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BARCELONA

Després del
Tropes txecoslovaques ataquen amb foc de
missatge de calló metralladora el territori hongarès
Mr. Roosevelt
i ocupen dues poblacions
E
Hongria protesta davant Berline Roma
e missatge que acaba de publiear el President dels Estats Units ha produit una
vivlesima impressió a tot el món,
àdhuc en aquesta Europa, on sembla que els que estan enearregat8
de dirigir la política internacional de les potencies democràtiques
hagin perdut el rumb o que s'entestin a fer navegar la nau per
aigües impossibles per la seca turbulénela o manea de profunditat.
Roosevelt no solament ha precisat i ha exposat en forma més
apressant els conceptes que ja ha'tea exposat en manifestacions anteriors, no solament en referir-se
II la llei de neutralitat ha dit que
era una llei que jugara a profit

i

te:Oreszveg, a cent metres de la pelita poi:a:tetó de Munkacs. L'atea bu
recolzat amb foc de metralladores.
Els guàrdies fronterers hongaresos
obr¡ren foc per la sera part. El primer
colee blindat txecoslovac alegue en un
barrene i els seus ocupants foren feta
presoners. La polleas estatal de Munkaes, la gendarmeria ¡ un destacarueda d'infanteria hongaresa arribaren
al cap de poca estona al lloc del succes per a reforçar els efectius de la
guàrdia fronterera.
Seguidament s'entaulte un combat
cos a cos.
A les cinc del metí, rartilleria txecoslovaca obri el foc. Vuit abusos calgueren a Munkacet un en un hotel, un
a'tde al teatre Municipal, un tare en
un cinema els restants en cases particulars.
Fans ara es té noticia que pel cantó
hongarès s'han tingut nou morts; quatre oficials i cinc soldats. Els txec.s
deixaren cinc morts sobre el terreny,
pera se sap que 'atan emportat cap
a l'interior del seu pele nitres diversos

L'ALTRUISME- DELI

Els diputats socialistes visiten NI, Chautemps per demanar l'ajut per a Espanya

PAU CASALS

París, 6. — El p artit saciabais S. que des del començament .da la guerF. I. 0. publica acinesia tarda la ra civil ho ha toerat a Franco". —
L'alcalde. sen yor Hilad Salvador.
A. E.
nota següent:
rebut una atenta comunicació del
"Una dele gada, inte g rad.a Der set LA CREU ROJA FRANCESA FA UNA ha
ran
artista i patriota ?Desee Pele
g
EL GOVERN HONGARES DE- dioutat. socialistes ha visitat el Se- CRIDA EN PAVOR DE LA POBLACasals
, p er la qual assabenta haver
CUNA TOTA RESPONSABILI- furor Chautemes. en absencia del
C10 CIVIL ESPANYOLA
fet
una
tramesa a lakiuntament de
TAT FEL QUE PUGUI PASSAR senyor Daladier, per exposar-li les
Paris, 6. — La Creu Roja francesa Barcelona de deu mil Dots de llet
Budapest, 6. — El Govern d'Hon- preocu pacions del parta socialista so- publica una extensa nota tea pública condensada i encuerada. amé destia resfore
t (me sana la seva emoció
de solidara
la
"situació
de nació als infante, vells i malalts ele.
comete als arnbaixa- lime
g ris ha donatdavant
dors d'Italia i Aleman ya e Budapest Posa rea!itzar amb l'Esoanva repu- les pobecions civas d'Espanya".
la ciutat de Barcelona. L'alcalde fi.
blicana,
del eren inciden fronterer q ue ha
La Creu Roja es earige¡x ala trance- ha agrait proamclament achieet doe
"El censor Chautemos las oromes eos, sense distinció de partits sense natiu. semere d'estimar. pena multistingut 'loe a quest mate
als comissionat, conierenciar amb
es dues pasta sim mis en apueste moments. (luan
A mis. s'ala portar a cala una dili- el senvor Dlaadier tan aviat com ar- establir dslincions entre
IMita, demanant la tramesa Set tan necessària és la ineremen t a c i ó de
gencia hon g aresa a Praea ser infor- ribi del seu actual viat g e sobre els en
per
als
nens
espanyols.
"Dintre d'un les trameses d'aquest liquid. del Miel
ue
Hongria
deq
teme
mar el Govern
Droblemes la solució deis avale inclina teta la remonsabilitat de les teressa directament a la seguretat de esperit d'imparcialit a t 1 da neuiratitat, tan t es teoba mancada avui Saneela Creu Roja ha d'acceptar totes les lona.
conseoaancies eventuals tue ouguin Franca."—Fabra
acciona insplrades en un f¡ de benefi4
tenle aquest. incideuts.—Fabra.
cencia". — A. E.
MR, GOLDING. INCOMUNICAT
110BILITLA
ES DESMENT
A LA PRESO FACCIOSA
El "José Luis Diez" causà Una important ofrena
ZACIO TXECOSLOVACA
Londres, 6. — El Foreign Office ha greus avaries
"Vulcano" dels minaires belgues
Praga, 6. — iln comunicat oficial estat informen que el senyor Gerram,
Londres, 6. — L'agencia Reuter pudesmenteix els rumore d'una suposa- agent britänic a Burgos, no pot coen al President ComPanYs
da mobiliteacia txecosiovava i de municar amb el cònsol honorari an- b/ice una inormació de Gibraltar
transoort de (rones de la p art oest gles de Sant Sebastià. senyor Golding, la qual es diu que ;'ex-almira l l EranimAh¡r varen visitar S. E. el Pres
cese
Baetareche,
comandant
de
la
del país envers l'est d'Eslovanuia i d e lingut pele facciosos. — A. E.
els senyors
dent -de la Generalitae
Ueraina caroatica.—Fabra.
Londres. 6. — El redactor diploma- se franqtesta de San Fernando, ha re_ Antoni
Mar a Sheet, consel.er de GOtic del "Daily Herald" en comentar la conegut que el creuer liança-mines vernació i A€elténria Soctae, (leed_
decisió de s facciosos de no permetre franquist a -Vulcano" sofri greus ava- tor de Sanita t , senyor Sature:: el canTXECOSLOVAQUIA SERA
a l'agent efigies a Burgos comunicar ries durant el combat amb el destruc- seller Municipal eenyor Llarden t ei
TXECO-ESLOVAQUI A
amb el vice-cònsol angles a Sant Se- tor republica. "José Luis Diez".—A. E. cOmissar i de Propaganda. senyor Líe:rebanes. els quals acompany aven una
Pra ga. 6. — S'auncia oficialment ba.sliä, Golding, que segueix detingut,
Comissió integrada pels senyors Loeis
cue d'ara endavant el nom de Tse- eseriu . que "Franco azul' amb la sera
indiferencia
de
sempre
les
protestes
Leveque, Ferdinand Roland i Jauste
Al !alió
coslovaeuia s'escriurà amb un euió
Mir. aquest darrer deegat de la Geentre els dos noms: "Txeco-Slova- d e l Govern angles: Peró el Govern
pot sorprendre's (Vagaste actitud, pernera l itat Belgica, que feren leureet
ouia.—Fabra.
"DONADA LA GRAVETAT DE ment
al Preeident d'una ambulanclie
ACTUAL..."
sanitaria, 400 quilos de productes fax
LA SITIJACIO
maceutics 1 roba nava d'heme i do
Toquio, 6. — Donada la gravetat de per valor de 45.000 flanes. ofrena d
la situació actual, el Gotero ha' de- mintieres belgues del Borina ge Wat
cida reunir-se diariament. — Fabra. gica). •
UN PAIS CONSTITUCIONAL
El senyor Companys va agrair ef
Tomo), 6. — Itranurna, el nou cap sivament aquest donaliu que proced
del Govern ha declarat a la premsa: d'une obrers que des del comeneam
"Ei Japó es un pataconelitucional. de la guerra han realitzat un ef
La Dieta, la Constaució de la quai
conetare abnegat en pro de in rua
serveix de base, ha dalaser respectada. guarda republicana.
Eis partits política no han d'eseer igEl conseller de Governació Ass
norats.
No pensem reorganitzar el Dais ni !em i ta Social s'han fei càrrec «ligue
la
important tramesa.
crear un partit ún¡c. — Fabra.

Les poques ceses de les quals podrà parlar
Mr. Chamberlain a Mussolini

Segons el corresponsal de "Le Fígaro"
reier pedria tornar-seInés
Lóndres, fi Pm
intiensigent que lelr. Eden

tina enorme multitud aclama M. Daladier
en arribar a Alger per celebrar-hi un
Consell militar
violència els insults

Washington, 6, — El Depar'ament
de Mazna ha recomanat a; Congrio
que vol; un projecle de L'el autoritaant la Comissió maritima per a requ zar vaixels mercante, "en cas d'urEecia nacional", cas que es partra

a plicar isdhue abolla d'una deciazac36
Jornal de guerra. — Feble.

Ultra les importants tra.
meses de Ilet condensada
que ha fet a diverses po.•
blacions catalanes, n'envia 10.000 pots a Bar.,
celona

AN GI.

a

cas necessari

GRAN PATRIOTA'

El vicepresident del Consell declara que
parlad: • M. Daladier dels problemes que
afecten la seguretat de França

dels agressors i en contra dels
tigredits, sinó que ha fet públics els
eeropersits dels Esteta Units de e..0Mbatre en tots els terrenys unes
cadevers.
idees i uns concepto; que malden
A les nou del metí se sentien
per convertir el món en feu d'uns
cara des de Munkac.s treta de les meguants tirans i armilar, amb la
cenadores, l'estampit do Tartneria
1 els x¡ulets dels Ilançamines. A les
civilització i el henestar conquedeu del mata redoblà en intensitat el
tac de l'artilleria txecos i ovaca. — Fade
humanitat
despres
rits per la
bra.
llifofa
idea
de
segles de lluites,
bertat. I el President insistia en
dos lloes diferents 'del seu missatge
ATERRA
en els sacrificis pecuniaria que ha Els parlamentaris
de fer cada ciutadà americà per
dotar el país dels mitjans necessaris per a preparar-se militarment
VISItA ALS FRONTS
per tal de fer front, si és que l'hora
al
mata a les vult, els parlaAhir
arriba, als que avui estan dispo- mentario francesas
es reuniren amb
sats a imposar la hei del mes ago- els senyors Ragasol j Esplä, per a emla seva anunciada visita als
sarat i el més fort en contra dels prenare
distinta fronts de Catalunya.
dèbils o dels excessivament espeque
poden
A
LA PRESIDENCIA DEL CONSELL
raneats en els efectes
obtenir-se pels mitjans peieuaeius. Per a la Me a 'es deu, hi havia anununa entrevista amb els diputals
Dels que es neguen a esposar les ciada
francesas per a concretar diferente
seves queixes al voltant de la qil e stions de collaboració.
EL QUE DIU L'ORGAN DE
Londres. d. .—En les esteres di- club-se a a q uest assurunte, el "Times"
taula d'una conferencia Mr. Ro05eMR. EDEN
olomatiques d'aquesta capital s ata- dar el seguent•
PROGRAMA PER AM
Ala cerelee ditelonatics la declarabueix veritable importancia a l'entrevelt no n'espera res de bo, i no
Londres.
5 (Per teleion), — El
ha
susciChamberlain
da,
del
senyor
Avui els nostrcs hostes visitnran vista q ue celebraren ahir a la tarda
creiem pan que avui hi hagi algú
mejor interes, tant ser le seca seadsap leas tep ',es% eaesatee.e..
diversos, eis senyors Chamberlain i Halifax. tat
el problema espanvol
d'esmentar
41De
caracter
¡nemeDel
seu
essencia
corn
al món, després de les experièn- algunes fabriques i centres
A les esferes politioues hem poeta
era el Comissariat de Cultes.
en
elles un mitjà desecas- ocupara indiscutiblement un deis
Es Yeti
confirmar Dlenament les informacions rat.
cies viscudes des de fa dos enes, entre
llocs
niés
importante
en les converSe celebraran, també, algunes entre- Ja trausmeses
d'assenyairreprotxable,
/un:4
ons
precedentment seg
41~-eltille de rebatre aquesta vistes, amb elements oficials i una les qua Franca slia negat en almo. lare el Que petisa l Govern britànic ses: "La guerra d'Espanva continua
com
una
nuvolada
sobre
la hiediterde
les
Daraules
pronunciadee
Del
sevisita de cortesia a S. E. el Presi- Ini a q ue el censor Chamberlain inaf irmaeitsi -- nimia, i el considerable alexia halla
tervingui a Roma en qualitat de me- nvor Roosevelt."
de la República.
donat
a
Franco
segueix
essent
obsDavant del missatge del Pre- dent
"Les declaracions del senvor RooEn bavent dinat, alguns dels nostres diador en el conilicte plantear entre
la unanimitat tecle oer al millorarnent ele les relasident dels Es tats Units ens tro- ¡Ilustres visitante sortiran cap a I t a l ia i Franca. EI Govern de Para sevelt han aconseeuit
laterra
i
Italia.
aixi
g
cione
entre
An
(Inne de l'oninió an g lesa a aquest respecte."
bem a Europa amb un fet que no Franca, amb l'objecte dassistir di. considera q ue les manifeetations
com entre Italia i Franca. Es de
El "Daily Mail" diu el següent:
salan registrar en el transcurs deis
ue
Mr,
Chamberpolitiquee
p
erar
q
a
reunions
creure
i
d'es
això
és.
del
senvor
Chamberlain
llene. a Pede,
s'inicia .produit abans,
"El gest
darrers dies. amb motiu del viatge
politice que lain parlará de tal manera a Museodel sesear Daladier a París. Posen a és considerat als medie eran.
amb l'adhesió explícita del cap convocades ja al Palau Borbú.
no so- lini que a aquest no ti quedin dubde la té una significaciö mOlt
voluntat
d'acala
tal
relleu
bastament
de
Quedaran
a
Espanya,
per
d'un Govern d'una gran poténcia
lament
perquè
sienifica
tina
apreva- tes q ue una pronta i com pleta remolertebar la missia conferida pele partas re- Doelació de les regions de
patita
de
tirada de les seves trapes i material
cense reserve, als
a les paraules del President. I la publienne franceses algunes de les per- Ist.Per q Ue Italia pugui prendre's se- ció
riosament la qüestió d'unes reivindi- esorecsats re! President Roosevelt, d'Es p arna. incloses les Raleare seria
nostra sorpresa augmenta conside- .-e-deitats arribades.
Dri- una immensa contribució e la pau".
careen sobre territoris com Tuna o si.16 enrolle deiiiteix l'actitud del
mer ministre anglès res p ecte als asAl maleta tenme hom asse g ura (me
rablement en constatar que qui
Aazeria.
la retirada dels legionario i de l maDavant aquesta cireumstancia. e'. sumotes euroreue. Sala (retribuir
est
a
ß 'hi adhereix és Mr. Chamberlain.
g
q
uest
lambe
importancia
a
a
terial
italie no not ésser considerada
n i-p ermita del senttor Chemberlain
AMERICA EN PEU
l'home que ha posat
Roma queda molt recluit, fieurant causa de le Droximitat de les con(Pa7 - 1 te niki= 2).
verses
de
Ronia."—Fabra
com a punt d'exclusiu unteres la qüesbota la voluntat del món per a
15 les
tia
espanvola.
Conegudes
són
COnvéneer per mitjans pacífica eis
del missatge de Roosevelt informacions se g ons les q u ale el seque posen en perill constant la Després
nvor Chamberlain no vol cedir en la
FRANCA DAVANT LES PROVOCACIONS
dels drets de bellicednea
pau de l'Univers. Evidentment. ha augmentat de manera enorme Miestia
Els elements diplomàtic, ben infor•
mate confirmen olenament entiesa.,
Mr. Chamberlain adopta una acel moviment popular a favor inforrnacions. D erij es Dreetinten, llatitud . nova; s'hauria convençut.
vors. mue va s. Cercar a Roma el seper fi, que portava una mala
nvor Chandierlain? .equesta és la ind'Espanya
cagnita de la situecia. as possible
a
anglesa,
en
La
prems
orientació?
time nn s'aclareixi ni a Roma. i que,
Waslangion, 6. — A la Ilum de ser ennseralent. les converses ten Proregistrar el seu gest, din que amb
.'teltim
msea.ge
del
President
alta
resultat veritadel
ell s'expressa el sentir unànime
incrementat enormement el movi- nagades tinguin
poble anglès i dóna a entendre que ment, popuiar a favor de raixecament aleinent mil. — Fabra.
l'entrevista que l'sír. Chamberlain de l'embargament sobre les armes j.CANVIARA RADICALMENT L'AC.
La premsa itaio-a(emanya
destinades a 'Espanya republicana.
TITED DELS CONSERVADORS
ha de celebrar ami) el dictador ita- Aquest moviment augmenta a tot el
ANGLESOS?
contra
gran
lià no seré pas un nou Berehtes- pob,e. Nombrosos pera:eles II presten
Parle, 6, — Eis perlödies continuen
1 ele oradors fan sentir la veu prestant especial atenció al vattge del
gaden ; que el "Premier" briténie suport,
A ger, 6 — L'esquadra francesa ha sepa I Tunis "L'Avenir d'Italia .. espopular en els mil:rige Es creu que senyor Chamberlain a ROM(1. El reno anirà pas a recollir un u l timà La qaestia no trigare a ésser porta- dactor diplomàtic de "Le F.garo" diu arribat a les vuit del matt a aquesta
"E: n'en» que pot dir-se nt resum
caltat. El dia as esplendid 1 el so.
pabecament al Coagete, on, eviItaliana corre greu pe- magreic.
tum. sine mes aviat a portar-ne da
del creuer cors-tunisia de Daladter,
de: Inane es plantejaren llar g s i la- que la politice.
si confia en et "earact(r sense
sobrevolaven que la t ensió itato-francesa s'accentua.
Quaranta-cinc
avions
un altre, que ens atrevirlem a ano- te esmalte debata, en que els repre- ral
11Iusions I practleament conciliador,
sentan t e parlamentaria nord-ameri- pera d'una lietallat religiosa, del se- eis navilis al mateix temps que resso- Es Meta apenar a discursos, actituds
menar l'ultimàtum de la pau.
nava una salva de 19 canonades.
¡ v.olencies. Es ¡taelans saben el que
caras expressaran un cep més Ilur inpessible
es
Daladier 1 el governador passa a l'eta i a la costa mediterrenia
crebaniable adhesió a la causa d'Ea- mi« Chamberlain".
En aquests moments
chamberia n te les se- deEllasenyor
senyor
t
"E
desLebeau
han
senyor
plaga,
¡arenen acte de toa de la nostra
democràcies
d'Enpanya.—Fabra.
que les grane
vos idees sobre tots els problemes en
1 shas diri- bandera ultratjada ¡ d'aquesta puParte 6 (Per Mielen). — El corres- cure —diu l'articulista de referencia—, embarcat en una Lana
de
tres
quarts
Papa, davant les amenaces que proa
a
l'Almirallat
nyalada
simbe ira." — Fabra.
ponsal de "Le Figaro" a Washington Idees encara molt fletes sobre la ne- g e on una companyia de la Legal.
fereix en aquests moments la prem- remarca que ea representants de cinc cessitat de l'allanen franco - anglesa. nou,
Lugano,
6. — La premsa fehesta
Estrangera
els
ha
retut
honore.
Despres
nacionals, entre lee Devine la prova patent de la manca de saludar l'al calde d'Alger que li ha continua atacan: Freno. "la Provo sa italo-aleman y a i dels plans que organitzacionsCOmat
d'ajut
per
a
la
hl ha ei
de parauia d'Italia, se remire, emis e n Corriere della
la benvinguda al senyor Da- cadora de Tun".
tenen els dictadors, considerin la quals
democräcia espanyola han adreçat al pes per l'opinió patalea anglesa i pels donat ha
eneapça at el seguici que sha Sera" diu que s'estan deentoelant
situació COM la consideraren ti Presldent Roosevelt una carta dema- Esteta Units, a convertir -oc en mes ladier
maniobres
per
tal d'eliminar el sedirige,
al
monument
de%
mora
de
la
que es post al cap d'un mo- intransigent del que Ion el senyor
darrers de setembre. No, Munit no nant-li
nyor Bonnet del Quai d'Orsay.
vintent en aquest sentit. Aquestee or- Eden. Ele observadors consideren que Grau Guerra.
al
fou niki d'un període de pan, ganitzacions recolzen Ilur demanda en molt aviat, si les decepcions continuen Una enorme multitua ha aclarnat Ei correspons de l'esmentat peresultat d'un referendum popular torbant el son des "Torten", hom pro_ Daladier, el qual ha dipositat una r:infle a París ataca tres els citarle
sitió que ha estat un trampolí que el
organItzat recentment per l'Institut cedirie amb una grandaeima energe". corona en el monument. Difieras d'ha- francesas, acuse disemia dt tendentat;
totalitaria
han
utilitzat
ver observat un minut de silenci la cies, perque aques t s dluen que "no
de l'Opinió Pública a tole ets Esteta _Fabra.
els E s
multitud ha entonat la "Marsellesa", ella de parlar d'eventuals negociaclone
per a prendre impuls. En adhe- Unas, segona ei (mal In ha una maBRITANIC
DE
VISTA
PUNT
EL
¡ el senyor Daladler ha preseneiat se- amb Italia".
joria del 70 per 100 del poble ameniSOBRE EL VIATGE
guidament una desfilada de 12.000 horir-se al missatge de Mr. lloesevelt ce a favor dels republicana 1 solament
"II Popelo d'Italia" paria de "sa.
Londres, e. — El redactor diploma- rnea que Im han fet enmig de les acta- betatge a l'espera de Mune", de "me_
és pre e l eament /ab el que reco- m 24 per 100 a favor dele nacionade
la
multitud,
maciorts
Incessants
actitud de Daladier a Tu.
‘iC.PS
bedrametica
Telegraph"
citen
saber
he de! "Dala,
neix Tr Chamberla in i cal que en
que ets Governs francés 1 anteles es- que no cessava de cridar: "Datadiert les", i protesta contra ehieendi d'una
PROBABLES RESULTATS
ELS
ho
tingui
present.
Daladier!"
bandera
italiana
pels manifestante tu.
sedel
Roma
viatge
anar a
tan d'acord respecte el
DELS DEBATS DEL CONORES
Un cop acabada la revista militar Munes.
nyor Chemberlain. "Des del punt
envista anglès —diu el Mari conserva- el senyor Daladier ha felicitat el geEl corresponsal a Londres (request
Washington, 6. — Begonia lea
quet-tes pertodlstiques 'a Immensa ma- dor—, Italia haurta d'obr tr negocia- neral Caetreux 1 desvires sala d'alga dan, a propeeit de la tomada a la
França
i
adonar - se que al Palau de l'Estiu, nn ha tingut lioe capital anglesa de l'ambaixador franamb
elotes
perla
de
la
població
nordamericana
Un projecte de Hei per a poder aprova lea deetaracions del President no pot tenir èxit cap negoclaeló si una conferencia militar.
cas, corbin, diu que Frene& te la inFtooaavelt especlalment cii el referent tetes dues parla no e.stan disposades a
Tot el recorregut que ha efectuat temió d'arrencar al Govern anales
requisar vaixells mercants en a la politice contra els Estala totalita- fer coneeselona Les reivmdicacions el senyor Daladier eatava guama un compromis de caräcter militar

franceses a Barcelona

SENADOR PITTMAN

ESPANYA EN EL TAULER

Praga î declina tota reeponsabilitat

Budapest, 6. — De font ofIciasa hongamas s'anuncia que ha angut loe
un greu incident a la frontera hongaresa-txeceslovaca. Aquest mal a les
340, tropes regulare Ixeques I cossos
frenes d'ucrainans han atacat la cmtat de Munkaes, fent tís de cotxes
blindats artillería. De mes a mes han
ocupat la ciutat d'Orosveg.
Els guardafronteres 1 els gendarmes
hongaresos s'han resatita han aconseguit capturar un cotxe bandee L'artilleria txeca ha obert aleshores Rae.
Han esat disparata trua obusos contra
la c¡utat de Munkacs. Les formacions
sequen han atacat i es traben encara
en territori hangares. Fine ara l'art¡Ileria hongaresa no ha disparat. Despeas els txeco-uerainians han intentat
te franquejar eh riu Latoroza ¡ han
estat rebutjats. Els oficials hongaresos
de delimitació de fornteres han participal en el combat. — Fabra.
Budapest, 6. — De fient oficiosa hortgaseas es faciliten noves informacions
sobre 17ncident ocorregut a la frontera
de Munkaes aMunkacevoa
Segons les dites informacions, tres
cotxes blindaba txecoslovacs participaren en l'acció, ajudant les tropes
txeques i ucrainianes, que arribaren a
la frontera en tres camions militare.
Les trapes regulars txeques i es
"terroristes" ucrainans franquejaren la
Unta de demarcació i ocuparen el poble

mitjans."

ADMINISTRACIO:
RAMBLA CATALUNYA, 84 • TELF. 79180

A l'Europa Oriental

it0N1

.

"Entenc que el President ha
dit que tenim dret i el deure
d'ajudar les dernocräcies contra les dictadures, per tots els

LA PUBLICITAT

...
Darcelena. mes... ...
Catalunya t tereiterl de la República,

ria.
Segons ropinló dels eercles politice,
:ea acivals discuesions al Constes tindran els segtients resultats: es reformara la llei de neutralilats; s'aprovarà
el programa de rearmameo l ; opdrit
aplicar-se sancions econenitquee contra
el Japó; s'aixecarà emba rgament
d'armes destinades a l'Espanya republicana; no sera proposaea cap legie•
Pació en el aentit del "New Dec".
— A. E.

reprèn amb
França

fallarles no secan discutides a Roma amb banderetes amb inscripcions com abans de la reunió de Roma. -- A. E.
oficialment, perO no h1 ha dubte que aquesta que trasertvim: "Vises Dalaoficiosament han d'ésser-ho."—A. E. dier." "A Daladier. Algèria us saluda."
L'EXPULSIO DE JEROME
Fabra.
THARAUD

LA GUERRA A TOTS ELS FRONTS

Continuant la seva ohmsiva, les force
republicanes han conquistat en dos di
nombrosissimes posicions amb un tot
de més de 250 km. quadrats de' torren
Gran quantitat de material i de presoner
que es rendeixen mb bandera blanca

Al front de Catalunya conti-

nua raierrissada resistenci
de les nostres tropes
COMUNICAT OFICIAL

FRONT D'EXTREMADUR i — Prosseguint el seu avena que cont!
lietoriosament a l'hora de redactar aquest comunicat, els soldats (apane'
Pe
ban conquistat Vèrtex Patuda, coles 620 i 650, Casilla del Cantero,
May e, cota 620, Sie
de Moutenegro, Sierra Noria, Sierra del Cascajo, El Valsequillo, cota 5
cuchillos, Contrabandista, Sierra del Cabrón, poble de
Sie
Sierra El Perú, coma de Barrcro, Nueva Espada, cota 640 1 630,
570, C
Trapera, Peaas Blancas, Castillejos, poble de La Granjuela, cota
Antiguo, Cerro Cansinos, poble Los Blazquez 1 Cerro MulTa.
Molles nitres importants posicions enemigues han estat eneoltades
trapassades, pule que la zona conquistada en aquestes dues jornades e
deix de 250 gane:aletees quadrate.
Es molt elecat el nombre de presoners capturats. molla dels quia
rendeixen a les nostres forces enarborant bandera blanca.
Al sector de Toledo les trapes espanyoles ban ocupat Casa Cala
Baja, i han capturat presoners 1 material.
FRONT L'EST. — Al sector d'Artesa de Segre hau estat rot
dament rebutjats els riolents afiles de les torees al servel de la inca
les quals, despees d'una densa preparació artillera i un bolubardeig
d'una hora de durada, aconsegulren ocupar la cota Z/61, ¡inmediata
reconquistada per les nostres trepes, en coratjes contraatae.
A la zona de Cerviä continua el combat. Els seldats espauyols re
teixen beroicament els intents dels Invasors cap a Vinaixa i Vilosell.
Vaciarle republicana ha actuat anea interaltat 1 eficacia, ha b
bardejat de dia i de nit concentracions, dipòsits de níaterial i cueva
de camlons anea torees, a la zona immediata al trena
ALS ALTRES FRONTS. — Seine noticies d'Interès.
AVIACIO. — Els trimotors italians procedents de llar base de
llueca han bombardejat avu¡ al mati Tarragona i ValMcia.

relailves a l'expulsió del seu germä
&ramo d'Itàlia. Ha dit que "fa uns
quanta menos publicarem a "Le Figano" que les tropes itallanes que lluiten a iespanya havien sofert un traces a Tortosa. El lo del /lastre artIcle
era molt moderat. No obstant, els itatiene se sentiren molt molestats pel dit
['Nicle. Com que no mor:are/u de Roma, totes les portes oicials ens torea
tancades se i ne comunica que la nostra presencia a Itilia no era desillable. Estupefactes per aquesta actitud,

demanarem aciariments; però Rocco,
encarregat retire els esrangers, ella

contesta: "Heu d'examinar la costra
consciencia, en 'a qual teniu Tortosa."
— A. E.

El pressupost amen

i els armaments ae
Londres. 6. (Per &elan.) —
paraules de Roosevelt importa/ala
són ea elles mateixes, adquíreixen
cara malee relleu amb el nou pe
post anuucatt al amere: atucriCit
a l'any 1940, eii el qual hi ha
signats 267.000.000 ee 1 luree es
ares per despee:a de defensa. una
porció dele quia es dedique.n a
terces aeries. Preesament. amb
d'aqueates Meta, els Periódica
una informació de Washington ,
nave el nombre tal aproxanat com
possible de les torees d'aviació de is diet
leyeres paises. Ame-eles xifres eón: •
Oran Bretanya, 1.500 avions; Pran
ea, 600; Esteta Unas, 1100; It ÅIi
3.500; Alemanya, 10.000.
'
Le xicreä

L'OPIMO ANGLESA, SATISFEMES TROPES A DJIBUTI
TA DEL GEST DE MISTER
LA PREMSA ITALIANA PARLA DE • S GERMANO THARAUD, SEGONS
CHAMBERLAIN
BANDERA ULTRATJADA I DE PUGOVERN ITALIA, TENEN Tor
Par:s, 6.—Un segun batalla de t ' •aLondres. 6. — La iniciativa que
NYALADA SIMBOLICA
TOSA A LA CONSCIENCIA
l etubareat asesa
iliirs senegalesos ele
men g ue aliir el senvor Chamberlain
Rones, 6 — Comentant l'estat de
Marsella a bord del vapor "attio",
de fer contentarle neremialment al
gerniä
de
l'acadèmic
Paris.
6.
—
El
despees
eallanes
mIssatrze del President Roosevelt. is les relacions franco
Fabra. cades,
a Djibuti.
molt comentada a la p remia, Rete- del eme.: del senyor Daladar a *Ir- Thuaud ha fet alguues declaracions amb destinaelij
..=„mremumweenierpaiumiremuillimegia

