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"Catalunya! Detemsem-la,
germans, amb les armes i
amb les dents. Es el nostre
tresor i el nostre orgull. Ho
és tot per a nosaltres."
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LA GUERRA A TOTS ELS FRONTS

ESPANYA EN EL TAULER

de gener del 1939

!COMENTAR!!

Les forces mo- "Com més gran sigui l'ostentació d'Itàlia de L'exèrcit de la República resisteix e's fu- Les converatacs estrangers en la Unia Penerals 1 la guerra protegir Franco, Inés gran és el deure de riosos
della-Santa Colom* de Queralt-Tarragona ses de Roma
.
frança de protegir l'Espanya republicana Un caporal d'infanteria inutilitza amb

Hom no sap les sorpreses que
.
ena reserva encara aquesta
Es impossible d'adenar-sei
"
•
trägiea partida del joc ditravé3 de les referències informaplemätic del qual Espanya és la
i dels comentaría que liad
cliu «Le Petit Paristen» bombes de mà tres , tancs italians, fa pre- t:ves
, pesa principal. El final, previst
suscitat, dels resultats exactet de
bon principi, no pot ésser
soneres les tripulacions, i fa fugir
les converses de Roma. Mentre
antena ça
altre que el triomf del dret i de "L'Informazione Diplomatic
unes versions donen com a segur
deu tancs més
ele justicia. Es de creure que
que Mussolini, o Cieno en nora
anal) "denunciar" la No Intervenci
aquella part d'humanitat que vol
sen, van descarar-se fina a decla- iviure una vida reglamentada per Paris, 17. — Els periedies d'aquesia mes formal, que la base de la politi- de retirada de les tropes ¡tintines
rar que no retiraran les tropos
normes de tolerincia, pau i tre- capital dediquen fiareis espete a donar ce italianas risideix en l'eix Roma- d'Espanya servirà de moneda de canitalianos d'Espanya ni després
vi". — A. E.
que constitueix la immensa compte de ja sees 6 del Consell de la Berlin.
d'haver aconseguit la victòrias
uant a Espanya, el duce ha repeMANIOBRES A L'ESTRET
de Nacions, sessió que ha esmajoria, subjectarä a la fi aques- Societat
d'altres a.s.seguren que el dictador
darrers
legionaris
italiana
els
tit
que
tat dedicada enteramen t a i 'estudi del
ANGLATERRA DEMOSTRARA QUE
OFICIAL
COMUNICAT
es va comprometre a eomplir esti'minoria enfebrada per la vio- problema espanyol.
seran repatriats quan els roiga lacio GIBRALTAR ES POT DEFENSAR
Abeja, que es vol apoderar de la La sintesis dels comentaris des re- a tre tant 1 que s'haurà reconegut a Londres, 17. — En una corresponFRONT DE CATALUNYA. — Ha continuas a tots els sectors la du- crupolosament les eläusulee del
es,
belhgerancia,
que
dret
de
el
renco
en el qual es
voluntat de tots, que vol sotme- dactors diplomät i os i corresponsaie al
seu judici simplement absurd se- dencia del "Excelsior" de Londres, rissima batalla, resistint els soldats espanyols amb tcnacitat els fortfssims pacte anglo-italià,
de Ginebra es que s'ha posat de
s'anecla que lee maniobres navals alees dele Invasors i Corees espanyoles al sen servei, a les eones de Pena- preveu aquella retirada. Aquesta
• tre el mén a l'arbitri de la sera des
manjfest d'una manera eiarissima, que guir-11 negant escara. El duce ha ele- de l'Africa tindran lioe el diumenge, della, Santa Coloma dr Qucralt 1 Tarragona.
folia, i que ha escollit Espanya per part d'Itàlia 1 airees paises s'han gir, encara, que si dintre de temPe
última versió és més versemblant.
De Iheroisme de les nostres tropes es bona preve el fet ocorregut
que som, a Gibraltar,
com a punt més fàcilment vulne- tritt de la manera mes descarada ele propers ea produra una jntervenció en cha 22 del mes
La tàctica de les dieraduree ha
ahir
al
sector
de
Santa
Coloma
de
Queralt,
on
el
caporal
d'Infanteria
Ceperiadic
afegeix
diez.
El
durant tres
rable i com a instrument vulne- acorde de la Cornissió de No-Interven- una vasta escala de part deis Governs que les dites maniobres són de gran temí Garcia Moreno s'oposà, amb l'encertat foc de bombes de ml, a l'avenç estat sempre utilitzar la duplicimies del senyor Negrin, Itälia receea
quals
els
seus
representants
ció,
- per als seus ulterior% designis.
Importancia com a demostrara:, que de tretze Sanes estrangers, ulnutilitzit tres I féu fugir els restante. Aquest tat per als seus plans, es a dir,
a Londres donaren, no tan sola la seva bruta la seva llibertat d'acció, ya que
cspanyol, a cops de picot, ea trencar les portes dels carros blin- declarar uns propòsits i obrar
Es desesperant, però, la lenti- aqu¡essencia, sine que sovint eren fruit la politice de no intervenir° murta Gibraltar es pot defensor amb ele combatent
date i feu presoners llurs tripulante: el capitä Oswaldo Arpaia, el tinent d'una manera completament ton-,
seus
propia majen. —
bid amb qua reaccionen les capes deis seus suggeriments. A aquest res- d'ésser considerada com fracassada
Mario
Rieci,
els sergents Marino Bolgioni 5 Nello Mangiacapra, i diversos
M.
BONNET
I
LORD
HALIFAX
tés extensas i mis sensates del pecte el e Petit Parislen" escriu: "Com per sempre.
soldats, tots ells de nacionalitat Italiana, pertanyeuts a la segona com- tradietbria. Aquesta duplicitat, en
TORNEN DE GINEBRA
Respecte
a
les
relacions
italo-franmes
gran
guj
l'ostentació
d'Italia
si
a
talón eivilitzat. Per als que hem
Parls, 17. — De tornada de Ginebra panyia del primer batalle del Reagrupament Carristi, procedente del tercer el cas d'Espanya, ha estat tan
protegir Franco ajudar--lo, mes gran ceses, el duce ha declaras que la Miesde carros d'assalt de l'exércit italiä.
clara i desvergonyida, que ja nocregut sempre que l'home era sus- Os el deure de França de protegir, al lió d'Espanya ha, dividit divide:e aquest mati han arribat a París el mS- regiment
La nostra aviació actuä eficaçment i bombardejà de dia 1 de nit con- més pot enganyar aquells que yoceptible de moure's per altres es- seu torra, l'Espanya republicana".
profundament els dos palos i que so- nistre de Relac.to.ns Exteriors, senyor centracions enemigues en seetors inmediata al front.
En cante els periòdics constaten que lament al final de la guerra espa- Georges Bolinee i el sea collega an-tímala que no fossin els estrictaFRONT D'EXTREMADURA. — Han estar rotundament rebutjats pelo luntäriament es prestin a ésser
ales lord Hagas. — Fabra,
ment materialistes, que els estl- per part del Govern de la República nyola será, possible tornar a examinar
soldats espanyols els contraatacs de les forces al servei de la invasió, pro- enganyats. Itàlia i Alemanya han
e
e
la
s¡tuació.
Mentre
s'espera
no
el
final
estat acomplert al peu de la ;letra
muLs ideals entraren tambe com a ha
Paris, 17. — Immediatament a la tegides per tanta estrangers, a les nostres posicions del con de Castuera maniobras com els ha donad la
"acord de la retirada deis combatents Os cosa de parlar d'arbitratge, de memotor de les accions colleetives, voluntaria estrangers, la sortida dels d eleite de conferencia de matra i seca arribada a aquesta capital, de i Granja de Torrehermosa. Les tropes espanyoles han rectificat llur tirria gana al Comitè de No Intervenció,
tornada da Ginebra, el ministre anales d'avantguarda al sud de Monterrubio de la Serena.
han signat compromisos solemnes
eqs costa de comprendre la passi- guaja d'Espanya ha estar cintrolada menys de tres,
ALS ALTRES FRONTS.
Sense noticies d'interès.
i amb una tranquillitat que és
Es fa observar als centres romans d'Afers Estrangers, lord 'leerme s'ha
sitat del món davant de la nostra oficialment per delegase de la Socle.
AVIACO, — Els nostres caces ametrallaren diversos as-bus eneatics de una mostra d'incomparable einisque toles les !anules inintelligents es- dirigit a l'ambaixada britänIca a Patragidie. Hauríem volgut, per a tat de Nacions.
reconeixement que evolucionaren per les immediacions de Barcelona 1 abaLa senyora Tabouis s'expressa
campades pels habiruals òrgans de rís. — Fabra, • • •
me han mancat a la paraula, han
conservar més viva la nostra fe queeta manera a "L'Oeuvre"... "Si premsa, segons els quals Ittiaa hauria
teren un "Dornier", que calgue a mar.
Calais, 17. — Procedent de Paría
repudiat la signatura i han erg
en l'esdevenidor humà, que a la l'avante dels rebeis s'efectua en direc- desitjat, àdhuc implorar una mediaal dret mofant-se d'aquella kilo
primera manifestació del rebrot ció als Pereneus, acompanyat de ter- de anglesa, cauen de la seca base per pinebra, a un quart de dotes del maLA GESTA DE GARCIA MORENO
lord
te
ha
arribat
a
aquesta
localitat
van tenir la eandiçiesa de creare cle la barbàrie registrada després tea amenaces contra l'eta París-Lon- elles mateixes.
Halifax.
Ahir,
durant
la
litera
sostinguda
al
Ceta presonera la seca trippu anee
no seria dificil que dad a poc
Altres qüestions que han wat exad'aquella horrible hecatombe de dres,
Després d'haver sellen el subprefee- sector sud del front catate, meresqué En aquest tanc italä anava el ce- que es podia pactar amb els maltemps l'opinó mundial es poses de minades 1 no profunditzades són aquete, ha embarcar a bord del vapor fran- destacar-se l'extraordinari acte d'he- mandament de la segarla compauyie factors.
la Gran Guerra, s'hagués extirpat part dels republicans espanyols".
lles que es relacionen a un arranjaroisme portar a cap pel Hurtador de del Primer egiment de lenes, del "Re.fnimediatament, arrencat d'arrel.
Referint-se a la brava resistencia ment per a aquella als cuas sano. cas -coa d'Argent", f ha sortit
Als que duem - dansunt la nua dos quarts d'una. —
l'Exèrcit republicä Ceiestf García mo- gruppamento Corriste" de l'exercit
.Aquella hecatombe inmensa ja dels soldats de la República en terres mena refugiats Jueus, 1 la possibilitat, quest port
tra carn les conseqüències
reno,
anda
voluntari
del
glories
Cinitaliä.
de
Catalunya,
"L'Ordre"
diu:
"No en tot cas allunyada, de la limitació
tou una gran vergonya humana
presta conducta ens sona corn una =.
ra pagina 2).
(Pa.ssn
c& egiment a Madrid, que s'enfron.
es tan sois -la
d'Espa- d'armaments.
Els presoners Des per eheroic an'per fa impotancia de les forces nya sine tamIxiindependencia
tä, en dues ocasiona amb els lance ita- titanquista adia eta aegilents: capita befa canallesca quan se'ns din que
la de .Franea, q ue de uant al fet de mantenir la pau
liana.
- da' be davant de les forces del Censen ele soldats espanyols, contra
Osvald Arpaya, natural de Torre An a Roma Mussolini va fer protes..
Europa, ha estat expressat amb una
Celestl Garete Moreno, té un liara
tinent Mario-nuciat(Näpols);e
res:: ens ac,onhortava, però, la fe els invasora que amenacen la frontera convicció ferma, el mateix del cantó
historial coni a antitanquata, ¡ ha }hui. natural de Cortona (Aezzo); tes de pacifisme i de bona reinadels
Pireneue,
dels
nostres
Pireneu.s."
Madrid, 17. — "Política" publica estat fit cinc vegades, en el curs daen les prometences que asseguraitaliä que del cantó aisles. Als centres
tat, sobretot si se'ns diu que algú
L'ex-Cap
del
Govern,
Leon
Blum,
el
sergent
Marino
Bolgioni,
nateral pot hacer fet cas d'aquestes proobservar
que
avui
un
artiele
de
bona
titular
"El
ca'se t a teas els hornea i a tots els s'expressa d'aquesta manera a ."Le Po- responsases, han fet
quesa guerra, semppre en Huila amb
lo
Nangiacade
Alfil,
1
el
sergent
i
Ne
ràcter
de
la
riostra
Iluita.
La
indedesprés
de
l'entrevista
Chamberlainlance enemics. En la primera ocasió,
pobles que aquella era l'última pulatre": L'exercit italiä combat a Es.
testes. Qui no té paraula, Tú,
rot pess imisme, igual que pendencia d'Espanya es el Primer"- ahir, destroä un sane invasor portan pra, natural de Roma.
grita matança organitzada, i que Patina , pera fembargamen t d'armes Mussolini,
tot optimisme excessiu, seria prema- Entre altres coses, diu:
El
fet
no
neeessea
Qlle se'l subratal manea eínicament als compromidespees
a
les
nostres
lisies
les
mea partir del moment de la pau subsiStetX en tot cJ seu ngor. ¿Fera tue . Fa falta deixar Illurats a la seas
"Per a un espanyol autèntic no hi
puix que no cal cap rloanea. Unica- sos contrets amb la prèpia
dir que aixb repugna els mes tasca es homes de bona voluntat que pot haver cap interes que estigui tralladores d'aquel!.
la• humanitat es veuria totalment excessiu
La segona cegada que actuà en la ment convé fer notar que els hornos
no pot éJser crigut de ningú.
elementals deures que imposen la mo- es proposen
assegurar l'esdevenidor subordinat a la necessitat de rescatar dita jornada ho COu completament sor, com Celestf Garcia efer no abunden tura.
'Alterada de l'assot de la guerra. ral i ee.sperit de justicia? No es adI SI la credulitat de les demodia
independencia nacional, amenaçada
agite 'assot que ens lliga a la missibie, ni tolerable i aquest estat de d'Europa, anant, al matebc temps, al la
contra tretze tancs enemics, xifra que en l'Exèrcit Poppute.. Per tincó les ar- des arribes fine a l'extrent di.
davant de les neceseitats legitimes i per Llevasen italo-germänics.
forma una companyia de la da po- mes de la República eón invencibee
einr4ra procedència terrenal, plena coses no es pot prolongar per mes vitals deis p obles.
De 1/avis d'un prestigió; militant derosa arma.
clavan a landó que soiameni pot deixer-se seduir per unes prome.
temps".
—
Fabra.
cl'ipapuresa, i peca el vol a les
socialista
van
caure
alnr
sobre
un
TRIOMF
DE
oposar
els Ricel i els Be l eeen¡ a Gar- menees enganyoses. que ja se sala
"DARRERA
D'UN
ITinutilitzta
fugtdos
i
els
restante
MUSSOLINI
SEGUEIX
JUG.11,1T
nostres ales espirituals, que es des.
FRANCO, VINDRIA UN ULTIMA. auditori integrat per elements de di- res. mb un pie, Celestt Ganta More- cia i als Moreno gemas-vera
AMB
ELS
EUIVOCS
I
11er endavant que no seran cona.
VOL
L'Enversa ideología, paraules molt signifi- no obrf la portee d'un deis tancs
pleguen vers la glir:e.
TUM D'ITALIA"—
CLUSIVA DE LA /NTERVENCiu A
plertes, tindríem dret a pene« ¡
catives en les quals ca prtclamava el
serà
sempre
ESCRIU "LA DEPECHE" deure de posposar els interessos de
:a.La pau, dones,
ESPANTA
que aquella dupteitat no és
Are gran il-lució? Els rebrots no lari.s, 17. — Comuniquen de Roma
París, 17. La "Depeche", de Te- partir i de sindicat a la eietbria. d'Esritcter angcixes de la e e: e s 1 en. defeete privatiu de les dictadua
FRANÇA
que
una
nota
de
la
elnormazione
1A- tase, escriu avui: "En el cas que panya. "Si al nostre partit es preforal extirpa te i la fallida d'aquecesa ¡ recorda que " a CL:1,. n ,. n a res, ans tumbé ho és de les flema
precisa la naturaleta cieis Franco tnornfl, Mussolini demanare, sentes el dilema d'abandonar el Poiles prometences solemnes, grava- piomatjca"
d'Aliste e per Aemanya m'eme re a eriteies, a deapit dels escarafallg
probiemes examinats tu el cura de ite compensacions perquè a Espanya ha der per tal d'aconseguir abans la ejel'exe r ei t alemany interverer a la mandes en les senyeres dels abate, han entrevistes que el senyor Chamberlain
esmerilar 20.000 milions de Ores, ho- Orla, i fins la desaparició legal com a
ten fianco e¡taliana, i que la mat e i- d'indignació verbal que mandes.
tleixat un pèsit d'amargor en les acaba de celebrar en aquel .a capita, mes 1 material. El perill es
organisme, estigueu segurs que cap
troba
en
xa
intervenció es podria produ r con. ten davant de l'engany. En le
inimes inginues que treuen en amb el duce, relatives al puna de vista el pla del Govern de Roma, que con- socialista no dubtaria d'acceptar aguces
tra França si l'Espanya repubhcaria vida corrent ningú no co fia dels
d'Itälia
en
rehace:,
ambz
cada
un
d'a"Franca
ha
estat
constantment
en
el
triomf
i
Feticida dels ideals
sistebc, en primer lloc, a assegtuar el petit sacrifici davant la magnitud del
fas derrotada." "Ei senyor Chambeequells.
-afegeix e: senyor Margaine- brètols. ¿Es • que aquesta norma
Zefilaitil1 de les forces morals. No Heus aci el teta de la nota de la triond de Franco, ¡ destetes plantejar que significa per a tots la vietbria
No- enganyada en la politica de no defenea els
Democràcia."
sensata, que constitueix una de.
d'Espanya
1
de
la
fultimatum:
o
les
tropes
allanes
es
buen extirpats, i han pres una "Infortnazione Diplomatiea:
itnereseos anglesos. teeeó
quedaran a Espanya, o s'haurä de sa. bles paraules que estan desunan un
França ha de defensar els seus. L'any fensa instintiva de la moral social,
"Als centres responsables romans
lafaás espantosa. A Amèrica, a
intervenció
d'Espanya"
refrendament
convincent
en
la
con1938 ha estat nefast per a Franca. Les no té aplicació en les relacions
precisen els punts segtienta respecte tisfer les seves exigències a Dhbuti, ducta dels partits i de les organitza13/1.frica, a l'Asia, a Europa, fina es
a la marea 1 a la conelusM de les en- Suez, Tuna, etc. Aquesta prometença clons sindicals. De res no serviran declara el diputat Maigatne concessions han fet augmentar les pre. internacionals
al. Europa, que ostentava com un trevistas que s'han desenvolupat en
tensions; però Ja abans del 1938 Fianles cridcs de Ginebra si els interesEn realitat, tot el que ala dit
eirgull la sera mejor maduresa en el Palau de Venecia entre el senyor
París, 17. — A la Cumbre han con- ça compromete la seva situació quan
los, quan ni els antagonismes de grup
del
progrés
espiritual,
hnuat
les
interpellacions
sobre
poliChamberlain
1
el
duce,
a
presencia
se
en cimenfear la guerra d'Esposes, no respecte ala resultats de les conLee etapes
s'interfereixen
deslices
per
a
desvirUna nota de la Subsecretaria de
tices exterior. Al saló de sessione hl va voler oposar-se a la intervenció verses de Roma no passa de simi que té encara Tia el record de lord Maniste I del comte cieno.
tuar el lema patribtie de la nostra hacia el senyor Bonnet. El diputat estrangera, provocant les perilloses
Un cop salvada la sincera cornete
ples conjectures. Els comunicata
la,matanea, s'ha riet de nou l'es. Set
Iluita.
Lluitem
per
la
independencia
l'Exércit
de
Terra
sobre
la
de les entrevjstes, es fa destacar
Manante afirma que França havia es- conseqüències darle."
oficials tenien aquella virtut tan
d'Espanyit; 1 al servei d'aquesta causa tat constantment enganyada en la popectacle infernal de la guerra, que, en elque es zefereix e les relaEl diputat Descbizeaux, lamernant especial de la diplomäeia, de la
cap sacrifici no pot semblar-nos ex- lítica de no intervenció d'Eßpanya. El
mobilització
que han sofert uns pobles mentre cione itaee-britäniques, res no ha ya ne
cessiu. Vincular els fltis de guerra senyor Plinchon demana que siguin la divisió que es produt a Franca en. buidor i la vaguetat, pur artitit
els altres el contempla ven indi- sensacional a discutir, donat que e.
La Subsecretaria de l' Exercit de a l'avenir immediat de tal o tal concedits cinquanta mOlona mea per Ire els partidaria ¡ eis adversas de
ferents o amb simples lamenta- que informen està globalment i p ar ti l'erra fa pública la nota segiient:
partit, d'aquesta o d'aquesta altea a lea fortificacions de la frontera nord. Munic, declara que ara tols ele fran- de tapies brodats de paraides-acorde del le-cularmentdfips
cesas atan d'acord per a defensar les amables. Chatnberlain, fins ara,
"En virtut de les atribucions cos- organització, podria ocasionar el feascions platenique s , quan no servia d'abril entrats en vigor el 16 de noUn altre diputat d'U. S. la. declara seves amarajes. Demana que el Govern s'ha mantingut en una reserva
d'excusa per a satisfer bailes co- vembre, acorde que, tant de la banaa Cuides al ministre de Defensa Na- trament del nostre frute Linee ha que
el
viatge
del
senyor
Daladier
proes pronunci clarament respecte a les
per l'article primer del decrct de trabar el pas aquell que es trolsi
impenetrable, tan grata a les norbejanees de guanys o criminals Italiana com de la part anglesa, han zional
número 6 del 13 de l'actual (D. O. en potencia d'accelerar el ritme de la clame, sense embute la intangibilitat relacione amb Poterna i amb Rússea,
tingut
neta'.
ja
un
principi
d'aplicació
territorial francesa. Es mustia contrasobretot, respecte a la guerra d'Es- mes diplomàtiques tradicionala,
egoismes.
vietbria.
leo
número
16)
la
mobilització
per
a
En la part d'horltzer necessària, s'ha
ri a 114 Pll if tiell de coalició de les PanYa.
que permeten influir en els desNo hi ha una solidaritat ac- examlnat, com és natpural, certes treballs de fortificació dels ciutanacions, de les quals s'aprofitarien
"França —diu— ha de parlar da- tina dels nobles sense que aqueas
dans
pertanyents
a
les
lleves
de
forces
de
les
mesqüestions de caràcter general 1,
Hitler i Mussolini, sollicita escoria- rament perquè ens trobem en el caß
tive, automàtica,
tiuguin dret a tenir-ne esment. No
¡ lre el primer minis t re brianic ha fet 1916 i mpm, els guate hauran de pre- "TOT EN LA VIDA ESTA SOT- rnent amb la URSS. — Fabra.
de perdre-ho tot. Sigui el que sieh , costa gaire d'endevinar, peala que
del bé..Sí hi tos, els massacres anuló a les estretes relacione que sentar-se als CRIMS respectius, els
• • •
el Govern eres ha de dir aviat com
del
1916
el
dia
27
1
els
del
eens
el
bàrbars,
espantosos que dos paisos
satelicen ondres 1 Parts, de la banda
MES A DELIRES: ESSER-HI
vol &fenal' ele interessos francesos Mussolini ha tractat de seguir utiParle, 17, — A les 930 d'aquest maitaliana s'ha declarat, de la manera dia 28 del corrent. Abrí mateix, 1
litzant la duplicitat, per tal de
per O. C. número eo92 de la maajudats per uns traidora que han
ti ata repres a la Cambra e/ deber a la med¡terränia, que són inseparateixa data i D. O. es disposa la mo- FIDEL, HEUS ACI L'HONOR; de política estrangera amb els discur- bles de la qüestió d'Espanya. La pre- guanyar temps i seguir millorant
ealIet en la baixesa d'obrir la
sencia d'italians a les Baleare es in. les posicions que li permetin la
bilització total dels ciutadans pertaS ea dei radical Mar g aine 1 del dipunyent, a les lleves del 1918 1 1917, NEGLIGIR-LOS, HEUS ACI LA tal Desch¡zeaux, de la Unió socialista tolerable."
porta
poi
- a als lladres de la pròpia pàrealització dele scus ulteriors deels quals hauran de concentrar-se als
La sessió és suspesa a les 111.1
han realitzat damunt de la
republicana.
CRIM els dies eü del present els
represa a les tres de la tarda, prenent signis. Folla com són, aquests deEl senyor Margajne exposa el ca- la paraula el demòcrata popular ca- signis, serien tal regada realitzaneetra terra, que no causa cap
VERGONYA." — Ciceró.
del 1918, i el 31 els del 1917.
Les mobilitzacions anteriorment
tòlic Pezet. — A. E.
bles si els seus interlocutors prosgreuge a ningú amb la sera roanunciades seran d'acord ami) les
seguien aquest se arriscat de
luntat increbantable d'ésser lliu- El Consell segueix adopfant normes que determina l'O. C. núLA
REUNIO
DEL
SENAT
Sr. Seeratari deis "ludes de int PUBLICITÁT”
consentir l'engaay, rar seria això,
961 de 13 del present mes
>DISCURS DEL, PRESIDENT,
re, no s'haurien produit impune- mesures encaminades a fer mero
consentir l'engany, comedir el me(1). O. número 14).
Cafalunya,
64,
pret.
...
Rambla de
M. JEANNENEY
ment. Mis que aquesta solidaritat,
nor crèdit a la paraula de qui ja
Per O, C, número 1.903 de la mafront a les necessitats
París, 57. — El president del Se- tú sobrerament demostrat que no
existeix la dels interessos i els
teixa data i D. O. es disposa lambe
En
actuals
nat, senyor Jeanneney, elegit per li ve d'una deslleialtat en les seres
mobilització de beta els ciutadans
;goismes. I és trist de pensar que Sosa ta presidencia del senyor Cola - la
setena regada, ha pronuncias avui
enes per al treball fina a so anea
a
viu
t
l'esque
i
panys e a reunir-se ante a lea sis de dedal, que no haguessin estas o siel sera discurs protocollari, en el (vial relacions.
alli> que no haurà aconsegu
la tarda, el Govern de Catalunya. La guin mobilitzats, qualsevol que sigui
ha recordat l'alarma de setembre
No creiem que so'us exigeixi
de
justicia,
el
respecte
a
les
perit
es compromet a satisfer als «Amiesdf LA PUBLiorrAT” Ulla
reunió va acabar a les vuit . El senyor llar professió, sernpre que no estipassat, alarma que es repeteix ara.
dels principia Antoni Marta sbert, conaeller de Go. guin ocupades d'una manera perma"En una Eutopa — ha dit el senyor gaire més dolor a nosaltres per a
vernaei i Assistència Social, va fa- nent en indústries de guerre, queJeanneney — on de vint anys eneä convèncer-se d'aquesta veritat que
pesadas, /a qual sera destinada
guata mensual ele
indeclinables que homes i pobles cilitar laó referencia
verbas següent:
es violen els convenis diplomàtics;
dant a disposici6 de la Inspeccia
en una Europa on la moral es va la nostra tragedia ha fet ja prou
proclamem com a normes de con- "El Come .] ha estat dedicar prin- General d'Enginyers, la qual desigsosteniment
d'aquest
al
cipalment ala informes dela Consellers narä una Comissi r' formada pel persafonsant i les pretensions es fan visible, perquè es correrla el riera
duela, ho hagi d'aconseguir aque- referents a les mesures per a proPausar per drets, i on les persones
sonal que se cita encarregar d'intede
1938
•
lla altra solidaritat pragmitica, veir lea neceasitata dula actual& mo- ressar directament dels Consells Muels Isén i són destruits d'una mane- que un cop esgotada la nostra ea.
nicipal' la presentació dels
ra arroe pels qui disposen de la tor- pachtet de sofrir, la veritat que
Signaturas
tmés imperiosa, perque él mes vi- ments principalment co ela uniera
d'Amistenols Bocial 1 Sanear 1 al date que cregui necessaris per a l'ee e , ¡ no es Y51.1 potser que la pau és nosaltres hem proclamat
s'asá!.
sible, dele interessos materiale, a funcionament deis municipis catalana, xecuci6 dels treballs, 1 ele exoresprecària? França — ha afegit — ha
volgut sempre la pu, 1 ha dona/ demostrar en el dolor d'uns s'e'
A4ryri4 0.auceet.u.u..e.t.
l'hora que l'incendi a.nenaea pro- afeetata per a msbei Lactó Le la me- tate Consells municipals es taran
jor par, de a son renaLlera 1 funcio- responsables directament de la falta'
preves d'això, Pera Franca sao tam- tres.
te
pagar-se o que 'ela" egv.u9f co- naria, aprotaat diversos Decrete dels d'incorporada al treball dele cua,be que els seus interessos no ea ¿eguata ea donarä comiste oportunament. dass afectate per aquesta órdre,a.
tensen ebeedimate-1os, 2
g,
• 4i NPZI
Ñeeß4oieetn..
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Un “Bornier" abatut ahir en
el eel de Barcelona

De "Polltlea"

La sessio de la Cambra

Reunió del Royera
de Catalunya

•

PUBLICITAT
AMI

CRONICA BARCELONINA
esteralitat de Catalunya
PREUDENCIA. — Continuen
bent-se al Departiment de Presinernbroses adhesions al Free gompanys i al Govern 4e la
Creleralitat. H e u•vos ac t una insta de
!efIrintes darrerament rebufa:
•Vpstll Municipal de Valencia;
brees Taller Cenal, Madrid; Sindit Hosteleria de Madrid; Front
9pplar Provincial de Valencia; Deció del Partit Socialista lindat de Catalunya a Madrid; Llar del
ombatent Català de Madrid; Con rtrovincial del Socors Roig Inraacional a Almeria; Front Poducle Jaén; Joventut Unió Repuodaa de Madrid; Societat Ebenistes
e Madrid; Buró Provincial siel Part Comunista de Jaén, alcalde de
ag ítala, de mis a mes, diversos
a i comissaris de tropes gae ilota en diversos fronts de la Pensute.
:Pote a., uests telegrahits tón nxit
xpressius, i en tots ells sin reiterats
s sentiments de solidaritat dels que
trameten amb el poble catete.
SUBSECRETARIA DE LA PRFa
ZDENCIA. — El senyor Martí
ontet treballa ahir al mati al seu
espatx oficial, despatxant nombroissims afers de tràmit. Rebé, entre
Itres, la visita del diputat senyor
mira i Virgili.
CONSELLERIA DE GOVERACIO I ASSISTENCIA SOCIAL.
El conseller de Governació i Astiricia Social, senyor Sbert. des" ahie al mati amb el director
general d'Assistincia Social. senyor
ot; amb el director general de Satat, senyor Sauret, j passà la resta
1 matí a la Comissaria d'Assistinte als Refugiats.
CONSELLERIA D'ECONOMIA.
El Consell General de les Indas-

tries Agrícoles i Alimentarles prega
amb urgencia la presentació, de deu
a ama del mati, a les ataca oficines,
Avinguda del 14 d'Abril, 439, principal primera, de tots el, nombres
pertanyents a Consells d'Empresa
de les Indústries Agríenles i Alirnentäries de les comarques evacuades i
que accidentalment es trobin a Barcelona, tant d'empresas concctivitzades com d'agrupaments. per un afer
que els interessa.
CONSELLERIA D' AGRICULTURA. — Ahir al migdia el conseIler d'Agricultura rebi, entre altrcs,
la visita de la Junta Municipal Agraria d'Alella: una comissió de la rederació de Sihdicals Agricoles de
Mantesa; president del o Sindical
Agrícola de Terrassa: senyor Ermengol, president de la F. S. A. G.
de Barcelona: Mas Pecera, director
de la Caixa Central de Crèdit Agricola; Eduard Sanó, cap del Servei
Tècnic d'Agricultura.

12EN SF Nv A MENT
CLUB FERIEN! I D'ESPORTS
(81CCIO CULTURAL)

Aquesta secad ha organitzat un cana
set de Cata* gratuie per a les aseociedes i amh matricula de deU pessetes
per a les no associades. InserIpcions,
cada din, de quarre a set, a l'es'atge,
Av, 1 1 d'Abril, -in primer.

NOTES MILITARS
IOTA ESPANYA S'ADHEREIX
A L'EXERCIT DE t'un

El cap 1 el comisan i de l'Exercit de
l'Est %enea rebent constanlment te le
la formidable oc.-gramesd'h:6p
meció que aquest Exercit esta portant
Lene durant les terribles escamosos
-.: erd dels Exercits invasora.
rao=
clina
Entre els al:lomeo:wat rebuts hl ha els
.•
la U. O. T. de
FRONTO TX1K I - AL Al següents: Obrera decivil
de Valencia;
Madrid; governador
Mutilats de Uuerra de Madrid; Clínica
e, A y o], tarda, a les 11.30:
•
número 3 de l'Exèrcit de Llevant; coLUIS missaris de l'Exèrcit d'Extremadura,
contra
Edmond Domfoguez, comissari-inspector de l'Exarrit del Centre.
SAMARIO - MARI
no In ha funo16.
1.1

EL TEATRE
UN A OBRA NOVA
DE RAMOS VINYES
Reman Vinyes. el notable dramaturg, estrenare el direndres vinent
al Teatre Català de la Comadia una
obra en tres aetes, titulada "Fum sobre el teulat".
Totes les referencies que es Disten
d'aquesta noca producid de Vinyes
són immillorables, I la sera estrena
ha des.retllat expectació en el nostre
ambient hieran t i teatral.
Interpretaran les principals figures
de "Tm sobre el teulat" Enric
Borras, Maria Vila , Laura Bover i
Pepeta Forners, i cha encarregat de
pintar el decorat Ramos Sabater.

JFRONTO NOVETATS.,.':
Aval, larde, a lea 3'1 o , a Pela
ISSUSe MEAR
contra
SARASUA H - BLERNER
Detalle per carien.

Gu:gpirrnt

C ATS

1i11110 Anbau, 5

EXPOSICIONS D'ART

Sala Busquets

* ‘,Daidtgau vend re
ale voetree mobles a bon

Pintura i escultura dels primers dels nostres artistes con-

peso?
DIrIglu-ros a

temporanis

Hotel de Votas

LA PINACOTECA

PELATO, & Telèfon 14370
Paguem
EL SEU VALOR ACTUAL

Puses de Onda, U
EXPOSICIO COL-LICTIVA DELS
MILLORI PINTORII SIODERNI
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' A FERRER-BATLLES

GOVLI-G
MINISTERI DE TREBALL. — El
ministre de Treball, cenyor Moix, relee la visita del scnyor Josep Rosa
del Comide General de /a Indústria
Tata. de Sabadell.
Desprie dedica algun temps al despatx amb els dircelars rtiera's de
Trebali i Assistencla Social.
Amb aquest traetä, detingudament,
del problema deis refugials, arribant
a conclusions resolutóries de les natu_
rals dificcltats que la tal qüestió porta aparelladas,
MINISTERI DE LA GOVERNACIO,
El Ministeri de la Governació ha dietat una ordre li rnitant la residencia
en diverses poblacions costertea la
part dispositiva de la qua l diu atx1:
Article primer. — La Direcció General de Seguretat designara les co.
marques o poblacions propendo a la
costa 1 corresponents a la zona de
l'interior, que es considerin cona a
noca de reaidencia reglamentaria.
Articie segon. — Totes les persones
de Inés de catorze anys que hablilla
actualment, o vulguin residir en els
lloros on es condicioni aquest cítelo,
queden obligados a proveir-se de l'oportuna tarja d'autorització que els
cera proporcionada oportunament prr
la Direcció General de Seguretat.
Arlicle tercer. — Solament es con.
cediranautoritzacions de residencia a
aquells que jusidiquin degudament
que per raó del seu treball O interesaos. han d'habitar en els iliaca de residencia reglamentaria, concedint-se a
la resta un termini determinar per a
traslladar el seu domicili.
— A l'objecte d'evitar l'acció proPa gatória de Vespionatge enemic, per
mitjä d'estacions radioelectriques, amb
la repercussió i natural alarma en la
població civil de Catalunya, el Mi n'i s
-tredlaGovncióhtrua
once
diu:
— Es creat el Colltr01 POliCiac de Ridío, que dependr à
d i rectament de la D irecció General de
Seguretat.
Anhele segon. — Les persones 1 enlltats de tata mena, seguin qualseruIla la sera condició carácter, alxi
civils com miiitars, vendran obligats,
sestee excePciói a lliurar en l'improrrogable termini de quatre dies, comp.
tats a partir del de la data de la Publicació d'aquesta ordre a la. Comissaria de Vigilancia del districte on tiaguin el scu domicili, els apareas radio.
receptors que posseeixin. mitjançant
rebut, a l'objecte que si guin Preciotato, efectuada la qua l cosa els seran
'arriata

ELS

TRIBUNALS

Davant els diversos Tribunal; que
funcionen a la nostra Audiencia es
veieren distintes causes cls resultats
de les quals, per als respectius processats, foren eta següents:
Condeninats; Per venda a Prells
abusius: Rossend Abat Abat, tres
mesos d'arrestatnent i lomo pessetes de multa, i Elena Aizpurti Aguirre-hea, 1.000 pessetes.

v‘vIrfflif
Batallo de voluntaris
Havent estat confiada per la Subsecretaria de ¡'Exèrcit de :Terca als
partits política la farmacia de batanons de voluntaris, Unió Democratice de Catalunya comunica als 6CUS
adhcrits i simpatitz.ants que te obertes les llistes d'inscripcia a les seves
oficincs, Rivadeneyra, d, Prmer, de
aleto a una i de quatre a set.
Es recomana als adherits de les
lleves cridades darrcrament que pan'
sin amb tota urgencia pel local del
Parta a les hores esmentades.

36, Boqueria, 38
NOTES SOLTES

Camises, Corbates, Pijames, Pantalons,

* En el ‚oreig efectuat ahir al

Sindiedt de Cecs de Cataluriya sortircn
premiats els següents números de to-

Pescadores, Caçadores, mitges, etc.
PREUS MINIMS
4111•11•11144111~nn•••n••••••nn••nn•••n•••n•n••n••n•••••••n••n••nn••••••••n

tesles series: amb 6150 peeetes ‘ el
201, i amb 730 pessctes el 001, 101,
aot, -lot, 561, 601, 701, 801 i un.

ELS ESPECTACLES
PUBLI CINENLA. — Papera al

ESPLAL — La blen amada.

FUNCIONS PER A AVIJI
Tarda, 4 1 30. • Nil, 510
BARCELONA. — Tarda 1 nit:
"Sócrates y ComDanla".
CATALA DE LA COMEDIA. —
Taras I "La bona gent"
Cato /SED pOMPERA (Greda).
Tarda: Reposició de "CS.
sale y eras". Nit: ttuno

10d0 el munan cazando tigres vivos. Dibujo. Tema'.
ASCASO. — Te amare siempre, Muchacha Irresistible.
Vagabundo a la fuerza.
ASTORI.A. — Canelón de juventud. Documenta'. Guerrilleros.
AVENIDA. — ann y en Caco'
Cia. Marinos en tierra. Sven-

Caras falsas.
EXCELS1OR. — Escaman). Un
vals para ti. Una aventura
en Túnez. Documerdal,
EDEN. La verdadera rel!.
(idea. La NOZ del desierto.
Nada significa el amero.
do. Cómica. Dlbulo. Hampa
aavraStO. — Audaz ante to'

Tarda . "La DIDa
de oro'. Miti "Los Msa.
Mabita".
RAU. — 'larda 1 ea: Grans
programes de s'arietes I
Cire.
PATINE:10N. — Tarda: "En
un burro tres baturros. Oil:
"El genio alegre".
'MI It. — acial la resista
'•Reses".
TIVOLI. — Tarda . "Los clavetee" 1 "La pateros".
Nit: "La du q uesa del Te-

ARNAU. — Piedra riiiiinuta. La
mujer fentestlea. La tequi-

FRANCISCO FERRER. — MI

ALIANZA. — El calman de
corbeta. marinero con faldas. La tercera alarma. Do•

FOC

TEATRES

ae laueres",

COMIC. —

lurio".

VirTORP, -.- Tarda: "Los
clavetee" 1 "f,a Dolorosa".
"EI enserie".
RoMEA. — Tarde: "Ene/dieta
rusiente". Niti

CINES
Corniola. Interventora de Veosatiaeoleo Pabilo.»
careausui Di Mili
*imana 441 14 al U de eme
DUALIDADES. —Espina el
Noticiarlo Nacional. Per
o el muratIo.-intmuns.
arma erle, wrol. V 01•
— Ear.r.f.3 al die
Nacional Per /O.
*AMBO. 1 e liebre Y
gl lobo lees.
piratas Mie•
nao

dia. Noticiarlo Nacional, Por

gell.

Le celda de los condenaus.

alUNDIAL. — Vivamos sie nuc
vo. Sanen e bija, La calle.
NEW-YORK. — La dama dei
boutevard. memo millón.
Zombie.
oDEON. — Destrucción del
hampa. Secretos. Que calamidad.
pA
P.ALACE. — d'ara a•
tal. Dr. Arrowsmilen, Lato-

peún Narices.
VADRO, — asuma tiente ai
dorarla.
sol. Noches de BroadwaY.
FEMINA. — La Mujer y la
Muchachas de hoy.
guerra.

PRINUPAL. — Nueatrus amo.
'es. Diablos ei agua, El
neehlau do Rangua.
RAMBLAS. — amor y odio.

esposa la entorna. Claque!'
Dibujo.
NOU. — casa de Rol!.
1. ultima novela. Tratanuenchita. Millones de Breaster.
lo del Dr. (Jaleen, Dibujo.
MielLeY y el gigante. Peral.» cara y . — ESpall n al dls. Noeumental. Mulo.
tos
monstruos.
so
de
Irre.
ARENAS. — Muchacha
ticlailo Nacional. Por todo
¡ l'ale. Tertulia de Tersa. FRECOLI y TRIARON. — Doc•
el mundo. cómica y docu•
tor arrwsmiteb. Secretos.
crin. arinctpe de medianoinep
ta/. Dibujo.
una
noria.
y
medio mala
che.
SPLENDID.
— 141 crucero Po•
peBOSQUE. — TrIpuIadles de/ GOTA. — La noche del
leilkin y UD silo de guerra.
avión,
La
dama
del
cado.
•
Sed de renombre.
.
~Magos
es la selva. NO.
tosta de su honor. DI•
mica. Dibuja
hiela de corazón.
Mijo.
BOIIEME. — La juventud de
SELLO'.
—
El carnet del Par.
Maximo. Principia encanta- MIS PARE. — NO me dales.
¡Ido. Aun y y los certeros.
Burlados de Florencia. sa•
dor. Cómica. Dibujo.
La
talunneca
so casa.
Mdrang.
BROADWAY. — Dos ea uno.
MIJO.
La pequena timadora. anny INTIM. — Loen de verano. SMAHT. — El convIdaao de
La mascara dei otra. »Iba
y loll aneto,.
piedra. Inda la héroes. Lud
lo. Que pa g ue el atablo
CAPITOL, — LIJCe.5 de le eld.
relea del amor,
dad. rd pan rfUealro de ca. EURSAAL.— El profesor mar. SPfuNG.
— L a sida do Co.
tok. La muier v le forres
da dls. Dibujo.
cume v111. La llamada de la
heTorete
CATALUNYA. —
verba.
Qui
calamidad.
rido. Tenorios Y ladrones. LATF/TANA. — turna de se. TETIAN y NURIA.
Cali
res. Sombras dei presIdio.
i.erritea. DIU».
Tarar/ me hamo. El testaCA.
El
seloräbLe
embustero.
CINEMAS. — Ruta tmeerle
Inep to del doctor Gulden.
mira Doeureental
sicote y as virtud. Cómica.
Dibuie.
CONDAL. — Cl e ne:Ir/ad° de
piedra la Medalla. III
herbere de Sevilla.
CHILE. — PrInelpe de Arcadia. Teodore CoMIDIMIL
1. 1 poca no quiere hilos.
MAMUT' — La llamada de
!a selva. Nerhe
Ameren'.
DIORAMA y ROYAL — A II
'cubre de loe Muelles.
• celautial. Dama del bou.

temo.

MiartaM)

roi•rrIll n ros

abril. a Documental DlbuJO
TRIUNFO. — Aurora de Pa.
rte. o.letze..Valset de enQu , dre

Volee; del Neo, rubio°
g etitornt.. — El diputado
del lialtlee. Vivamos de ose
entlo.
y o Raffe,.
MONUMENTAL. — Toda uno VoLGA. — La eeloa de los
rOlianad03. Ctrealo roja.
Mujer. 14 ralle Yaisaa del,
Tres rabaneros de frac,
MfRIA. — r.sbellero d . I Fo. vIOTOftla. — La fallo. 1.4
vida privada de Enrique
Iles La ¡Macera del non
VIII. Edad de adiar.
POderevo Bianual
MISTRAL. — la llamada de WALEYRIA. — Baby. La FMmmida r1.3 ml marido. Amor
13 letra Oran ateaccion
sobre ruedas.
Uta noche e nioto.

caLPUBLICA

AMERICA EN PEU

Cap a la constitució
d'un eix Nord-Sud, Rio
Janeiro-Washington

DARRERA HORA

Article tercer. — Sota ;a sera mis
estreta responsabilitat els porters de
les cases donaran compte a les Conossanies deis apareas radio-receptors que
posseeixin els estadatas dels ¡inmobles El Sr. Prieto es rebut arieu
respectius, eurant, Si mas no, del cono- d'Ame, ca omb grans motupament de l'obl¡gació Imposada als
lestacions d'acinesia a la
veins.
Artiele quart. — Ala infractors de
Repúbiica
tot el clia• posat en la present ordre, eis
Vviashing.un,
17. — b anuncia oii, diu Léon B1um
seran exigidos les responsabilitats
Paris, 17. — Lasessló de la Cambra
consegüents, sometent-los a aquest cialment que el Vresident Roosevelt
El debat continuare el di1ens v i ha
intittat
cl
liiiihiuirc
d'Aters
Esefccte als Tabunais Especials de aliarha estat dedicada a la pellica inter- nent, — Fabra.
trangers del Brasil, senyor Aranna, nacional.
• . •
dia.
El primer que ha fet tio de a parauAraele caique. — Els agents de Van- per tal de traslladar-se a WashingParts, 17. — Als peicadissOs de la
toritat j ciutadanc en general san obli- ton, a ¡'objecte d'examinar els dife- la ha estar el radical ethore, ei qual cambra era vivament comentada la
gata, sota la cera mas estricta respon- renfs problemes que interessen als s'ha. pronunciat per l'obertura de la conuoversia Blum-Fnandin ¿'aquesta
sabilitat a cooperar activament al Eslats Units i al Brasil. El senyor frontera espanyola. Després ha, ex- tarda.
compliment de tot alió disposat en els Aranha co traslladarà a Washington pressat reveo tnquietuda Ortvant
Segens sembla. dues ordrps del dia
en els primen dies d'abril.
cenes campanyes alemanyes contra la seran presentades a, Oral' dl ciearriates precedents.
Segun, informacions brasilerc,s, cl Unió Soviética.
PRESIDENCIA DEL CONSELL. —
bat.
La primera, presentada . ppti
Parla a eontinuació Flandin, Cl qua, socialistas. reclamare l'obertura Mi.
Ha estat prorrogar per 30 dies mes ministre d'Afers Estrangers de Rio
Janeiro
estudiará
la
possibilitat
de
després
d'haver
destacat
la
voluntad
l'estat d'alarma, que fou deelarat per
media a dp tu frontera eepanyola.
crear un eix Rio Janeiro - Washing- de pau de FranNa, es pronuncia contra
Decret de 16 de febrer del 1936.
ton, per tal d'oposar-se a les hilen- el suggeriment del diput at Kerillis re- La segona s'era presentada Peis mena.
— Ha estat dictat un Decret d ts- vencions
de la majorla i molt probabl_
de l'estrangcr en la politice fieren' a una reunió de les nacions brps
ment per diputsta radicas i estira
nosan t que durant l'abséncia del mi- d'ambdues Ameriques. L'eix
Brasil- amerlcanes per les ambiciona &erina- d'acord amb les teories del Govana,
Mstre d'Esiag, s'encarregui del &e- Nord-América seria la
base d'una nigua. Afegeix que França ha oc
pata de la cartera del da Departa- unió de la mejoría dels pelaos
es desconeixen les intencions
ame- pensar en ella meretriz i no apartar- si be
ment Ministerial. el President del Con_ ricana, —
se de le, política de eollaboració amb sobre el text quesera acude
A.
E,
seil de M i nistres, senyor Juan Negrin
la
votad()
de la Cambra.—Fabra.
EL TRIOMFAL VIATGE DEL la Gran Bretanya, Després de refeLópez.
rir-se a la situació de l'Europa CenSENYOR
PRIETO
PER
— Per 'la Presidencia del Consell
tral, afirma que els propòsits d'AteAMERICA
de Ministres ha estat dictada una ormanya respecte Ireraina no sin de 1 a- FELICITACIO DEL CAP DEL GO211 Ministeri d'Estat elia rebut una cil reali tzació. Censura les pretendre circular sobre el control d'autoVERN A GARCIA MORENO
móbils i personal civil a la zona ¿'se- informada relativa al gas perCali sions italianes i assegura que en cas
El Prcsident del Consell i ministre
(República de Colombia) del senyor de conflicto les probabili l ats de poca
ció dels E'xercits.
Segons la di:a ordre, en el successiu Indalecio Prieto, ambaixador extra- resistencia de certs règims actuarien de Defensa, doctor Negodn, ha adreeat
tots els salconduits que s'hagin d'ex- ordinari de la nació per a la presa a favor de Frenes. En referir-se a ES- a Vhcroie antitanquista García Morepedir per a circular per la dita zona de possessió del President electe de panya ¡ preconitzar el mantenimen i de no la següent carta de felicitació:
"Barcelona, n enero 1930. — Sehar
República de Xile, senyor Aguirre la politice de no Intervenció, Flandin
seran expedits per l'Estat Major de la
Zarria.
don Celestino Garcia Moreno, cabo de
Os vigorosament preteSt at Pels section
Fetal-ea de Terra a la regló oriental
Ami)
el
fi
de
la
IX Brigada. — Mi querido amigo:
saludar el senyor d'esquerra de la Cambra aisló l'in¡ pel del Grup d'Exèrcits de La Cen- Prieto acudí
a Cali el ministre d'Es- dueix a acabar repidamen la sera in- Me complace testimoniarle mi mas
tral , fixant-se el termini de validase p
efusiva felicitación por su berotamo
a Bogotá, senyor Rafel tierna. tervenció.
d'aquella que sera !'estrictament in- a anyr
companyat de la SeVa esp osa i
al enfrentarse con tres tanques, desd ispensable per a la COMISSid que hagi
del
ES «inca:teja la parau la a Léon
trozändolos 3- hacer prisioneros a Va
secretari
de
la
Legació,
senyor
Vend'exereir-se.
Slum, el qual comença dient que sein. tripulantes.
tosa.
pre ha considerat el Govern republice,
ES calas ¿'Exercit Grup d'Exerc¡ts,
A cei pari l'avió, en el
Su hazafia robustece mi convicción
podran concedir salconduits al perso- senyor Prieto rcalitzata el qual el espanyol com Govern regular de que el valor humano elevado al
seu
viatd'Espanya. Referint-se a la No In- nivel de sublime sentimiento patriónal militar que ¿'ello depengui. Els ge, tres quars d'hora.
empleats 1 funcionario dels diversos
A la dita ciutat els elements sim- tervenció diu que signif.cava tan solo. tico basta para vencer a las maquinas
que Franga no intervindria per a ajuMinisterio, aixi com el personal direc- patitzants de la causa
del Poble es - dar un regona a condició que e:5 Es- de guerra.
tiu de les orgenlizacions mitifiques o panyol organitzaren des de molt
Me siento orgulloso de consignar
d'hoteta totalitaris s'abstinguessin,' al. seu
sindlcals, /tatuan d'anar també pro- ra manifestacions
q ue reeorrie n e/1 toro, d'intervenir per tal d'afaror públicamente su ejemplo y de mani;Tics del saleonduit corresponent, si principals carrero de
festarle la gratitud de la República,
la poblarla por- el
triorrif Blues recorda que per en tanto le sean discernidas las recomsalan de trasladar a la zona, d'acció tant grans cartells amb retrats dels
espai d'un any l mig Frenes ha prac- pensas a que se ha hecho usted acreedels Exercits, si han d'exercir alguna senyors Aza5a Negrin,
del
general
ticat q leialment la No Intervenció,
maleza o visitar el front en cireums- Miaja. de la
dor. — Le saluda afectuosamente,
"Pasionaria" ; d'altres
/ancles convenients.
figures r epresentatives de la Repú- que el 1937 FranNa i Anglaterra s'es- Juan Negrin."
uir
la
prometenaconseg
Per
!ornaren
— El doctor Negrin rebé ahlr, al blica espanyola.
seu despatx, la visita del representant
Ela mandestants es dirigiren a ça d'abstenció
Pera—afegelx—per una force monosdiplomada de la Remita:Ce Francesa l'aeriport, no obstant trobar-seactuest
l'Extrem Orient
M. Jules Henry.
truos a de costura, s'arribà a considea molta distancia de la poblaci
ó.
La conferencia de totes dues persoUna vegada a raeradrom els ma- rar coro a natural la intervenció ita.LA
nartats fou molt extensa i transcor- nifestants es desplegaren amb llurs liana en eis exercits de Franco, la
regué en termes d'extremada cordia- pancartas i banderes, també hi qual cosa Es una tromuitat.
RESPOSTA
D
Aquestes paraules del líder socialislitat.
acudí l'alcalde de la ciutat, el secretar) del Govern i altres elements re- ta provoquen grans aplaudiments en
tots
ala sectors de l'esquerra.
presentatius de les organitzacions
Blues protesta contra els procedisindical, i agrupacions espanyoles.
En arribar l'avió, tant el senyor ments italiano 1 diu que resulta mona.
1
Prieto cont el general Herrera foren trutós sul mateix constatar com is
objeate d'entusiàstiques manifesta- considerat com un servei a la pau del
Toquio, 17. — Per be que amb
cions, i els recent arribats saludaren món el fet que Italia pugui consentir natural reserva del cas, ha pogut sa(Ve de at primera pagina.)
la retirada des seus soldats d'Es Pa ber-se l'esperit de la nota que el Goels allá' presenta
enviats en violació de-nya,"soldt ruin de Toouio adreeara a Londres i
El senyor Prieto i el general HerUNA ENTREVISTA
rete hagueren de signar nombrosos tots eis compromisos contrets".
a Washington, en contestaci6a les que
DALADIER-BONN F,T
autògrafs. També Ilegiren Cables reEn; a conzinuació que si Pocha ha rebut dels respectius Governs:
Paris, 17, — Immedialament a la buts des de distints indrets del país. creare en que denle la politici, de
En primer lloc el Jara sembla que
sera arribada, procedent de Ginebra, El senyor Prieto dirigí paraules de no intervenció tornes a ¿oree practi- es nega a portar a una Conferencia
el seuyor Bonnet s'ha dirigid a visitar salutació al Govern i al poble de cada honradament, en tornaria a es- internacional els assumptes relacionats
el cap del Govern, amb ei qual ha Colòmbia, i manifeste el seu agrai- ser partidari o Pera no pot admetre amb l'Extrem Orient. Tampoc no esta
celebrat una llarga conferencia. — ment per l'acolliment que se li feia la hipocresia anib que altre Estafo disposat el Govern de Toquio a enabra.
¡ que atribuia a la. Simpatia existent pretenen complir llar; compromisos, trar en negmelacions directes amb lea
EL COMETE IN atatNACIONAL SO- Co aquel( país per la Causa epa- mentre es vol que Franca complei- potencies interessades, si no ie amb
nyola.
xi els seus amb lleialtat,
l'acceptació anticipada del compromis
CIALISTA DEMANA LAUT DECIPer últim el senyor Prieto acoAcaba dient que els Governs fran- (ron alliberament total de les races
DIT A LA REPUBLICA
ntiadà assistents, 1 es dirigí a eès anglès han de denunciar els orientals, rejanOant labolieló de VesBrusselles, 17. — S'ha reunit el Co- l'avió entre lea forres que hi havia acords de no intervencia o cenyir tatut semi-colonial de Xina; reconetmité Internacional Socialista, aprovant concentrados per a retre-li honoro i les seres conduqtes respectives a rement de la 'libertar de residencia;
una meció en la qual es demana )a prestar el necessari servei (Vordre, les dalires nacions signants del pac- llibertat comercial, liquidad() dels
111UTe exportació 1 transit d'armes des- forres que no foren les que menys te, i aistô . és el que la Carubra ha de tuals blocs econemics 1 supressió
barrenes duaneres; distribución equIexterioritzaren llur entusiasme dintre determinar,
tinades al Govern espanyol i
tativa dels recursos per lliure ames a
als pobles més direetament amenaeats la necessäria disciplina,
Es
Blues
final
del
discurs
de
El
a causa de l'agressió nalo-alemanya a
Per encarree del senyor Prieto, i acollit anal> perllongats aplaudiments les matèries 1 als productes necessario
per a la defensa nacional. — Fabra.
Espan,ya. Ea dit acord acaba amb davant la inipossibilitat de contestar per l'esquerra.
aquestes parau'es: "Tot, absolutament les nombrases catites. cables i teleParla de nou Flandin, per tal de UN DESTRUCTOR ANGLES ALL!.
I en per a :a República espanyola." — grames que se ib dirigiren, la oremBERA UN VALXELL XLSES
abra.
os ha hagut de fer-se tessei de la maniiestar que agracia a Blues els
APRESAT PELS JAPONESOS
seus clara conceptes, i repeteix, esgratitud
sentida
pels
ilustre3vialMES TROPES ITALIANES A LA
de la
Londres, 1 7. — S'anuncia de gong.
gens. la presineia dels qua/es 'Ami- broncat per diversos sectors
FRONTERA AMB LA SOMALIA
rica lua desprtat tan ernocidfiali pre- Cambra, les seres leerles de _mente- Kong que el destructor angles "Thaultranea
de
la
politica
de
niment
a
net"
ha donar cava a un mire/1 ja-'
FRANChSA
ces d'amor a Es a an Ya no intervenció a Espanya. S'ave. a pones que hacia apre-sat un Taizell
Lugano, 17. — Informacions finereconèixer que l'actuada italiana en /Inés. El destructor anales ha obligat
dignes asseguren que han estat enviats
la guerra espanyola pot ésser consi- el visiten japonés a alliberar el ratior
a la fronteres de la Sometía francesa,
cono "un crin". pecó frisiala tripulada libelos. -- A. E.
El Consell de la Societtt de derada
nous reforços de tropes ilatianes , de
teix en que Franca no pot variar la
matera' de guerra,
sera posició.
les Nicions
Segons informacions procedents de
Després fa tis de la parauta el diDjibuti, els italiana segueixen allisputat Taitlinger. ¡ el seu discuto protant soldats entre les tripas d'Abisalcontinues protestes, per la <piel
voca
nia. — A, E.
El senyor Alvarez del cosa results
brerfssim. Entre les reus
ITALIA VOL TREURE PETROLI
de protesta se'n sent unt que cualiROMANIA AMB UNA PIPE-LINE Yayo parlarà
fica
l'orador
drettota de "Venut a
una
Franco".
Roma, 17. — El projecto de la ins.
El socialisa Thielas, que parla a A
talleció d'una "plper-line tt que conficontinuació, es mostra inquiet per la
gis a Fiume el petroli des de Reinante,
Ginebra, 17. — Aquest matt no s'ha presencia de !orees militare italianes a
és motiu en l'actualitat de negocia- reunit el Consell de la Societat de les
Espany a i demsna a França que decions entre dos grups industrials
Nacions. En la sessió de la tarda, que nunca les ambicions d'hegemonia exisromanesos,
ha començat a les cinc, s'han exami- tent al món soto. la denominació arnEin dlaris, en donar aquesta noti-cia nat especialment ets informes relatius
t oportunista d'anticomunisme.
l'adrittnistració de la Societat de les blgua
diuen que allrcs geatióna reaRADIOS PIANOS, RELLOTUES
a anervenció del comunista Bunte
litzant actualment enre Indusrials da- Nacions. S'ha presentat una qtles'ió
tanca el debat. L'orador invita el CeoMAQUINES
lians ¡ polonesos, encaminarles a con- d'ordre ponle amb la. pet¡eió d'assis- vern a prendre amb urgencia les meD'ESGRIME
cretar un acord pel Qual el petroli tencia a Xina, inscrita en l'ordre de sures que s'imposen davant l'ofensivo
CAIXES
DE
CABALS
seria refluat a Triste o a Fume. — dia del Comen
de Franco contra Catalunya 1 demana
DESPATXOS ARXTVADORS
Pebre.
Al marge de la sessió del Consell Que s'obra immediatament la frontera
NOBLES DE TOTA MENA
la Socielat de les Nacions siso ocu- per a. permetre a' Govern reppublica
-417—
pat de la qüestió de Danzic sembla dEspanya que Pa procuri clomitiali>
OOSPITAL 101, bol. Teléf. 18694
que co decidirk la permanencia a DanCooperativa de consum per sic del comissari de la Societat de les per a assegurar 'a defensa del pata
Raciono.
als obrers de Premsa
Aviar co plantejarä ciavant del ConS'adverteix als s•cis d'aquesta se I el problema espanyol amb noves
Llegiu
Capperativa que cls correspongui discussions. El ministre d'Estat de la
República espanyola, senyor Alvarez
comprar el; dilluns, dijous i
dres, que avui, dimccres, de nou a del Vayo, té la infancia, amb ocasió
dos quarts d'una, poden pasmar a de la discussió de l'informe re i ejti als
recollir un quilo de taronges. Es fa bombardeigs de elutats ()berrea lupapresent que de no recollir-les avui. nyoles, d'exposar un quedre de la sttuació rneral — A. E
passara cl

A LA CAMBRA FRANCESA

"El Govern republicà, dude
Govern regular d'Empanya"

EL QUE SERA
E VI
QU'O A LES NO,
TES DE LONDRES
WASHINGTON

Espanya en
el tauler

ei
próxima sessio
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EL COMITE EXEOUTIU DEL

c.

A.

Les adicione P. A. C. presenten la nova no% ella del gran escritor,
amje de fa DoStra Patria

Elya Ehreambursr

• C. 1.

fenl-so reas?, de los dificullals en què avui es troben muta
la nocebsilat d'evacuar, fa at iinint a les eves DELEGACIONS
foranai., C.A.D. C. I. de Tarragona, cona també a tots els trebelladora mercatalls, que poden ingressar Ilurs fills a la Cotenia PERRF,N A1,VARb3, de Llinars del Valles, on serun degudainent ates)». Per la goal rosa ral que passin per la Secretaria del COMITE D'AJUT AL4 ISFANTS (Rambla de Jeuine
Comte, 25), cada'día, de 4 a d de la larda.
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l'asada en ele mes interessants episodi o de la ',ostra guerra
d'independencia
Preu; DEU PESSETES
Le senda als quioscos de l'Estrella, Itaca de s ^nda P. At C. O. D.
i altres llocs de senda de literatura cot.foroporania
Comandes a: P.A.O.O.D. Diagonal, 111111.-Tel. 714114.. BAIIDELOggE

