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ACOTACIONS »Ir va arribar a Barcelona la delegatió
sense

ESPRÉs d 'haver visitat Còrsega el cap del Govern
D
francas, M. Daladier, continua el sen viatge triomfal per
l'Africa del Nord. A tot erren
les poblacions saluden M. Daladier amb inequívoqu2s mostres
d'adhesiú que demostren la vanitat de les pretension's italianee
sobre l'Imperi colonial francés.
El que la premsa feixista donava
com un fet ineluctable ha resultat
un pur xantage; ni Céesega ni les
poblacions indígenes i estropees del
Nord d 'Africa senten cap atraeció per l'Imperi de Mussolini;
enlloc el feixisme hi és considerat com una doctrina salvadora,
sinó coas una plaga que posa en
perill els pobles d'esdevenir es-

claus.
Daladier, en l'energie discurs
que pronunciara abans-d'ahir a
Tunis. va estar prou contundent
i clar perquè Mussolini sitpiga,
d'ara endavant, que Ultr à de topar amb Franca si "pels mètodes
que sigui - tracta d'apoderar-se
(l'una sola polzada de territori
francés. Aquest llenguatge desfà
els dubtes que poguessin tenir, no
solament Mussolini, sinó qualsevol
altre cap de Govern respecte de
com reaccionaria França si hom
volgués posar-la davant d'un fet
consumat. Convenia que M. Dala(her es tornes ealderoniä. Donat
l'estat actual d'Europa i les constante provocacions deis dictadora,
és molt convenient als interessos
generals. tant com als partieulars,
que hi hagi qui estigui disposat
tombar la taula de seguida que
la cadira hagi "estat tombada per
an d'aquests senyors.
Nosaltres creiem que si el Deng uatge de les grans democràcies
llagues estat sempre emparentat
amb el que ha emprat suara el
senyor Daladier. Europa s'hauria
evitat alguns moments d'angúnia
i haurien estat perpetrades menys
injustícies. Voler la pau no vol
pas dir sempre "amen - ; treballar
per ella no consisten pas a ajupir-se invariablement davant les
pretensions dels cerca-ranos.
El viatge de 31. Daladier
!itaris el de Mr. Chamberlain.
S'ha assegurat que el "Premier"
i mitänie hauria renunciat a servir
le mitjancer en el que dividen
o aquests moments Franea i Itä'la; nosaltres no creiem que no
,costament Mr. Chamberlain les
deostament entre els dos veíns.
Ara be: les condicione per a aquest
4ectstamen Mr. Chamberlain les
!robara en els mote de M. Dala her. Per la nostra part, aquestes
oondicions les condensarien aixi.:
, ¡tie cadascú es mantingui dins de
os pròpies fronteres i dins de la
. hei general.
Això (13. fet i fet. el que neeessitem noealtres perquè cesei com
irles aviat millor aqueSta guerra
ue arruina el nostre país. Res no
-enen a fer a Espanya els senyors
Mussolini i Hitler. Res no tenen
.t fer les trapes italo-aleman ye s a
.a Península. Vet aeí que hauria
le dir Mr. Chainherlaiu a Mumoiini en la seva propera visita al
•lictador italii. Infinitament mes
lel que puguin sentir els nostres
ei ns de les amenaces. nosaltres
•ns sentim de la realitat d'una
rivasi6 i dele actas de vandalisme
que realitzen a la nostra terra
servidora del feixisme internaoional.
Es hora de parlar clar i que ho
faci tothom. Sarcasmes com el de
la No Intervenció, com el de
l'Anchluss o com el de Munic
hora ja que passin a la història amb l'etiqueta que tothom els
ha posat. Cal també reaccionar
davant lee amenaces tal con-1 ha
fet suara M. Daladier.

gener de 1939

caatleció, possibletnent sense
o arab i lum ¡ntermttent, ama bucona i finestrer retire Vidre., tür
oca
pensavem que seria un h
aardificil de resiste. Es leal.,
maven que no el ren,stirfem...
Mrign no negara que tal un n
que ha tingut un comenqamet
dur. No nnem conegut .es
barbes nevades, pees el seu
Poca anys ha bufa, de manera tan
glacial. I, no obscant. sulyksitm
cara. La reantat no ha c...tal
dura o — anou a sabed —, ta
,esperança i fine la caritat. ene
han fel mes res.stents del que ens
imaginacem. Toas ele nostres häbits de blanieie han estat superats
per I'estoldsme. 1 asan tot i Mur
encara duntnearaont de l'aavetn,
ins sembla ja que li tonfrn 'el pdif
al coll.
Es mes encara. han bastat una
quants dies de temperaiura mea
amab.!. ( no tan cruel, han basta'
uns dies una mica mes claro, eme
ha sembiat corn o te tardes s'aaarguessin una mtca perquè ja,
tot i tia flors de sang que es barbars han 0,,,carap at ciamunt la chitac, seniesim una vaga sensació
primaveral.
Potser ha estal nomas un resp:r. Potser Ihrem tornara a bufar
el su eie g atasl damun nontitres. potser ens me:rara la cofa
abundant de les acres barbes nevedes. Tanma l eix ¿qui no te Ja
aria; la senSaeló que n'hem superat
els dies més curta mes erutas, es
ni:3 mis llargues ombrIvoles? Ata
no t ha perdut la por?
és que ara 3a anem de cara a la
vida. Ja no hi ha tulles seques i
Iota la natura prepara la seva renovada. Fis nostres somnis i ja no
són ombrivos. Superada 'a prova
que ens sembt ava terrible, sentim
ja cantar dintre del nostre cor. la
primavera.
SEGUR

,

partits republicans

"US PO RTO L'ORDRE I LA
DISCIPLINA, QUE SON LA PRO7E0010 MES SEGURA I EFICAÇ
CONTRA LA FORÇA BRUTA I LA
TIRANIA."
Oaladier en el dlacuesdi Tunis
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l'rItilavera en l'hererir de parlamentaris franceses que ha estat
"Hera(do de Aragoll"
Ens imaginevem un hivern
latee. Vist de hoy, amb el fred
invitada pe Secretariat de relacions dels
galie o gc..ii
n'espera' e in

CLARES

de

jelolezeimemituwaittamitetese---

edita un manifest contra els invasors

1TALIANES

A propósit cte Tunis
per J. Torres i Caprarg

La eituaciú entre Franoa I Italia és l'adhesió a l'ocupació de la Tripedibii
Toioia 'Frenes). — Ha arribat a ies• cada dia mea greu. Mussolini, que ha tänia, adhesió que en certa. manera
noslres mana un full que ha circulat trait tots els (mi han 1ingut contante baria de liquidar totalment la qiiestió
ti6c1 afectats pels darrers bombardeigs
profusament entre els rtfugiats capa- en cli i han facilitat el seu escena, tunisenca.
nyols que es troben al Migdia de Feas', ha matt tambe Franqa, la qual, a prin
Perd fins a la gran estafada comen.
Avui visitaran otictelment el President de la Generalitat, 53. Estä editat en els latiere de "He- eipis del seto govern 1 absent de iota per Mussolini, i que ell anomona
raldo de Aragón", de Saragossa. La ideologia, creia tenir en ell un amte "mama sobre Roma", si Italia ha tine! Cap del Govern el Ministre d'Estat
publicació del full és interessant, ni tal, de la polttiea italiana. 1 el gut petates mediocres, n'ha tingut
mes que pel seu concita:3m, pe.que de- salvara al moment que. follament. fin lambe de molt habils i dignes, per la
Ahir arribaren clb parlamentaris Jorge Forgues, de "Le Patole
mostra el desacord que exisleix als ocupar Corte. com també l'In salva: sera capadtat de govetnar un país.
Rene Salve, de "L'Ordre"; renales franquistes, I la rarieúnia cada
irancesos que, invitats Secretariat
ann san els Viseonti Venosta, efe
en el 35, retasan( d'associar-se a Andels partits republicano, han vingut Franch Simoders, del "Chicago Dai- dia mes accentuada contra els esglaterra per a una aceió militar mar:- Di Rudiat, els Ponis, els Prinetti, cha
a la nostra ciutat amb el ti d'esta- lY Nelvs ", i Biziers, corresponsal de trangers. Traduit, din aixi:
Centre°,
els Cdolitti —adhuc ell
tima per a primar l'ocupad(' d'Etlopla.
blir na estreta coHaboració entre els diversos periòdics.
..Tres fea; molt significaras s'han
Pere un anme que ha trepitjat toles els Orlando, els Luzzatti, tots bornes
A la frontera acudiren a rebre'ls prçdut recentment:
partits republicana dad ¡ els de la
les moralitats no pot coneixer — n¡ ha modestos, tots inspirats no per orgulI
els diputats espanyols senyors Gasset,
República reina. • la A petició d'Alemanya, S. A. el conegut mal— el mes d'ale dels sen- personal, sine per rúlne desig de veFormen l'expedició els següents d'Unió Republicana; Rogase! i Gar- princep Xavier de Borbón i Parma timents bumans: la gratitud.
d n llur pais; de tots eta partas, jatib
ganta, d'Acció Catalana; Santaló, ha estat expulsat d'Espanya.
senyors;
tots sineers, liberals t demecrates...a
la
reivinla
bestiesa
de
A
part
de
de
Tessan,
radical-sod'Esquerra
Republicana
de
Catalu111. François
In, En la • entrevista de Londres,
On ba mes? Italia estä actualcialista, ex-sots-secretari d'Afers es- nya; jauregui i Eizaguirre, del Par- chamberia¡n ¡ lord Helarle han decIa- dicació de Còrsega, Savota i Nttii —on ment en Mano duna banda de bantrangers en el Graven' Chäutemps i tit Nacionalista Basc; Viguri, per ea! als ministres francesos que quan els mateixos italiano sún els primen
la dits, de persones sesee moral. que sota
de la Presidencia del Consell en el Esquerra Republicana; Latorre i !doran el nostra Exèrcit alliberador, de sentir-se lligats a l'Anea —
el pretext dun fals patriotas:a» cera
Govern Blum; M. André Liautey, Sasiain. federals, i Renueva, per tInió imposaran S. A. l'iniant don joan qiiestió de Tunis que potser ha sus- quen anicament la satisfacció de Ilur
citat un red moviment perqu; falsaradical - Socialista, ex-sols-secretari Democrätica de Catalunya.
que
ha
estat
a
rel
diTcipanya.
Com
cona
pública ambicid, de Ilur innoble predigt. Els
ben alt
d'Agricultura en els governs Blum
En representació del Ministeri de educa', a Anglaterra, aquesta. per ment presentada a l'opinió
liqui- altres han tingut moralment
temps
italiana.
ha
estat
al
matelx
Chauternps; M. Delom Sorbe, de Defensa Nacional reberen els expedi- Mitja dell, pensa dominar Espanya,
el país; aquests han deshonrat el nona
cops
I
molt
abans
dels
dada
diversos
roe:maese> dEtiola Gauche Indéfiendante, ex-sots-se- cionaris el capità Iglesias i el tinent rein Grècia i Romania.
de Roma del 6 de gener d'Italia, primer amb
cretari de Marina de Guerra; ßf. Phi- Poc.
Sr. Per protestar contra la influen- acordo
pia, després amb la mes criminal de
del
1935.
lippe Serte, de la Jeune République, • Imindialament després d'arribar a cia creixent deis estrangers, i a delee intervenelons a Espanya — desgraNo obstant, constaten' amb sorpre- ciadament una taca ben trista per a
ex-sots-secretari de Treball; M. An- Barcelona es dirigiren a l'Hotel Ritz, manda d'aquests, l'heroic general Yaoblidat
premsa
francesa
ha
dipuque
la
persegult.;
sa
dré Albert, radical-socialista.
la histeria italiana— i despeas encara
mi els esperaren l'ex-ministre senyor güe ha Wat empresonat I
tat per Deux Seo -res; M. Raymond Esplà i els esnyors jäuregui ¡ MuHeus ad, on ha vingut a parir la dementar la darrera reorganització amb la temptativa de "germanització"
Laurent, diputat denieicrata popular ñoz Martínez.
nostra santa guerra d'alliberament: di- definitiva — si alai pot dir-se —d'a- de la Peninsula, el poble de la qual
questa qüestie tuulsenca, a la Confe- Isa estat Ilanea t als bravos poc traer.
per Sibil Etienne i ex-president del
A l'hotel dataren co unió deis par- visions senceres d'italians, equips d'aConsell municipal de París; M. For- lamentaris i representants espanyols lemanys ocupen els punts essencials rencia d'Algeciras del 1906, conferen- calo d'Alemanya.
Pele sabem que el poble nestå cancinal, de la U, R. R., diputat l r ice- que havien acudit a rebrels.
del nostre territosa I de la matra eco- cia que decidí la 'son del Marroc. i la
qual es feu celebre per l'actitud d'Ita- sat, molt ('ansat. i Potser que el mo
president de la Cornisa!'!' de l'ExerLa recepció feta als ¡Ilustres vi- nomía; la seva influencia en la nostra
lia,
actitud
que
provoca
la
fatnosa
-mentd"raIomnsigu
Cia, i al Leroy, diputat del Partit sitante, tant a la frontera toril a vida politica es, amb freqüencta, defrase de Bulow: -Italia diana tombs lluny. Sabem que el poble italiä ha
Jeune Republique.
Barcelona, fou envoltada d'un am- cisiva; l'armament modern, de PaicaEls distingits parlamentario són bient de la mes exquisida cortesia cia del que estem tan orgullosos, és de vals".
estat molt hostil —i ara encara be
Tenim algun record d'annesta Con- está m i r— a la intervenció
acompanyata pelo periodistes france- per la congratulació dels espanyols, a les seves mona i no a les nostreS, i
ses Jean Richard. de "L'Aube"; perqul venen a apreciar la nostra terminada la guerra servira per a foreneia, on fou plantejada també. pida i criminal — a Espanya; es bou-r
enaara que no oficialment — entre sil a la politice ultra-germanMi la, (-4
Iluita per la independencia. Aixi po- oprimir-nos. Ja ee, impossible que ens
liälia t n' anea — la citiestie de Titule. hostil a la idiota campanya contra
IM1121•1--dran. en tornar a Ilur país, dir quina en!estem a creure que mai no abandoEl ministre • d'Atees Estrangers Frenes. la miel lis demostrat, despees
és la veritat espanyola davant l'opi- naran voIuntariarnent tot talle que han
— el nostre gran i enyorat de la reaccid francesa, la coi-arde,
nió no solament francesa sitió mun- ocupat a Espanya. SI han invertit en d'Itàlia
mute
marqués Di San Giuliano—. deS- mussoliniana.
homes
i
diners,
nostra
guerra
tants
la
dial.
perquè estan preparant pres d'una entreeista molt cordial amb
Aquesta caata de França jugada per
A la tarda ' els parlamentaria fran- material , es
el gran aranalantlor de- Franea. Caceses van assisti r al concert del en la nostra terna altres Empreses que mine Barrera dedal de fer represen- Mussolini amb d'única cosa que cree
no ens interessen.
furiosos Gran Tratte del, Líen: que se tele- als espanyols
posar en meló, "l'endeuda", podría
Les
Al Vaire del boti acudeix ara An- tar ltälia a la •Confereacia d'Algeci(une la darrera que jugui. Tot depila
brava a profit de la Setnuna de l'Inforça dels seus ras per un gran italtä, i es decidí pel de l'actitud de França 1, desgraciadaglaterra,
refiada
en
la
fant, i varen quedar admirats tan! de
el
qual
Visconti
Venosta,
t de fer regnar marques
mete, del nefast Cbamberlaln, pere ea.
l'execució del Programa com de diners 1 en la pOssibilita
— heme -de dreta — deedt Vocupace pecialmeut de Franca. Si el Qual
l'actitud del públic que assisti- a la un PriticeP. q ue erra a la seva mila. de 'Roma en 1870.
zafo° de
artillería
en
els
seden
franceses,
mies
d'Orsay persisteix en la seas actitud
festa. Després visitaren elS llocs I :Ah=
Quan' Cenaille Barrare.-- el glories
afectats pels bombardeigs de ravia- !sastres, han deciarat diverses vegades diplomätig, el nona oel 'anal sla es- resolta i berma, Mussolini no amara
podra finalque voldrien que Franca ES poses al
ció italo-germänica.
de- a fer res, 5 el poble StauS sentiments
nostre costat per a poder participar mental molt socia aquests dies —
ment donar curs als Sen5
•
mana a Nisconti.Venosta si acceptava amb una acció decisiva per a la aort
lambe
en
la
rapinya.
PROGRAMA OFICIAL
d'auar a representar Italia a ' Algeci- del felaisme.
I nosaltres, mentrestant, ens
tos a creure'ns els protagonistes d'a- ras, el venerable vell respongue:
PER A AVUI
Perh. no, Mr. Chamberiain; no cre—Pptser que es pugui fer alguna
questa farsa tràgica en la qual. a cagueu pas que en cas de la caiguda
acostar
raes
Franca
i
visicosa
per
sa
nostra
mateix,
som
sotament
comdiputats
francesos
Avui els
del feixisme h¡ hagi el boIxeeisme, a
t malgrat els meus 83 auys i
taran oficialment el President de la parses.
Itälta. Aquest temor ha fet allargar
Generalitat. Assistiran al banquet que
Despertem d'aquest son estúpid i conträria dels meus metges, aluné a massa la tragedia espanyola (Manta
Algeciras.
el; ofereixen eta partits que consti- suicida!!
infanta
i dones assassinat; per avions
I fou al moment de la aotació, que, de Mussolini pesen damunt la vostra
l'agüe le raó!!
tueixen el Secretariat de relaciono deis
dos
Barcelona Tarragona
partits republicano. Ell aquest banAbans l'abracada amb els soldats amb sorpresa i indignad?, de Bulow, consciencia, scuyor "Premier" i poque t hi assistiran els ministres repu- rolgs que vendre Espanya a la cobdi- Viscontl Venosta votara amb França drit perllongar no menys trägieament
i Anglaterra I contra rallada Alemanya
Dos
blicans, consellqers de la Generalitat, cia estrangeral!
l'agonia del feilisme, amb el sofriment
Lluitetn tols per la independenc.a i Austria, "brillante seeondo".
ex-ministres i altres personalitals.
Visconti Venosta 110 va trair, dels pobles fets per a éster 'tintes i no
Eapanyal
Pece
nostra
patria!
Visca
al
una
visita
oficial
de
la
Després faran
AERI SOBRE
EN UN
de Aragón". Sa- certamen& els interesa os del seu pals, pus esclaus.
ca p del Gomero i al ministre d'Es- (Edicions "Heraldo
Paria, 23 desembre del 3$.
i hacia 'eilt confirmada per Franea
tar També es aromasen visitar Cl ragoAsa)."
UN
Parlament de Catalunya,

Assisttren a . le fundó de Liceu i

La guerra a

visitaren alguns dels

eetalunya

nostres tropes resisteixen els
atocs dels italians amb 60 tancs i masses
d'aviació i
Castelldans
. ,

A les unes de Pobla de Granadas i Cugas, els ataco dels invasors són contingulo i rebutjats

cops.
bombardejades
•
vaixells anglesos avariats
T.ZRRACOMBAT
"HE1NKEL"
GONA FOU ABATUT
1 C...N.P77 JRATS ELS ALEMANYS QUE EL
TRIPULAVEN
i

Un amic de la República

Reunió del Govern de Catalunya capità loes Patata"
El

brosos observador; han posar en retachó la voluntat d'Alernanya de construir mes submarino amb la intenció
espanyols que
Els Consellers que han este darrerament als fronts lutormaret
FRONT DE L'EST. -- Les divisions italianes, que en Ilurs ataca d'abir de controlar els ports
es
troben en les rutes comercials ana la zona de Castelldans sofriren Inés de dos milers de balaes, han contrionif de Frantinuat ami Ilur pressib, protegides per seixanta enes, el aros de la seca gleses. En cas d'un
disposaria d'aquestes sobre l'heroica conducta deis nostres soldats i es pringuerel
artilleria 1 iactuació constant i intensa de Ilur aviada, 1 aconseguiren pro- co. Alemanya
estratégiques.
Del resultat
gressar lleugerament. A l'hora de redactar aquest comunicat la batalla con- posicions
acords arene l'atenció dels seres
Londres, 4. — El capiti 'iones"
de la batalla actual no depèn solatinua aun) extraordinäria duresa.
Patata" ha adquirit un nou naviD'altres fortIsaims ataco pel sector de Fobia de Granadella han estat ment Tcsdevenidor d'Espan ya . 1.111
a
la
tarda
s,
va
reunir-se
ahir
y
Sota la presidencia del senyor Compan
li. Aquesta noticia ha donat Ilod
triomf facci6s trencaria Ecquilibri
totalment rebutjats. i l'enemic ha sofert enorme nombre de bailes.
A la zona deCubells. lea trepes espanyoles contener, reststInt tenae- europea contra ele in leressos a llgle el llorera de Catalunya. La reunia, va acabar a dos quarts de nou. El con- a vius comentaris a Anglaterra, on
es molt popular.
va
facilitar
la
cafeJenes
-so.”—Fabr, scller de Governacló i Assistencla Social, seneor Sbert,
ment. els intenta de les torees al servei de la Itivaaió.
En efecte, es recorda que iones.
L'aviad() republicana ha bornbardejat i ametrallat ami eficreüt rontal:dal verbal del Cousell:
éentracious, linies I teravanes de cansions amb corees.
cm a tossut galés, fou el primer caUna Insta de forces italianes
"El President ha reuntt el Govern de la Generalitat digué — i ha
pita de la marina mercant que forçà
ALS ALTRES FRONTS. — Sense solides d'interès.
un
cansa
d'impressions.
Han
inforeat
dieersus
consellers
que
han
que envaeixen Catalunya
tingut
el bloqueig que els facciosos havien
milis
han
constatat
l'herolsme
i
l'abnele
•
jornada
d'aani
rariació
dels
invasors
agredi
,
els
s
AVIACIO. — Durant
visiet els fronts aquests die
establert entorn de Bilbao, i aixa ma/
uLgano, 4. — El "Popolo d'Italia"
intensament, en dues ocasione, el case urbä de Tarragona, i causä d'Atines
de "pa- gula dels 'lastres soldats. Ha traetat també diferents problemes I ha wat els advertiments que li féu rAtpublica
cada
dia
peticiona
entre la poblad(' civil.
adients per tal -d'atendre les necessitats deis serreta
de
Francombatents
acordat
les
mesures
als
drines
per
Tarnie Barcelona ha estat objecte de -dos bombardeigs, realitzats pelo
muralla!.
aparen; italians procedents de Ilur base de Mallorca —que han agredlt la co". Solament la !lista publicada el de la Generalitat.
En aquella ocasió aeonsegui
zona portnäria ¡ el case urbe. de la• clunt..Han proilutilt danys dos- leer- 3 de gener demostra que existeixen
es reunire aquesta setmana per tal de seguir l'examen dels
eonsell
El
troduir a Bilbao un carregament de
a l'Espanya facciosa le5 segeents
canto auglesos.
objecte
que
ha
estat
dietämens del despatx ordinari 1 mantenir .rateneia del
palotes molt important, de le (mal
ostres isees• ban abatut, en total-ea dels aVions que reani- formacions italianes: regiment espeEls p
men la segona agressió contra Tarragbu g . L'aparell era sin bimotor "Hein- cial "18 de juliol";; primer regiment del eanvl d'impressions d'aval,"
proesa ea deriva el seu pseuchhim. •
carkel III". Han &en eePtnrats els Ceo, tripulants, sie. t.aétooa!ltat alemanya daviació IAL; segon batalló de
No obstant, el molestà la publici--'
ros de combat de la 85 Divisió; 18
tat, i es retira a la vida tranquilla a'
esquadretes d'aviació CT; estació de
Manuel
Bueno
dimiteix
la
dimarxa
en
racisme
El
miran a Gibraltar fins el fi de les
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