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"Hem vist que les nostres Ileis
de neutralitat poden actuar
desigualment i injustament,
poden, àdhuc, constituir un
ajut als agressors i perjudicar
les seves victimes." Roosevelt.

LES VEUS DE LA DEMOCRACIA

°fuma reus, que a lea ilustres orelles sonen amb un
N accent de rad i de simpatia s'han aixecat aquests darrers
dies. No assenyalar-les, nosaltres
que des d'aquest rece' d'Europa
lluitem des de fa dos maya i mig
per la subsistencia del nostre país
cofa a democràcia, contra la reaedo:, indígena i contra els invasora que la recolzen i se n'aprof
ten, seria prescindir de la victèda moral que representa per a
altres, en plena guerra en la
qual ens hem trobat, sovint, tan
sola, abandonats per culpa de la
iiicomprensid o de l'egoisme de les
aernoerecies. al nostre herede destí,
yeure que els mòbils reals de la
postra resistencia sön, al capdaYall , compresos; que no per simpatia ideològica ni per interessos
de clase, sind per patriotisme nadeztal i per voluntat 'de' defensar
ignelles valuoses conquestes de la
democacia per les quals taut han
maldat els grans paises de • l'Oee.ident, ens arriben veus d'ajut i
prometenees reconfortadores.
Ens cal destacar entre aquestes
ltireus encoratjadores de l'amistat
i la democracia les dels parlamentarios franceses que aquests dies
són a Barcelona. Els discursos que
ähir pronunciaren a l'acte del
Ritz els illustres política:, representante de sectors governamentals
republicans, que són M. Franeois
de Tessan i Raymond Laurent ens
han dut. al capdavall, la veu enyorada i càlida de la gran democracia francesa, capdavantera de la
cirilització, que l'any 1914 simbolitzava el Dret i la Justicia i per
la qual moriren tants voluntaria
o • atalans. Aquesta democrecia franilesa, idealista i alhora assenyada,
que repugna els trasbalsos violents
i-les tiranies, que ha trobat l'egatie.
1 libri magnífic de les seres llibertats I que este fermament resolta
il defensar davant de totes les
agressions el seu patrimoni: espiritual l el aeu imperi, exponents
tete dos de la grandesa de la raça.
No era difícil, als que ahir escoltaren. els- mota magnífies dels
oradors franeesos, destriar al fons
de les afirmactimis politiquea i de
la mesura dele paràgrafs l'emoció
. real que bategava en el pensament dele nostres visitante. Enlodó d'uns bornes que han trobat
un clima molt semblant al seu,
una democracia activa en armes
contra uns tra i dora i contra uns
estrangers que rolen destruir-la.
Emocid, també, dins anties combatents que retroben la reraguarda
heroica del anys de la Gran Guerra
a Franga i l'infrangible coratge
davant la desigualtat dels initjans
materials en que es trobaren els
soldas aliats en aquells anys do-

La

Els parlamentaris republicans franceses, hostes del Secreta.
riat dels Partits Republicans

anime som doblement germano. Ho
som tromba d'una mateara calza, per
/a coma/13et d raça i perquè tenim
uns interesaos concordante, i entre
aquesta el mis important es el de la
nosira Liberta/ (Gran ovada/.

agnífic -discurs d'oferiment de Lluís Nicolau d'Olwer

A Franca es comença a törn,

•

Ituportants parlatnents de W.M. Frangois de Tessan
i Raymond Laurent
als Presidents Companys, Irla Negrín

Visites oficial:
Jocosos. I a la regada. i aquesta
era per a nosaltres la part més
interessant deis discursos, entre
aquesta enlodó es traslluïa una
voluntat resolta, que salaria format R través de la reflexió i del
patriotisme, de fer tot elle que
calgués per acabar amb un estat
de coses que no sola ens deixa
desemparats davant l'agressió, sind
que exposa Hur país, la Franea
democratice dele Drets de l'Home,
a l'atac dels mateixos que ara ens
envaeixen i rolen abatre la nostra resistència, deis mateixos que
blasmen els "eterns principia" i
proclamen llur odi a la República
reina i llurs ambiciona sobre fragmenta preciosos del seu territori.
No és difícil de conjugar aquests
mots, pronunciats per homes de
caracteritzada significado:, governamental, amb els que troba
Deledier, en el seu viatge per
Còrsega i Tunis, per a proclamar,
davant l'entusiásme de les poblecions que visita, la ferma decisió
de Frença de no deixar-se
pressionar per amenaces i de fer
front a t'ora els perilla. ;; Seria
arriscat de lligar-los amb el missatge sensacional del eresiddit
Roosevelt davant el Congrés ame-rica 1 M. de Teean, en el seu
cure, recordara la personelitat , de
Wilson, a qui visita, junt amb el
mariscal Joffre, l'any 1916, per
demanar-li l'ajut de la gran democracia americana, i deia: "Avui
Wilaon es din Roosevelt, i és el
mateix esperit que els anima.
¿Podrem confiar en veure traduides en realitats, beneficioses — deejsives, diriern—. per a la nostra
causa, aquestes nobles veus que
proclamen que només val la pena
de viure si hom sap defensar la
llibertat? Llei de Neutralitat, Pacte de No Intervenció: fantasmes
de la por . demoeratiee i del :cantage totalitari, que s'oposen al nostre triomf. a Oblinclrem hen äviat
de veure com ß'esvaeixen, al conjur de les vena valentes i decidides de la dembereeia europea i
americana

recepció al Palau de la Generalitat

vasora, contra els (mala lluitem per

DISCURS DEL SR. NICOLAU D'OLWER
E. cenyor Nlcoiau comenaa referint.
ce ala propasas que animen el Secretariat da Relacionas dels partas repubitccns, que són eis de desenvolupar una acció comuna per a col-habarar en la lasca que impoaa la detener% de la Patria envaïda i els ideals
democratles. El nostre dbjectiu es,
lambe. de mantenir re:acions constenis en:re es grups afina de l'estrame.

a la defensa del nostre territori i
nostre patrimoni espiritual i de mol- Trobeu el nostre país organittes Coses belles j bonee ove la civizat en regim democràtic i
lització hacia conquis/at. No he de
dir me s paraules q ue les precises per
d'acord amb fa Constitució
a saludar-vos amb tota consideració.
republicana de l'any 1931.
lo us mezo tue en tornar al vostre
vais porteu a l'admirable Franca ets
Diaigint-se als visitantt, va capeassentimenta mea ex p ressius de la nos- sarao;
el 6ell agraiment per hacer actra Catalunya.'
celar la invitació de venir a Catalunya per a' donar-se compte de com
M. Francois; de Tessan con- es desear:o:upa la guerra al nostre
pelo.
Sens dubte, heu desaiiat molts
testa el President
perills, tant els que es deriven del de
Conteste al President de la Gene- la guerra com e:S de les incomodi.
nahtet, en nom de la delegada. tate ila manca de confort que es hem
M Francoist de Tessan, les varaules pogut oferir. Noten — seguí dient —
del qual foren eecoltades oer tots ele que en arribar a Espanya trobeu
presento amb viríssim interés "Heu país organitzat democràticament, la
p arlat — dieué, diri g int-se al senyor qual cosa desmenteix 'tot el que en
Com p anys — dele Ilacos Que uneixen sentit contrata ha estat dit a l'esCatalunya anb. Franca, de quins tranger. Hi ha certiment aci partits
són - en aquesta hora eh vostres sen- alees que els Costees Q ue agliabgrall
timents, i heu parle, tambe, de la
del Gavera;
guerra. Nosaltres sebear — continua amb entusiasme a l'obra
dient el senyor • de Tessan — ele es. Pe ra la República , en regirla detorees ase heu fet fins aria-Per e alh- mocritic i d'acor amb -la Gonsttberar-vos de la tirania - feiixista, i• co- rucia republicana de l'any gap.
neixem també el ma g nific i grandiós
! Trobeu una poblada on 'ele inesforç cale esteu realitzant en aquests fante, els maleas i els vells no poden
moments. Nosaltres estera segura ésser atesos. No ve parlo dele que
q ue sortireu victoriosos: perd sabem liuden als fronts donant generosatambé que es en aquests moments de.
ment la seca sama. els quals no us
cisius, atan els hornee demòcrates i demanen
res. Pera hi ha la resta de
liberals Mecessiten ted ralut i Tediesió de aura amics. Es ver a j ad atre la poblaria, que necessila ésser ateNo
hem
vingut
a
sa i l'ajut de l'exterior. Sapigueu, peens trobem aqui.
pronunciar discursos ni per a dir la na. que aquesta ' població es deban eaque
lluiten
valentia Ileroistne amb
ratiosamen . . i" que tot i la manca de
vesse n Illir sane els vostres soldats. mitjans supone amb eetoicieme les
Heni vin g ut ver a encoratiar-vos. Es vicissitud, d'arnieta
hora q ue tots elo denuacrates comp leixin anib Ilur deure. i nosaltres
ens heno oroposst com plir el que No defensem soiament la nosces incumbeix.'
. tra llibertat, sinó la llibertat
, El senvor Tessan, les naraules del
en•
q uai produiren una viva enmara
de Franca.
e,
may
tre els aesistents. araba les n'
nifestaciane dirig int una salutació al
L'air:ecanient militar que es va
noble de Catalunva i ale setas alienes produir en 1936 es va convertir ben
aviar en ret,etli 1 de seguida, i a
rerge'c eonntjnnut'a'ci ó el senvor Comnanve
inriti ele visitante i els que . , ele
acontuanvav e n a una copa de vi

Excursió al Tibidabo
i dinar a l'Hotel Ritz

faceta. de llar %a g ita al President
Companys, ' la lielegueió de parlamentaria franeesos tou ' urasequiada amb uno
axeursi6 al 'l'andaba.
En tomar, anueen a l'Hotel lto l z, en
se celebra . an apea, amb el qual ob.
eittllava ala ' illus res vig ilante el Se.
aretariat : de alelada dele Perlita Ire.
pataleas. Preeldiren l'acta l'exininie.
tre 31. frangote de Teesan 1 el sectetaci
general del Partir Demòcrata Popular
ta4tegldent 'aloa G.:madi , Municipal. de .
Pede al. Anima LearAi',. Ele acinn-•
el
<
Despees de les oresentaelonea
ean Y av e n a la PruaVreilltla efe manotees
senvor Sbert introdui ele visitante al rePublIcane
senyors Ganad, (linar de loe
desnata p residencial. oil fiaren rebuts 'filos,' Bilbao :1 iVelas, ele canteen do
jet Pre,iden: ConmanvS.
'la • Gene:rala:in * eenyoes Pi Alnyer,
Ginopera u Sbert, eis ea-ministres
Paraules del senyor Santaló Borre
fraueesos Philippe Serle, Detone goe.
1
Andre
Liautey, 1 ele illputale
en nom del Secretariat de be
MM. André Albert, Foreinal • Letoy.
partits republicans.
Tambe asslellren a rac • els
tree •republicana adryors Nicolau
Laex-ministre de a República i di- wer, Santa& Franehy noca, 'Ames sal.
outat d'Eseuerra Republicana de vadee, Palomo Estila i Bula Panes, els
aatalunva senvor Santala aren gué la
aaraula: manifestà 'ose el Secretariat diputara 1 dirigents dela parlas repu.
de Relacione ha tingut iteras a invi- Mima senaora Regasol, Baem Medina,
tar els representants des partits Gema Mateo Silva, Skuregul, Roque]
fins d'atrios paises a fi que vogues- Leone, Gerona, doetnr•Beilide,
sin com provar la vida de dolor frie san general de Culted, Te. la Marca.
transeorre al nostre nata a cenase- Andreu Mella, aratIgues Arpan. Velar,
atienda de la guerra oue altre g es. Elzaguirre, Saeteas. Pernandez Clérigo,
'en. L'obiectiu del Secretariat de 'ti
Miseria, Ranura ama, Miravallee fin.
acions consisteix, a rne, — confirme aleara ahume M r. La 'harte, afluyeras,
en restabliment d'un condient
el atanor .1.1ordent, en representacie
tacte uermanent entre els
liberale i -demòcrates de tot el nilm, rateada de Barcelona, 1 una uodrlda
a fi de facilitar el nostre triomf. En representad() de la Premiar de la elu.
acuestes cjecumstincies estic eatiefet• tat I dele 'corresponsal, ;lela periódica I
de la ra p idesa amb q ue els republi; agencles estrangerté que tejen Coa at
caos i demacrases franceses han res- ele periOdiates francés°. Med. • Satie,
peta A la ruda dels reoresentants deis alelen' I Richard.
Partas afins del nostre nata. Ensems
Despee de dinar ell pmetinciarea eli
— acabe dient — em «motee conotarar l'interès que han tincar els tue dlociiron, pie er ramita con inaJCidi
eón avui ele nostres hoateg ner a saGeneralitat.
ludar el Presiden, de '2

causa de la Inició dc:s subierais,
en la guerra crinvasió que patino, En
aquesta moments ens trobem cara a
cara d'aquesta invasió. En ella no solament defensem la nostra Ilibertan,
sin'', t Ilibertat de Freno. (Aplaudiments.) Acaba d'ésser dit: "Ele laireneus eón una altra frontera italiana". meMre que aliene born deia "Ja
no hi ha Pireneus". A j ara darrer ha
estar veritat durant mo't de temps,
i aquesta veritat subsisteix avui, Però
no se/tunear lii ha els Pireneus, sine
que hi ha una costa mediterrinia, hi
Ins una ala de Mal:orca ocupada en
aquest mornent pele italians. La situada que saia creat és quelcom molt
dolorós per a Espanya i també quelcom molt perillas per a Franca.
(Mostres d'aprovacia.) Si e:s nostres
enemics s'installessin al c as tr e Pala.
França no solarnent perdria Tunis,
sine, ¡ tota l'Africa del Nord.
Entre França i nosaltres hi ha quelcom que ens és corma El que per
a nosaltres constitueix el nostre solar, constitueix per a vosaltres eh nuca mea important de les vosees. vies
de comunicatió. El dia. que Frenqa
pendes aquestes comunicacions, ho
perdria toa I és per ala.'" que nosacres i voseares tenitn. sin obJectiu
comuns. Aquests objectius no us po•
den ésser • indiferente.

l'any 1914, ens
Com Franca
- • -•
batem peí Dret i la Illertát,
i en aquesta Iluita cridarem
fins a la ti: "On les aura":
.
,
No us demaueni ajut per a lluitar
contra Una altres espanyols, sitió perque ens áJudeu a alliberar- nos 'dele
estrangers. Jo espeto que' aquest
viatge a Espanya ha d'ésser profirúa,
no sois per a la Ilepúbliaa, sha', per a
la causa de la pau. Nosiltres coleto
una pau basada en la nostra llibertat
en la llibertat de les costras comunicacions. Hi ha encara possibilitat
que Espanya coRabori a l'statu-quo
de la Meditcrrilnia i que sigui, cona
era abanos de la guerra el Ilai; d'unlú
entre Anglaterra, Franea ¡ Italia.
Quan visltareu cl Parlament eatalä
Teuren CO el pare que el circumda un
marbre a la memeria dels catalans
que en la' Gran Guerra varen eaure
combatent per la vostra causa, per la
del Dret i la Llibertat. L'estàtua, obra
tuesten del mane gran Clara, aixera
els tintos al eel en MI suprem impuls

Són cridades a files les
lleves del 22 i del 42
alsr el "Diario Ofici a l del Ministeri o dc Defensa" pollee la següent
disposIció:
"D'aeord enob el' Consell de alinIstres i a proposta del seu President

I Ministre de Defensa Nacional,
Vine a decretar el segilent:
s,
Artiele primer. S'ordena la mobilltzatie de tots el; ofieials, sota-oficial
brigades, sergents. caporals i soldats pertanyente a la Itera del 1822, ja
sigluin(lel contingent de files, del d'instrueela, dele eapituls XVII i XX,
Escala de Complemen t , beneficiaris de prarrogues de qualsevol mena 1 els
&chinas Matas temporals o mates per a servele auxillars.
Aquesta mobilització arribare alai mereja ale que torea elassificafs
Mútila totals, els quals se sotmetran a tal non reeenelxement medie per a
determinar st subelstelx la Mutilitat total o procedeix N una nona classificacle d'aeord amb el darrer Quadre d'Inutilitats aprovat per Ordre
del 28 de maig dcl 1927 (D. O. número 1 311 1 modifieat per la del 4
de setembre dance (D. 0. mainel. ° 211131.
La concentraria d'apuestes lleves s'efectuare en els. Centres de Bulolament, Instrucele t Mobilltzació més propers a la residencia actual dels
ami/Nitrare els dies 10 i 11 del present mes.
Ele ofieials. sots-oficials, beldades 1 Sergents PertanS enis a ail tiesta lleva
quedaran a la disposiete nie la Subsecretaria de l'Eserelt de Terca (Seeeirl
dc Personal), per a la sera ulterior destinados. !
Els elutadan; pertanyents a l'esmentada lleva que es troblu mabiliteats
per a treballa de fortificada a la regli, oriental, sineorperaran des -dela
Patallons en que i es trobin 'desteto semei als llore que. assen,vali rImpe,tor General d'Enginyers. el qual rebre ordres dlrectes d'aquee.t
Aquesta ineorporació -'efertuarh en ea termlnl de vInt-aquatre hores
a partir de la data ele publicad(' del present Deeret.
D'acord amb lee necessitats, el General Cap del Grua d ExereltS de la
regla central dietarit les disposicions neeesearles per a la incorporaelú dele
que es trobln en unitats de fortificada radicarles a l'esmentacla zona. retajar
en compre les instruccions que rebi d'aquest Ministeri.
Ararle segun. Ignalment s'ordena la incorporada d'aquells rautadans
(t ue, pertanyent a la lleva del 11)42, compleiain els diruit anys en el transen e s del primer trimestre del 1939, o sigui aqueas que. India nasent des
del primer de gener al 31 de uturu del 10 11.
Le Incorporarla s'efectuare eu eh Centres de Reclutament, Ingtrucula
Nióbilitaació els dies 12 1 13 del carrera mes.
Article tereer. Lis moldliteats efeehtaran la sera preientaciú arate una
manta, plat, cobee 1 'Calcat, tot en bou eitelArticle quart. Queden ereeptuats d'incorpqradó aquella ci te el die palmer
del passat mes de novembre es trobesein prestant elt seus, sen-vele , C 0 111 a
voluntaria * en imitats pertauye p ts al alinIsteri da Detenta Nacional. Ele
rape darquestes comunicaran als C. R. I. M. corresponent', per miele de
retada nemlnal, ele que es froain en acaiestet eandieleas. makaar a
lEmeessmee•—••••=tenizi=ed=es lleva pertanyen I observaran tot el que disposa rapiele 11 de l ' (S . C. núO. número 33).
me ro (1.-i87 del 18 d'abril darrer
La salutació del President
»tale ataque. NI alinItteri at Defensa Naeiona e, cho ¡r , • 11 le; C.ib.
Llegiu a quarta pagina:
red/ ion, tom 5 ,lm,'nit rl a par al Cd1Uplidledt d'ave t dt1 rosal c,
Companys
rompte a les Corte.
"LA GUERRA A TOTS ELS donara
l aonat a Barcelona, a 4 de gener del 1089. — Manuel Aufla. — 1.21 PreA continuacia arengue le uaraula
sident
del
Cop ee!! de Ministres I allnistre (le Defeusa Nacional Juan Negrin
el sen y or Companys:
López."
en nom de
"Accecteu

EI President Companys saluda

els parlamentaris francesos
en nom de Catalunya
.ahir al migdia tingue 'loe al Pa:au de la Generalitat de Catalunya
la visita oficial Que els parlamentario.
I periodistes francesos han efectuar
al President de ho
La representació iranccaa arribe
acompanyada d'una nodrida re presentada, del Secretariat de Relacions
entre els partas republicana teaneols. en la Qua l fig uraveti els s e
-nyorsSatló,BeMdinRgasol. Pascuai Leone; alarme Maniate leuredui, Mantea. laiaagui
Peipoch, Latorre i Batall a 1 e l s »Ve'
zata del Ministeri de Detenaa casita
Iscles¡a, tintar Peal'
Foren rebufe vel conseller de Governacia I Assiatincia Soca!. aenvor
Sbert. i féu les oresentaciont el seaves Raaasol.
El President COMDadVS esperava
st seu despatx oficial. acomoanvat
dele censellers senvora Pi i Sunver.
de Cultura; Calvet. d'Agricultura; Comorera, d'Economía. ¡ Eosch•Gim p era . de Justicia: comissari de Pro p ag anda de la Generalitat. Miravittles:
can de l'Escorta Presidencial. comandant Eecofet: sots-secretari de :a
Pr esidencia. tenaceo Rouret, i aecretaris del President. senvor g Piouet i
Damie i l'oficial de Maiordomia set-0.'0r Cartea.
També assistiren a l'acre el amident del Parlament de Cataluny a. senvar Irle: el del Tribunal de Casos
sensor Andreu: ma gistrat eenver-,;^.
Tasen: el director eeneral de TeeSatt senvor Olerte en rearesentació
In l conseller el teto-sea-retaa de Finances. generar %Jai. : Semi:
C l de Cultura, tensor Frontera. i
v erses altres personali t ats. Hi havia
tambe °sesear una nodrida represett.
sació de la enemas local i estrangera.

Cetalum a, la nostra saiutació. 'feobaten avui el a palee Dais turnientat
oels estralls de la guerra, en la anal
els nostres encalles invasora no dei.
ato -d'em prar el s urocediments mes
inhumans contra -les poblacions civils.
Et nostre acolliment és tant mas efusin ricrq ue vosaltres. fills de Franca,
sou ele nostres benvolguts germahs.
Estic segur que apreciareu en el sortee noble avuests sentiments cordial'
i d'afinitat espiritual cont a amants
g ut som tots Junte de la democracia
1 de les seves virtuts mes pures de
tolerancia i de respecte en les - res cieno humanes.. No null referir -me
mes a la guerra que ens fan ela in-

prendre que cal un barratge
que salvi no so)arnent els
nostres països, sinó tota
civilització.
„

A continuació, Praneols de Tensan
féu un breu examen de la posicid ¡fl.
lernaclona/ adoptada pela Esteta dea
regim lotalitarj davant la situada general europea ¡ guerra dEspanya.
Referint - se a l'agressie de que fou
oblecte darrerament la nació francesa
coma per a iniplorar el triomf del al parlament ¡taje, digué que han
Dret, i , el regne de la Llibertat. esta precisament els antifeixlates ita~esta estatua podrla simbolitzar aans a Tunis que han iingut més inl'actitud de tots els pobles d'Espanya, terès a demostrar llar adhesid a. Frenperque nosaltres és també pel Dret a en la visita que realitza en aquests
1 per la Llibertat que ens baten', i en moments e: senyor Daladier. La maaquesta Iluita nosalttes eridarem fin, niobra Otliana ha estat Posada ar
a la , fi: "On les aura!"
descobert — continua Ment — peana
Les darret-es paraules de l'orador nosaltres estera segura que el problema
torea coronades per una salva d'aplau- serh plantejat tot seguit, pel feixinne
diluente i per un "Visca Franeal", halle sota un altre aspecte. Ara els itaque (au repetit per tots els assistents. liana acumulen material a Espanya
per a obten': una victòria repida dala República; estrena persuadits
Parla M. Raymond Lau- munt
que tornaran a fracassar; pena també
rent, ex-president del estem convençuts que és urgenlIssim.
indispensa ble , establir un barratge per
Municipal de salvar, no soiament Franca 5 Espanya. sine/ tala la civilitzacle.
París
Atad es comerles a .comprendre ara,
a França. La por del bola,w¡sme be
La TEttra admiracio va pin- retardar '.'eaterioritmció cle's s2n, i,•• cipalment adreçada als sol- ments de la totalitat deis nieta compatriotes; mas ho he de dir francament
. dats de la República.
car es just que tsobant-nos entre amics
ens donem mútuament franquee ex'Äste seguit ro prendre la paraula plicacions. llena temia a França que
el senyor Raymond Laurent, dimitat no ia hagués una revolució que, en
demkrata per Saint-E tienne i ex- definitiva, no esborre lambe' al v os
presiden; del Consell Municipal de
pala la practica de la Ilitertat ¡ de-tre
Paris.
la democracia ¡ que per això maeix
' "Estera colurnoguts — n.a comenear no fos el primer pas per a tliurardient — per la cordial rebuda q u e ens noa a•tots .piegats a les mara deis voslaven fet, pera la nostra admirada, ees invasora. Avul aquestes idees la
va principalment euvers els vosees no tenen cura, i je he de dir-vos que.
soldats, que saben suplir atub un co- a part d'aquestes canes temences, e,
retar magnifie 1 anal) heroisme cense serniment de llibertat es iroba
exemple ! la manca de mitians, 1 en- crustat al cor dels franceses i qua
vers aquesta reraguarda republicana tete cateen disposats a aludar-nos permartiriteada pels bornbardelgs 1 que que ene I liguen interessos cemure.
ha de time enmig de tautet ruines i
prit'acions. L'espeetaele d'aquesta re reguarda ens arriba a l'enima, i cope- Unes paraules de Roosevelt
rent en tornar 'al nostra país, poder Per la nostra part estigueu conconvencer els nostres ?mies que cal vençuts mai nasaares obraren/ ¡ qua
reallizar una accia comuna a favor de caletea a la vostra disposició. No Es
les vostres poblacions elvils. Nasal- posslale di/. aires Arrulles ni fer
ares estem conveneuts que Iluiteu per altres manilestacions quan hom es tra'una causa noble i humana 1 que ni. ba entra germaas. Procurar= que
tant per la costra llibertat lluitcu us sigui donat un immedlal socors.
tambe per la Ilibertat de Franea 1 per aquest és el gest norma de dermis a
la nostra seguretat. Estem persua- gen-me. Aquest es el cami normal dada, que vencereu 1 que la :costra nie- puesta fraternitat. Pa, blat, electtitbria assegurare la llibertat de Cataairea ajut financer. Nasaltres no poInnya, la del Pais Rase 1 la indepen- dem adquirir compromisos en feriar
dencia de la República. Esperen% també per ta, com eram simples dipu t ats, peque d'ara enclavan s'asseguraran els «) tenim el nostre CO? a la rastra
hatos d'amistat entre Franca i Es- disposicida
panya.
A continuació el senyor de Tensan
El parlament del senyor Laurear, dóna les ateces a les autoritats i a
del . qual sols darla una ,
palada la prensa, l'esforq de la qual exalca.
la ressenya que aliem ,ct fou proFinalment aliara la democracia amenunciar anib un acedo cordleliesim ricana i el seu preciar repreaentant.
per l'orador. que ca ésser 'ardorosa- Mr. Roosevelt, repetint la frase que
ment aplaudit al final de tots ela pa- pronuncie en un deis seus discursos,
regrafs i ovacions en aeabar.
segons la qual "La vida no valdria la
pena d'ésser viscuda si els interesmoral no fossin preserNa ls". RooDiscurs de l'ex-ministre sos
sevelt, digne, este animar pel mateix
mperit que el president Wi'son.
François de Tessan
El senyor de Teman va acabar ei
seta magnific parlament amb un cinc
Us prometem l'ajut fraternal a la Il¡beriat, per la qual Ituiten els
de germans que es senten so'date de la República, que es la ladel mea. Una gran meció va
units per un ideal comú. bertat
coronar les seves parautes, que toral
escoltades
arab visible emacid per Mts
Tumbe ei discurs que va pronunciar el senyor Francols de Tusan va es assisients.
produir una gran !more:SO als pre-

sents,

ELS PARLAMENTARIS FRAN-

Comença expressant la aeva eatia- CESOS VISITEN ELS PRESOfaceta per la tasca que real:tiza el
Secretariat de Relac.ons 1 féu l'elosí NERS ITALIANS AGAFATS
del secretar; general, senyor Ragasol. DURANT LA PRESENT OFENEsperem que la vostra obra produirä
SIVA DEL SEGRE
«actea entre els republicans i
tals del•nostre pais, .ene emane.
Acabet l'apat del RItz, ele
Metre la llibertat cje ningú. con:ra- tres I diputara francesos, acompaaaets
r:ament als partas totaltltrjs. non - d'alguns eum/•anear g del Seere,ar;at de
altres SOM 1 cO'CM sser homes lauRelacione deis Par,ita Repuhlicana van
ree, que d'scuaeixen ltiurement per
a vitaar un grup de presoners ita ,
be que antmats par un marea; espera. esta!'
hale capturas en la darrera oleaalva
Heno vingut per acure Ice vostres del S'edite. L'interés d'aquesta en revie.
neceasitate. Deme veurem el vaatrat .5, que va imprearnonav pmfundament
exercit, e; cor del qual da gran, envisitano., va muavar que da peno.
acolo que magnate el seo esperit distes fanciest.a que acompanyen la De.
rAplamiimentar, Els clliem: Nosaltres, InraciO resala mies informacions nepecombatents de la (1-an Guerra, us
S 'aria .que represen.
estimem com rocamana, t-atiern gui- cilla dedeades ale
de la innea ión les vastres penes 1 eta vos- 150.' en les ciells la realtat
. de que soca vletienea quedi
tete dot ara 1 us prometen% ei nostre
dele
nostrea.awies
clavad l'optuia
:Out fraternal de germen: que se acei- palea&
ten unais ami) voseares per un ideal i seine, els republicana de França,
comü.

Som germana d'una irnateixa
causa

La recepció al Parlai

Catalnya
DISCURSOS DELS SENYORS
A. ABELLO, HILA, FRANÇOIS
DE TESSAN I ANDRE ALBERT
ment

Deen t • la Gran e es JO tala
acompan,var el general Joffre, per lea
venas del qual carda 'ene catalana,
als Esteta Uni,-, ye 1,1 de dematura
aja: al presicieut Wnson Vo..terem
Desp:es di:ayer aia.s a Niiiátar
els republicana I elmnborates d'agua- /reponen italiana. ele ea.ministree i din& gran rack. . ! an rrrarraer-no., a Ist ‚tCC frene. SUo t2sn van dirigir al PaWr.3tIne en, datan,:
preacient lau del Pnelemeat de Catalunya , on toa
Wflaon aquest ens digné unes senal. ten rehala pel Presiden, de la Casile; e,us pene.rman bui ea bis, aonyor acarea lía,. crol 'com _
el :tu dzi nwie cor. "3cm germen. pau,9sen el coneeller dc cultura se- •
d'una mistela, cama". va d r-noa el uy« PI i Sunaer; el preaident de l'Ala.
g.an Preaident.
dietacia, geno:. Andreu Melle, t •b di.,
Nosattrees i vosaltree no us podent
1 r tilra ooaa perque nosaltrea i ves(basad a le pagea
.5"1 9
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El discurs del President Roosevelt ha produït una gran
pressió en tot el món democràtic. Ha estat una veritable
injecció de força i optimisme contra l'amenaça totalitaria.

LA GUERRA A

PUBLICITA

TOTS ELS FONTS

A

A Extremadura, l'Exèrcit de la República ha cament la elestió
de Xina"
emprès una agió ofensiva i ha trencat el

front enemic
Gran nombre de presoners i material
pres als facciosos
COMUNICAT OFICIAL
FRONT D'EXTREMADURA. — En acció ofensiva
Iniciada durant el mati d'aval al sector de Valsequillo
els soldats espanyols hau trencas el front encune i han
aprofundit el seu aeaue, que continua victoriosament a
l'hora de redactar aquest comunicat, anullant totes les
resistències. Entre el material recollit, el recompte del
qual s'esta fent, figura una bateria completa del 105,
marca . "Vicliers". Es, aixi mateix, :non eleva; el nombre de presoners.
ALS ALTRES FRONTS. — Sense noticies Mi:iteres.

L'aviació estrangera segueix agredint la nostra reraguarda

Ros

Reinkels abatuts

Els nostres avions han encertat
vaaell de guerra facc;ois
Els aviadora alemanys tripulants del birnosor "fletoIsel III" abatut ahir, que foren capturats, es d'un \Valter Flamig i Franz Repte.
• També fou tibie abatid per la caen ' prbpia un Ideo
talleinkel 50", que va cauce a mar.
- Els avieso de la invasió hoMbárdejaren la Dit última
la Jornada d'avIll (lanilla. Cartagena. Tarragona, Resta
i

En combar ami) els caces republicana fou abatut, en
llames, un "Heinkel III".
Els nostres asions de bombardeig atacaren tres vaixells de guerra facciosos, i en tocaren un, de la proa
del (mal es va veure sortir tina gran 'alumna de fum
negre.

"ATAC DEL1BERAT CONTRA L A POBLACIO CIVIL AMB BOMBES DESTINADES ESPECIAL MENT A CAUSAR VICTIMES"
L'informe de 1A Comissió Ofici al anglesa sobre el bombardeig
del 31 de desembre
PALS PASSEIGS DE LA PART DE
LA CIUTAT QUE NO HAVIEN ESTAT BOMBARDEJATS DES DEL
MES DE MARC ULTIM ESTAVEN
MOLT ANIMATS. LA MAJOR PART
DE LES BOMBES FOREN DE POZA
POTENCIA, D'UN TIPUS INADEQUAT PER BOMBARDEJAR EDIFICIS O VAIXELLS, LA QUAL COSA
INDICA QUE ANAVEN DESTINADES UNICAMENT A CAUSAR VIC TIMES. PER CONSEGUENT, ELS
DANYS MATERIALS FOREN MOLT
PEITS. Les %rimes, en canal, pujaren a 44 moré i 66 ferits greus, ultra
25 mes de menor consideraci
ó
"Si no s'hagués donat la eireumsrancia que entre el ama] d'alarma
1 la caiguda de la primera bomba

"La République" parla de la
tàctica del nostre exèrcit

àdhuc a pesar del seu mane al comerla de l'ofensiva, al cap d'aquests
catorze dies, l'enemic no ha aconseguit el que e.; proposava. Importa
molt que no ho aconsegue¡xl en els
successius.
Un comentari de "Ejército Po- diesPodem
guanyar i guanyarem. Arreu
l món es reconeix avuS.
pular": "Els nostres enemics deAltrament,
ei nostre triomf será
d'un que aquesta batalla és degut a l'esforc, al sacrifica a l'heroisme i al valor del nostre poi:U en
decisiva: procurem que ho si- primen Ilse, del seu Exercit.
L'enemic din que les batalles da l'Est
gui..."
són decisivas. Ja que ho diu ell, que
E periòdic deis combatents' -Ejér- les ha provocades, fem per la noscito Popular" publica el segitent co- tra ac'uacló que ho siguin."
mentad:
"Fa catorze dies que comenei 'ataiensiva de l'enemlc.
En aqueets catorze dies ha hagut de
retirar divisions enteres que se'ls quedaven en quadre.
assistència
En aquests catorze enea ha despea
tarde milers d'obua.os 1 de bombea que
normalment poden ésser calculades
Ahir al migdia es reuniren en un
per a una batalla de mes d'un mes.
canvi trim p ressions, complint acord
En aquests catorze dies hem tombat anterior
els di p utats socialistei p reun tinent coronel ¡salita. —
sento a Barcelona
S'hán destruat canons i taliana i
Hi assistiren eis senyors Aliseda,
s'han abalut avions.
Almagre,. Bilbao, Borderas, Castillo,
Al comerte d'aquests catorze dies Díaz Castro, de Francisco. García
lenemIc comeneä a cridar que havia .C.nbertoret. González Peña, Hernáncomer.cat la gran batalla. La gran ba_ dez Zancajo. Junco Toral. Lamoneda,
Longueira, Lorenzo, Neirrin, PasagaI alta definitiva!
En quitase dies aseegurava que tot li. Pradal, Prat , Romero Solano. Rubiera,
Ruiz Lecina, Sapiña. Sarmienquedava liquidat
to i Tomás (Belarmino).
Catalunya té una bona lerra, que
Foren examinaos els problemes de
produelx molt.
l'hora p resent, i cada un dels conCatalunya te una poderosa indús- currents suggerí els rnitjans que
tris, I ja feien plana de la seva ex- considerava mes eficacos oer a oresplotada) eta alemanys.
lar la má x i ma coHaboració a l'obra
La policia dels Invasora 1 eis lacals d'expulsar del nostrc territori l'invasor.
oferint tots els esioteos q ue deespanyols que ele serveixen cornetavaren a treure ;es tutees deis que cal- manin le 3 circumstäncies.
S'aprecià en tot el seu velo' l'alta
dria afusellar.
moral de la reraguarda i renerg ia de
Els botxins es prepararen per Re- nostres combatents, i es convingué
bailar contra e:s catalana, als quals unänimement a mantenir a q uests (acodien perquè aquests amen la -lli tora indispensables de la viciada Per
bertat, perquè estimen Ene terra 1 la colfaboraciti dels re p resentants soiiur llengua 1 Eón fidels a la tradició cialistes en aquelles missions que A
Govern cregui {1148 conveniente.
de llur poble.
A a g uesr.orop iasit sois els Dresepts
Pena han •pasaat catorze dies, 1 no
sempre arr iba en males condicione a s'oferiren al doctor Ne g rín cerq ue la
collaboraciii de cadascun sigui aornposlcions de segona linia 1 fina i tot fitada en la- forma- ene mis rendi
éz rebutjat diverses vegades. Es el
oferir a la Causa comuna.-mentpugi
aiatema Gouraud del 14 de juliol del
El doctor Ne grin. en sentides frahan valgut els mi lena d'obusoa. Caitorze dies. sense que bien pogut as.. ses, rebe aqueas oferiment, i encala
eolir el que propoeaven aconeeguir la necessitat que tots e:3 sectors de
l'Espanya republicana es mantinguin
en tres jornades.
Li ho han impedit Mies les divi- en idéntica actitud oer tal d'apresar
aione, toles les brlgades, toas les com- el p oder de resistencia i poder iniciar.
panyies. tots els combatents de l'Exer- com mis aviat millor. el de la nostra
cit de l'Ebte 1 de i'Exereit de let.
marxa envers la vir.55ria amb uha
Pena ningú no pensil que el perill visió iasta de la nostra missió rehui passat.
L'enemic no pot renunciar a aban- constructora d'una Es p an ya Iliure
donar aquesta part.da. Quita lagt
La reunió, Que es caracteritzi oer
da deixar-la sera perquè haurem
obligat, 1 aleshores caurä per compre. l'absoluta unalimitar en les idees i
No cal esperar que se sulcali a La seva oer l'aofeciació coincident del &tire
eliminada) ser obra noetrs:
de tots i Cadascun, centrì tota la suya
A pesar dels setas bombardelgs a atenció a procurar la coordinació dels
pesar del seu devesaall de- materia:
esforços al servei de la guerra.

París. 5. — -La Republique" escriu
• propòsit de l'ofensiva franquista:
"Sembla que l'exercit republ¡ca empra la láctica que consisteix en debensar las poSicions avançades amb grups
poc importants, dotats d'armes automitigues 1 encarregats de causar
grans baixes a Eadvartari.

-

transeorregueven 8 minuta ;a qual cosa
dona temps a la població a refugiarse. el nombre de victimes hauea est a: molt mes cree.cut.
"La Comiasió no ha tingut oporlunitat d'examinar les ordres que ea
donen als pilotó o els informes elaborats per aquieta sobre el raid, però
seria extraordinäriament interessant
tenir aquesta oportunitat, perquè evidentment es posarla en clar d'ura manera definilva que es donaren ins'Juchar& a s pilots perque causessin
especalment victimes amb bombes
adequades per a aquest fi. en una
hora en que es de auposar que la
població envaeix carrera epeeialment en una, part de la Aulas, on no
havia caigul ni una bomba des de
principie, de l'any 1933.—Fabra.

Londres. 5. — Aquest nit ha estat
publica: l'informe de a Comissió integrada pela senyors Smith, Pigot i Le
Jeune sobre el bombardeig regstrat
a Barcelona el d:a 31 de desembre
darrer. Aquest informe es un deis mes
positlu que hagin estat tele fins a la
data sobre las agreeeions dels rebela
espanyols contra l es poblacions c:vils
de la reraguarda republicana. Ele
utors de l'informe en yítostió treuen
la concluid, que e! dit bombardeig
fou "una agresa el-liberada contra
població civil de Eareelona". Es
principals parägrafe de l'informe són
icts segeients:
"EL BOMBARDEIG S'EFECTUA
EN UNA MAGNIFICA NIT DE LLUNA: LA VIGILIA DE CAP D'ANY.
EN AQUELLA HORA ELS PRINCI-

Declaracions del Governador d'Almeria sobre
Ja qüestió religiosa i el
Comissariat de Cultes

Almeria. 5. — El governadór civil
d'aquesta, scnyor Sánchez Hernán-.
dez, ha efectuat una visita d'inspecció als pobles mes importante de la
provincia del set: comandament,
a comprovi la completa adhesió del noble vers el G overn i les seres autoritats delegades. A sota la provincia
existeix una -absoluta normalitat
enterbolida per la sinistra inclina,' de l'ariaci6 itao-gerznánica,
que, com arreu, causa danys materials ¡ nombrases vielinlei castre els
pacífico i laboriosos treballadors del
camp.
•
Interrogat ei senyor Sánchez Herhändez sobre l'aplicació de les mesures emanades del Cornissariat General de Cultes en tot el que respecta a: de la rcligió católica, digué que
autoritzaria l'obertura dels temples
que aixi ho sollicitin en la seguretat
que el arable d'Almeria fi prestarla
el seu desin:eressat ajut en aquesta
labor de transigencia preconitzada
pe) Govern hehl.
L'anomenat problema religiós no
existeix a Altneria; el poble, en ac. «piar la magnánima tendencia del
' Pylei pública es presta a oblidar
passats g'-éiuges i a emparar, unit a
e's a u toritat s . el Bistre desenroluoanent- del culte-gatòic.'Tots els diri•
- afegi — dels partit« del
'Front Poott'ar i de les sindical, obrere s a lxi m'ho han manifestar.
Pe,r ithim fia remarcar que. gr A riel al treball , a l'ordre i a la Ili.. btattiat cintárfahcs.'p Almeria i la se.'
va *reto-hiela ha desanaregut quasi
delinqüiuda comuna.
en 2 be n.ut

' Trobareu el nostre país
turmentat Pels estralls
d'una guerra en què els
nostros Invtsors no s'estan d'emprar ele procedlmente mes Inhumana contra le poblaclons
PRIMIDENT 001111PAITS
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le-ta. Lea baixes dels franquistes sena' L'ofensiva franquista es molt
bien 'molt greus i l'exercit repubaca
continua contraatacant.—A. E.

Reunió dels diputats socialistes, amb
del Dr. Negrin

,ANGLATERRA

L'EXTREM ORIENT

Les torees de la República evacuen Artesa El nou Govern japonès
de 'legre 1 Borges Blanquea
Tol "solucionar practi-

FRONT DE L'EST. — La dui:ssitna pressió dels
Inrasors i forres espanyoles al',en servei obIi :ren les
nostres tropes a evacuar en les darreres horca de la
jornada d'ahir Artesa de Segre i Borges Blanquea. Avui
prossegueix l'inteusissim combat, resistint amb tenacitat
da soldats espanyols forte ataes de les divisions Relieves, que sofreixen enorme 'desgast a pesar de 140 de
tota mena de mitjans materials.'
La nostra aviada') borabOrdeja i ametralla ami) pretisió concentracions 1 tintes enemigues.

Hitler n'ha restat sorprès i ha d'esperar fins a fi de mes
per trobar paraules per a contestar-li. Mr. Chamberlain s'hi
ha adherit tot seguit.

Toquio, 5. — El nou Govern ha quedat constituit de la segtlent forma:
Primer miniatre, Hiranoma; Afers
exterors, Arita; "unces, Totaro Ishiwatari; Agricultura 1 Vascos, Sakuraushi; Ferrocarrils, Yonezo Maeda;
Guerra, t. g. Seishiro Itagakl; Marina,
almirali Yonai; Interior, Koish1 Meto;
Benestar Públlc, Manee; Educació
General, Cadao Ante Justicia i Comunicacions, Suehiko Shino; Comerç,
Hatta; Colònies, Yoshiaki; ministre
sense cartera, Konoye.
Es creu molt probable que d peina
cep Konoye accepti, ultra el canee de
ministre sense cartera, el da President de: Consell Privas de l'Imper1.
Es difici l , en els presents moments,
fixar el color polfaic exacte del Gabinet que acaba de constituir-se. Però
el desig de la nació es — segons expremió oficial — "procedir a una
obra de reconstrucció", es a d ir: solucionar pràcticament !a Miestió de
¡na. Pel que es refereix a aquesta Miestió, el senyor Hiranums es !roba en
una posició considerabement mea favorable que el princep Konoye. La
declara«, del 22 da desembre darrer
resultant de la Conferencia imperial
ele 30 de n ovembre, Ii concedeix ampl¡ marge per a buscar un terreny do
negociacions amb es dirigents de Xina àdhuc amb eis de Kuoniinglang.
mentre q ue cl planeen Konoye esteva
lagat per la famosa proclama de 16
de novembre. en la qual rebutjava tota
possibilitat d'entrar en converses amb
el regim de Xiang Ka; Xeic.
Per altra part l'exercit ¡ els Cementa nadonalistes esperen del nou
Govern que s'imposi a la Dieta ¡ que
encoratgi el corrent encaminal a la
creació d'un parea únic. punta sobre
els qua's Konole manifestà repeides
vegades una tranca indiferencia.
La situació [Mancera exigeix que
l'Estat obtingui de t s trusts, d'una forma o alga, sacrificis mes m'yen que
els que seas han demanat fins ara.,
En materia de po'e lee estrangera. la
tendencia mes acusada del nou GOvern sera dedicar especial atenció a
la qüestló soviético-nipona sobre e
problema de les pesqueries de Siberia,
per tal com aquest titigt a menaea amb
agreujar-se dintre de molt poc temps.
En canvi, del nou Govern
davant la creixent pressió d'Anglaterra i els Estats Unas. es una incógnita
de 'a situació acual. — Fabra.

La declarad() politica .del nou partit
britànic dels joves
.

"La feblesa de la t'ostra política internacional i la
incompetència dels nosires preparatius de defensa.."
Un dels punts del programa diu:

"Aixecament de la prohibició del /liare comerç i
tratnesa d'armes a Lspanya".
Londrei 5 (Per telflon.) — Ahir
siegue lloc a Londres una Important
reunid en la qual arengué naixenca un
nou gnu) politle formal principaltnent
per conservador; 1 gent independent.
La reuniö fou presidida pel diputas
Duncan Sandys, i entre les pereones presenta hi havia Miss Rathboue,
Mr. W. Robert, Miss Yivyan Adam,
la Duquessa d'Atholl i el general
Spears.
La declaraciú polítiea aprovada en
la reunió fou la següent: "La feblesa
de la nostra politice internacional i la
incompetencia dels nostres preparatius
de defensa han eollocat Anglaterra es
un perill ilumine:1s; en cas de guerra
hauria de !lidiar amb armes Inadequades i pus aliats. La pan no pot ésser
preservada per la continua renclició a
la torea o a l'amenaca de la forv.a,
sind tan sois amb la crearla crun frotis
sölid de nacions pacifiques i compromeses a resistir les agresslons. Els estoreos 1 els recursos de tota la nació
han d'ésser conectarais sobre la reconstrucció de la nostra torea armada.
El perlil actual requereix la formada
d'un Govern reritablement nacional
que tingni la o:infla/tea de tot el poble
unit. Hell) e,perat flu's al darrer usonimmt per a trobar un sol 'borne que
ens dirigís, peria nÓ podem esperar
müs i heut de prendre aquesta dierecid nosaltres mateixos."

EL PROGRAMA POLITIC I SOCIAL DEL NOU PARTIT
Londres, G. — Tornant novamAt a
l'assumpte del nou partit politle.
finalitat 'perseguida pels seus fundadors 1 aniruadiars pot condensar-se en
aquestes Bates: "liteunir usas quants
centenars ele tullera d'homes, d'una
cdat que sasifli entre 25 ¡ 30 anys,
auisnats d'una ,fè patrialica 1 social
i decidits a no' estalviar cap esforc
per a fer trionifar els prancipis de
jusCcia nacional i internacional.
Ahir a la tarda tingué Roe la constitneiú oficial del 11011 partit, havent-se

ESPANYA EN EL TAU

afers d'Espanya ,4 els
sin, traftats
un sol departaiiiient del
Foreign Office

Londres, 5. — Les persones qui
acompanyaran en _el seis desplaeameta
a Roma, el aPiinier. niinistre.'senyee
Chamberlain, seran, en primer terma:
com ja és sabut, load Halifax, Ceverley, secretari del "premier", sir
Alexander Cadogan, sots-secretari
permanent d'Estat ál Foreign °Rice:
Ingratn, director de la Sccció europea del Sud, en l'esmentat M anisme: Harvey, secretad particular 'del
ministre de Rclacions Exteriors.
Sisa fixat la sortida de Londres
per a dimarts al matí, i , arribaran
a Roma el dia següent, dimecres. —
Fabra,

L'A MBA I X ADOR D'ALEMANYA VA A VEURE LORD HALIFAX
Londres. 5. — El miniatee d'Assumptes Exteriors, lord Halifax, na
rebut aquesta tarda la visi'a de l'ambaixador d'Alamanya en aquesta capital, von Dirbsen, amb el qual ha
eanferenciat exten.sament. — Fabra.

Abans d'aliar a Roma
CHAMBERLAIN I HALIFAX
NO VOLEN REBRE UNA DE- El director del Banc d'Anglaterna arriba a Berlín
LEGACIO QUE ANAVA A EXleerla 5. — E senyor Montagu
PRESSAR-LOS EL SENTIR Norman
i la sera esposa han arriba : •
DEL PAIS
aquest mati a Berlin. Els esperaven a

MENORCA SAP PROTEGIR-SE CONTRA
LES BOMBES
UNA IMPORTANT RESOLUCIO
DEL COMITE DIRECTIU DEL Hospitals subterranis
refugis per a tots els
PARTIT SOCIALISTA FRANhabitants de l'illa
CES

Reunió del front Po-

Paras, 5. — El Coma directiu del
Partit SOCitilia a lia votas pe: m'Enidlat ha sestient resolució:
"En el moment en que l'ufeusita ita,
liana i alemanas s'aceentua contra l'Espanya republicana, el Cumiti directiu
del parit socialista crida a tot el poble francés per a continuar i intensifi_
rar redore de solidaritat que s'imposa
i que ha d'ajudar l'Esmanai republi_
cana a thotufa: contra ele seda enemics.
Recorda iguaiment que cota la propaganda del partit ha de desenro..IIar.sc
aran gran empinase, remar cant la ele_
cessi a t vital per a Franott del triena(
de la República espanyola. lia estat
nomenada una Delegad() del narria per
tal de caiiiar l'atenció del Gaveta sobre
aquest problema urgent." — A. E.

Londres. 5. — Segona informaclons "LA BATALLA QUE LLIURA
de Saint-Jean-de-Luz, d'origen fidedi g
el eenyor Rattenbury. membre del-ne,
ITALIA PER AL SEU IMPERI
personal de lagen enfiles a Burgos,
TE
LLOC DARRERA ELS PIha estat invitat per -les autoritats
fautores a no sortir de casa seva. El RENEUS", escriu " L'A ube"
ccrreeponsal a Saint-Jean-de-Lua del
"Newe Chroniele" escriu que "el doFeria, 5. — En el periòdic catón':
mida de Mr. Rattenbury está vigilas -L'Aube", el senyor George Hoog esper la policia, i es tem que sgui detin- crin ula anide consagrat a 'assumple
gut".—A. E.
espanyol 1 a les reivindicaclons Pellenes. Becorda l'articuitz.ta que ia
El Govern angles demana a guerra civil eapanyala fou preparada
per Italia, com ho demostra el fel
Franco que el procés contra que uns avions i taliana en vol cap al
Marroc espanyol,, caiessln a la tegba
Mr. Golding s;gui públic
Aquesta ElVi0113 ha y a n amad
Londres. 1. — El cerresponsal del d'Italia el 15 de Ju 10: de 1036, as a
tres
olas
abans de la rebela o deis
dir
"Daily Telegraph" a Rendida' escriu
que el GOVern anglas no ha rebut en- gen orals. tal benyor Hoog recorda que
cara cap inferruadó reepecte a l'acu- eLs ixcesos comesos ai principt de la
sació que mea sobre el vieectineol an- rebellió pels extremislea de la Reptilb ira inclinaren les simpatlas vera
gla. e Saut Sebastià.
"Grite saDer — eeeriu el carreap en- Franco, "pera. sense deixar de conimanar aquebtos cacemos. tot el món
- que el GOVern englisa esta con- reconeix asar! que Franco és un preieneut de la 'inocencia del Se0y01. Gol- son.,r de l'imperialisme italo-alemany,
Sing, el qual desuna que la vista de dirigit especia ment con'ra Francs".
la eva eauea eigul pública. Si ho non_
L'escriptzr recorda 1 eondeinna les
sagileax, un votes públic revelarla con) matanees s'Etemeliques de le:, pobla•
nombrowerr
'relleva n e peraona ti ata dotas clvils. organitzad s per Franeo
franquiatea lI g a triebst de fer lis pro- amb ajut de l'aviació ita lana". "Csi
— afel:dx despees — que iota els frantsibtt de la rallssa diplufetiea aoglesa cesos no perdin
de vista que la bataa Espanya". — A. E.
Ea que Mur' Italia per l'esdevenidor
•

Els acompanyants de mister
Chamberlain

l'estació el doc l or Schacht, ìa uva
Silla i el seu gendre.
Interrogat pela per¡odiatea. al senyor Norman ha declarat que ea seva
visita le carácter purament particular, i que durant la sera breu estada a
la capital alcananya "no tractari de
al itest i Ons econòmiques ni flnanceres".
— Fabra.

eartit Socialista trances
ridarä Oatenció del Govern
sobre la necessitat urgent
d'ajuelar la República

UN MEMBRE DE LA DELEGACID ANGLESA A BURGOS DETINGUT AL SEU DOMICILI

el transcurs de les properes conver.sea
de Roma fui comprendre que les re.
lacions amistoses entre el poale brilinic 1 Itàlia no podran ésser restablertes mentre continui la intervenció italiana a Espanya. Es demana
igualment que es negu'rn categóricament els drets de beHigerancia al;
rebels espanyols i qu2 co protegeixin.
tots els vaixells britànics que ercetuin comerç legal amb l'Espanya
Ileial.
La dita Comissió havia d'ésser presidida per lord Cecil. En una carta
que ha dirigit a aquest, el senyor
Chamberlain afirma Aue despees de
les seres declaracions pronunciades a
la Cambra dels Comuns, defensant
política del Govern, "no veu La utilitat d'aquesta entrevista". Per la sera banda, losd Halifasc. tampoc no,
voldri rebre la dita delegació. — Fabra.

Londres, , 15. — Després de llurs
vacances de principi d'any, han toreat a aquesta capital els senyors
Chamberlain i Halitas.
Ambdós sisan negat a rebre els delegats de 250 circumscripcions que
anuncien que el 7 del corrent presentaran a Downing Strect una re solada) dernanr.nt al Goma que en

El

Londres, 5. — El redactor diploma.
ac del .. Da;13) Herald" escriu: Sembla que s'ha produit al Forelgn Office un canvi molt sIgnificatiu en el
curs d'aqueets darrers dice. Els assumptes espanyols, que durant diversos anys estaven adscras al Departament d'Occident, han estat rasliadats;
ai Departament del Sud, canvi que
te el seu origen en el fet que, en ocupar-re aquest Departament deis assumptes d'Itàlia. i vista restreta relee:6 actual entre la qüeslió eapanynia
i ele assumptes' el Foreign
Office ha decidit reunir ambdes en
un sol Departament. Aquesta tran.7formació ha estat acompanyada Per
una inusitada activital de l s juristes
dm Foreign Office, que catan serosament preocupats pels rece-da esdeveniments d'Espanya.- .A. F.

assolit un gran nombre d'adheeions.
Duaant Yute es va fer pdhlIc el programa de la noca organització, programa que respon als segilents extrenas: a) Canal total de la política
seguida fina gra pel Gabinet ChambeeIsis : b) Aixecament de la prohibidas
del Ristre colude 1 tramen (l'armes a
Espanya; e) Constituid d'un bloc de
naelons pacifiques a fi d'impedir la
realitzada de futura designis de les
potències agressives: d) Rearrnament
sen i eficac. donant l'exemple els
membres pertanyents a/ partir, que
s'allistaran voluntariameut a l'Exarcit,
a la • Merina o a les lomees de l'Aire,
o en t serveis de la D. C. A.: e) Adonciar del carnet d'identitat de la joventu t. del Congrés de lee Trade tinlons;
fi Atorgament per l'Estat de la setmana de 40 boles lecanees pagades
anuals per a tots els treballadors joves ; g) Fixació de salaris minims,
anal) la stipree sia de les horca extraordinarles de treball per a tots aquells
individus que no hagin complert
divuit anys: he Ampliad() fine a eatorne o setze anys de l'obligaci4 de
concúrrer a algun centre d'eusenyameta ; I m Abolici.; total del "means
test".
En la reunió de 'eonstitue16. a mes
de les tres assoclacions de joventut
dels partits conservador, liberal i laborista, barloo: estas invItades umnbroces entizats de earäcter pacifista
i altres entitats de joventut apolitiques. Fins al moment es fa dificil
donar una impressió de cona Isa estat
rebuda la nora organitzaciú política
per part dels sectors jovenivols de la
Gran Bretanya.
De moment el que si POI assegurar-se es que el nou partit neix davant l'hostilitat del partit conservador gairebé :tinta la del mateix grau
del laborista, partit que, com es sabm„ es encune de tota conjunclú que
pugui semblar un front thic, taut si
les seres tendeucies aún de dreta C0711
si són d'esquerra. —

Parle, 5. — Continuant el seu reportatge sobre Menorca, Mme.
descriu els grandiosos treballs clecMato a lilIa pels republicana espanyols,
que "han construit hospitals subterranis i refugie eapaeos per a tots els habitants de lilia, la qual cosa explica
que a pesar d'haver sofert 130 bombardeigs no lii hanl Itagut victitnes."

Mort d'un general republicä, ex-sots-secr- •
de Guerra
Madrid, 5. — Ha moro el general
d'artillerta sewyor Manuel de la Cruz,
que ton sots-secretari del Ministeri
de la Guerra amb el senyor Casares
Quiroga.
El general De la Cruz, militar republica, dona sempre prores de les
seres arrelades conviccions, 1 fou qui
Ilinrä al poble les armes del Pare
d'Artilleria en oposar-se a la sublevar-h., contra el poder legitim.
L'enterrament del general De la
Cruz sisa efectuat aquesta tarda, a
les (futre, i ha han assistit el cap dc
l'Eximas del Centre, coronel Casado,
i el gorernador militar de Madrid. general alambica Cabrera.
imperial d el seu pata no te 'loe a l'Africa solament, sinó lambe darrera dels
Pireneu a — A. E.

La propaganda facciosa a
Nova York portava el segell
del Consolat alemany
Nora York. 5. — Eis diaria i lee die
dios nord-americanes relajen regia 'ar
-mentufid'srvomacó
anomenat "Peninsular" ¡ News Sera,
re, que onava informarle, de font facdorsal.
L'e:AMÓ de Radio Caen/alba Broadcasing System ha rebut aquests servais en un S01:11 . 2 eae poetisa e segel.
del consoial al.i...any a Nova York
Deutsches Gen lahionstiat, Whithal
Building, 17 Baltery Place, New-York"
—A. E.

pular Nacionil
Entre altres acords, prengue el
d'ajudar türgicaffleut el Orlen
ell la tasca de recuperació de les
lle y es mobilitzades i el compliment
del (tul sobre insubstituibilitat
Amb l'assistència dels sens-ors
Cordero, Mateos Silva, Rodriguez Veza. Santillan. l'aria R. Vázquez,
Uribe. Mas- p. llorad Prieto i Lamoneda es remli el Comite Nacional
del Famas Popular, q ue es consagra
inte g rament a examinar diverses
•
encaminades a p restar el mes
sentit aiut al Govern de la Re pública. amb motiu de Voienstra que
els nostres cornbatents raen
amb =out heroisrne, en defensa de la inde p endencia nätria.
Entre alares aords. el Frota PoPillar adopta els se g iients: Mudar el
Coserla amb tota energia en el seu
treball de recu peració de les lleves
ia mobilitzades. i el combinen), del
decret sobre insubstituibilitat, i es (Estiesa a com p ile amis!; tot entusiasme
les crides de nous reclutes que exice j ala defensa de la República.
Crid
ar l'atenció del oob:e Detone
estigui alerta vieilant contra els
possibles maneas de la cinq
uena columna.
Estimular l'au gment de la Droduc•
esp ecialment de guerra.
Immediatament es dirigí una circuc
lar als Fronts Populars de teta la
zona Ilcial ocrouè treballin en el COM.
nlirnent de tofo els acords adoptats.
A partir de densa Dre, ticiOSCS p ersonalitats de les organitzacions 1 partas del Front Pop ulares dirigirall
ser ràdio a l'op inió antiie
ixista.
El Front Pop ular. des pees de comm'ovar Vals esnerit del noble eenanvol.
a to anib els seus esforçats combasenas ha decidit fer una celda a tot,
a q uella militante que. no compresos
en lleves. desitgin. no ebstant. ineor
Dorar-sea unitats de combat , com a
voluntaria.

"Es hora que tots els
demecrates com
amb Ilur deure, I nosaltres era hem propoNat de
complIr amb el que ens
Incumbelx, de seguida que
retornem al nostre país."
R1. Fnanois DE TEDIAN

