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Europa en el punt crucial

tia9

El "Petit Paristen" afirma també
que Chamberlain es menté en els limita de :a no intervenció ¡ de la necessitat de retirar els combatents estrangers "negant - se a acceptar les pre!misio ne totalitaries del Gavera itEtl 5
a favor d'una de les parts".
Respecte al problema franco-italia
el senyor Chamberain considera l'a2
rard anglo-italiä en retada a r"statu
quo" mediterrani, 1 s'oposa que aquel
sigui modificat. Per tants'oposa també a una conferencia deis quatre.
A ROMA
MR. CHAMBERLAIN 1 LORD
HALIFAX CONFERENCIEN
AMB EL PAPA I EL CARDENAL

ESPANYA EN EL TAULER

Una important reunió a París per examinar el problema espanyol des del punt de
vista de l'interés francés
Els diputats republicans que
visitaren Catalunya informen
de la situació a l'Espanya
republicana

L cap de vint dies de l'ofensiva enemiga contra Cata- El Premier i lord Halifax han tingut una entrevista molt cordial
A lunya la reraguarda cataamb el Papa
lene rep amb una impertorbable
PACELLI
serenitat les noves que arriben del
Ciutat del Vaticä. t3, — El seteatre de la guerra. Sap l'enorme
nvor Chamberlain i lord Halitas han
estat rebuts en audiencia especial
esfore militar que el feixisme resoel Pa p a. a la biblioteca privada d'aida& en aquests moments per a
nuest. L'entrevista nue ha durat maPara, 13. — En la important reuma una persona.bat d'una gran cultura
la hora, ha estat molt cordial.
anihilar el nostre glori6s exèreit
Hitler
ha
cridat
urgentment
el
seu
ambaixador
a
Londres
d'un alt sentit politle, 1 el doctor
Se guidament els dos estadistes al:- organitzada ahir a la ni, pe, grup
i amb ell la República, les grans
Mesas han estat rebuts 've! cardenal
Ais cercies francesas s'observa que Pacelli. Després abato encaminat a "Energ:a Francesa", reunión en ia Negrin te totes :es qualitats d'un home
quantitats *d'homee i de material Londres, 13 t per teiefon). — Lee aeabat a Roma és Que és impossibe
que han angla Loe a Ro- desconeixer que Italia eztá convenga- solament Chamberlain es Pladla fer la legació de la Gran Bretanva &cm qual prengueren pata nombrosos par- d'ecce." El diputa: estalle no amaga
que ha compromès en l'empresa converses
ma san el lema de mes importancia da que pot tractor a soles amb Fren- illusions sobre l'exit del ecu viatge. de la Santa Seta on el cardenal Pa- ,atnenvaris i senadols francesas, el que al començament de la rebeHia
i ta fúria destructora que Fali- dins la politice internacional en el e, i qu•• este provant d'establir una Ata( matear s'aesenyala que les con- sea; ha anat a tornar-los la visita.— professor Cassin, delega!. de Frenes a hi havia desordres 1 excessos a :Esd'avui. Fio obe l ent, eis diaras coin- divisió entre Frenen i Anglaterra que verses, segons el comunicat
Fabra.
venta, per?) ni això fa tremolar dia
cale-aten a reconexer que la situació portes com a conseqüència lealament van acabar alar a la fa; pera pham- 1.0RD HALIFAX S'ENTREVIS- la Socie.at de :es Nacimos, pronuncia panya republicana; pera actualment
ni cecinar aquesta admirable re- ha restat ¡gual i que no s'ha arribat de la primera. Es goveruante bata- berlain sortat de Roma climatice al TA
unas panales per dir que la reunió regna lerdee en aquest pode en guerAMB ELS AMBAIXADORS al g
1 duran!, tat el ella d'avui ¡ FRANCES
reguarda ni Inleva un bri e fe ni a un acord ni a naves obligacions. nies a Roma, pera, no e'han deixat im- migdia,
1 NORD-AMERICA a tenia Per finalitat examinar el p re- ra. "Es pot observar una exiraorell"Manchester Guardase" resum presaionar per aquesta maniobra ¡ han demä al mate Mussolini pot modifiEl
en una cietearia que, perquè sap la sotuaaae en el titoi de ia say a in- compres completament els motius que car la eeva actitud ¡ tranquillilzar
Roma, 11. — Lord Halifax ist re- b'ema espan y ol des del punt de mira nada disciplina a la reraguarda i al
ina aquest mati William Philipps. de rinteres irance i lambe des del front; la poblada roman estoica sota
Chamberlain.
que es fonamenta en el dret, en la farmacia que diu aixi: "Agreement to la aíslo:rayen.
Estats Units, i ooc punt de mira de l'alean que Frailero els bombardeigs i l'eseassedat da-liLes informacions de procedencia ambaixador deis Poncet.
Es de creme. per conse güent. QUe
g ree in Reine" e sale en catete
;ad i en la justicia, segueit con- dea
ambaixador representa en el món. Certes propaois
de
..e.cord en no posar-se d'acord a Ro- el (aoven "alia te cl p roiecte de facciosa diuen que el primer obstacle desnisFrne
m en ta,"
Franca.
dderant avui coxa el primer dia ma".
mantenir la uressia damunt de Lon- ha estat la caiestió espan yola. MussoEl senyor Laurent lea declarat que
stes s'han celebrat a gandes han Ungut massa influeneat
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rom immancable i segura.
Segons el corresponsal del "Times"
la con- a Frenea i ha arribat el moment que havia comptert la missia d'entrar en
sistir en el set uunt de vista que as donar cap garantia per a l'esdeveni- l'Ambaixada aWAnalaterra.i
a Roma, no talla complert cap de
rances
ha
baixado e f
ah am
Franela tingui consciénda des seas contacte amb personalitats ¡ grane eaL'enea:le ha progressat. As cert, esperances de qué s'hagi arriba, a al- tan salan/cm una tranca, Que no vol dor, i preten establir a Espanya un versaanta
Vahea. 1 a tal fi Shavia entrevistat
ue priva la Govern depenent de Roma 1 de Ber- estat molo extensa. — Fabra.
ares i des seus deures".
en vint dies; perra tots sabem que gen acord de carecer espectacular. comprend e la rata lai qla
ainb eta d¡rigents del Parta :Nacional
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Base, de la Unió Demace t ica 1 de le5.
les seves pèrdues han estat enor- que eadaseuna de :es parís ha expo- d'armarnents.
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diu
Von
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amReferent
mes. S'iba apoderat també d'algu- Sal eis seus puras de vista cobre la
Roma. 13. —
Emana baixador d'Alemanya a Roma, ha es- Raymond Lauren:, afirme que havia Tots ti han coafirmat que la. Eibertat
situada
resta
tambe
invariable.
Els
relatives
a
seves
pretensions
aled¡terrenia
d'una
manera
ben
clareligiosa ha estat restableora a EspaMes poblacions catalanes els evara j ben franca. Cadascuna de les rep reseniants anales°, elan manan- eón tan grane que el propi Chame
rebut amtet Si palea Chaal pe! ma- vo'gut visitar Espanya per tres mona: nya. La nit de Nadal Barcelona cehuata de les quals ens disposem a parte clat que compren la posició de gut ferias ca Ilur punt de vista que berlain no volgue que Mussolini con. tat
te Clano.—Fabra.
amb els seus lebre 800 mi-ases del gai. "A Tarra;a
sbuacee
per
observar
de
drets
ssió
A.
E.
anua, exposant-les. —
eteollir ara com germans estimats l'ailtra, pero les coces no han anal no es pot parlar de cance
LORD HALIFAX REP ELS miras- propia ulls, per examinar la situada gona—ha dit—vaig aseistir a tulla misde bellizerancia mentre resala {orces
acla pel vicari general de VaLA PREMSA DE PARIS
e com a noves víctimes innoeents més
TRES D'EGIPTE 1 L'IRAK
D'altra banreligiosa 1 per comprovar de quin ros- sa ceeba
El corresponsai diplometic del "Dej- italianes a la Península.
Roma, 13 — Lora lialifax rebra tat es tiobava lanteres francés. "La talunya,
"EL PROBLEMA ES, ARA,
de la barbärie totalitària; pera ar Telegraph", dalla conservador, co- da. selubla Que els punts de vista
El
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Lauirene daspres de paravui
a
la
tarda,
a
eambaixada
d'AnDE FORÇA"
, se gons el corresponsal del
a tendencia politice — afirma — lar de la defensa que Espanya fa del
estera segun que la petja de l'in- munica des de Roma dijous a la nit italians
ESCRIU "EXCELSIOR" ateten& el ministre d'Egiple i el mi- mey
una ¡nformacio on a través de les se- "Times", eón: Primer: Que aqueste.s
seu
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nacional i de les obras
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presentar
coro
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nistre de l'Irak.—Fabra.
vasor no arrelarà inca de temps ves paraules encobertes es revela que feces ¡cal:enes són peques eta cona
Paria 13. — Lievat la sea del sesoldats dc
de simpatia cap a: Govern de Barce- dart, ha declaral: "Un exercit reguen la •nostra terra. Forts da la realment no hi ha hagut cap acord. naració amb el nombreésdetècnicament
Qual d'Or_ L'AMBAIXADOR DEL REICH A
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del
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te Bellas
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han 2tvaati eolloca
"a" ha
aquestes torees italianes eay, el qual defensa a "L'Homme Li- LONDRES. CRIDAT
1ES converses de carecter poiftic merareretirar
MENT A BERLIN .
veli familia carlista espanyola per comandamen t s administratius, milibre" la utilitat de 't'entrevista de Rola
huta
continua:
tereer,
que
del nostre poble, estem més segurs gat
delegaentre els caps de toles (luce
re- ma I creu que els esforces de ChamLondres. 13. — Von Dirksen,am- Part de !a, meva mere. Alguna anales tare, oacnies i fine i tot política. En el
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ter
ooliticament
es
dificil
enoara que res no es perd en clone han quedat reduldes a dues ho- tirada mentre la Mata contra el bol- berlain poden arribar fins a la con- bateador del Reich a la Gran Bretaces d'un triomf de Franco, Espanya
1 quaranta minuts, i que no la ha
'ab.ra l:a sortit preeipitadamen t casa metes rn'han ataca:: perque he fet N surja tarnpoc dels partidaria de
F
i ciliarle) franco-itaiiana, tota la prem- naa
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Gomero.
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que
aneo, sinó dels asamos, que no
aquea
ha repetit la atea sa francesa assenyala unanimernent Berlín,
centra les llibertats humanes. Se- brat converses complemenrärte ron_ (mate Mussolini
feria una altra negada." a llo hem abandonarien mai Mallorca. 1 sohretat
q ue els combatents italians el iracas de l'entrevista. EI mis optiafirmació
enfirma
també
que
la
impresßió
als
sacribem que veneerem i que els
naeta dels comentarla és el de V"In- ELS PUNTS DE VISTA OPO- - vis a Barcelona, com es diu pros- ea 8/1105 serien els alemaya. Franela
eies britànics de Roma ale que no hi sortiran d'Esp anta, aixi nue la Mata transigeant", el qual &seria: "No
alaba una tsrcera frontera enemiga
ES DUES QUESficis que ens obliga a fer aquesta ha. hegtet cap arranjament, ni cap haai estar acabada
SATS
—, un &overol que depengui de 1 perdria les seves posicions mediterdeis ha acord, pera lampee ruptura".
TIONS: ESPANYA 1 FRANÇA seguí
Els corres p onsals dinlornä t ics
guerra que ens ha e-tat imposada, acord ni cap nou compronds, per cap
un
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que
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despre d'haver perdut les sees
Moscou;
-Paris-Soir"
afegeix
que
acueste
París, 13. — Els ministres analetes dues parto. Diu desaires que e da- Eres diaris confirmen també
seu origen en el Front ves posicions a l'Europa central".
"fracee cordial".
mereixen el premi de la llibertat de
quest fet no cha de treure la cene- ounts de esta de Musolini i la lente- d'en
sos es trabaran a q uesta nit, durant cert QUO té el
per
a
seu
esfera
"Jour".
en
el
Bene. de
El
de la nostra terra. que es mantin- qüencia que hagin de cascar els con- sa de Mr, hataberlain de no fer cap demostrar qua Franco no vol alemanys u,, banou • t. ando els ministres ita- Popular, pera que ara és un Gotean El diputat 1 ex-ministre
roreenitzacia católica d'esquezra ‚leaconcessió referent als drets de bellians. Si en el curs de les converseS d'unaninatat nacional."
drà i s'eixamplarà a través deis tactes futura entre Londres i Roma, II:lechada
ni
'a:aliene,
observa
que
Italia
no
ha
eepressat
la seva
ne Republique, ha
ls acabaoficia
a les Parte en 11Mta.
encara que no hj hagi hagut cap rerearactat els compromisos adatadas' no oficials. pe q ue lessituada
"La nostra visita als estadiees
admiracie pel poble espanyol. - Mai en
segles auriolats d'heroisme i de eultat positiu de les converses acno es
,
ren
alía
paseada,
en
ha
fracaesat
FRANCESA
i
que
Chamberiain
L'OPINIO
ns restectives se- panyols ene ha produït :a mis pre- la /listeza del mea no s'ha val un
tuals".
glòria.
t d'obtenir la "retirada modific a . les Dosico
amos informacions de procedencia gona impressió. El senyor Azule es exereit que en un papis bagi donen
Aquestes converses no han modifi- Parle, 13. — Les informacions Oil- el Seti inten
una Mea semblant d'herojsrue. Aquest
(Pasta a la pagina 2).
Es hora. pera, que ens adonem ca: la situació que ja era coneguna coses procedents de Roma anuncien tot al dele estrangers".
"Le Figaro" escriu: "Mussolini reheroisme ha permes a la consciencia
de la immensa transcendencia abans de fer-se el viatge. Ambdues el iracas del viatge de chamberiabi afirma
sa de triomfar.
francesa meditar i a l'e/ergio!, franque
Franco
exposar
1
i
de
les
entrevistes
anglo-italianos.
limitat
re
p
eparla
sisan
a
altres
qüestions,
Musd'aquestes Iteres, que acatem les tir liare respectius manta
a
:es
Respecte
cesa obrar. Hein de donar a Merca
de vista,
Una nota oficiosa francesa confirMerca( a chambertain una conrepublica ia possibilitat d: resistir."
LA
GUERRA
A
TOTS
ELS
FRONTS
disposicions que dicten els que cara que e. Govern britanic sembla ma acmcst fracas, a les manifeetacions- sotini
ferencia per reduir els armaments,
El diputat i ex - sots -secretari radicalporten la direcci6 de la guerra i que no tingui gaires coses en coma amb deis cercles anglesos corroboren tom

1

Es

diu que Itälia ha donat sis die", a Franela
perque contesti un memorändum

el Genero aa

bé

eis

restiltnts negatius , a desama maniobra alemanya davant ele arma-

socialista Liautey ha parlat dels ea-

de França i de Rússia, ¡ maque cadascú ocupi el lloc que li
frimenis de la població civil espanyoSegueix després una explicada re- que el corresponsal del "Times" a mente
niobra per obtenir , a calavi d'agites:aijada d'Espanya i de
correspon en la lluita. Sea uns mo- ferent al comunicat oficial de l'entre- Roma diu que "ele treballs oficiate tes prometences de no fer res contra L'Exèrcit d'Extremadura consolida les posi- la, 1 evocant
Catalunya a Franca duraat la Gran
redacentre
ais
ministres
anglesos
¡
Rellane
de
la
manera
com
està
eista,
j
ments que teta cacillaci6, tota fe- tada la informacie revela aquesta man- han acabat en retada amb ele limito els interessos augleses , l'abandonaguerra, quan 13.000 voluntaria catat de França per part d'Anglacions preses a
la= arribaren a França per Iluitar, ha
ble», teta 'deslleialtat amb si ale- ea d'acord. El corresponsal posa de que havien ea tat establerts ¡ de ma- men
dio: "ES ant¡c.s combatents franeeetas
que el costum en aquestes con- nera satisfactarla". La falsa esperan- :erra",
tea- i el propi deure han d'ésser relleu
ha
-Excelsior" diu: "Chamberlain
no han d'abandonar ara eLs fills deis
ferencies és que els entras de cedas- ea en un reeuitat especitacular ha
considerades com un crim de lesa cuna de les dues delegacions es re- fracassat, Des del començament s'ha- estat ferm respecte a les pretensions
voluntaris catalans.
de Mussolini contra Espanya. Eh provía
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converses
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despees
de
les
converses
per
El Gomera francas ha enviat ferina:
més
que
Ella
no
premiarà
Pàtriablema
espanyol
és
el
centre
de
les
dij
exploradoree.
ia: de redactar conjuntament co- serien expectativas
pera aquest gest ha d'asee el primer
els més valenta. els més decidits o municat Oficial; no (antena en el cae Per tetes dues parts sitan exposat ficultats". En canvi, "Paris diu
de
Frenes, que ha de fer l'esforç neque es secundan i que el problema
els més aptes, però haurà de re- ac t ual unible que el comte Cieno ha es puntos de Vista ciare i frenes.
cessari, ara que Iota ho han compras".
feste. trances as el més difícil, "Mussolini
Pera
aquesta
expressió
clara
i
redacpropòsit
seu
de
L'ex-sots-secretari
Llautey. en parlar
ha
anunciat
el
negar d'aquells dels seus fills que tar directament el comunicat que pu- ea. tal com diu el corresponsal dcl ha arribat a protestar contra l'alta
de la violació de la no-Intervenció,
en aquesta hora no es mostressin blicará ay a, donant les seves impres- -Times", ha estal la confino-vació d'una lnternational a Espanya—d1u madame
conclogué ei eas. .discurs dient que
a "L'Oeuvre—, i protesta
"aquesta comedia ha d'acabar ¡ que
dignes d'ella. Els que ara empu- sions del que han resultat ésser oposició quasi total. El "Times", que Tabouis
apestes converses nanisterials. Sem- havia comeneat ja una, maniobra es- contra la tramesa per Fra.nea de
al la no-intervenció no e veritables
nyen les armes i sostenen els he- taa,
45.000
tones
de ferina." "El resultat
no
ha
frano obstant, que els ministres bri- ti! Munic, crea que les
cadascú ha de recobrar ;In mediata negaliu—acaba djeit "ExcelSlor"—.
roics combats de que ens parlen titnics inste:tiran en tenir una opor- caesat, perquè Chamberlain jamba va ¡éscom
ment la seca Ilibertat".
que no exateixen tribunals per
&clare- fracassar a Godeeberg a no obstant,
aquesta
per
estudiar
El senyor de Teman diputat i extunitat
la
seca
així
els comunicats, vessant
ció oficial abans no sigui 1 ¡arada a després va emprendre el via tg e a Mu- decidir aquestes qüestions, el problecola-secretara d'Afers Estrangers. raforça."
ma és ara de
sang generosa. tenso el dret de la publei t at; si aquesta informada és ne.
pronuncié elogie per
COMUNICAT OFICIAL
correcta demostraria que no tan sois
•••n•
al jove exercit espanyol, dient que
demanar comptes i de fer justicia no
hl
ha
haga:
cap
acord,
sanó
que
s'aesembla
en
valor
i entusiasme a
als que ara tractessin d'excusar-se po t ser tampoc no M ha hagut pire
FRONT D'EXTREMADURA. — Degut al persisteut mal temas, l'actIvitat l'exereit frances de la revolució. - El
registrada. en aquest front avui Ita estat escassa. Els postres soldats s'han seu vaior es mes . admirable parqué
'de cumplir, senzillament pene re- harmonia entre ambdues parts.
Sembla a mes, que Mussolini ha
limitat a cansolidar les naves posicions i a rebutjar totalment alguns con- Mala en condie¡en.s d'inferioritat darsoltament, llur deure.
n
exposa t aigu
ss idees pròpies referente
mamen. Nosaltres hera de donar als
traataca encestes.
L'huracà passarà i ja 1:meneen a la limaac¡ó d'armaments. Segarla
FRONT DE CATALUNYA. — Amb enorme violencia continuen els ataes ,o/dats espanyols la matra solidaria
no hauGran
Bretanya
.
aquestes,
la
d'albirar-se les elarianes precursode les divisions Rellanes 1 torees espauyeles al sea servei, protealdes i aja- tat ¡ la 'lastra admirada mis fraernal",
ria de tenir lima en la construcció ele
Per Deeret traquesta data es dispuse la mobllitzaciti total de les lleves dadas amb extraordinaria quantitat de material bandea artilleria i avises),
res de la calma que inevitablement vaixells de guerra, peri en canvi libDesprés de parlar de la intervende tetar el del 1921. 1920 1 1919, compreneut aquesta iota els oficials, sots-taficials. bri- a les líales republicanes deis fronts de Catalunya.
l'ha de seguir. L'esdevenidor del ia A'eman ya haurien
cid
deis italians, el vea pla des quals
A la zona d'Agramuut els soldats espanyols han contiugut beroleament ea desenrella
dret de mantenir una superioritat en gades, sergents, caporals i soldats pertanyents a les encalarles Ilevea ja siguin
d'ença de la dictadura
òrgans
ja
eis
món — eseduen
creuers 1 en vabels de pea tonatge; del contingeut de files, del d'instrucció, de serveis auxiliare, Matas tem- els atece encintes i han destrocat dos lenes estrangers.
de
Primo
de Rivera, el eme« de TesMe al sud, prossegueix receló ofensiva italo-facciosa als sectors de san declare que "Franea ha de fer
del conservadorisme mes assenyat no haurien de telir lampee cap li- porals, Capital XX, itclhue els que per pròrrogues o altres causes haguessla
ma en la construcció de submartne i
d'Europa— depèn del eesultat d 'a- haurien d'esser, a mes, autor itza des a gatada, dele beneficié, del capitel XVIII del vigent Reglament de Recluta- Solivella, Barbera 1 Capafons. L'enemie ha aeoitsegitil seosta de moltes el mes gran dele estarces a favor de
la població civil i tamba Per a ajui benefleiaris de prarrogues (le qualsevol mena, balees, modificar la seva n'a d'avantguarda.
questa guerra, i el món podrà ga u- ob l enir una positiva supeaoritat en !nena els de Complement
ele qui liuden al front 1 que ata
també els eousiderats vom acatas totales per tal d'ésser sotmesos
Entre els presoners capturats en la joruada d'aval figuren dos de na- dar
dir de les seves llibertats i la eivi- eaviacia. Segons la interpretada de acomprendo
han
de saber que Franja esta al cesclonalitat
portuguesa,
que,
invitats
a
pasmo*
a
Espauya
a
cercar
tele,
foren
aova reviste.
l'esmenta t corresponsal diPlomatic,
litzati6 de les seves enquistes en aquest 1 primer pas d'una campanya
Els mobllitzats sant•orporaran als C. la 1. M. mas ProPers a llar Test. foreosameut incorporats al Tete. 'Yotes les reelamaelons que teten devela, els tat seu. — A. E.
Italia i Alemanya emprendrien deneis actual, i portaran manta, (Ideal, plat 1 cobert, tot en bou as.
elements consulars del ecu pais anea denegades.
lA mesura que els que en aquest que
DEL SENYOR PRIETO
contra Franca ¡ Anglaterra durant
La nostre al-jacal &tila intensament dura& el die i la nit, bombartlejant L'EXIT
en qua hauran d'efectuar llar presentada: Els eititadans pertanyents
tros de terra lluitem per la nos- aqu est any, per tal de limitar aura a la Data
A L'ARGENTINA
del
cerreta.
i
metralleta amh cedida eueentracions 1 laties enemigues.
a
lleva del 1921 he taran els dies 17 1 l
tra llibertat veiem realitzats els esforços en el rearmament.
PESOS PER UNA ENTRADA
ALS ALTRES FRONTS. — Sense noticies d'alteres.
Els de la lleva del 1920, ho realitzaran els dies 21 1 22 de l'actual.
La coste Lisió gen . aal que treu el cornostres ideals (le pau i de justicia.
D'UNA CON liE.RENCIA
AVIACIO. — Els aparells espanyols de gran bombardeig han ataeat amii
I ele curre›pone»ts a l'any 191a, els clics '25 1 251 del present
e les converses que han
e
responsa:
ens
Me.
citte vaixells de guerra encomies : els han bombardejat amb gran preelsia
Ni els homes ni les màquines
Buenos Aires, 13. — En una maxtocat.
vistbkment
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a
Mallorca,
tocat un, que ha
aun). de representants de totes
podran tòrcer i ja isba vist suara
Una visita a Fuenteovejuna 1 n'han
organitzations d'aiut a Escianya.
Els avions halo-gema/11es han agredit diversos nobles de la costa sud
cota han anat successivament fraseavor Prieto p ronuncie una eone
de
Catalunya 1 el del Puig (Valencia). Han causat Metintes entre la roblai
Valencia,
13.
—
E
ems-director
de
les
maniobres
dels
nostres
-ancla
sobre la reconstruccia d'Esuassant
Seguretat, senyor Morales Veloso, que, cié civil.
¡talla que tripulava un dels "Fiat" abatuts alar pels uostres nana&
adversaris per a desvirtuar el caen unió del governador civil de CuenEl
senyor
Prieto nronunciarl una
ca, esta visitant tota la zona extreme_ caces, es Mario Ealeonl. Fe solsitluent pilot del gana '23, anomenat "La altra conferencia
pública, ser a la
ràcter i la finalitat de la nostra
nya reconquatada, restablint els ser- Cucaracha", i procedelx del Segon "Momo" de Bengazzi (Libia). Ha declarat
no
queden
localitats disponía
ja
lluita. Adhuu en els pobles subju- Acordaren secundar les mesures
veis, ha mandest que ha pogat que, obeint ordres superiors, sortt de Bengarzi el 9 de setembre del 1938, q ual
arribat a aterir
bles.
Adhuc
s'han
comprovar rabeoluta normalitat exas- 1 turba a Sevilla, jeta mal) ',tares pilots Italiens 1 alemanys, a bord del
gata pel totalitarism e el desig de
finé a 200 pesOS p er u/1 ballet, Dei
bent en el gerraori recuperat. La popau i de justicia es manifesta
haver,e
eS2013;
—
.1. E.
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des pel Govern de la República
blada civil foil atesa i respectats Mis
ela béns. Ha afegit que, a Fuenteovepuixant i viu a desgrat de les amedel
Camita
Regional
de
Nebel,
talä;
.M domicili social de l a U• G. T.
Mna romanen encara intactos les
naces. Mussolini s'ha vist obligat d'Es
Mèxic
p anva cs reuniren ahir, en sea- la C. N. 'T.: Masco, de la F'. A. 1, eseasies, tal cona les deixaren els eaa amagar a Mr. Chambrelain el sie extraordinaria con j unta. ele Co- de Catalun y a; Aznar, del P. S. U.; Cerdots en la seva fugida, no mancara
de Catalunva cap figura en el naixement que, per
d.
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Comité
Ferer
i
C
i
mites
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Front
Popular
Nacional
i
poble que té sota la seva bota perel de Catalunva. Assistiren a la reu- de la U O. T.
les lees de Pesque, tenien crepe- EL GENERAL REBEL CEDIrat. — A, E.
qu e no manifesté); amb massa ve- nió del Front Popular Nacional: els
Els reunits, des p res de estriar
informal' sobre
LLO HA ESTAT MORT EN UN El senyor Alvarez del Vayo- va
hemencia el sen desig de pan i de senvors Artes Ar pón. d'Unión Re- nressions sobre les mesures ado p taQU ,' presidí la reunió; Rodes sei Gavera set a p lantar cara a
internacional
la
situació
eonceerdia. I no ha gosat a repetir publicana.
COMBAT
drí guez Veza i Lombardia, de la U. l'ofensiva facciosa. coincidiren unäniles seves amenaces perquè ha fra- G. T.. Horaci Prieto ¡ Vämtuez. de mement en la decisió de secundar-les UNA OPERACIO Al. FRONT Mex•,e, 13. — De San Luis de Potosi
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en representació del
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Miie,
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ComuEl ministre d'Estat
llur
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a
fi
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'
tot
la
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amb
eassat del tot l'experiment de precomuniquen la mort del general Cenista. i Larnoneda. del Parta Socia- com pliment ränid i eneraie les faci
16. — Al Quarter Genea
la
propera
Assemblea
de la S. de N.
paració psicològica que sobre el lista.
Govern,
tan eficaces cont demanden les eir- ralMadrid.
dido.
de l'Exèrcit del L'entre facilitaren
eunistancies.
Del Front Ponular Cataiä: els
poble italiä intentà realitzar daEl capitost rebel la :can marta
als informadors la nota següent:
i
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el
Consell
de
Min
figuren
afees
tan anporlants per a
Ahir
es
ReCatalana
d'Acció
Les organitzacinné antileixistes co- el dia d'avui alta realitzat una ope- caigueren en una emboseada, menire
munt del poble d'Itälia. Seguiran arara Pevooch.
tres. Comenta a les quatre de la tar- EsPallYa com l'informe de la Camisa
publicana: Bertran. de la Unió de tnenearan immediatament unMiaus
cooperan'. amb !a tale descalei reunen de les trapes federa l s després da i acaba a irs sis.
indubtablemen t altres maniobres, Rabassaires: Escofet, i Soler, d'Es. treba II entre II are militara% fi n% a rada,
sid
Militar
Internacional
encarregada
dellen Ares exercits. Sem p re a latA la aortida, el ministre d'Agrieul de comprovar la retirada de veintepera les demorträcie s no estela ja nem a ; Borren i Cunvat. d'Estat Ca- aconseauir que. secundant les ardes aura del seu nresti g i, l'Exèrcit del del combat de diversos horca de dia
la rete--te
ea,
senyar
Uribe,
facilite
ris l et de la Cotilleó d'equeata sodel Govern de la Re p ública, totes Centre. sota un fort temp oral de ale- rada que va tenir lep e Jeans - daba.,
lelispoeades a deixar-se intimidar.
reueia 'aegilent:
les activitats i emeraies del noble es la. i de boira, g ema interrupda i da 11.
"El Coneell sha muna Per tai d'o!, bre ei bombardeig de 1£8 nobiaeleala
Ben ai iat les tropes invasores
malversament
d'heroistne,
mitin
eil
teitstó
¡
es
concertin
cona
amb
un
la continua-e 6 de lanforme del miprovea. 1 que raiDeS.
auarantis (l'una ressitincia indestruc- ha Iliilat una re gada mes contra l'in- Les autoritats de San Luis de Po- nistre d'Ha at, untar Julio Alvarez A la dita assemblea de la Societat
aeeentuaran els simptomes de fe- eial l n a toque 1
te reraguarda republicana -epiga
vasor, nonata els 5eUS braus comba- tosi han mandestat al Govern fede- del Varo. sobre la situad() interna- de Raciona, maleara en repreaenta.
blesa. perqu e no deixa d'hacer.hi infondre a les tropes que Iluiten Wat.
La reunió es caracteritza Pe r una tenla present en aur espera, els he- ra! 1, seva Jaleara) desposar públa monee Ate( matax sala tradat de la ció del Govern de la Reptil/es el Mimai una relació de sentiments engran elevada de mires i p er una heroics germana q ue a Extremadura cament el cediver del capitost
propere asaembiea le la Societat de nistre d'Estat, serie« Julio Aareia
tre soldats i poble. Aceentuem arnb la sereni t a t i la fe impertorbables compenetrada absoluta en l'aprecia- i a Catalunya Iluitei també p er la —Pebre,
Nacion.s, a eordre del dia da l a qua' del Vayo, — A. E,
nostra independencia.
d4 del moment.
la nostra fermesa i la nostra dis- que l'animen.
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El de Catalunya seguelx coatenint la furiosa pressió de
les trepes italinnes
Els nostres avions han atacat
cinc vaixells facciosos 1 n' h an

tocat

Mobiltlzació de les lleves del 1921,
1920 i 1919

Reunió dels Comites del
Front Popular
adopta-

Comben de Ministres
assistir,

