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Fe en la

victòria

N els fronts de Catalunya es lliura actualment la batalla més

decisiva de la nostra guerra. El feixisme necessita obtenir un

E exit Militar i aboca damunt les nostres línies del Segre totes

les ferees de que disposa, tot el material que en enormes quantitate han dut italiana i alemanys i les legions que han substituit
amb escreix els "voluntaria" invalide que fosen retirats per cobrar
una aparenea i permetre de posar en marxa el pacte anglo-italià. Eta
eoldats que defensen la 'linda de Catalunya, que barren el pas als
invasora, presenten davant d'aqueta allau de ferro i de foc el pit
coratjós i la consciencia serena dels bornes que lluiten per la Patria
. per un ideal superior de Ilibertat. Si es veuen obligats a cedir terretas' per la premió insostenible de l'enemic, ;anda quina decisió ito
es llancen al contraatae i procuren de desfer el momentani avantatge
dels invasora! Venen a un alt preu de sang i d'heroisme da bocina de
la nostra terra que els són arrabassats en la violenta ofensiva, i a
Ics vigilies de l'entrevista de Roma, grades a aqueats soldats maghifics de la República, l'èxit que somniava Mussolini per a posar
Chamberlain davant d'un "fet consumat" que li dones com a esereix
Sula part de les seves reivindicacions contra Frenes es redueix a un
grang, que ni:mitres sabem que ha estat aeonseguIt pels invasora a
rópia d'enormes sacrificis i emparats en la superioritat desmesurada
de material que tenen damunt llorare, però que també sabem que no
Soot tenir cap conseqüeneia decisiva per a la riostra Huila.
En la visita que feien al front. abans-d'ahir, els ex-ministres
utats francesos ho constataven amb admiració. Anties combatents
f dip
de la Gran Guerra com són tots ella, l'espectacle de l'heroica TesisAncla de l'home contra la maquina, que ha omplert de pagines meraeelloses la crònica de la present ofensiva contra Catalunya els imressinnava profundament. Havien ja vist els hornee, els presoners
italiana que eonfessaven explícitament amb Ilur presencia i amb llurs
declaracions la realitat de la invasió i els propòsits declaradament
anti-francesos que l'animen. Vejen aleshores la força material en la
qual aquesta ins-asió recolzava, la fosca material que una neutrafitat Lipócrita que tolera la farsa de la No Intervenció permet que
rebin en quantitats fantàstiques els facciosos mentre ens es negada
a nosaltres la Ilibertat legal d'adquirir les armes que necessitem en
legitima defensa contra l'agremió. I aquests 'tostes de la República,
¡De saben qué cosa és la lluita i contemplaven la desproporció en
qué eren plantejats els termes de la batalla, no podien per menys
d'expressar llur admiració per aquests soldats que es baten i resisteixen sense defallir rescomesa dels invasora. Prenien nota — confiem-ho de Ilur patriotisme i de llur sincer amor a la Democracia—
d'aquesta desigualtat irritant que, ultra tolerar la invasió d'Espanya
pela totalitaris, ens nega el dret d'adquirir armes per a combatre'ls.
Prenien nota que, contra un exereit mercenari compost en gran part
d'estrangers, la República oposa únieranent els pits esforçats dels seus
fills, la flor de la seva joventut i l'exponent de la seva ferma decisió de vencer. 1, per últim, podien constatar com l'alta moral dels
aoldats republicana corresponia perfectament a l'esperit eatoic i resolt
amb el qual la nostra reraguarda sap afrontar tatas lea situacions
i resignar-se a tots els sacrifieis. Podien adonar-se, i és bo que alzó
se sàpiga més enllà dels Pireneus, que enmig d'una ofensiva furiosa
en la qual és abocat tot el material i tots els bornes eón posats en joc,
el soldat que defensa la República —que defensa també Franea —
en els fronts de Catalunya té intacta la seva fe en la victòria, corn
la hi tenen els ciutadans que treballen des de la reraguarda per mantenir la vida normal del país i fer possible la resistencia dels fronts.
Al costat de les noves del front del Segre, els comunicats d'aquests
darrelta 4111- ens han dut d'altres novetats més afalagadores. L'ofensiva d'Extremadura haurà viniut a dir de cara al aura que la República té encara moltes cartes a jugar i que és prematur de fer calcula
o conjectures a base de la sera desfeta. L'exereit que ha empres
aquesta acció victoriosa a el mateix que a Catalunya cedeix el terreny para a pam davant d'un enemic obstinat a aconseguir un triomf
que tots saben que li ha d'Asees impossible. Es el mateix de l'Ebre,
que deturava ratee sobre Llevant i salvava Sagunt i Valencia de
l'amenaça invasora. Mil on cal, en el moment que cal, aquest Exereit
dóna la seva replica eficaç i testimonia que, contra el que poguessin
desitjar els enemies. no perdem pas la serenitat davant de llurs exhibicions de força material o de crueltat. Tenim fe en la victòria, la
mateixa fe que d'ençà. del 19 de juliol del 1936, contra els militars
sublevats primer i després contra tots els invasors que els ajuden
i dominen, ha animat els braeos dels soldats de la República. Exèrcit
i reraguarda. governs i governats estan tots units en aquesta fe
infrangible, que és el millor motor (lel nostre esforç i la reoompensa
més autentica —rúnica que ens cal — deis nostres sacrificis. L 'evolució de la política internacional, els èxits de l'ofensiva republicana
a Extremadura, els mateixos magres resultats que, en comparació amb
l'esfore posat en joc i amb l'interès que tenen a aconseguir decisives
victòries, ha donat fina ara als enemics la sera ofensiva de Catalunya. tots aquests factora serveixen per a donar més consistencia
a aquesta fe, per a fer-la més sblida i permetre d'esperar-ne per a
mes aviat els resultats que sabem que un dia o altre n'han de pervenir. Sense ells, però, tampoc no hautlern perdut la confiança en
el triomf. Si hagués vingut un moment de perill. Catalunya hauria
mobilitzat totes les seres reserves, el patriotisme de tots els catalana
s'hauria posat en vibració, hauríem sabut defensar fina a morir el
terrer pairal. 1 tampoc no haurlem perdut la fe en la victòria. Perqua sabem que no podem perdre i parqué la nostra voluntat i la
nostra resistancia superaran tots els factors adversos i ens guayaran.
al capdavall, el taima.

LES DEMOCRAClE NO HAN DE
NEGAR-SE A EVIDENCIAR EL SEU
PACIFISME; PERO EL FET QUE
DECLINEN TOTA INTERVENCIO MILITAR PEA IMPEDIR ACTES
D'AGRESSIO, NO VOL FAS DIR
QUE RAGIN DE PROCEDIR COM SI
L'AGRESSIO NO EXISTIS.
Rosseveli

Recepció al Parlament de la República
i visita al cap de l'Estat senyor Mafia
Obsequis de la represendaei6 de les Corts i de 1'Agrupaei6
Professional de Periodistes
-

Una comissió deis Parlamentaris visità el Conseller de Justicia de la
Oeneralitat, Dr. Bosch °opera, i el Comissari general de Cultes, Dr. Bellido
a

VISITES AL FRONT, A UN
HOSPITAL, A UNA FABRICA
I AL MONESTIR DE MONT.
SERRAT
Abans_vranit, a les onze, tornarcn
de la seva viaaa als diversas sectors
del front els diputats 1 periodistes
frenemos que vingueren a la costra
chatea inv,tats pels partías republicano espanyols.
La cera primera visita de guerra
fou a un hospital militar sauat, en
una població propera a la capital;
recorregueren les seres dependències
1 ded!caren elogis a l'organització
den serveis, i en particular els de recuperació 1 readaptació profesional
de feta i mutilate, que consideraren
com modèlics.
Al Monestir de Montserrat estigueren breas momene visitant el temple,
ei famas cambril i comprovant el
respecte amb qua han Wat cansenvals Pedir:ea els altera, ¡matra i les
>es que atresora.
Continuant el viatge, visitaren una
im portant fäbrica de barracons de
fusta, destinats a llocs de socors ¡ a
altres necessitats de la guerra. cona.
%tarta la importancia des treballs
que s'hi malteen.
Arribats a un dele llecs de comandament, foren rebuts pel general
Hemändez Sarabia i altres diversos
caps i ofictale. Després d'una breu

•

presentació, el senyor de Tessan. en
nora dels visitants, agra1 les atencions
de que era objecte la delegació francesa. i renovä les seves prometencee
d'ajudar Espanya. EI general Sarabia
correspongué a les seves paraulee estimant eta oferiments en tot llur valor, no sotament en nom propi, sine
de l'Exèrcit reputando que ós—diguénetament espanyoi".
Acompanyate p er diversos militan,
v¡sitaren OlA excursion istes un altre
sector del front, mostrant-se molt satisfets de l'ànim I bona disposida de
raExercit de la República. I mmediatament reprengueren la tornada a Barcelona.
VISITA AL PARLAMENT
DE LA REPUBLICA
AMI- al metí els parlamentaria 1
pertodistes francesos ettagueren al
Parlament de la República. Foren rebuts pel president de les Corta, senyor Martillee Barrio, el secretan de
la Cambra, senyor FraPoii.
Assistiren nimbé a ia recepció, ele
ministres de Trebala Governació, Justicia, Inatrucció Pública, Estat. Comunicacions, Obres Públiques, el ministre cense cartera senyor Girad i el
president del Tribunal de Garaniles
Constituc.onals, senyor Vargas.
Els illustres rialtants foren obseguata amb un aperitiu.
El diputa! d'Unió Republicana. se-

Abans del viatge a Roma

Enfront de l'eix Roma.
Berlin, l'eix PartsLondres
Ele alemany* la amenacen
per si ne neta deiNa intervenir a JEsk :ya
Londres, 7 (Per tclaion).— Despres de la nota de Chamberlain c o
t el discurs de Roosevelt, la-menta
premsa ha comentat també aquest
gest del primer ministre britana: posant de relleu que representa aquesta una posició bastan/ crstanciada
de les dictadures, i molts periòdics
es pregunten en els seus comertaris
com sera possible que si alr. Charnberlain realrnen t adopta aquesta posició pugui després teta ( converses
satisfactäries amb Mussolini.
La prernsa aletnanya va fer allir un
series avis a França referent a ta
guerra d'Espanya, Abi, per exemple,
el diari "La Correspondancia Diplomanca i Política". de Berlín. publica un enfiele en el qual advertia a
França de "no provee d'alterar la
distribució de poder polític entre e:s
dos costats en lluita en la guerra
civil d'Espanya, puix que tal mesura no podria restar sense efecte a
l'abra banda".
Aquesta és l'atmosfera tant a Alemanya com a Anglaterra amb que
es prepara la visita a Roma.
D'altra banda cal tenir prescnt
l'èxit considerable superior a totes
les prevsions que Ita obtingut el se-
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DE LA REPUDIADA

Avu, Mumenge, al mgdja, sen cel'eran a la riostra clutat els repre.
sentina de ;es Univereatts de la Gran
Bretanya, Frenes. sasseica, Estala
Unte i l'Amante de; Sud. 1 un representara de les ratee iaraelites. La dtta
ra Preaentació d*asudian t a intennacionais se invitada per la Federació d'Ea.
ladiant s Espanyoia. 1 a honor seu tin.
viran : loc diversoa actea. Paran una
VIS O & al Pretedent Marín 1 una aura
al de la oeneraiitat. aeny or Compensa'.
Tambe efectuaran una Villa s la Un i .
ae.
rerait a t . on lambe tindran : .¡Oc
tersos actea a honor neu. A mes reís.
cultura>,
enl l naren viaitea a centres
tre en. a Ilnatilut Espan Yol. en se
n obsequ t ata amb un escaorsar.

BARCELONA

de

Daladier a Tunla 1 leanaformar-se Iminedlatament la
"noble" candes negra en 011Tilla Impero, fou tot u

nyor Daladier en el seu viatgc a Fifrica del Nord ¡ a Còrsega. Segurament la conseqüancia d'aqucstes
diferents accions es la resolucia
anunciada ahir pc1 Forcign Office
que Mr, Charnberlain i lord Halifax
en marxar a Roma s'entraran a Par ís per tal de conferenciar arnb el
senyor Daladier. Al principi. guata
bona hacia començat a parlar de la
visita a Roma, ja s'havia anunciar
aquesta interrupció en el viatge per
converaar amb els ministres francesos; Posteriorment, no obstant, salaria abandonat aguce projecte primitiu, i ara s'In torna novanient.
La

Premsa francesa

París. ;. — El comunicat del l'o.
reign Ofiice anuncia que dimana a
la t arda el primer ministre Chambeelain, i lord Halifax prendran el te
al Qu a i d'Orsa)' abans de trasIladarse a Roma. La premsa oficiosa francesa comenta favorablement el dit
comunicat
S'afirma que els ministres francesas ; anglesos ja cataren d'acord
en tots els plints relatius a les co nverses de Roma, pera en aquesia reunió previa de París l'acord sera
més complet, Ett certs cercles polít ica es destaca la importancia d'aluesta decisió deis ministres angle505 després de la intimada de le
premsa italiana, la qual detnanava
que els ministres anglesos no es detinguessin a París durant Ilur ciatge
a Roma.
Tosa els sectors politics elogien la
declaració feta en el seu discurs a Alger pel president del Censen, especialment en dir que "contrar tot in•
lent, directe o indirecte, de recórrer a la fosca o a guerra. França °posara una valentia que %linea no podri desmentir. La conferencia ami%
els capa militara d'Alger ha tingut
conclusion, enérgiques j decidides
amh el president del Censen. Des
de diversos punta es dirigeixen al
ministre d'A(ers estrangers crides per
resistir a la presida que pogués id el
primer ministre anilles.
Els diaria esquerristes i adhuc alIon+ de dreta apareiarn identificats
1111 c o n mes en Itur aesconfianea citen-, 'a politica personal del senyor
Chamberlain en el que es refereix a
la qiiestia aspan ) ola.--A. E.
(Pasea
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nyor Airar Pascual Leone. pronuncia,
unes paraules de salutació. Feu present l'anhel deja espanyols perquè més
enlla de les seres fronteras co conegui ainb exactitud la. veritat de la causa que defensem. "Esperem — dique -- que quan tomen a Franea
di fondreu aquesta veritat I ens fareu
justicia".
Discurs de M. Lautey
En nom ele la de'egació francesa el
scnyor Lyautey expressà /a seta salutaci6 a tote els diputats espanyols. El
meu desig is que la salulaele que ara
us formulem puguent repetir-la aviat
a Madrid—digué---. Es vostres dolors
no ens san estranys. Per haver-los
patit, França conela sotreta eis dolors que avui pateis Espanya. Comprenem també per això la voetra tristesa t a vostra abnegació. En aquest
acta afirmem la solidaritat deis nobles francés i espanyol, de les dues
democràcies. que aviat 1 juntes sortiran victorioses. Espero que el vostre
paje 'conse gui rà la vichar:a deeprés
de tantea vicissituds i que el nostre
podris prestar-vos l'ajuda que mereixeu.
Mi despees histeria el senyor Lyautey de la Revolució francesa, que
aconsegui la unitat nacional, I la com.
para amb l'etapa que ara .viu Espanya.
Alludt a l'anexa) de Procedes a Eranva 1 a l'amplitud que derivat d'aquell
fet aconsegui la seca nació, Assor,in
nosaltres ja unnat total de França i
espetera que vosaltres també aconseguireu la rastra.
AlludI deepres el senyor Lyautey els
problemes intims que te plantejats la
República espanyola 1 digné que e:s
republicana espanyols espera 1 desdije
que sabran moldee els que existeixen
entre la Religió i l'Estat, tal cera sabe endegar-ha i resoldre-ho ?ranga.
Esperem --siegi— que sabreu respectar la consciencia, 1 referint-se a la
alafecitucaoini_ctraarn PlaanRYaepqúubellacarex
espa
terni7olsah,
fica durament dient que en la seca
estada a Espanya, e1s parlamentaria
franceses han pogut comprovar la seta total inexactitud i que en el set erpanyol existe/a lerdee 1 es respecto
la consciencia. Prança esta
convençuda que la victòria d'Espanya
sera .] a vichei:a francesa. (Aplaudiments.) Per això nosaltres ens esforceM a aconseguir l'ajut eficaç i rapid
que preciseu. Us manquen pa, lid, pa_
tales, mentre es dama la paradoxa que
en el noetze pais hi ha excedente de
tots aquests artacles. La nostra tasca
anirà encaminada qué' se us Irametin aquests excedrnts. No pararnos
en la neutra campanya, fina aconseguir
que tot Frene& us comprengui 1 us
ajudi Hem vingut, pr,ncipa l ment, per
a saber amb exactitud guinea eón les
vostres necessitats. El problema espanyol —continuà dient— ha antat
mal presentat al món. Per la riostra
banda, tot ho tenint en comple ¡ no
Pod em obldar-nos dele vo l untaria que
sucumbiren en la Gran Guerra en defensa de Frenen,
Després es referen a la No Inter.

6oebbels en
desgrasia
El doctor Goebbels ha caigut en
desgracia i ha estat substituit "ipso
facto" Der un altre nazi considerable,
el (Ma l, en inaug urar co un discurs
les seres fun cions. s'ha volgut oblidar amablement ele fer esment del
seu antecessor.
El doctor Goebbels es un faldiller.
La crónica berlinesa ha anat plena
durant molt temes de les Sel'e5 aventures. tant com ara de la seva desventura final. El noble contemPla
amere induieeniment els amors dels
p oderosos, aientre es lliuren a aqueit
divertimee t no fastiguegea ela infelilos, Goebhels. nena. ¿a Una pinta reouanant. SellIbla 011e s ' e n tenia amb
la muller del divo einentatografie
elemento Gustatt Froelich, L y dia Baraca. també estrella cinematografica.
i que per tal de nodera se lliurar millor als seus esnlais no va trobar cosa
millor q ue tramen. Froelich a un
ramo de concentraria Pera Froelich
ten ia uns amics, els quals, un ves p revan anea a sorprendre Goebbels al
set, cau. I. davant l'es p osa infidel, el
bastonejaren ahundosanient. Despres,
iota a la una. marcaren el sao de
loca al "(lanera" del doctor . el Vantaren. bastan, encueran de roba , al
correr.
laendenta al inni tnta la nremsa
berl i nesa ensarta s .% nue el conseller
de Propaganda de l Tercer Reich hacia entrat en una enana a causa d'una
afeada eriuel. 1.'encltina uassal , el
nudibund Adoli nomenava el sea sub,
litut. El poble berlinas encara riu,

venció i la qualiflea de farsa iniqua.
Nosaltres procurarem —afegeix-- que
tal farsa .s'acabi. (Grane aplaudímenta) Aquesta No Intervenció ha
estat una hipocresia monstruosa 1 ha.
estat aplicada en un sentit unilateral.
Els nostres esforect tendiran a arenseguir que el Govem francés endegui
la rentable No Intervencia. Sabem que
no ens demaneu ajut militar, sine que
traguem l'ajut militar que reben els
vostres adversaris. Per une anem a
intentar obtenir de: nostre Govern que
no na manqui el material necessart
mentre davant vostre tingueu Divisiena italianes. ?ranga 115 promet, per
milis de nosaltres, Wt ajut material
al Govern de la República. (Grans
aplaudiments.) Aconseguirem que sea.

bi l'ajut de l'exterior als 4lli es rebe-

laren contra la legaiitat espanycea.
Demanem i espetern eco/meter del
nostre pais, que es cordPre nglú Vea-.
forq dels espanyols en acerar-se =ti
dos forts patosa europeus. 1:76 donan
novament les grisc.es per la rastra in.
vjtaele, que ens ha Perme de Com .
provar que tot elle que hom de:a con.
ira voseares era una immensa mes.
tida.
Despees. el senyor Lyautey compa.
ra lee Milfcies Populars que defensa.
ren la República contra els traidora
en ele pr:eners moments, amb els ga 0
ribaldins, i després té frases de veda
feble elogi per a l'Exercit espanyola
al qual ahai ya poder admirar en sa,
tPassa a Te pagina, 3).
sommi
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LA GUERRA A

TOTS ELS FRONTS

Prossegueix victoriosament
l'ofensiva republicana al Front
d'Extremadura
LES TROPES REPUBLICANES TRAVESSEN
EL RIU ZUJAR, S'APODEREN DELS POBLES
DE PERALEDA, . CUENCA i FUENTEOVEJUNA I DE NOMBROSES POSICIONS

ENEMIGUES

.

Al tercer día de l'atiinv

els guanys territorials
pugen 600 k. quadrats

Hart estat capturades grana quantitats de material
i presoners
AL FRONT DE CATALUNYA CONTINUA
L'HEROICA RESISTENCIA DELS SOLDATS
REPUBLICANS QUE CAUSEN NOMBROSES
BAIXES A L'ENEMIC COMUNICAT OFICIAL
FRONT DE L'EST. — Al sector de Cubells els soldats espanyols resisteixen heroicament continuats i costosissims atacs de les forres al servel
de la ineasId. El eartes Masbell ha estat tres eegades ocupat per l'emulo
altres rentes vegades recuperat en immedlats i eoratjosos contraataca
I chan capturat presoners 1 recollit junt amb material de guerra una gran
bandera inonarquica que l'enema% baria collocat a l'esmentada noticia.
Als sectors de Vinaisa i Vilosell la lluita es riolentissima. Les nostret
tropes contenen els invasor:, que sofrenen enorme nombre de bailes a
pesar de la protecció de tota mena de mitjans material:.
La nostra aviada% ha bombardejat i ametrallat amb gran eficacia coa.
eent melenas enemigues.
FRONT D'EXTREMADURA. — Continua eleteriosament l'avanc deis
soldats espanyols, que durant la jornada d'acta han travessat el riu Zújar,
han conquistat el poble de Peraleda de Zauzojo i prossegueixen la sera
progre-saló cap a Montenumblo de la Serena. Al maree dret del riu s'ha
conquistat el poble de Cuenca, situat prop de Granja de Torre Hermosa.
També han estat brillantment conquistats per les nostres torees Vértice La
Grana, Loma de Navalagrulla, cota e90, Casa de la SalacIllla, Espartillo,
Casa de la Membrillera, Sierra Navarra, Sierra )lejano, Cerro Mirón, Sierra
del Toro, Cerro Majanito, Cerro Gordo. Sierra de las Cueces, Castillo del
Ducado, Sierra del Ducado, entes 688, 599 1 341, Cerro del Enriadero, Versa
tIce Caleras i el poble de Fuenteovejuna. L'avene continua a l ibera de re.
(lactar aquest eomunicat. Les nostres tropes han rebntjat fàcilment alguna
contraatacs enemics.
L'estetista de terreny envait eonquistat per les forces espanyoles en
aquestes tres jornades excedelx deis 000 quilòmetres quadrats. i es extraordinaria la quantitat de presoners i material de tota mesa aecollit. a la
desaira:acta del qual es procedeix. entre el qual figuren dos iniporiams
corins, amb munielons de totes meneo
ALS ALTRES FRONTS. — Sense noticies d'Interesa.
MIAU°. -- Ahir a la tarda Vaciada estrangera bombarai:ja, ti, a% .

Fuenteovejuna. 19,534
habitante, niel i història.,
La catinga. de Fuenteoveluna. que
acaben de reconquistar e i s sdida l 2 re
-publicanertofsivaque
realltza en armes: moment al front
d'Extremadura, pertany a la prov incia de Còrdova i es troba situada no
erare .luns de la de Badajoz, damunt
d'una lleugera plena, en terreno enea
pels nus Guadleto, &ijar 1 Bembezar a setanta-cine quilennetres de
Cantora, a la carretera de Periarrose
a Casta o de los Guardas.
Segons el cens mis reten,. Puen'e•
m' enana compta amb 19.534 habitants.
Es cap de parta Judicial.
Noc creu que Fuenteovejuna corres

pon a I lanttga Mettirla. abd denominada per la me , exceilent que s'hi
rectal.
Els naustilmans, després él apoderarae in, ta soltaren de muelles, 1 coastrULren per a llUr defensa un 'acamar
que mes tard es va convertir en el
Palau des coratee de Calatrava.
Ei 3 3 d'abril del 1478 ela habitante
de Puenteoveluda s'amotinaren cona
trä ia tiranía del governador Ferran
Gómez de Guznian, comte de Fuente.
ovejuna; el mataren, amb catorze
crian que el defenziaven. i arrossegaron 1 trossejaren ei seu c-adiver, fet
que va donar assumpte a LOPe
Vega Per 1 la sera célebre comèdia.

setmana entrant promet ésser interessantissima en esdeveniments de politica internacional. Les entrevistes Cham-

LA PUBLICITAT

berlain-Daladier Chamberlain-Mussolini sembla que seran
decisives per al futur de la Mediterränia occidental.

Els restaurants 'dandis, obra Els tres punts que comprendrá el El que l'any 1939 reserva a Mussolini
d'higielle social
projeete d'esmena de la Hei
América en

per

Els Restaurants Intentas han
vingut a cobrir una necessitat imperiosa de la guerra, car no Es solament rinfant qui es beneficia de
Ilur funcionament, sinó la producció
fortitud dc la reraguarda
general.
La guerra absorbeis tetes les activitats, i les d o nes que integren la
majoria de la població civil no podien pae restar al maree d'aguaste
reeirtar; arel les doues. en gran
nombre han envait totes les beata
ques del treball. ¿I cont podia tma
dona donar un rendiment en el treball si rangoixa de veure els seas
fills mancats l'obsessionava? Recordo que en el Congrés
de la Dona celebras darrerament a
nostra ciutat una obrera valenciana deis des de la tribuna: "Les
donee treballarem en el q ue calalla
e no regatejarem el nostre mirare i
eacrifid per a guaayar la guerra, pedemanem que el Govern cure que
als nostres infares no rls manctul
j'indispensable".
I heus ad que aquesta obra immensa és empresa. amb encert
molt lloable pel Departament d'EConomia de la Generalitat de Catalunya que del re de juny erice' treballa intensament ea ella amb la
eollaboració entusiasta de nombroses agrupacions sir:meter:ras. Mée
de tr enta-quatre mil infamts veuen
ja aminorades les pris-acions de la
guerra, i molts d'altres les hi veuran
dintre Doc. El Servei de Restaurants
Infantils els federa diäriament un
äpat nutritiu i sä, al qual no manca
alguna Haminadura que refe. el set] or
ganieme i torna a les seves ealtee
päHides les roses color, Ecara
que importantissine no es eelarnent
en la qüestió de ralimentació que
els Restaurants Infantils cometexen una missió social, me en l'ordre
moral la seca aeció és tan beneficiosa com en l'altre.
L'hora dels äpats els porta cada
dia una nona iHusió, Ja que per a
ells és un esdeveeiment, i no oblidéssim que els iniants sellusicaten
per teta novetat que surt del T'ame
quotidiä, Es una hora deliciosa que
tothom está content, que al seu en.
forn no hi ha care, tristes ni privaeions, i en aquell ambient cordial la
ßes-a ánima 5 1asserena, i per una
estona s'oblida que hi ha guerra i
que existeixen uns homes molt dolents que assassinen els infants impunement,
Aneu un dia a r h ore de l a re P ar
-ticóenuRsarIftil.
Quina aleada en la maleada! No és

FRANÇA

Tornant d'Africa Daladier desembarca a Toló enmig d'aciamacions
entusiästiques
AL SEU POBLE ES REBUT TRIOMFALMENT
Tora 7. — L'arribada del creuer
"Foch" sala retardar a conseqüencia
fort mestral regnant a la Mediterränia. La seca arribada que CII prin'MIS esteva, prevista per a dos quarts
de deu o les deu del mate es veurä
retardada en mes d'una hora. — Fabra.
Tetó, 7. — El senyor Datar:lisa ha
areibat a aquest port a les onze del
Matt. Immediatament despees ha serie en automerbil cap a Orange. — Fabra.

EL PROGRAMA DE L'ARRIBADA, MODIFICAT
Toló, 7. — El programe e.aborar
ataje passada a Tolo i Mareeea per a
l'arribada eel President de. Consel
ßenyor Daladter, ha hagat d'esser rao.
Orear a conseqüència del releed sofert en l'arribada del "Foch".
El pas del president del Conseli
per Iviarse.la ha estat suprimir, 1 el
mnyor Daiadire es dirtgeix directament a Orange en autonveble passant
per Gemenos Aix-en-Provencc.
El "Poeta" ha emergi t de la boira
a un quart danze. Totes les aurontats
s militan es trobaven al mol]
esperant t'arribada del senyor Daladier. A tes 10a0 el senyor Dalaaler
batee del ereuer en el qual ha efestuat ei viatge, meare era disparada
una Salva de 19 canonades. A les orim
ha desembarcar de la rama el presa
riera de Gansee
E senyor Dataeier ha saludat la
bandera de la companyia de Marina
que li ha reato honors mentre la banda de música inierpretava "La Marmema". Despees ha passat revista a
lea copes formades al moll ha pujet de seguida a rautom6bil que lesperava. En el moment de parar el
co,xe, ea obrera de larsenal i la gran
gentaes que esp-rava el Presalent de
Censen l'han ovacionat entusiásticamena El senyor Daladler ha tracesisat la eutat enmtg de cons l ants actamuten& de la muititud etae:onada
pels carrero. — Fabra.

L'ARRIBADA A ORANGE
HA ESTAT TRIOMFAL
Orenga 7. — A tres quarts de dues

tarda ha erribat el aenyor Dala.
edierlamece:Mi:
e de To16. El cap de;
Govern melaza seatge en autombbi •
Es sabut que a la tornada del VII
telomfal viatge a Ctirse ga 1 arrice del
Nord el senyor Dalacrer ha volgut
agrete« encaza mee ela Ilaços que

de neutralitat

AMANDA LLEBOT

la sola part prosaica, no; ben segur
qpe a casa seva el mateix aliment
no li proporcionarla aquell goig, Al i
tot sha fet per a ell; és el pesonatge Central, amb moblcs fets a la
seva mida, amb decorats afins als
seus pensaments, amb unes noies que
el serveixen amb el sornriure als
Ilavis que porten un vestit blau i
una ciefia molt blanca. Es un ambient amable, i un s'hi troba bé; amb
la sera fina intuíció compren que
no és 'loe de fer rebequeries ni tumancejar massa amb el plat al davant,
es comporta cona una persona formal, és amb tota recanea
que rot juel surt a l catre,. fa pen>a
en l'endemä
El Servei de Restaurants Infantil:e. que no negligeix el mes petit
detall en la cura sollí cita de la sat.ut
de l'infant, ha organitzat tumbé un
servei de sanitat i reconexement
medie adjurn a cada Restaurant Infantil. que. si be per lee dificultats
actuals ne pot prendre l'extensió
que caldria, estä destinat a acomplir una mis sio social mOt important, No oblideseim que la medicina
moderna s'inclina més per la prevísió que per la olfatea Quantes
malures pot evitar sm reconeixement
fet a temps! Quants contagis evitats! Molt de bé poden) esperar tumbé d'un servei educador d'higiene que
vagi estimulan; ele nostres infants
a l'amor a la netedat.
Je veied doncs, si la tasca que
sha emprès el Departament d'Economia de 13 Generaitat de Catalunya es ambiciosa difícil com és
de desitjar que tots collaborem en
la mesura de les nostres possibililats en aquesta bella empresa.
Cal que ni un sol infane deixi
d'ésser admés als Restauradts Infantils per manea de places, penscu
que són molts encara els que esperen impacients poder assistie-hi, i
amb quina gelosia no miren els seus
germans mis afortunats.
Penseu que un poble que cura
amb amor dels seas infants és
poble qe té fe en els seus destIns.
Espanya. arnb la seca resistencia heroica está demostrant al salón que
no vol renunciar a la seCa Prktia
vida i que té plena confianga en
l'esdevenidor.
Els infants seran Vístale tresor que
ens restará l'endemä de finida la
guerr a ; ells són resperanea d'un demä Ilumines en que la pau i la ju sticia regnaran per a teta
Collaboreu en aquesta obra d'ajut
a rinfant.

uneixen la metrópolis a l'impere desanant un ella per a la celebració de
cerimAnies oficia's que tenen lloc a
la provincia francesa on el cap del
Govern vele la llum per primera cegada. Des d'aquest matt que Orange
está de festa. De tols els noca deis
volasteis arriben a Orange tm gran
contingent de forasters desajosos d'a.
clamar les seves convicalons i el seu
compatriota que tan preerninent lloc
ocupa en el país de França. A botes
ies finestres oneja 'a baridera tricolor.
A la seva arribada el senyor Daladice ha estat aeoliet triomfalan,ent.
L'esperaven al carrer els eonsellers
municipals, el general de la regló, parlamentaris, etc. Un destacament militar ha retut e's honoro d'ordenança.
seguidament el senyor Daladier s'ha
encaminat al monument commemorata' dels morts de la Gran Guerra,
passant per les avingudes mea centriques. En cap moment han cessat les
aclamcions, desbordant-se materialment l'entusiasme de la gent. El cotxe
en el Que anava el presIdent del Con..
sell de ministres ha quedat materialment cobert de flors. — Fabra.

A LES NOU DEL VESPRE
MARXARA A PARIS
París, 7. — E; cap del Govern. senyor Daladier, que ha passat el dja
a la clutat d'Orange, on rasque, seguiri el seu viatge cap a París a les
nou d'aquesta na. — Fabra

Xina
ELS XINESOS HAN INICIAT
UNA OFENSIVA CONTRA LA
POBLACIO DE KIANGTXEU 1
LA TENEN CERCADA
Xang . Hal, 7. — Per par t de ;es trepes aln eses sha ¡recen una °remisa
contra Kiangtxeu, 1 han aconsegull
cercar la dita poblaci6.
Eta Xidef65 han foreat el pas pel
riu Tstentang. atacan; pel sud-oesr,
mentre a tres torees ho realitzaven pei
nard-est.
'En t ransmetre aquestes noticies s'esian deeenvolupant ei vlssl ms combata
prenmahl . part un gran nombre d'apatena d'aviad& — !abra.

peu

per if P. C.

Distinció entre agressor i víctima. L' agressor en estat d'ostracisme. Ajut
a l'a'gredit, excepte en tropes

Et IP'resielent denla:mara% facuitatio distre. lonals per a aplicar /a aova hiel
Washington, 7. — La metiere com
rAdministració petisa entaular el debas
parlamentad per a la modificació o derogació de la Ilei de neutralitat es
objecte de vive, discussions no
sols en els cerdeo politics de Washington, sine també en tots els cueles que
s'intercssen en els afees internacionals.
Es considera, en efec te. que la pcdra
angular de la nova política estrangera
definida pel senvor Roosevelt en el seu
recent missalge dirigit al Congrés consisteix en una revisió de la legislacie
restrictiva existent, és sobre aquest
punt en que s'e:lateare la 11Mta.
rls objectius que c.s propasa l'Administració sin els següents:
Ler La facultat de fer disancie enagrede;
tre agressor
2.on L'agressor ha. de poder esser
posat en estat d — ostracisme, la qual
cosa imp licada renbargament sobre les
armes i municions, sancions cconemi-

ubtenir una estudia a la Ilci de neutralitat, que equivaldrä precticament de tares maneres, a la seva abolició, excepte
en alló aire es recree a la cláusula
"dash and carry ". Això significaría que
qualsevol lució belligerant podria aprovisionar-se en armes i municions o qualsevol men a ele materiee als Estats Units,
amb la sola condició q ue el transpon
s'efectuada en vaixells crequests belligcrants que els pagaments s'efec tuaran al comptat. Perä con sigui que el
sist e ma és sube: entibie d'afavorir erentualment al lacee. l'Administradó s'esforeara en obtenir, a pesar (rabió, po:
ders discrecionals mi; amplis qub els
que posseeix en ractualitat
Els elements nolítics consideren. dones,
que de l'aplicad(' de tetes les idees expressades pel sens:or Roosevelt el dia 5
depin la possibilitat d'obtenir del Contares una entena radical de la Ilei de
neutraleat. -- l'abra.

qucs financeres. de manera general
aplieació de tots els mktodes ceceos
excepte la mierra:
3.er La víctima d'una agremió lia
poder esser socorreguda igualment amb
tots els metodes d'excepció, excepte amb
el concurs de forces militars nord-americancs.
En el serene Dräctic, el programa
mexim que es proposa realitzar
ministració consisteix en comedir al
President i al Departament d'Estat una
comperta Ilibertat de determinar les condicions en °Lió POdrien esser exercits els
la
majaras de Pressió deis del marc
política general, contra les dictadures,
com 110 defirteix el sensor Roosevelt en
el seu missatge.
Pere els eletnents leen informats crean que el Congres no concedire poders
tan arnplis. Horn preveu, doncs, que
l'Administració intentarà principalment

A l'Europa Oriental

tropes txecoslovaigke, s
han continuat l'atac, que ha
estat rebutjal ilefiaWvatoeat
per les tropes housgareses

formac,ons reacionades emb els EUCcasos or ginaris de tots dos camisa,
s'abstenen de fer cap comentare Als
medis de referencia s'eepera que l'inci den!. podre. esser resolt räpidament
1 d'una manera sea:lacen' a. — Fabra.

ES REUNEIX LA COMISSIO
INVESTIGADORA
Pra g a. 7. — A una de la larda
sha reune per primera vegada la Comissió mata que ha etenvesl'gar sobre
els Incidents de Munkaas. — Fabra.

El Govern txecoslovac farà una investigació per
depwr, ” responsabilitats. L'incident erzcara no
L'ESTAT MAJOR HONGARES
estit solucionat
I L'AGREGAT MILITAR TXEBudapest, 7. Isalgencia Telegre- esquema de les Meca txecostovaques COSLOVAC CONFERENCIEN
voltaren Munkaes. concentrant-se pele

fiea Hongaresa auunela que les forces amoslovaques continuen disparant
sobre Munkaes. Els soldats hongaresos
han rebut ordre formal de contestar
solament gran siguin ataes directament. — Eabrn

seis voltante.
La premsa de Budapest publica «le'
cions espectals relatant eincident, que
ha despertat a tot Honda ViViSSICIa
expectore& — Fabra.

EN RETIRAR-SE ELS PARLA- L'INCIDENT NO ESTA ENCARA LIQUIDAT
MENTARIS TXECOSLOVACS,
Budapest, 7. — cercles oficia:5
d'apesta capital es desmenteixen les
informacions de font xecoslovaca eagens les quals rincident de Murkacs
Budapest, 7. — L'Agimeta Telegria
es
pot donar per liquidat definitiva.
rica Hongaresa publica la següent Inmene — Fabra.
formuló:
"Segous les darreres informacions
rcbudes de Munkaes, la investigació EL GOVERN TXECOSLOVAC
oberta ahir a la tarde aa penales de HA ORDENAT QUE ES FACI
cornprovar que l'atac contra Munkaes
UNA INVESTIGACIO
fou efectuat anicament per tropes
tsecoslovaques regulars. Tau aviat cala
Praga. 7 . — Un comunicat oficial
els parlamentaris teceoslovacs abando- anime a que el ministre txecoelovae
naren la etutat, a dos quarts de sis de d'Afees Exteriore ha illurat a la legació
la tarda, els teces tornaren a obra hongaresa en nuestro capital, la resfoc sobre la. elutat.
poeta a la reelamació d'Hongria Pele
Per altra part s'anuncia la comen- esdeveniments de Munkaes.
traciö de trepes txeques a diverses loEl Govern txecoslovac diu en la d:la
ealitats txecoslovaques properes a la nota que ha ordenat que tobri una
frontera. — Fabra.
investigació per tal de depurar reponeabilitats, comprometentese a informar
POLONIA CONCENTRA TROresulats que
Govern hongares
s'hagln obtingul.
PES A TESCHEN
En la mateara no' a s'expresea el cri_
Praga, 7. — La prensa afirma que teri que fóra convenient que tots dos
Pollina concentra trapes a la regiú dc Governs es posessin d'acord per tal
Teschen. Actualment lei ha a les im- d'apaivagar els esperas a les regions
mediacions de la frontera tlecoslovaca frontereres i evitar la repetició de tals
sis regiments d'Intentarla cavalleria inciden t s. — Fabra.
i deu destaeaments de metralladores.
— Fabra.
ES CREU QUE ELS INCI-

LLURS TROPES REPRENEN
EL FOC

SEGONS SEMBLA, ELS INCIDENTS NO HAN TINGUT GAIRE IMPORTANCIA
París, 7. — Als medis competents
d'aq u esta capital es deelara que els incidents esdevinguts a Munkaes lenes
una importäncla relativa, Ja que es
tracta d'un cas purament local. En general, en eta eementals medie hom
cióna Molt poca imporlänCia a l'afee.—
Fabra,

LES TROPES HONGARESES
REBUTGEN DEFINITIVAMENT
L'ATAC TXECOSLOVAC
TelegräBudapest, '1.
Mea HOngaresa anuncia que les tropes hongareses rebutjaren definitiva.
ment ratas txecoslovac contra Munkaes 1 feren retirar les forces teeclues
flns a mes eneä de la linia frenterera.
Una comisse5 hOngarera d'investigació s'ha traslladat al roe dele inedenta Segons la dita Agencia oficioea, la Comissió ha interrogat els presoners, els quals han declarat que chjous a la larda, el Comandtment rxecoslovac ordena a la primera i eeeo
-nacompyiderbatl
36 regiment crinfanteria, estao.onat
al Municipt frontcrer de Kolesen, l 'ordre d'atacar Oroszveg i Munkaas, a
primera hora de la matinada segilent.
A les 3'10 dalle- a la tarda, un coronel un linent d'Estat Mejor tarecosiovacs arribaren a Munkam en quali l at de paralmentarie. El coronel va
dir que personalment no sab i a res de
ralee contra la poblad& expressä
la hipatesi s que poteer un epa-oficial
tseecalovae hagues done per error
de traveslardee a l s carros bl inda
ear la frontera.
• Melare els delegate t e-t.-eco/ami ne.
gociaven a redifiM de l'Ajuntameni
de Munkaca, caiguerer ere aquesta
poblar:1e S ' a obuses n'
eces-avae,
que fedren un ala•
'lee La.
- e'a
rnedataMent despr(

Praga, — Un comunicat ofic al
anuncia que eagregat militar ameos.
lovac a Hongria ha celebra: una extensa conferencia amb lea altes figu.
res de l'Estat Mejor hongaree, per tal
d'exananar la seuacei creada per l'in_
cien!, de Munkacevo (Munkacsa En
aquesla entresesta, toles dtr:s parta
han expressat l'esperanea que s'aeonmsuiris liquidar amaaiment rafe. i
que tozes duees para prendran d:sposlcions que caletea per tal de fer
impossible la repetieló de tals
Febea.

Cada any a les darreries de de- s'han erigit en dictadora. els *piale
sembre les revistes omplien les seves han estat turmentata per leo seyes
pägines amb prediccions i augurio, premies malifetes, i han acabat eis
i era jiu present rhorescop de seus dies com a simple& inattiätics,
rany nou que elaboraven el, hornes perseguits tothora pels espectres de
que Ilegeixen en les tenebres del
' rä sostraure's a
mis enllä, .illustrant aquesies infor- lesMsues‘Seoslinvi icntionlePod
macions amb el retrat dels videntS, aquest fat, ja que ele cona tots els
als quals generalment ens presenta- que 'iban Preceder en la profeseió
ven cellajunss, la mirada in:u:ceiba i de dictador, per ra6 de la inestabiliamb unes cabelleres abundants, bon ta t del seu poder i el i earächer i atta
xic r ebela o amb el tarment jareta bilieri de . a seva sesenta saetees la
dels paisoe mieterioeo s de; Ilunya propensió a deixat-ie impreseiónar
Orient, dintre el qual sembla enea- per tots els augurii, predieciono i
birese rota la. Ilegendär i a ciencia altres galindaines amb que l'obseoriental, creadora de Ice torees ani• quiaran els que a través de la bola
migues que en aquesies ocasions de cristall saben el que serä. .el
portaren la inquietud o la tranque- q ue no seri el mena durant un ane.
abcö, malgrat el raeisme de que
litat a la neetra änima.
ida que
Els Iluita que porten aaile ía i la dosi de sang
que a fi de comp.
han desviat la nostra atener& Tot es creu poesein ja
t artes
fent-se
tirat
les
el riostra esfore ha estat reelemat tes acabará
nene per tal
per les neeessitats imperioses de la per la gitana de Mi.%
desiaçi
guerra, i aixe ha fet que passissim que dientel la bonaventura
malefici de !lloró scop advera .
per alt aquestes eiernerides que tant el Al
duce no li pot hacer fet cap
ens entretenien quan les nostres
mica de grätia saber que no passare.
1C, eren amenaeades rer raids
d'aquest any i que monote mena de
aeris , i els bornes no es bat:en a les cosa que er diuert el fea tanibé en
trinxeree. Ens era plaent aquesta
.
leaecleoenisercuencdiieneen
lectura enmig de la crideria i dels mella erius
¡Oca des nostres infants, ben Iluny
bornes rautoritat dele quaitereien'dilias
de creure, tot i saber bastant de la materia ee, segons diuen, inaoatesbaixesa de certs essers, que en el
.
segle que vivim pegues haver-hi cap tabMie.. J. Verdier der que les aspira-.
horeseop que registres aquesta in- dona politYques de Mussol4.ini
crementació de eassassinat en masea batan al paroxisme durant aqueas
•
de dones i criaturee.
any. Que es produiran
Pede si nosal res no. en canvi els graos dificultats politiquea atl 1 3 de
nOstr c s reino, els francesos, poden
encara esplaiar-se en apresta mena aglenZunat l e1u5Inadienainerbreelt' mgeuse dareribmaarraen.
d'experiments i allunyar el malson
etaurice Privat creu que aquest
angoixós del dubtc, sabent el que any será durissim per a Mussolini:
ha de pasme, arreglart-se d'aquesta dasallada financera, esllavissada del
manera la vida per un any ame, tota media Per fi el se de desernbee es
tranqualitat si el seu país no esta. patraocclatit ir aá. turentsa pensorrada fatal; sere
exposat a cap eotrac i la normalitat
er uh dels seis colen sigui llei incontestiaba. I aixó laboradors.
.
.
grädes a aquests horneo pels quals
Oustau Meyer esta concencut que
els ve:s del mis enllä nó tenen mis Mussolini morirá de mort violenta
que aquesta produirä d'una maeaensistinc ia que una teranyina.
Aeüest any els horóscops, perque nera imnrevista.
Mussolini. paranoic, qualificat, den
d'un,
que
han
estat
sern'hi /11i5
sets als frances es els han posat al sentir en aquests Moments l'ango:xa
eorrent d'una serie de fea un dels del que en un tombant de la seva
quals, que no deixa de sesee la seca vida sap el fi que li reservat. I en
importäncia. és el que li esdevindre aquest cas no donem gran cosa de
la vida 'de:s que el volten. Per6 tot
a' Mussolini.
iadosresgunroetapt
A hores d'ara el maxim camisa ne- jelsquseeuspecrouparbriopm
gra no deu tenir-les tetes, ja que el
capar
al
seu
fat.
pesqué
quaonderjliiameinnso-i
seu tutear bon tres mis fose que
quedes nitral', que pegues elimin a r'a seca camisa, I n'o' tihdrä tranquillitat, pesque la histeria ens eetveix lo seria víctima de la sera prepia
infinita; d'exemples deis hornee que ombra.

A Madrid es construeixen aparells de teligraf

Hughes

Madrid, 7. — Com a mostea de la
poteneialitat de es fiebriques madrilenyes, reeentment ha tingut Iloc raele de leurament oficial de determinada
quantitat d'aparelts "Hughes" ee telegrafs, construits totalment a Madrid
per obrers madtilenys, sense 'haver-ee
utilitzat cap material de promdencia
o fabricaciá estrangera.
Les preves realitzades por aques:e
aparel:s receptors i tranemissors de
teiegrats, han superat rota eta eitguls
previstos i els resultars han esiat perfectes.
Taut els tecleas cona lea altes autoritats miillars que presenciaren el
teurament de les nuequines, han manifestar. que són superiora a toles len
que exIsteixen en els paises del món
mes avaneats en aquesla materia.
DENTS SERAN RESOLTS DE Els obrera que han mlervingut en
la construcció das aparells esmenSATISFACTORIAPRESSA I
l a t.S . fosen etusivamenl fe leitate per
MENT
:a tasca portada a Verme exclusivaBudapesel, 7. — Segons informes que ment amb majaras espanyols.
transmet j'Agencia Redor, l'afee referent als greses Meidents de Mun- DONES:
kacks es ara accit amb mes calma.
Sleu dignos de l'herolsme del
Als medis responsables hom creu que
nostre Exisroit Popular. Incore.s traca, d'un cas perfectarnent
poreu-vos a les tasques de la
lat y local. Aquesa mate:xa imparcialguerra. La ComIsslá d'AuxIll
Wat s'observa en els comentar% de
Femeni US CRIDA.
la Premsa. Ele diaris publiquen in-

ESPANYA EN EL TAULER

President IFtoosevelt
agraeix que se li eridi
l'atenció sobre elsperills
d'un trionit de Franco
Nona Siork, 7. — El bisbe MacConnell, de l'Esglesia episcopal metodista, ha adreeat una erlda a 03 : personalitats del mera religiös, Merad i
univershari I al President Roosevelt,
desacata les greus conseqüencies que
resultarien d'un tramar franquista a
Empanya, tant per als paises d'Amera:a del Sud com per als Estats Unita
en Ilins relacions ame aquests paises.
El bisbe Mae-Connell demaua relucen/era de lambargameut d'armes per als
republicans espanyols.
En la seca contestaelö, el President
Roosevelt declara que "ha rebut la
carta, rom altres d'emitieras antedatas
nord-arnerleans, demanaut al Gocen
que prengul t'erutare: tu meeures per a
contrarestar tole nora aplicarle del
prIneipi que augmenti la pote/eta I el
prestIgi dcls enemiee de les denneriteies a Europa. Us agraeato — acata -- que nebegin erldat l'atendí)
eubre aquest puta de chata." — A. E.

ELS ITALIANS VOLIEN
ESSER A BARCELONA AHIR
Basilea. 7. — El corresponsal de
"National Zeitung" a Barcelona eo!alunice al seu diad el segada comentare: "Ele plans italiana eonfIrmate
per oficials italians mesonera prevejen la caiguda de Tarragona •per als
primen dies de gene i la de Barcelona per al din 7 del mateir mes."
El correeponsaj afegeix albees informaclons relatives a la inten-enele Ita
llana a Catalunya.
la

FRANCO PAGA
l.ondl c›, 7. —
versase •,.
del
”Daily Telegraph"'
Roma d:u que
Frauto ha donat ' ordres per a enviar
a Itälia 47.000 tones de mineral de
ferro de Bilbao 1 Santander. — A. E.

Homenatge
als voluntarls mexicans
Divendres a la nit tingue Iloe raete de comiat als combatents mexicana que fins fa poc han nodrit
renges del nostre E:cenit i que per
disposició del Govern de la República han d'abandonar la nostra
terca.
La indústria textil colgué mena
homenatee als Iluitadors internadorala simbolitzä en la persona dels
cona ateas mexicans ragraiment
que sent pel poble de Mixic, el
qual, igual que els de diverses naejons, eingueren a lluitar a Espanya, i °frenaren generosament les
seves vides en. pro de la !libertar.
L'homenatge tingue llar en una
de les fibriqu e s de l'empresa collectivitzada "Meditex".
Hi assistiren el ministre d'Estat
del Govern de ta República. senyor
Alvarez de; Vayo, 1 senyora; el con.
setter d'Economia, senyor Con/osera, en representació del Cimera de
tie la Generaletat de Catalunya;
rambaixador de Méxie. coronel Alberto Tejeda; el ceneel de albee,
senyor Octavio Madero: • el sots-secretari d • Econonaa, senyor Ruiz
Ponseti ; l'ex-ministre del Govern de
la Repúb'icá senyor Garcia Oliver:
l'ex-conseller de la Generalitat se.
nyor Vidal Roasell: el directe r ge:
neral de Comete, mayor Grijalbea
el cap de Serveis del Consell General d'Indústria, senyor Pan Sarroca; una representad(' dels combatents mexicana integrada pel Mejor
Juli Justo; capitane Guerra, Acosta,
Hida igo i Ortiz; tinents Barrios,
Raso altres ex-combatents: representacions de la Federacie Nacional
Textil de la U, G. T.; Comité Regional de la C. N. T.: del Treball
Valuntari Femene d'altres que sentim no recordar.
' El director de rempresa, senyor
Garree Borres. arengué les auteri:
late, i els invitä a recórrer 'es rever:sea ' ieccione de I, fábrica.
Dejares, en una de les naus que
prèviament hacia estat aixecada una
tribuna guarnida amb banderes de
la República, • catalana i mexicana,
s'hi collocaren les autoreats i els
acompanyants.
El senyor García Borres. director
de renipiesa. en nom dels seus
cempanys de treball. manifeste que
se sentien enorgullits de la Tepes.
sentació eue els honorara amb Ilur
visite.
Tingué afectuose s parauleß per als
combatents mexicans que vingueren
a Matar al costat de la Repeblica,
i dedica un record ale eaiguts.
Dirigint-se a l'ambaixador de
&gua que es congratulada
que aquella visita servís per estriayer mis ele Ilaeos comercial, que
exieteixen entre ambdris paises.
Garcia Oliver. en nom del Cemlte
Regionai de la C. N. T., s'associä
a l'homertatge.
Videl Remen remara que el de
Mixfe fon un dele primero &jets
que rebérem de l'estranger.
• p oniente Sevistre, en n'om dela

obrera de la fábriea, tingue paraules
d'elogi per als combatents mexicana,
i els feu ofrena d'una bandera .
d'un banderó amb . 01 z.olç4 t .41 la
Repúbeca.
"adulaFon Ilegit un neesetge.
eia al President Cerdeas.
A contineacie ro. °frena a
l'ambaixador de Maxie de dos mantOns . de Manila p eccué els
a la seca muller i a la sera filia, i
de diversos mocadqrs per äls tenbatents ;mexicana, productes memafacturats per a quella empresa.
El senyor Alberto Tejeda pose de
maniiest que en iniciar-se la rebellió a Espanya, per reeperiencla
viscuda al seu país, no va dubtar a
posar-se al nostre costat
Digue que sen:ia orgull que un
grup de patrio:es mexicana haguessin vingu t a Iluitar al costas nostre
i que la eaeg d'ells s'hagues barrejat amb la sang espanyola.
Acte seguit fou llega un parlament del doctor Brega, cap de la
brigada srecxicana, que ne pegue
cencerree a 'a acte a Causa d'un accident. en la qua' exposaea rherensme en que es bat el noetre pob:e
i q ue se senda °reunes d'hacer hita" el costal del nostre airea,
El major Juli Justo s'expressi en
termes sernblants a l'anterior, i post
mardiest que sentia llaves d'abandonar Emanya. ja que sap el
significa r( de la nostra 'hale per
prepia tomeriencia..
El senyor Contorera dignó que
s'honerava de portar • la repreeentacid de la Generalitat de Cataluoya
a aquest acte dhomenatge ala combatees; me-secan,.
Féu una narrada de la cOnstituci6
de le 4 primeres brigades internacionals. composta en la mejoria per excombatente de lä Guerra Gran, que
feren apariciti a Madrid, el salvaren de rempenta feixista, -igual que
Inés tard ho feren a attres indrets
de r Ebre.
Exhorte ele catalans a continuar
segeint com fin, ara per tal d'abca.far l'invasor.
.senyor Alvarez del Vayo cementa dient que sentia setiafaccie
d'estar prement en aquell cera.
Remara que no fon pee a ell cap
sorpresa rajut de Mela d parqué sabia que no podia mancar a aquest
drama.
Posé- de manifest que, encara que
els venda de Londres lesionin ele
nostres interesaos, el Govern de la
República decidí predeindir del, vitluntaris internacional,. I mentre
R e nühltea els Ilicencia, les dirielons
amb mires a l'anada de
Chamberlain a Roma, trama de
trencar les nostreo liniee de foc.
Tingué un record per als comba•
lenta que es baten per la independencia d'Espanya
Finalment losa s ervir un lonxi
racte acabä a primeres hoces de la
ti/atinada
enmig de la mit
franca . companyonia.

