be.
pipa de ore",
selles,
DSPARY01‘. - Tarda: "Mala
ATLANTIC y SAYO?. - Fesombre" 1 "Le :larva'.
deral. Por todo el mundo,
"La tlerra".
parla al din. NotIclario Na•
NOU. - Tarda 1 alt: Grans
nau rsoolM
Rad
Ka in
a atoe rKey. Robln30d
Pro g rame s de Vartelats
Mlekey. Eleve del rey CalCIrc.
POMPEIA (Parallel). - Tar• PUBLI CINEMA. - Empana el
da 1 nit: La revista "Besos".
dla Noticiarlo Nacional. Por
PARTHENON. - Tarda: 9.0s
todo el mundo. La liebre y
nionigOlas" 1 "Ell un burro
ta tortuga. El lobo teroz.
tres baturros". "En
:tuareg
y los plratas. Slic•
u burro tres baturros",
Uy padre adoptivo.
la)MEA. - Tarda 1 nItt "La ASCeSO. - EI convidado de
renta de la colmena".
piedra. eiratm
e or
d e. 50mal. Los
TIVOLI. - Tarde: 'Del dicho al hecho" 1 "DOIla ASTOR1A. ,,. Te muaré slem•
SeancIsqulla-. N'u "El rapro. Muchaelts irresiztlble.
teo de la Fuensenta".
Cómica.
vieEoata. - Tardat "Glean• AVENIDA. - ea becblzo de
tes y cabezudos" 1 "Eaitungrla. Nociaes de V ienatiuska". Nit: "Kanusks"
El prInclpe de Arcadia.
AnNAU y BROADWAY. - Sed
FUNCIONS PU A ODIA
de renombre. El circulo roe
Jo. La celda de los condeTarde, 4'30. • NI, 8'30
nadas.
BARCELONA. - Tarde 1 nit:
ALIANZA - La piedra mal.
"Sócrates y Gompanta".
atta. Anny en Escoria. SurCATALA DE LA COMEDIA. baj es de ehampagne.
Tarda I nit: "Cesar 1 An•
Audaz ante lodo. Atunes
renca".
LOEISEU PONPETA (Orerla). ARENAS. - muelles ulule.
frente 31 sol. DIbujo.
Tarda: "MI corinera",
BARCELONA. - La tercera
"Uno de ladrones".
alarma. Lea quince abriles.
COM1C. - Tarda 1 talt: La
Las vIclIMM di le enea
revista "Beles".
cien
francesa. Melodta de
EYPornot. - Tarda 1 nit:
la velocidad. Mulo
"La tierra".
NOU. - Tarda 1 alt: Grans BOSQUE. - Rnta
verdnlca. Cómica. Deulo.
programes de Varietats 1
BOHEME. - Baby. Valses de
dime.
gritado. Cdmica. Dibujo,
rOMPELA. (Paralle1). - rarAdorable ano.
II 1 dt: Le revista "Besos". GAPITOL.
PARTIISNON. - Tarda: - En
ralee. lInVa noche y eta
Taller de reparaciones. Ga•
un burro tres baturros".
to hendido.
tea "Nueatra »leche".
ROMEA. - Tarda 1 nit: "La CATKLUNYA. - Soleado pro.
lesiona!. Valses del Neva.
relna de la colmena".
Leyenda de Pascua.
TIVOLI, - 'Terd.t . "latinea"
elvEMAR.
- g orell e hilo.
0
E1
ramo
de
la
ruen.
Niti
Medlo millón y una novla.
santa"
Dibujo.
VICTORIA. - Tarda: "La nei
manolo de room". NO: "Cl- coNDAL. - No me dejes,
cantee y' cobeando," 1 "La
niorelor ArreaurnItch. Zeta
S
Dolorosa".
Bombea de los muelles La

Pescadores
Conxes
Metxa d'encenedor

Veta (trena de coló)

Telefon 10304

Hotel de Ventas

1E6 quatre

punt
Panialom
Passa-muntanyes
Motxilles
Mocadors
Tovallole-;
Corbates
Elästics
Lliga-cames
Cinturons
Vestits de senyor
Panta , ons de drap
Jocs de taula
Draps
Culots
Bragues
Calçotets
Vestits de punt (inter'.or)
Peces de senyora (inter;or)

N ta,

dita Secretaria.

Sala Dusquets

Suèters

3; Joiollt s
Venc a rengrea

¿,Desitgeu vendes
ele matees mobles a bon
'
preu?
Ortglu-vos a

Date I simpat.:22Ws a qué hi ase¡sIeixin.
* Hom presa a toles les families
:nscrites al cens d'evacuate de les tertea lleidatanes que fine a la data no
hagin rebut subsidi de cap mena, que
pasee per l'estatge de la Comissió
d'Ajut, Corts Catalanes, 592, primer,
Primera, el dijous, dio 5 de gener, de

Camises de senyor
Mitjons de senyor 1 nen
M.tges de senyora nena
Samarretes
Cacacibres

43~1111.2451.111K

COLONIA 411118 ALCOHOL
BRILLANTINA
FIXADOR XAMPU
LLAPIS LLAVIS PINTCS
PINTETES MODA
ARRECADE8 FANTASIA
PORRONS GRISTALL
NAIPE (CARTES)
MIRALLS DIVERSOS
PERBORAT MENTOLAT
ESMOLA FULLES
BROTXES AFAITAR
MAQUINES AFAITAR
FULLEO AFAITAR
GOMES CARTERA
"PEGATODO"
CARTERES BITLLETERS
PASTA DENTIFRICA
RASPALL DENTS
So-TONS FANTASIA

DitEKTI. - Todo ritmo. El
deseonocIdo. Me de la In.
DIORAMA y ROYAL. - En
ran reportaje. La calle. nat(les.

EXCELSIOR. - Canal Igletus,
Dulzura de amar. !lampa
a
EDEN. - Barrama Intran•
F.AQNuTerS ile0s.. - La blena, MI

marido co casa. noble alar_

Alenc:Ozt a la batuta.
DIbujo.
FEMIXA. - Nobleza obliga.
Venga esa mano. Campeo_

nee da trampeen. Se acabe
la función. apune

FRANC:SCO FEMIEII. - nel)
na el ayer. Zape a la alela.
DoMlnio do los nervios.
Barbudo de la montada. Lo
Paseo por Marsella.
ble. Lucha de venganza.
FOG NOU. - Nuestro culpaParalso tropical. Tres tensa glorlosas Cludad de

melodle.
enEGOL1 Y TRIANON, - El
mundo rambla. ;Que se.

Emoasscao: elalorniabrpelaydle leyea
UOYA, - Laülllina noche.
Noches de Broadway. Cucotnts PARK. -. El bosque pe-

tros amores.

trinca dn. woueer-Oar. 315 tima en cierra. Dibulo.
iNTIM. - Madama Dubarry.
El rey de la p lata. El tes.

tito.

- Torero !atado.
El profesor Alerlek. La
muier y la guerra. Galleta.
LAYETANA. - Poderoso co.
ballero. Secretos Este no.

che o nunca.
MARTLAND. - Te amere
Matarme. Malee ttntestice.
Cómics
3IETROPOL. - Barreras In.
frangueablea ea sue enes-

ESPLAI - Altar de /a muda.

%taje de Ida. ha entrado

un t'ent)grara La 01.1a del
mollnero.
MUNDIAL. - A las doce en
punto. Veinte millones de
de °enlatados. Carita de
Segel. cómica.

NIVIV•YuRe. - Predilecto.

Bella selenita - Viaje de
Ida. El lercei a eslOrba.
- Cantante de Nepotes. Duro y a la cabeza
Pasto da tiburones. Milla.
rlo musical. Este gato ea
23 ratero.
PATEE POLACO. - TC513•
mento del Dr. Gulden.
PATI/E PALACE. - Testamento del Dr. Gulden. La
Sani,« del Boulevard. Tres
rubias
PADRO. - El barbero de Sevilla. Diablos del agua.
Amor sobra ruedas.
PRINCIPAL. - Ruta Imperial, Verdina. Moler tantast.ca.
itAMBLAS. - El hilo de la
Mongolia. Anny y los carteros. Odette. Cases era en
el campo.
eevoy. Emula al c//a.

Por Iodo el milndO. Nollchirlo Nacional, Mhtliey y et

gigante.

SPLENDID.-A v a n tura oriental. 5. M. matee Nelly. s. 54.

el Amor. Miedo. Deportiva.
BELEG. - El arrabal. 1:1111o•
nes Bre-aster. ‘Otte cotorra_
dad:
6M.t)1T. - Tragedia de Luis
Pasteur. Meneala y . A las
dore en punto. Cómica. DL.
bulo.
SPRING. - El capnan Blood.
Camino de Paria. Varaelo•

nes malteen.
rimes, - g sb

Valses de
anido Svend1111.
yETEAN . NERI
- Mal alelo aluchaelto Irresistlble.
3101 No llahfu ltatcm19Ari. Sdueedir.tle.
El dillmo experlmento del
una noche de verano. Por
doctor BrIngon.
el mal aman Estrelles re.
dlotónleas. Iteres descuida. TRIUNFO. - a Juventud de
Alaximo. ena aventura en
dos.
el ti en. 1 a llame seerede
MIR1A. - Diodo de Itburo.
Cómica.
Dei. Le vida co sabrosa
Nadando en sera 111110v de %I D:TORIO - Et talco anlos monos
tele Burlo callao. Calan
'Ud con suerte. DIU».
MISTRAL. - Su prInio 5550.
Loa caeallerca nacen. Da WILETRIA. - Tenorios y Lb
ro de pelar. Beso m i sto
drones. Tripulantes del ele.
rtoso. Bocee generoso.
kg Nobleza 60 eoreedn.

ilEVENLIMI

VENDES AL COMPTAT

distribuci6 ea fari al palo de gasolina de la CAMPSA que ele velas trabaran anunciat› ;eg flcques. El dese
pats tindra efecte de les vuit del mati
a les sit del la tarda, i els compradore barran de presenlar-se ale ttsdile pals ztub el carnet de racionament familiar, la tarja del pa 1 l'envae per a la eabuda deis cinc litres
de petroli que compren el racionament. La Consclleria Regidorla de
Provelmects reeentana als interessats
que en anar dilluns i dirnarts a proveir - se de na e; iixin si la seva fleca
apareat Ind i cada
aquest torn. Talaba es fa avinent la conveniencia de
coneervar el tiquet número 23 del
racionament de petroli fina que els
hagi correspost el torn de despatx.
el qual s'anunciarà seguint el mate.;s
procedirrent que en aquesta no:a
s'indica

ClrelA CALÇAT
• -^-1 bullan

Sedan e '31,
Paguem
EL an, VALOR ACTUAL

LI

SEPULVEDA, 166

troli dcstinat a la població que no
esté adscrita a les cooperatives. La

Davant cha diversos Tribunals que
funcionen a la nostra Audiencia es
veieren distintes causes els resultats
de les quals, per als respectius processats, foren els següents:
Condemnats: Per infracció en les
normes de racionament: Francesc
Rey Serra, loco pessetes de multa;
Josep Brul Bernades, 3.444 pessetes;
Miguel Flbregues 1 Fibregues, to.000
pessetes; Ramón Soto Rosse116, 3.aeo
pessetes; Antoni Barreta Escarpt,
30.000 peeseteat jOart Magrans Ralchs,
30.000 pessetes; César Pérez Ortiz,
meso pessetee, i Concepció Robillat
Seg o na, 10.000 pessetes; per derrotisme, Vicenç García Femenias i Jesús
Morales López, 5:e anys ¡ un dia
d'internament en campo de treball.
Absolts: Canse linea Gonçal Garrido Collado, Manuel Cortes Vicente,'
Carles Solana Angra, Francesc Bailes/en Arrändiz, Magdalena Arrindie Benlloch i Josep Marteeo Guti6xrtz.

pELAY0

1 - 1939

PROyEIMENTS

CARNET DE ) , DIA t7,LS TR1BtiA l.,S

* La recepció de la colònia francesa que tindra lloc avui a l'Arubli.
xada francesa d'aquell palo, amb monte de la feota d'Any Nou, ce celeEXPOSICIONS D'ART brare a les dotze del migdis.
•
Aquest mIgdia, a les (lotee, or•
ganitzat pel grup A. U. S. dsl Trebal
Voluntari, tindre. ;lee un Rete al Cara
P e m en t d'aquest grdp, pae-eig de Ora_
cta., cantonada a Corla Catalanes, on
els obrera que han tornat de la Unió
Pintura i escultura deis pri- Soviética pararon a les Brigades
brees voluntaria. S'invita a iota els afimers deis nostres artistes con-

lt

Proa de g efrir inOtliment d'equeecee maialtlee
ligt desCOarlalant deis
arietes el

Vt Lr.

Colgares dele 'Jipe. ata. - El prear voalre te:taranta de data 16 d'equis(
dent les Corta ha dirlúj eta se- mes, rehtlu als bombardelga seria que
genes telegrames;
s'efectuen a Espanya, rin l'honor de
"Cerenel Moriones, cap de Mea:- participar - yeti yuu valg transmetre
dt del Sud; ceronel Casucha cap de (lit telegrama al nostre ministres d'As.
'Exércit de Centre; general Escobar, samptea Exteriors. Accepteu, senyor
cap de l'Exercit d'A n dan:ele.; corone. President, la seguretat de ia isleta
Perea, cap de l'Eadreit de Tet; coro- mda alta coneieeracie. S.gnat, C.
nel Modesto, cap de lExerca de l'E- Th. Jale, pres1dent del Landating.'
Dei mariscal del Senat de la Repúbre; eineral Menéndez, cap de l'E:terca de Llevant; genera, Sarab,o, bl.ca de Colonia, ha rebut e. Pres:dent
cap del grup d'Ernarcits de Catalunya; de les Corta la cornun:caci6 selellent:
"Vars6vIa. En c01113135;d6 a la petigeneral Miaja, cap del'Agrupada
'Exercia del Centre. - Corte copa- clá que per teegrai len que es realitnyolea saluden heroiques feces del malea gestores heces:series perquè cesvostre comandarnent que l'any 1930 /e:48ln elä bombardelga de l'adietó,
completaran definleivarnent la gran t¡nc l'honor d'informar Ve E. que totes
vlebbria moral, aconseguida ja contra les gestions sobre qüestions internainvasora Patria. El vostre esforç ad- cionals pán alienes a la competencia
mirable ellS omple d'orgull 1 permet del Par,arnent po,cr,es, no pocent per
Espanya mirar cara a cara tole ele tant portar a termo cap emitió en nona
del Senat de la Repúbeca polonesa
pobles del alón."
'Casorio comissari general prop de les autorilets estrangeres. Re
Exercit. - Corta espanyoles saluden transmite el .vostre telegrama al nosen V. E, admirable coa cerntssaris, en- tre Govern. Tingueu e. be acceptar, se.
carnació eficaç voluntat política poble nyor Preelclent del Congrés, rexpresespanyol. Mete Exercit, tenim aegu- sió dele mena sentiments de consideretal que e/ 1939 acon.eguirem la gran rac:6. (Signale"
Minisleri d'Esta', - El initiale
victerla que necesslla Espanya
esministre d'Estat robé ahir a la tarea.
pera e) món."
"General Rejo. cap Estat EgalOr amb mea': de fi ceany, eis directora
Central. - Corts EspanyOles saluden dele diaris de Barcelona, als climas féu,
en V. E. Eseat Mejor Central de l'E per a la seva (m'enlació, una exposició
:terca que eacaemena ha format e' del P anora ma iniernacicnal,
gran netrument de la vieterla.'
Esingueren presenta el sotsnsecre- A la Presidencia del Cnngrns st' • lar de Propaganda I ele secretaria gerebut una carta del presIdent Lands' nerals d'Estat 1 Propaganda.
ting, Qu e Oil'
CoPenlaaguen, Ba•
El ministre obeequia ele reunits
/Icor Presiden ! : En acunar rebut
amb una copa de vi.

EL TEATRE

' id

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URINARIES

GO\- Lhi

Corniacid de Go y ern Municepal,
en la seva darrera setsIS, Prefigue,
entre altres, els acords segtients:
Contribuir amb 10 .000 pessetes a
la subscripció caberle pel Comitè Nacional de le bata del Zitia, per tal
d'adquirir joguines i queviures per a
la poblado jníatnjl,
.,
' Que Per tal" que puguln dIsthigir-se
cis establiments escolars i altres &pudendos une depenguin .de l'Ajune
lamen: de Barcelona, igel isse la
Liandera de la ciutat a tots i a cada

1-

n
!!

Cintes de seda
Cintes de xarretnra
Fistons
Puntes
Trena de gor,;a i te seda
Agul!es de cos:r, de ganxet,
de cap negre, imperdibles
i d'arrissar
Agulles de cap
Aquiles per a fer mitja
D;dals
Clips de pel
Botons d'os i de níquel, i de
nacre ; sastre
Fils de cosir i sargir
Cotons d'embastar
Fils i cotons en cabdells,
madeixes i bobines
Gaions de seda i alpaca
Arxivadors d'oficina
Paper d'escriure, de máquina, de copiar i secant

Sobre-carta
Sobres i paper en sobres
g Sobres i paper en capses
Blocs carta i mit¡a carta
' Bocs notes
Agencies de butxaca
Lliibretes de collegial
Llibres ratllats

Sobres comercials
Llibres d'ofIcina
Vades d'oficina
Tinters de tinta
Estilogratiques fines
Llapis

Plomes estilogràfiques
Flascons de tinta de litre
Gomes

Manees
Postals de fantasia
Petaques de pell i cigarreres
Bitlieters
Borses i portamonedes
Cinturons
Porta-carnets
Mosquetons
Culleretes infantiis
Aparells desinfectants water
Tubs de goma

Colònies
Brillantines
Llapis per als IlaN»s
Pólvors
Crema dentifricia
Pólvors sabó per a afa tar
Bronges d'afaitar
'Fulles d'afaitar
Raspalls per a les dents

Pintes
Culleres i foi'quilles

Crema d'afaitar
Pots de pintura,
Purpurina d'or
Cintes per a máquina
ACCEPTEM OF taIMENTE D'AQUESTS MATEIXOS ARTICLES

OPERACIONS AL COMPTAT
PAGAMENT EN EL NOSTRE
MAGATZEM
TRAf 4 ESES A PROVINCIES

LI
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El nazisme demana la paritat naval i imperia4 :Äggiaterra.
El feixisme vol la paritat naval i imperial iiiitigkerra

LA PUBLICITA

y

Franca Davant d'aquest panorama, Chamberlain pronosticA
que l'any que comença avui será una Xauxa inefable,

ESPANYA EN EL TAULER
El President Negrín es dirigí mil passada al AME
Els E.E. U.U. rebut- "La guerra d'Espanya
resde.
poble de Nord-América
ge n categericament
venitlor del món" din la senyera
b ‘hperem que en «mesto mistó en una nota totes les
egt 'p ita e(biaferèneia
Inun pum venir
RICA EN PEU

Anit passada pronuncia el cap de 1 deraren con; amics uns tals agitadurs,
Cur.;,u, en anges. el segut diseurs sense adollar - ne que eren els portadors
au....eat l polne nord-ameried:
del mal. La desgräciai caigui sobre
"1ln eis muntents que passa lee %el nosalres. •
i_112:X el uou. vull adreear s'emes PaEl dany fet pels: rebelo ha estat
raules t a l'opinie pública americana.
mol t gran. L'Estat i el Coceen es
Ela assumptes d'Espanya són
trobaren al principi quasi perduts entuuent assumples mundjals. i el ene mig de la rebeHt6 i del moti La inal nostre pais pul!l esdevenir és di'm- casid deis iusliggadors de l'aixecament
portänela tan vital per u l'avenir de ens ha perjudcat. perä un deis pitles naelons, que ningti (millae no ha jors mal, que hem sofert ha estat la
de romandre indiferent al curo dels reguesa de les nacions neutrals i amisuccessos. Tot pala to. nd:vidu. es gues , L'enemiic sebe utilitzar aquesvetaran afecta:e pel resultat final de
inccomprensae desencadenant conla 1:elite a Espanya. Ací es decidir& ta
ei les reacions entre els dl y rrsos pul- tra , nosaltres la falsedat i la caliminia.
Se'ns
presenti com a perillosos
sos hen d'eseer du.es a cap per la
destructors de's orincioi, h-adicionals
força bruta o per les ileei iwerna- de
la . propietat. la ImPia i la socia.
c:ona:s i els pactes mutas; si el neón
ha d'ésser repartit controlat per im- at. Es digné que en; frobavem sotmesos a la inspiració 'ovil tira. A
perio totalllaris o goverrat per Go- ,a19eCf
•felés ;a as prego elle TeCOr•
verns democratice.: si e: "gangsterieme" ha d'ésser acceptat i erigit en d e n ene el Mis' del 1936 el Govern
religaó quan el practiquen Es:Es o s. d'Espanya era republieä, de tend;nla democracia i a Libertai han de cia moderada, i que el nostre palo
era aleshores d'Unte Estat d'Europa
sobrevlure; si la done 6 del Poder
la F ca, no ja com a fletrurnents sense representació diplomätica a la
sine, C0/11 a fi i propasa, ha d'ésser Unió Soviética.
S'intentä dominar-nos amb la 1-senreconeguda com a característica d'una
neta era de "Ig ui,ur", e per cense- tida, Les solides d'assassinats, crines
¡
persecucions
foren escampats arreu
gen:. el dret i a moral, la Llei 1 la
religió, han d'deser consideratz corn a del món en fórem acusats com a
Principia caducats d'una civiliteació autors.
Per una banda excitaren les masagonitzant.
Abete dones, -tot aleó- és e; zen- sea coneixedores le la complicitat
lit, el veritable sentit de la nostra dels alts dignataris de l'Esglesia a
que s'alcessin contra els qui evidentlluita sobeehumana a Espanya.
mutile:0ns
Durant ele vint anys que han n'ena- ment acumularen armes
permeteren que els agents pronocorregut d'enga que s'acaba la guerra
mundial, la fo:iia j la perversitat sern. cadors disparessin des dels temples.
bla que han Inspira" la conducta d'a:- Per altre. intentaren que les persones
gunes grane nacions. Han enverinat honradas es giressin contra nosaltres
els pob:es amb l'odi, l'orgull i la in- grricies a una infantil llegenda
tolerancia. Han conreat els insania crueltat. Avui tenim les peores, que
seran publicades, que en els més flormes balxos ; les passions. destruint
sentiments mis sublims que eren el rlies casos aetul la provocació crifria de seg es de progrés. Han erl- minosa.
git t una doctrina de super.raciantat.
La mentirla difosa per la • propagant a l'objecle de Justificar. no labsorció da s'estengue cona ron a raigua . I
al no l'extermini d'allree nacions. Han d'aqueata• manera l'espertt numaniintentat imposar una nova filosofía, tat i de liberalisme 1 els sentiments
que no bueca la veritat 1 la seseen. religiosos de les gents honrades
q:ue no es y '.ocupa de la juetIcia i drl olieren utlit22r-se en contra nostra.
be, aireó que predica l'elm'naciti deis Perú la mentirla no pot éonnuistar la
qul pensen de manera diferent, i en- veritet. i la restes resistinria ens
cadena el pensament. vicia els senti- proporcionat el temps nrecis perqu;
ments 1 colme; els homes a la pit- pu g ui saber-se on es l'honradesa.
jor esclavilut,
Ne neeuern que al princiol de la
Encara som a temps d'arribar a rebeHi6 l'Este l patid de falta de
la salvació. El nou anti-Criat i la bes- control i el Poder públic de falta
tia aPoca l listica, que destrencen
d'autoritat. nerd acial ele recuperà.
amenacen an:h:lar la Humanitat. po- Cada govern des d'aleshores ha traeden desee encara subjugats 1 eneadena's.
Però que no sigui massa ;arel, per_
què el pert'i és universa:. Un Continent
pot quedar encerclat per les aigües,
però els Getane no són ja barrees que
puguln aturar aquests mala esperes, 1
l'enemic sap perfectament eom enguatar a la carn el càncer de la disciercea que rosega la fortaleza de la Re.
pshb ca.
Apreneu l texempa d'Espanya. Aprofiteu la història viva plena de color que
s'obre davant els sastres ulls.
El meu pals ha estat una de !es pe:Marsella, 31. - Els vapors "Sphinx"
meres vic'imes, perb ens sentim orgu- i "Chantilly" han salpat aquella tarllosos ¡ ens congratulem lambe d'easer da en direcel6 a Djibuti conduint a
el primer beetard contra ei tOtalita- bord un batalló de tiradero senegalerisme.
sos destina: a retomar els efectius
Avui lee guerres no es declaren. Molt militara francesas a la Somilia. - Fa..
abates que un país hagi estat escollit, tira.
mesos i anys abans, se sembren les disLa multitud ha aclamat
sensions, es provoquen antagonismes, es
fomenta la discòrdia, 1 quan la situació
els soldats
és prou madura i sisa aconseguit l'obMarsella, 31. - Les ;rones senegajec'iu preparat, aleshores un comp:ot
per uns quants conspeadors, una revol- leses que han embarcat avui en armest
ú., de simulats pa'rlotes, o una ben pre- port amb destinació al : de Djibuti,
la multiparada 1 mi¡lor pagada protesta d'una han estat aclamades per
.
minoría, seis-Iran per a encobrir la re- tud.
Un
destacament
de
soldats
alpina
bell ide 1 Per a excusar l'ajut incubant
una nora mena de guerra la guerra els ha retut honoro. Les forces expesense previa declarad& D'aquesta for- die:cenar:es han detelat per davant del
ma, en obligar-se per la por 1 el 'ter. general Orly ¡ les autoritats civile. ror la complicItitt dels espectadora, s'e- Fabra.
vita tot risc.
El detall de les forces que
• Aquest ha cstat el cas c1.1:,:panja.
marxen a Djibuti
Fa trenta mesas enlata- aqui una reParís. 31. - Segons el "Petit PalieHió militar. Hl estaven complicats
alts arree militars i membres de la riOen" els efeotius senegalesos que
clerecia, personatges als quals ta. Re- surten cap a Djibuti eón constituís
pública havia leerme; conservar els per 16 oficials, 46 eots-oficials. 697
llocs i degnitats que la monarquia cls bornes de tropa. En l'expedie16 figuConferí; i no per llurs mojes, en la ren 40 cavalls i 16 vehicles. - Fabra.
major sarI deis casos, sitió per gracia El ministre de la Guerra anfavor.
glès a París
Qti lii havia darrera de la rebelltó?
Par¡s, 31. - Aquest metí ha arreCalla, per a's plans d'expansió d'Alemanya i Italia, tenle sota Ilur control bat per l'estació de l'Est u procedent
no solament ja l'enorrhe rquesa po- d'Estraeburg ei ministre brilänic de la
tencal d'Espanya, sinó tzmbé el Go- Guerra, eenyor Hure Bailaba, acomleen i els organismes directors de la panyat del coronel Evans. Tots dos
política del nostre país, amb l'objec- romandran dos dies a la capital frante de forense la base per al seu sis- cesa. - Fabra.
tema d'extorsió i pirateria.
LA GRAN ESTAFADA
' Ahti podien comptar no tan to;aDE NATAN
,ment amb les inesgotables mattries
París, 31. - Un afee financer de
primes del nostre 561, sin ó tumbé amb
'gran
envergadura
ocupa Remesa dies
la seva magnífica posició estratigica
que els concediria la clau occidental l'atenció de París. Es tracta d'una
de la Mediterränia, el domini de la estafada de sei milions de franca roruta franco-africana, el centre de la mesa per Bernat Matan. magnat mäqua l está a les Illes Balean, f el tri- x;m del cinema francés, i els seus
isc de la qual es faria impossible con- cimplices Jean-Simon Cerf i rengifinant-la entre una leilia i una Es- nyer 'erre /mundee.
Una denúncla d'un grup d'accionispanya feixista. I el que .és mis important, podien obtenir la posició do- tes de la societat Pathé-Nethan ha
provocst
la investigad() judicial que
minant d'Europa a rAtlintic central,
ha dut a la presó ?atan I els seus
P er mitji de la Península espanyola
cempecee, davant la sorpresa gene.
de lea illes Canäries.
ral de l'opinie, públic
a.
Durant molts anya perseveraren en
La carrera de Bernat Naten en el
la preparació del terreny per a les men de la cinematografía da tan bri.
cecee sembres maquiaviligeus Espies llene com sorprenent. Arribat a Fr on¡ atento aparegueren per tot artes, e& el 1920, procedent de Varsòvia, el
cola el mantel] d'amics desinteressats. eueu pelones Bernat Tenenkapf (aquest
Aixt s'excitaren tots els extremi s- in el seu veejtable nom) no tren a
mes i eXcitaren a la demagògia r al fundar' Ulla -eocletat productora de
fenatisme a dretes i esquerres, quedant filma ¡ el 1928, en sorgir el cinema
dtvidits eta eiutadans i prMuint-se
eonor, aconsegul ter-se amb el paquet
pesada i irritada atmosfera que podía d'accions que -doled"; g -Charles
provocar la tempesta.
11 raajorla absoluta en l'antiga tasa
Es fácil seguir les petjades deis die.' ribete-Cinema,. uama de Pathdlen& Ale maque Patis,
tiete agents que actuaren a runa i
l'altra barlda„fine arribar ala represen. »AD $ reltaLtou.m»guit de '
m~1 tramar
e e eficialf. 11.te sla- oxeo muk

or

d'Oreideni" explteactons ¡apenaFraueo tila que el set, "govern" noltat pWaset
ses sobre la guerra mai a pagar l'ademan tzacions Atilitt*Wiiris

tal (fin/posar la tolerancia i un se/tia d'humanitat i respecte al pensament de loto. Actualmen t ajad ha estat aconseguit coni inai no Ion havia
esta! a Espanya.
Pera mentcestan t la ilegend a havia
fet la seca obra i Espanya es seid
coNocada defensivament en situació
precaria .Ets ineasors que recolzaven
la rebellió pos2ren a disposició
questa masses de material de guerra
com mai shavia emprat en cap guerra I d'ajuesta manera releí anomenada No f utervenció la ben intencionada pera unilateral neutralitat, permete una invasió que era negada cinicament a pesar de tota evidincia
ens deixava indefensos.
No obstant l'heroisene dels mese
cornpatriotes sIta fet possible la resist;ncia i frustras les esperances del
nostre esgotament que abrigaven els
nos tre encintes. Tenim la plena conGallea, a pesar de les dures proves sofertes i per sefrie que serem victoriosos en la Iluita, no tan solo per
la costra independencia, sind lambe'
per la 'libertar dels bornes i eis principis de cultura, tolerancia i densocrAcia .
l'escassetat i la mis; ria seran suportades.
Si tan sols posseissim la tercera part
del material de qu; disposen els nostres enemics, la guerra terminaria
ben acial
Denuncia crims esmeros fa una hora. Un furiós bombardeig aeri, el mis
terrible dels patits a Barcelona, "a
sembrat el dol i el dolor en l'última
nit de l'any sobre una gran part de
la població civil. Fins al moment
present sabem que lii ha hagut mig
centenar de morts i vuitanta ferits.
Les ambulàncies proesegueixen Ilur
trehall recollint mes victimes i portant llur labor human'täria a l'hora
en que us parlo.
La follia de les nacion, invasores
va induint l'opinió mundial que possiblement est1 prop el dia que poderosos nobles siguin reclosos en un
nou Ghetto. Mentrestant ens limiten/
a demostrar ri món que la Justicia i
el Dret teilen encara qui els defensa.
Perä això nr, és suficient. I per
això els veritables europeus giren cls
ulls envere la gran democracia americana, novament consagrada a Lima.
Espectro q ue en aquesta ocasió la
llum pot venir d'Occident.

SS

FRANÇA

Com a resu•sta a les pretensimas coionlals italianes
França tramet un bataltó
senegaleses a Djibuti

tt

g

g

La flgura de Bernat Natan ha estat,
per espai de deu anys, una de les mes
destacades de la societat parisenca.
Propietari d'una sumptucsa residencia
particular al barri de la Barreta, de
dos castells de renom històric, d'una
luxosa finca a la Costa Blava, comanditari de diversos diaris i teatres, amo
d'una quadra de cavalls de curses
Natan donava amb gran freqüència
festes sumptuoses, a les quals concorrien ministres, ambaeadors, aristòcrates, escriptors i artistes de fama
reconeguda.
Per be que les autordats ludieres
guarden reserva sobre lee particularltata de l'estafada elti= ha Provocat
tan rensacional escandol en la vida
parisenca, sembla que Natan fea tragar els Plans de determinats aparel s
de projeccló als técnico de la caea
Pathé, patentava es dilo aparells a
nom d'una firma ficticia anomenada
"S. P. B. A. G. I." u aquesta venia
a la matexa casa %Usé les patents
registrades. Tals maniobres han perjudicat els accionistes de la firma Pa.
thi-Natan en mes de set milions de
franco.
Com que les recerques de la pot.cia
i dels perits nomenale pel Jutge instructor no han acabat hom creu probable alguna altea detenció sensacional relacionada amb aquest afer
que recorda el de Stavieky. - Pebre.

La segona lectura del Pressupost

de Xina
Washington, 31. - El Departament
d'Estat anuncia que Lambaixador deis
Estats Units a Toqulo, senyor Grew,
ha presenta; al ministre ritp6 d'Afers
Estrangers una nova nota del seu Go.
vern en la qual aquest "es nega categòricament a reconèixer els esforços
del Jalen Per tal d'establir un nou ordre de coses a Xina, destruida per la
guerra".

Aquesta nota es considerada en els
cerdeo grades com una resposta definitiva a la nota japonesa del 18 de
novembre relativo al tancament de !a
"porta oberta" a Xina. Es confirma,
per consegüent, que el Govern dels
Estats Units no pot acceptar la der.
gu ió dels tractats mentre no sigui per
mitjà d'un acord Internacional, i que,
per tant, no pot fer res mes que rebutjar totalment la política uneateral
dele japonesos. - Pebre.

LA PREMSA ALEMANYA JA
HA REBUT ORDRE D'ATACAR
ELS ESTATS UNITS
Berlín , 31. - La carnpanya de Prem.
sa Iniciada a Alemanya a eonseqüenea de la publicació pel D. N. B de
la protesta alemanya a Washtngton
relativa al discurs del senyor Ickes,
revesteLe caràcter general. Posant en
coneLeement del públic alemany atnb
alguns dies de retard la protesta de
l'encarregat d'Assumptes del Reich a
Washington , la negativa del Gocen
nord-americä, el del Reich sembla voler assenyalar a roptnió mundial que
no pensa donar per acabat rassumpte.
De totes manees, no es creu a Berlin
que el Reich prengui la iniciativa
d'una ruptura de relaciona clIplomätlques amb els Estats Units,
Tots els comentario de la Presta
s'inspiren fidelment en ei comunicet
alludit del D. N. B., 1 presenten ies
afirimacions anti-hitlerianes del senyor
Ickes com a "fruit de la influencia
jueva". - Fabra.

Una revista moderada de Nova
York diu el seu fet a Hitler
Nova Yo:k, 31. - El setmanari
"Time Magazine", conegut per la cesa
actitud habitualment moderada en ma ,
terla de politice estrangera, acaba de
dedicar la major part del seu número
de gener al canceller Hitler, al qual
ataca en termes de gran violencia.
Descree de relatar les persecucions
sofertes per catéeles, protestarla
jueus en el III Reich, aquesta revista
escriu:
"L'home responsable d'aquesta tragedia mundial es un neeit austríac
49 anys, amb un bezoti a la Charlot,
colèric, somniador 1 antipàtic, sense
cap cultura 1 animal nomes per l'odi."
- Pebre.

LES CONVERSES ACABEN,
PERO NO SE SAP QUINS HAN
ESTAT ELS ACORDS PRESOS
Londres. 31.-El Foreign Office publica aquesta tarda un comunicat donant compte d'herir acabat les converses navals anglo-alemanyes. La nota no diu els acords que Shagin pres,
- Fabra.

Els delegats tornen a Londres
Berlín. 31. - El D. N. B. publica
una informad() dient que les converses anglo-alemanyes sobre la Mieslió naval. transcorren en una atmosfera de "gran cordialtat". Afegeix la
dia agencia oficiosa que els representants d'ambdós governs han exposat
els seus criteris en el que es refereix
als punls a discutir. El Govern alemany lliurara al brillante un resum
ei tequestes entrevistes.
Les converses navals han acabat
avui„ havent empres la seva tornada
a Londres els delegas be:atan:cs.

París, 31. - La Cambra ha acabat

la diseussió en segona lectura del pres.
supost. 1 despees d'haver-hi introduït
algunas modifleacione. l'ha tornat al
Senat. - Fabra.

EL PRESIDENT DEL CONSELL DECLARA AL GRUP
RADICAL-SOCIALISTA QUE
"FRANÇA NO CEDIRA NI UNA
POLZADA DE TERRENY"
Parts, 31. - El President del Consell, senyor Daladier, ha informat
aquesta tarda davant el grup radicalsocialista de la Cambra.
Segons informacions obtingudes als
cercha competents, el President del
Corlee:1 ha tractat en primer lloc dele
problemes de politice exterior, I ha
renovat la declaració que fent el senyor Bonnet fa poc davant la Comísale d'Afers Exteriors de les Cambres,
/non& la qual "França no cedirä ni
una sola coleada del seu territori".
Pal que es, refereix a pellica interior, el senyor Daladier ha evocat
particularment les qüestione planteesdes per la dita discuesió de precie
de pressupost d'una Cambra a l'altra.
Ha declarat que ea proposa demanar
&Tiesta ten a totes Pues Aesemblere
que fachi un esforç excepcional Per

assegurar la votació del pressupost
abans de la seva sortida cap a Còrsega i Tunis, fixada per a densa al
mall. Ha ineist1t, davant els seus
gues de partit perquè rebutgin les esmenes presentades per la Comissió de
Finances. - Fabra.

L'Any Nou
El President de la República
rebé el cos diplomàtic
París, 31. - En presene t a dels senyors Dalad1er 1 Bonnet, el President
de la República. eenyor Lebrun, ha
rebut avui el Cos dipomätic amb
motiu de l'Any Nou. El degä del Cas,
14. Valer: Valen, nuncl de la Santa
Seu, ha fet ús de la paraula I ha expressat els mes cordials deslio de les
nacions representades per a la nació
francesa, i ha manifeetat el deeig
fervent de freballar constanlment pel
manteniment de la pan.
El President ha conteetat en lermes de gran ce-dienta agraint la
felieitael6 i pian feslant que es propasa Igualment collaborar en tot alee
que pugui evitar una uova conflagracid. - Fabra.

1 seguetx dient

les agressions als vaixells britärucs
deliberades i que continuarà

que

no

son

Lendtes, 31. - Als ca•cles britruece
Den miormats es chu saber 4.ie en 1..
con.esta donada a les reoamacions
dels armadora británica Franco declara que el seu "Govern" no ha tingut en cap montera la idea de pagel
indemniteamons pela dan), que las: aojó a. seu servei cattea aa vaixeils
tintes m-rcants. h4i aquesta contesta
eallega qui le3 agreszilons p:rpe.rase,
contra la flota mercant erigiese ene
con deliberades". - rama.
Londres, 31. - En els cenes oi
sos es diu que la noca ne can ee,it
Burgos a les reclamac.on.s del (»veril
altern, r.,ia
cemoardeie tie valxells mercanes &regazos, te
aa.
bigu
gens saciscae.ora
El Govern angés ha ya coposa e.
nom.mameni u aria Uortb..,....) de tras
membres enearregarta de eeeemnar i.e
eircumstancies en que els camello anglesos hagin esta: ombarLejats ; e.
fixar la indeneniteaclú corresponent.
En la seva contesta, lennce declara
que no te cap 1ntenc,d dr pagar cap
intemnització. La seva nota accepta
en principi el nomenatnent de a Comissió encarregada d'estable' es clrcumstancies ces bombardeigs; pene
afegeix que sosment ho accepta
principi com a manifestació de bona
voluntat vers el Govern anglas, sense que signif.qui que abandona els
bombareigs cbli vaixells que rosponguM a una suposada "neressitat
militar". - A. E.

Mete. E:s tres diplomaties pertanyan al dels palme dels Geverns que ajue,s
els rebela pretenglié aleshores•
partil radico. - A. E.
tan el cevorei entre Catalunya
Girona, apadrinada peis Amics resta dels espanyols, plantejant ei pis.
blema de la incompatibilitat dels ere
d'..:spanya, de Ginebra
Gocemos, i. per tant, de la nostra
G:nebra, 32. - Els Amics de la possible convivencia. A aqusta caz,
Repúbliza espanyola a G:nebra, han panya se sumaren alguna celan!
decidit apadrinar en la ciutat de Gi- amb el preteit derretiste eran-upe
rona. a la qual trametran net 1 aj:r3s ratisme que no ha fe: al t ra cosa rva
par.ieular a mentosos p,r als nens. servir la cau.sa, no de franco, que a
- A. E.
una marioneta, sima de la inxasitt
A Roma tenen por que Cham- EL-, feto han demostrar la inutaiiii
des propbsits facciosos i han veme;
berlain ackipti una actitud mes a demostrar que un any lace de Caz.
severa en la qüestió espanyoia vivencia del Govern ele la Repüles
l'aris, 31. - El corresponsal del i la Generaltat ha enrobustf la ex.
els nobles espanyols
"Temps" a Roma, comentant la decep- tat de loes
seva solidaritat amb ei Govern
cid italiana davont ¡'oposició de Frau' nió Nacional que decidí
el 051 fe
la a la median') anglesa en el con- República eopanyOla. Ei darrer
ale
fite:e franco-itali. escriu: "Es petisa curo dei senyor Comparen
junt
a Roma en el problema espanyol 1 es tomba de; que fati primer presits
ten] que Anglaterra es vetes& obligada
la Generalitat, ha provees una se.
a adoptar ttua actitud mes rigida. Els de
gada mis les profundes reis d'ayo;
diaris de la l'en:usula no han aruagat, sentment solidan. Cornpanys no si
sind que ban exaltat , la participació parlat com a borne ele partly kul
en primera linea de les unitets junte. com a president
;ots els cata'aw
:tes en l'ofensiva franquista. ¿Qué
El periodista ha preguntat al a
fas& el Govern de Londres? Es tem, nyor Vidlella quines són les
evidentment, una nora pressió angle- de treball a Catalunya, a la condieloa
sa relativa a la intervenció italiana, ha contestat el coneeller dequillas
la Ge
i a Roma s'adonen que en aquestes r.eralitat:
condicions la qüestió del reconeixement
"Al ynnenearnent' ce 1- guerra, Ce
de la beHigeranda a Franco no pro- talunerya, com la reta
i elspanya,
gressa." - A. E.
tenia ndústria de guerra. -La poíitia
no intervenció ens delega a ermt
El "Giornale d'Italia" diu que de
aquesta indústria. 1 els Obrero, ha
Més voluntaris estrangers re- Mussolini no retirará més sol- de la U. g. T. com els ele la C. N.T.
sobretot a Catalunya, on hi havia
dats italians
patriats de la nostra zona
poderosa indústria metallúrgica,
Lugano, 31. - En l'editi.; del mig- gueren de; no-res la indústrit
Paris, 31. - Aquest mati han arribat a Paris , procedents d'Espanya, un dia del "Giornale d'Italia", a pro0- guerra que avui até les n . masitas (e
centenar de voluntaris de les Briga- sit de les informacions publicades per front. La clatse obrera ha concentre
des Internacionals, Sean repatriats la premsa anglo-francesa en les quals iota eis seus sacrificis, nenne regle
en es condiciens habltuals. - Falta. es diu que Chatnberlain, durant la seva lar-ne cap. En aquest especie cal de
estada a Roma intentara persuadir tacar el paper de les dones. Ea
El senyor Azcárate torna a Mussolini porqué retiri les tropes ita- meu deparlament de Treball he ce
hanes d'Espanya, recorda la declara- rinstitut d'aciapace professionai de a
Londres
ció oficial quan foren retirats els deu dona, que dirigeix l'eminen doce
Paris, 31. - El senyor Pau d'Azeä- nil i reitera que Itàlia no retirara en Mira. Dones. bé: des que l'Instte
ra t e, ambaixador d'Esmirna a Angla- absolut mes soldats dT,panya.-A. E. inaugura les seves tasques. acude.:
terra, ha arribat , aquest mati a les
per milers als sous cursas, ¡ (pan a
nou París, d'on sortin cap a Londres. DECLARACIONS DEL CONSE- exigències militara determinaren S
-A . E.
LLER VIDIELLA SOBRE LA incorporació a l'exercit dels norte
joves de les ndústri-- de gura
Nou ambaixador de Xile
VICTORIA DE LA REPUBLICA obrera
les dones es (robasen en conde
Paris, 31. - El consteler de Tre- de substituir-los. Per aquesta
a Espanya
ball de la Generalitat j president de acaba el senyor Vidiella - é3 piel ea
Santiago de Xlle, 31. - En eLs cer- la U. G. T. de Catalunya, senyor Vila voluntat de resistencia te poheecles oficiosos s'afirma eue el senyar diella, de pas per Paris, ha rebut un panyol do inesgotable
1 pel que te'sil
Victor Arancibia Laso sera norrynat redactor de l'Agencia Espanya, al qual
hornee i dones cates disposate a :alambaixador de Xile a Esparvel; el ha fet les següents declaracions:
tar fins a vencer. La guerra, matsísenyor González Vide:a, ambaixador -Va a fer ara un any que el Gavera
lotes les ofensives, solament poi o.
de Xite a França, I e senyor Potavi de la República es tras:lada a Barce- bar-se
amb la victoria de la ene;
Senerct, ambabrador te Xile a Lon -lona. La propaganda franquista t a Mica." - A E.

Detalls sobre la gesta del "Jos
Luis Díez"

Fou atacat pels vaixelle italians «Júpiter)
«Neptuno», "Vnleanot' i "Calvo Sote:o"
Gibraltar, 30. - Una veritable batalla naval ha enfrontat el "José Luis
Diez" amb Iota una flota en la qual
figuraren les unitats itallaties "Júpiter", "Neptuno", "Videano" I "Calvo
Sotelo", el cuirassat "Canarias" i altres bous armats.
Quan el destructor republieä abandona el port. la seta surtida fou comunicada a la flota rebel per unti0
de senyals lluminosos llançats pels
agente franquIstes a Gibraltar. El
"Júpiter, segurament per tal d'obtenir
la rendieid del "José Luis Diez", s'hi
apropia pen) aquest ss caure sobre el
vaixell rebel i l'aborda a tota velovitae No se sap encara el que ha passal amb el "Júpiter".
El "José Luis Diez", que l'anea Sie
torpedes en el curs del cornbat, es va
trobar amb la sala de l'ilumines tocada
per l'explosid d'una caldera i va embarrancar voluntarlament. abass
rendir-se.
El destructor brititsle "N'atto.:" surtí
per tal de verificar la vigilancia de
les sigiles jurisdieeionals, per,ä els rebelo continuaren disparata sobre el
territori de Gibraltar i produiren greus
danys en una població de pescadors
propera a la badia deis Catalana on
foren destruidas algunes cases i resultaren alguns anglesos ferits.
El contratorped:ner trences "Sesgue" arriba igualment a aquell lloc
1, junt arnb el "Vanoc". diría ele
seus ref:ectors ,-obre el "José Luis
Diez", la tripulació del qual llançà els
crits de "Vie.ca la República!" i "Vises. la Lliberlad!".
Foren desembarcadas algunes ricemes del veteen republica.
S'ignora el nombre de *Unes rabea.
Un dele anglerns teile pels dispers
dels rebela está greu. Es tache d'un
agent de !a poecla de Gibraltar.
El governador de Gibrellar acudi per
tal de vig lar personalment les operacions i Ordena a un oficial de la ma.lene arglesa que, acompanyat d'una
aleo- a mear, romangues a bord del
"Jote Lus Diez". EI capta. es oficial@ j a tripulació dl de,,ruc'or
panyo foren !estallada s a betel d'un
remo:cador anales seran internats
en edifica mitilars de Gibraltar.
El remolcador "isiorrhill" es dedica
a posar a flor d'aigua el "Joeh Luis

Diez", que será internat al port
lar de Gibraltar.
Durant tot el cere quatre vaixells
rebels i nombrases force., aèries han
patrullat pels voltants d'on embarrancä el "José Luis Diez". però la
presencia del -Ventee" els ha impedit tot atac. - A. E.

de Gibraltar. L'exa.men dels
calguts a la badia deis Cataians
rant el combat, per lee auforeau
Gibraltar, ha permès de comprar
que els obuses són de fabricar é
liana I de l'any 1936.

Paris, 31. Una informa«, de Gibraltar anuncia que les autor,tats militare de la dita ciutat han publicat
un comunicat ofic:al relatei al combat naval entre el -José Luis Diez"
i la ilota italo-facciosa. EI combat
produf a la 1.05 de la ~tinada. El
comunicat anuncia que el destructor
de la República ha estat remo'cat a la
bada de Gibral'ar j la seta tripula.
cidInternada a Windmill H,11.
També diu la nota que la policia
busca :a pereona que en el moment
de la sortida del vaixell republicà
llame un coet llumnós des d'una casa

posar a flor d'aigua el "Jose Lär
Diez", conduint-io tot seguir a a
braltar, escortat pet destructor 2.74
"Vanoc". - A. E.

El "José Luis Diez" torna 1
ésser a Gibraltar
Els obusos engegats pels vaiGibraltar, 30. - A les 20.10 els
xells facciosos eren italians molcadors de rAlmirallat acareen,

Un destructor britànic trasii
da els cadàvers dels mari
del "José Luis Diez" a un p
republicà

G ibraltar.; 351' -e. El destructor
tänie "GlYeliediml"; "que trasperte
bar els cadeveis . dels marinen
"José Luis Diez" que monteen ea
comba t d'ahir, hä sortit d'aquest
a les tres deja tarda cap a un
de la zona irlpublicane espänyela.
Han tributar l'ithim homeriatse
cadävers el cònsol general d'Ee
nys a Gibraltar, comandant Casas
Coinunicat
una gran gentada . La fúnebre
ml ala ha constituie una veritable
(Ve de la primera pagina)
nifestaciä de eimpatia envere la
italiana en donar per conquistat Bor- de guerra espanyola.-Fabra.
ges Blanques, el segon da de Patee,
s'ha vist frustrat per la tenacitat amb
qué l'Exèrcit republicá sha creuat en
del
el cami de la Musite.
Sembl
Davant d'un embrea còmplice dele
libre
deis
armaments
dels
enemlcs d'Espanya i els acides del
qual. sota un reglm de terror 1 repre- uers i del tonatge dels
sälta, sellen amb absolute unanimita t , com sense excepció proclamen'
gibles
evadits j presoners, un enorme canBerlin,
g.
-Fis ara no tu
sament moral per la guerra. Wats
de tot irleal i sense explicar-se pc‘r publidst "6"ap eones/dar <Hiel
qué tulia, està l'Exercit Republi- les convcrses navals
ce. aesistit cada dia mes pee poble
creu saber. de totes maneras.
espanyo; t el seu aovecn per la sotereer, ix,e,uzats pe:s alza+
liderea' 'cima) de le ¡laman
referexen prineipaimeut a l tol
denmeretiqute 1 dee'd1 a co*:•.'s....-e
seta stieeierins. Salirme
amb increbenSb'e r ees l ern,nt, fans de ,nte. ìidiiea ztemanA han .
a :a fi. per a trincar e l Pai eis
tejst la en:talló del calibre dels
sors per la. llibertat de Catalunya 1 iiners vis creuera anornenste
la independencia dEespanya.
- Pabra.
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