Dijous, 19

ABORIAMIENTg
mames liaima Portaaaa tranen Ice 24
conven1 poma
se
Weelona, ;pm.,
..„.. „,. ..• 7 mea
amainan 1 retraen de la Repabllea.
.Mtres Paises, Id.
• 80
pum IMATtS08 1 NOTICIES

'Palana

aNtsaig la 1 nEaarsats senas Tantea

de

gener

del 1939

lj

LA PUBLICITAT
REDACCIO:
MARIA FOSE, ii 39 TELEFON 19603

BARCELONA

el que cal

passi el que
vulgul

ALM IN ISTRACIÓ
RAMBLA CATALUNTA, 64 TELF. 79199

LA GUERRA A TOTS ELS FRONTS

ESPANYA EN EL TAULER

NICA I

Fes

E1 debat a la L'Estat Mayor francès mostra gran inquietud davant Continua aferrissada la batalla en ele
fronts de Catalunya, on les nostres forces
Cubra francesa
resisteixen heroicament

sv seatS de les entrevistes de
Roma Mussolini ha fet sa,. ber, per mitjà de la premsa
etítiate i principalment de la
Corresponde
D iplomat ic a , en
In' presa * de la qual hom ende-

flicilteent la mà del duce,
ipiMea «en les mires del feixisme
ititliä respecte a Espanya. 3luss.oASI , no passa per menys que per
victòria rebel, obtinguda la
uta
,
(piel Ii serà molt més planer arran-

la possibilitat d'una tercera frontera enemiga
Italia concentra tropes a la frontera de Tunis
L'exquadra francesa surt a vigilar el IllEarroe

demà es decidiria l'actitud del Govern
francen en el problema espanyol
Paria, 15. — Li diseussia ä a Cambra continuara miaus i divendreo. L'oPinta es p era amb dtamatic interés les
declaractona del ministre d'4ters Eatrangers. Bonnet. i del Presiden, del
Conecta senyor Lialadier.
A eart una perita minoria representada pel di p utat •faittinger. no
shan manifestat a la Cambra opimons
favorables a Franco, El diputar 1 aittinger representa el dazer reducte
deis filoiranquistes cent per cent.
La qüestió está p lanteiads entre
aq uestes dura solucións: ;Franca ha
de continuar envian t solament queviures i material sanitari a l'Espapya
republicana, o ha d'enviar lambe armes per a ajudar-la torahnent?
A q uesta es la qüestió que la Cambra
inri de resoldre en els pro p ers dies,
i es compran l'interès dramatic d'ar,trestes sessions històriques.
Tata els oradors republicans tan
destacat fina ara que el destt de
Franca es iuga a Espanya . La pressió
feta per Roma demostra als francesos que la Història de França arribare en un moment decisiu dintre saq ues hores. — A. E.
e es
París. 18. — Se gons es diu en certs
cercles p olitice, l'Estat Major francés
ha destacar eh perills terribles Per a
França de la formació d'una tercera
frontera enemiga als Pireneus. També
el ministre de 1aa Guerra i President
del Consell té acuestes nreocupacions,
1 amb ell, segons es dio, cinc ministre, mes radical-socialistes tenen la
mateba
. No obstant, s'observa el Suprem
esforç dels franquistes, Vambaixador
secret del (mal is un conegur diputar
radical-francès de l'ala dreta del p artit. del qual es p arle emir a eventual
agent francès a Burgos. Aquest di putat , sezons s'afirma, ha fet una forta
oress;6 sobre el senvor Bonnet. oretenent , eue. Franco té "boiles disonsicions ' res p ecte a Franca . Aauesta
g estió lambe' l'ha feta el diputat franc e s eso obre diverses personalitats Eran-

A Extremadura, malgrat el ma l temps,

han estat conquistades dues cates
COMUNICAT OFICIAL
FRONT DE CATALUNYA. Atril) la utateixa inteusitat que ea ante.
Mora jornades, ha continuar anal a tots els sector; la intensissima batalla.
Els nostres soldara, amb heroisme, han resistir eis ateas deis invasora E
Corees al seit servel, que a costa demolres balices han aconseguit rectificar
Ilur Urna d'avantguarda a les zones de Ponts i Pont d'Armentera. La lluitai
prosseguelx amb duresa a l'hora de redactar aqueas comunicat.
•
FRONT D'EXTREMADURA. — Les nostres forces han rebutjat els contraatacs enemics 1 han conquistat, a més, brillantment, les cotes 308 al nora
de Valsequillo 1 .590 de Sierra del Torean
El mal temps dificulta les operacions en aquest front,
ALS ALTRES FRONTS. — Sense noticies d'Interés.
AVIACIO. — Avai a la tarda l'aviacid italo-germarrica ha bombardejat
Sitges i VIlanosa 1 la Geltrú, i ha causat xictimes en la poblada

sell Sin= diem: "La Catabre eseal tä refugiara de Talluda reeentment an' comprar armes, 1 arias e pretext de
a mb aran interés aquest dieleg. Ens bats, continuen arnbaut reforeos mi- respectar una no intervenció totalment
m
en el litars italiana ala ports de Trinan. falsa se li nega aquest dret. ¿Es mansa
q ue Iii h a unanimitat
sembla
ar comptes tte França. De moper a dirigir una crida als atipost relatiu al Droveirnent de quería- Els darrers, arribats el descontare i a tard
812et,, el duce vol llibertat d'acció
res i de material ,anitari per a tots comeneaments de gener, han estar glesos 1 als francesas a fi que acabin
amb
aquesta
actitud, en interés de la
a darsa nostra que continuï la no
els espanyols que necessitin aquest dirigits al llarg de la frontera i en
segure t at nacional i de la lliberta?"
est periaidic
afegeix que 'Mialas",
Aqu
intervine.i6 unilateral; que la
Com
en
el
dia d'ahir ola la premg a no lamenta la Delinca. de vigilan- especial cap a l'oasi de Naluth. — sa s'ocupa avui de la Maese() espanyola,
irmitert 'francesa resti tancada,
cia de l'actual Gavera. palitica qae Pebre.
corn
la
primera
1 'a mes urgent que
ha de continuar; pera diu Quina L'ESQUADRA FRANCESA VA A
i que Anglaterra mantingui l'emAnglaterra t Fraile& han de resoldre.
ame la política me continuará.
En
els
cernes
polilics
anglesos se sebarganIent. sobre la tramesa d'arPeVIGILAR LES COSTES DEL
ex-sai dasae radasaru, en ei seu
gueix manifestant viva inquietud daeacrlu que " a s¡Iuamea n la .renínsula. Si les Denlorieale • aaatice ", greu
MARROC
vant
les
amenaces
•
italianes
contra
EL GREU PERILL QUE REPREni menys greu
ció no es mes
eriteies no aceepten aquest proTaló, 18. — Aquest mata entre dos França uu cerr estupor davant l'ea
després sei viatge del senyor Chamtitud
alemanya,
collocant-se
francagrama, si s'oposen al cors inelueber.e:n. eerque les converses de Roma quarts de deu 1 dos guarra d'onze,
SENTARIA PER A FRANÇA EL
comenaris
han sortit d'aquest port les divisions ment al costal d'Italia. Eia
no han arranjat res" .
tribts deis esdevenintents, toparan
"Franea ¡ Anglaterra — afegeix de l'esquadra de la Mediterrània, que de la premsa conservadora son resespetque fina ahir tractaven de deamb la forea indestructible de
TRIONF DELS REBELS
Frossard — han de romandre unida van a realitzar un creuer de dos me- vas,
un èxit inexistent de Chatai dir molt aviat el que cal dir. Franea nos de durada al Ilarg del litoral mar- fen.sar
Fea:Roma-Berlín. A més, Italia
converses
de
Roma.
en
:es
beriain
Anglaterra no poden tenle conflanESPANYOLS
El corresponsal del "Times" a Hmdrinusteiara eis acords de Lonça en les prometences de Mussolini. roquí. — Fabra.
reconeix que -els repupblicans
La matra debilitar en el cas actual es LA PREMSA ITALIANA SEGUEIX dala
dres. Es tracta. cola es veu fäciltenen
grans
reserves
en
homo
i
solaque França no es decideixi a mobilitper Ramont Laurent,
ment, d'un xantage com el que
INSULTANT FRANÇA
ment els falta material de guerra Pczar totes les seves forces, tots els seus
precedí els acords de Manie; però
recursos, per a fabricar aviaras, ¡ que
Londres, 18 (per telèfon).—La prem- sat. lanas avions, — A. E.
diputat per Loire
se.
Anglaterra es negui a comprendre que sa italtiana continua amb els seas ateas
enser mobilització previa i sense
urgent
es
el
servei
militar
obligatori
contra
França,
El
senyor
Alai
Mensagero"
Raymond Laurear,
Londres, 18 (per teldiltaul. — El
discursos abrandats. 3Iussolini tal
d'un exercit per- de Roma insulta avui eis franceses "Manchester Guardian" publica avui
aur formava oart de la delegació
Londres, 18.—El general Gambara,
i que rorganazació
seria
la
millor
garantía
per
al
parant
deis
Neiada nà trobaria una Itàlia disseus
actes
de
manent
cíe bandltLsme, unes notes del seu corresp onsal dial°.
parlamentario franceses que
comesos contra els itaiians de TuniS; niatic insistint amb la g ravera s Que comandant de les tropas italianes a
palo."
ens ha visitar darrerament. ha
posada a complir la primera, ni
"L'Oeucre" escriu 'que: allalgrat actes pels quals els francesos Der a Franca ; Anglaterra té la pre- l'Espanya franquista, ha estar feria
Publicar
a "Le Petit Demacrate"
per
a
escolsnfieie_ntment pacient
l'Impetu d'alguns discursos, es pot Sand o d'hora haurau de pagar els sencia deis italians a la Peninsula. segarla el corresponsal del "Daily Teun cateas articie, del qual
pensar que davant gravetat imme- comptes.
duirn l'essencial:
tar .atab calma i aquieseeneia els
Diu que cada vegada mes l'opina; legraph" a Hendala. Aquest &feria
diata del problema es podre. colar per
Tambe "II Giornale de Italia" pu- d'ambdós paltos s'adona de totes
segima. Tanmateix ell creu poder
una gran majoria una fórmula que blica la carta d'un soldat de l'exérnt ameste,
complicacions: mis que a l'Espanya facciosa i a Italia
"alle arecupar particularment dupugui destacar els interessos vitals de tralla en la qual diu que "aexercit ira. avall diufutures
reeixir. a :base de la por que pume. encara que durant la ha estat prohibida la publicaic6 d'a. rant aquest viatge, de l'aspecte redla seguretat de la seca tercera hit ¡ l'imperi fe l xista a les ordres do
França,
seves
inspirar
a
Frenen
les
giós
del problema espanyol. Vaig ce
guin
peina 2).
frontera la ibertat indispensable 'a Mussolini poden mirar orgullosament
(Passe
questa noticia. — A. E.
lebrar una conferencia a Harce/c
amenaces; compta igualmest amb
cara a cara ele francesos ¡ altres coles comunicano ns mediterrani es . Una
arub
el comissari general de Cunee
fórmula que podria semmar-se a la vards." Tambe els soldats itallans que
la indecisió o la indiferencia d'Anun elt funcionari del Ministeri
votada per Comité Execunu del parta Secan condccoracions franceses gasearaglaterra.
des durant la guerra europea, han re- REUNIO A LA PRESIDENCIA DEL CONSELL Justicia, els quals són catòlics
radical."
nents. També caig tenir interés a viEl maleta • "L'Oeuvre" demana en solt lornar-les al Govern francés.
Es per examinar la situació
sitar Tarragona, on vaig celebrar una
el seu editorial la unitat nacional en
ES
PREPARA
ANGLATERRA?
que crea a Franea l'actitud itallarga entrevista a/1lb el vicari geneaquests moments i una claredat abaoral administrador apostGlic
l'arliana respecte a la guerra d'Esla
dec'aració
davant
la
CamEL
CONSELLER
DEL
MINISTRE
luta en
xidiac
esi, el qual azahava de tornan,
DE DEFENSA PASSIVA RECOMANA
bra.
panya que .s'ha plantejat
del Comen, Lleó
d'una visita pastoral de confirmació.
QUE ES FACIN PROVISIONS
L'ex-presiL'ent
Cumbre francesa un debat sobre
el diumenge passat vaig assistir a
Blum, en el seu editorial de -Le PoDE QUEVIURES I AIGUA
una missa me se celebrava en una
putaire" segueix sostenint que la conpolítica internacional, en el eurs
Londres, 18 (per teleton). — El conde la no intercenció per
casa on els fidels entraven lliurement.
tinua
viOlack.
els
repreja
del qual loen parlat
El darrer aeller del ministre anglés de Defensa
Aq uest sant prelat em va declarar
par t d'Italia no és tolerable.
v i', fer ahir un discurs sorpreeme la nieva visita l'havia commogut
sentants de la majoria dels di y er- A la Cámbra, segons al guna obser- compromis d'Ha ia respecte a la no Passiva
nena Sr Auckland Geddes s'adreça a
intenenció
es
troba
en
record
anglovivament.
totes les mestressee de casa d'Anglas'es sectors política. Tothom ha vadors. l'estora dels partidaria de la
Per raons fàcils d'endevivar no m'és
de
16
d'abril
de
193d.
itaila
i els aconeeiä que procuras fer
d'abandó. adhuc a Esoanca,
pogut apreciarla gravetat de la Política
Es impossibte que Anglaterra accep- terra
Dossible de reportar el detall clo Set
dc mica en mica provisSons de men- Abans
aue eón els partidaria de la política
d'aquest acord, i jar
d'acabar
la
reunió
fou
presentat
entrevistes;
ved) rtiés Dermis de dir
als
reunits
situació; la majoria dels oradors de Chamberlain i de Munic, són una ti tambe la asolanó
i d'aigua, puix que podria ésser que
Franea no pot acceptar-.
q ue el G overn de la República ha fet
en cas de bombardelgs o de peral. pas_
han convingut que l'actitud d'Itä- ininoria.
El
Mari
socialista
ataca
el
senyor
saber
oficialment
a les autoritats rel'heroic caporal Celestí García Moreno
Els oficiosos del Quai d'Orsa y ad- Flandin anomenan l -lo "advocat de la sein dos o tres dies abans les mesuconstitueix una =muga per meten
lig iases el seis desig q ue les esglésies
Que "el dilema és senzill. clar Italia feixista ¡ de.Franco a, destaea: res que el Govern te preses per alitornin
a
ésser
obertes
al culta públic.
comunicacions
les
jpiliere cs i
i seriós; o París i Londres donen a lma la Cambra condemna la vlolació mentar la població civil, no poguessin
En la Presidencia del Cousell se celebrit una reunid a la qual La decisió deoin avui solaniee de la
pear . se plenament a la practica.
aatisfaccia a Roma, q ue vol el triamf de la no intedvenció per part
fragenes a la frontera dels Pire- de
el
doctor
Ncgrin
invita
el
President
de
les
Corts
de
la
República,
senyor
¡agremia
católica,
que
está' facultada
Aquestes observactions, de l otes metie
Frenar,. o les democrácies denunPer a triar el momee que el culte P6fetes en lo moderar, pera tra--re.són MartMez Barrio, i el de la Generalitat, seuyor Lluis Companys.
nena i a la Mediterrània. Hora es- cien la no intervenció, violada per
el
L'Hurnanité"
pregunta
..
a
Péri,
El President del Cousell fen als retinitis uua amplia exposicia de la blichaure de substituir el Privat. gul
es pregunta quina es la situació,
pera ara les declaracions del mi- le, dictadures".
•
president del Cansen si després deis baos
és legalment practicar. T ora els
perquä el Govern hagi de demanar que
La Cambra continuara densa el seu
discursos tan decidits a Córaega es cometan t a ter provisions, àdhuc d'al- situacid militar,
nistre d'Afers Exteriors, M. Bon- debat de p olítica exterior, i la con- scu.s
roe
abaus d'acabar la reunió fou presentat a les personalltats l'ataú- creients de Franga, esteran satisfeted
la
1
a
Taras,
s'inclinare
a
acceptar
DaGovern,
M.
gua,
a
les
cases
partticulars,
des cl caporal de la IX Brigada García Moreno, l'heroic comportaincur del d'a q uest apaivagament.
net> i del cap del
clusió sera la votació d'una resolució. imposició duna Conferencia de:s
Es interessant d'airea- que. en l'Euna resolució
CONSELL DE MINISTRES
qual al front és de tothom conegut. El caporal Carcia Moreno explica xèrcit
ladier, i conèixer el text de la El Gavera acce ptaràCa
m l'abandonam e nt de la segul
Qua
i
sen
republia, cls capellans mobinue
la confian
retat francesa a Hitler 1 a Mussolila sera proesa, ¡ fou afeettrosament felicitar per tots.
A DOWNING STREET
litzats
eón incorporara de dret an
ritaluCid que serie presentada a vo- reiteranadi
nel
prea'tt
resentada Cvobablemen
p
ni.
—
A.
E.
formacions sanitäries i que. segons 1
Londres. 18. — Aquest metí ala
taeg) final dels debats. Respecte dent del g ruo radical - socialis ta . ChiSHA
instruccions
oficials, hi exerceixen 1.
~MIS
A
reunit
el
Govern
anales,
PETIT
BLEU"
dcegrat
de
cherv. Aquesta resolució sera sern- ADHLIC "LE
d' q.uest a resoluciú hom demana blant
funcions d'alt/minera prosa deis soldai.
radiles p recaucione de la policia, que ima la votada • pel Comité
TORNAT ANTIFEIXISTA
i
sense
posa:
que
sigui
clara
la
vigilanpedía
ei
transa,
prop
de
Downlog
cornbatents
o
hospitalitzats.
une,
MADRID
cal-socialista, ¡ demana rà
L'obra d'Alemanya
Entre alftes esglésies. he visitat
París, 18. — El "Pela Bleu", br- Street, nombrases persones s'han maettajvocs. Ho sera? Podrá. ésser .ho I cia del problem a espanvol, denunciant gen
en e' seu nifestat demanant armes per a Espa.
célebre
monestir de Monta
d'extrima
dreta,
cscriu
del
basílica
la intervenció italiana í refermust la
amagar que ei nya.
serrar 1 la catedral de Tarragona.
Caldria per a poder respondre volante, francesa de defensar la in- editoria l: "Es inútil
DAVANT
LA
SITUAUN
TINENT
COROm
es
troba
en
una
faEn el Consell, el senyor Charaberproblema espany
A q uests dos admirables edilicia es tro.
cejegóricament conèixer com és teeritat del seu Ayer'.
Una altra resolució ha estar p re- se critica ¡ domina la situació inter- lain ha exposat els resultara del set! CIO EUROPEA REA- NEL DE L'EXERCIT ben ¡atufes, amb tots eis obiectes de/
cap
del
pel
situació
la
nacional.
El
problema
que
planteja
la
vialge a Roma i ha insiatit en la corapreciada
cutte. i estas perfectament conservats,
sentada Pelo comuniste a . TatnbéI en
ex: (Metió espanyala es presenta en forma dlalitat de les maradestacions organii. PAREIX_ EL TERROeQuina situació des del eunt de
Geern britànic, i hom s'obstina sera presentad a una altra per
FRANCES
A
MADRID
vista exterior. hem trobat a Espanya?
, el nual de dlsjunt,ca anguniosa: o intervenir zades a honor seu.
Presiden,
del
Consell
Bltun
els
medis
governameni
córrer
el
peral
d'una
conflagraeld
ha
exposat
davant
el
Lord
Halifax
Matee en
RISME FEIXISTA Madrid. 18 , — Ha passat uns quanta La veritat m'obliga a dir que als 11114demanara la denancia de la politiea
o no intervenir ; exposar-Se Consell les seves converses a Ginebra
talS'artgleso s a considerar un èxit de intervenció ¡ l'obertura de la ageneral,
d'es a Madrid el „i ient corone., ris d'un francés despullat de tota ideoperita
no
menys
grelo.
Cal
fer
front
amb
el
miniatre
francés
d'Afers
EsIRLANDES CONTRA l'Exerca
francés M. Alaben /Porcina!, logia, aquesta situació aparejar mala
el darret viatge de Mr. Chamber- frontera amb t Es p anv a republicana. a aquesta disluntica amb tota la gra- trangers, senyor Bonnet. — A. E.
vice-president
de la comissió de l'E- in q uietadora Per al nostre Da is . Li
Denle
al
metí
es
remira
el
gruo
raexisteix
que
esthnar
verat
que
enclou.
Ningú
no
pot
nea
per'
ANGLATERRA
laja
xércit de la Cambra Francesa i mern- resumiria amb aquesta frase: la no
dical-socialist a. iel president {are una gar-se sospesar les conseqtlencies MR. ATTLEE DEMANA LA CONAnglaFranea
i
entre
liaa
en
la
votació:
t
bre
de
ta
Comissió
d'Investigació de tti ha soldar; estrangers entre els goaetustlinen
crida a la disci p
Londres, I
l'any 1914, (luan
VOCACIO IMMEDIATA DEL
t riomf franquista amb rajut dels
retirada de Voluntaria.
nernamentalsf nena en l'hora actual un
nombre de diem- d'un
la Propaganda alemanya uttlitza els laAbans
dos
aliats,
triomf
peralós
per
al
nosterna el sincronisme que neceasiten acre, as insportant
PARLAMENT
d'abandonar
O'Exereit del veritable exercit ¡tala de mis de cir
radicals ¿solana l'obertura de la Ire
extremjstes irlandesas contra. Angla- Centro per a tornar a França,
actuals circumsfancies. Alai satt
ha
dei.
uanta mil bornes — que no són
Pes."
q
—
terra,
A
' E.
frontera. — A. E
aixf avui, davant una situació xat escrit:
Londres, 18. — En una carta diriluntaris. sin() troika reíos/ara—, ha
i -tot, la situació pot evolucionar
CONSELL A L'ELISI
gida al primer ministre el senyor Art. europea dramatice, e's extremistes ¡e"Cree
un
delire
dir:gir
a
tetr,
envait
Espanan. i s'esforca ver a
que
LA PREMSA FRANCESA
• räpidam ent a Anglaterra
Fans, 18. — Presidit senyor Le- lee. cap de l'oposició, demana la con- landesos reprenen les amase activitats heroics combatents republicans capa- conquerir-la ner les armes i per miaja
orem - bruta s'ha reunit rl Cansen de minis- vocatòria inmediata del Parlament terroristes. La famosa Scotland Yard nyois la mey a, salutació mis admira- de bombardeigs rep etits de noblacions
evolucion a t a Franca, car Paris, 18 (Der releían). — La
•
einteni gence Service de les novelles
d'a q uest matí reflecteix l'enorme tres, en el qual el sen yor Bonnet ha davant la situació a Espanya. El ces pohetaques, han estat mobilliza ts per tiva i corcha!. Agraeixo a l'Alt Coman. obertes, sense °Medina militara. que
Alsglaterra no es pala que hagi so
dament de l'Exercit del Centre, totes
donat compte ce les converses que sos- de l'oposició, referip t-se en la seva a descobrir els terroristes.
interés del Pal a en relaci6 aMb
els th)
deini
carta
a
les
poblacions
civils
espanyoIca seves atencions. Declaro el meu fan nombroses víctimes entreAoves!
treballat
pel
feixisme
litigué
a
Ginebra
amb
lord
Halifax.
•
Problema c,PanYol.
Fins al dia d'ahir han fet explosió orgull per haver pogut visitar ele combatents. dones i infanta,nombram
out
han
de
pren
dre's
esure,
ics,
n
pregunta
si
desates
de
mejor
indigna
—Fabra.
"L'Ordre"
per
produir-bi
exèrcit Sella és ajadas
xem de .
provei - catorze bombee a diversos Rocs d'An- fronts t asseguro la meya fe en el ses tècnics aleraanys. que s'han atoParia. 18. — Els membres del (So- urgents p er a asseguiar
pea de Munic . Franca ha de supública que a la
glaterra. Avu¡ ha estat desecasen un trlomf de j'Exerca de la República."
en
frir també la pau de Mussolini. El vern salan manifestat perfectament
derat dels ressorts de comandameni
[tare
artefacte
prop
de
Btirmingham.
la
sed'acord amb l'exposicks que sobre poEn la seca carta •el scnyor Attlee
Y.ratleA les constants provocacions director de " L'Ordre" expressa
'del vals, tant económicc com admi,
UN TITULAR
Escorcolls practicara en domines d'irna oreocu parja daraus certa actitud litice. internacional ha ter el senyor afeg eix q ue "la politice dc ita alter- landesos
nistratiu, i militars. Hi ha documenta
feixisme.
han
permès
DE
"EL
SINDICALISTA"
traa
la
noticia
venció s'ha transformar en Una me.
an g lesa que demana a Franca , que Bonnet. — Fabra.
q ue p rovea que la victbria
Madrid, 18. — "Ei Sindicalista" pu- autentica
sura, per a impedir al Govern reos- bar bombes ¡ explostus. A diverses loEfi ha, però, queleom que no accep ti algunes reivindicaciods 'reop inica. siunific
aria I;
PROU
AMBIGCITATS
calitats
d'Anglaterra
han
estat
vistos
blirra en grosso.: tirols. el mitad: italo-germano-his
blica espanyol nütians amb ciA dcUna d aquestes
nazització
d'F.srsanva i la farmacio
poi subsistir, i és Vequivoc que nablcs" de Mussolini.
alguns irlandesos que duien petites
"Preferible la Repúb:ica del 14 de d'un eix Madrid-Roma-Berlín.
reivindicacip ns seria la CQnferb/eia LEON BLUM VOL QUE LA DECLA- feusarase contra Fagreasió d'una p o- metates que contenten expiosius.
Itàlia
després
mantenir
Han
abril de 1931 a la tírenla de Mussotalla de
deis Quatre per a in/ p osar a Franca RACIO QUE VOTI LA CAMBRA tencia estraneera",
Actualment ein alemanas envien al
estar dettnguta cleu membres de l'a- lini".
La carta _destaca les operacions de nomenat
de lea declarácions del Govern Una nava abdicació. Les noticies reRin el tic mineral de ferro de Bilbao
SIGUI CLARA I PRECISA
a exercit reptil:tuca irlandés",
les
tropes
italianes
a
Espanya,
quan
de
Londres
per
"L'Ordre"
diuen
reivindicacions
JAVIER BUENO, DIRECTOR
budes
i el ciment de les fabri q ues de BiS.1
aparentmen t dissolta. El
fre,nces sobre les
Parts, IS. — Se sap que el senyer ja no existeixen voluntaria estrangers organització
ue Mussolini s'ineuieta p er la conDE "CLARIDAD"
zen ner a la construccio
M g es va donar Larca a diversce
cala. que utilit
italianes i després de la resalude qtinuació per llarg tenlas de la guerra Blut» ha anunciar la seca Menda de a l'Espanya re p ublicana. "Em sena- des
scus !siembres per a l la trakló.
Madrid, 18. Insastenlmen t reue- de la link Siegfried. Hap Insta/he
— q ue es
de Ginebra sobre la qiiestió de la a Espanya. ; desitja un triare ràpid. tallar el debat sobre politice estrena bla — diu el senyor Attlee
Comuntiquen de Dublin que el Go. st per la Comassió Executiva de la duen bases suhmarines a la, costa de
peribtlic. Pertinaz re- gera amb una declaració precisa rela- contrari a l'honor i als interesaos versa irlandés s'ha reunir per tal d'e- Unió Genera! de Treballadors, s'ha l'Atlántico fortifica, eaninat oer
retirada deis voluntaria estren- En el mateix
ferma q ue Mussolini Ita dernanat a tiva a la qüestia espanyola i a l'ac- d'Anglaterra que el nostre país con- xaminar la aduana, de la qual reunió reintegrat a la la:receló del peródire anth artilleria *sesada. i lsan creatvatit
de
la
Govern
el
tinul ri egan, al Govern espan y ol, e1 no sala facilitat cap nota ofticlosa. — "Claridad". òrgan d'aquella sindical, acza}droma al liare dels Pireneea. En
Chamberlain una noca Conferincia titud del Goveru.
an* acomplerta
dret de comprar biurement les armes A, E.
ja dels Quatre.
eillustie periodista Javier Bueno. — cas de conflicte europeu. tindriensy
Ale
sectors
"Wats
s'intenta
preRepúbl i ca espanyola. L'equívoc
ue"
s'ocupa
el material necessari ser a la seca
dones, un tercer ftont a defensa,.
araenaea L'oficiós "La Rep ubliqa la Cambra sentar una morid que no Ungid res idefensa."
L'ACTITUD DEL GOVERN D'EIRE A. E.
E.
—
no és equivoe sin6 una
de la nalimjca d'ahir
sobre aauest parre. entre Flandin í l'ex .nreside nt del Con- de precisa 1 nomas les apareuees;
Dublin, 18. — Han estat objecte de ELS CAFES I BARS MADRILENYS horn OOe pregunta ,
ticular al nostre Estas Malors• Rede"
certa contra França, així hatots
grau part de l'opiniú parla- LA PREMSA ANGLESA I L'AC- hurgues delaserac s ons en el Gabinet
pera
una
de
Madrid, 18. — El govarnador civil, re nt al, italians. ella estan decidits,
coneixen ela representants
les explosiona que han tinmentaría 2up vol ar•eeptar aquest sis- TITUD DEL GOVERN EN EL girlandés
ear Gómez °asaría, Isa rebut aquest succeeia' et que sUCc eeixi. a continuar
ut 'ime a la Gran Bretanya. En el seb
mar( e:s informadors 1 els ha Ma- a lea lialears, des d'en Hura aVIOng
els sectors di la Cambra francesa,
CONFLICTE D'SPANRA
tema
vague
i
Inútil
per
a
aeabar
un
cas
que
en
comprar;
que
aquests
excloent-ne, naturalment, els Flau - lasuriett donat menys ales al fei- deber del qua! (lepes) el destf de Fran- Londres, 18, — E "Newa Chronície atemptats són obra d'elements de l'a- nifestat que a partir de denla, tenlne de Mallorca amenacen lea nosttes co.
en compre el cre¡xentrnt del cha s'entanta ca també d'Europa. — A. E.
pubacanovatn en t en el seu editorial rdilla, no es dobla que el senyor De torneare l'obertura de cafés 1 bare a municacions ci!als amb l'Afriea de)
di i companyia i eValtres .steua xi ,sme i evitat que es vessésEl
lica es- Velera i els tests contarles desaproN,rd.
una crida a favor de la Repúb
ni hem sang innocent a casa nostra. de.
Madrid fina a les set del vespre
iholade . No hem mentit
ITALIA CONCENTRA TROPES
un trae.
panyola
-Cal
—
escriu
—
quo
es
varan
públicament
ln
feto.
Es
con.
l ,a nieva veu Es la d'
Camtimar com fins ara a les cinc de al aantar
que, caos a antic comba
permeti a Eapanya comprar armes per s l dera poe probable que es prenguin de
A LA FRONTERA DE TCNIS
exagerat, 'dones, quan hem esent hat que continuarà avui a la dela tarda,
Ninfo)
no
pot
aconlen.
mesures
excepc
tombant
;
-om
a
ciare
de
familia,
esta
ionale,
••.
llevar
en
francesa inicia un
el Cas
deftinsar-s
Tunis, IS. — Scgons informes deis alar-se
que en deteneos' la República no bra
amb les prometences de Mus aun els alemptats es repeteixin. —
apassionadament a la Dais.
en la política seguida fina
nostra
la
cisiu
defeneivein
en
Fabra.
oer
darnunt
de
tota
consi
salín. Creu el senyor Chamberlain
solament
ets ara per les potencies en relació
aqueixes prometences? Aleshores ene
cionar, entant l'expplosió de les bom- genel la sale del mea tratta
causa I la notara llibertat binó
Taza BOMBES MES
permetern preguntar-li: ¿Per qué MusSigui quina
guerra.
* Alertar ale francesas
nostra
la
dele
nosamb
llibertat
la
intereesoa i
per
a
evitar
trotas en greu situacals
Advertiment
Londres, 18. — Tres noves bombea bea en qüestió. — Pebre..
eCjilrOCati. Certament no pe/
que
es
solini
reaoluci6 que s'hi adopti,
DETENCIONS
econinnica, eamenea tant material 1 han estar troluides aqueat mara cenabtar-se ver mata/tres d'Intem
tres sasins í de les itres domo- sigui la
alarmes infundades
Londres, 18. — La 1)4:Alela hä präc- sIe fr a es pea s ar ner Italia i
un nou ajornament de
constitueixi
tanta horn qs ea empresa da la qua , diu an:les al peu d'una de les torres de
enteje&
cap beneficil SI el transpon d'energia electr;ca a la lo- 'leal guiare de tencions d'individus que 'a Política de no jarca-venció. e
pas endavant do- La Junta de Defensa Pasava anun- q ue no vol treure
És !creía, per tant, que mis la qilesti6 o un
c i a que alma &ama, taran proves les Ganen espan yol los derrotat a causa ca (tal de Frankley. a les lmmedia- es crías que prengueren part en els hprei una ean seria ressibkkconesteta
nosaltres
atemptata regiarata darreramen
amest afer d'Esseany e siguen)
de l'ac t itud de 'IC:b damocrecies, ets mons de Birminganah. Aquestes
bateries antiaarle . de la capital.
tard o mis aviat alutstes denso- nat en ferm.Frana
Aquesls individua compareixeran da- vidente. segun on es traben e's
no renunciara si prèviament no sien donase eta toca ¡sables 'liares que quedin a Europa (ruines (d'anula havien de fer explogreus confin. ski simultiniameut per maja d'un die- t'un del Tribunal inculoata d'haver tres interessos, sapiguem socorriste
«Seis" se solidaritria amb sosa!, reines que
molt
de
veme
haurien
l'alarma,
el
y
aien
amen
de
sirena
que
a don/osar els selle interessos, que reine barcemm no amura d'Une. attandea Des fa trenta meros, ei posma elbetric u/U a un stpezell de violat ia llej de matarles expk»ivea. on ea traben elS aceres a mic s
Vea: La Ilastima hittri esta t eilfe
tablee.
noble %po yo' reclama el &el de rellotgeria que, per son, deba de /un- — rabia.
tkbogs- 'Are. marz.en paralielament dele aostres. tar
hapin
ag

El general
Gambara ha
estat ferit

El doctor Negrin exposa als ministres -1
als presidents de la ßeneralitat i de les
Corts la situació militar

1989

CRONICA BARCELONINA Espanya
tauler

Gemeralitat

Pler/ament. - El president del Parlament de Catalunya. ienyor Josep Ir.
la, rebe ahir diverses visites, d'entre
lea 'vals cal esmentar les e.egiients: director general de Radiodifusita senyor
Josep Pontbernat; director general
d'Asaietncia SOrIa, senyor Antont Dot
š AFEA; Me:retarda de la Qu'abra, opyor Josep Folch 1 Canes Gerhard, 1
alcalde de Caca de la Selva, senyor Jo00P DelmfasPresidir:gin. - Nova Dista d'adhefleans al president de la Generaltat i al
CloTern de Catalunya:
Prea¡dent de la Llar del Combatent
Cegata. de Jaén; cap 1 coMissaris de,
Coa XVI. comissarj grup Exercits del
Oblattailriat Inspector de PEXiircit de
Llene: Malor ce p j comissari de la
81 brigada mixta; president d'Organització Comitès Yenes Madrd: capa cree
mssaris. ofic¡als, sol:lata del Batalló
de Rapadora del XVI Cos d'EXerCill
XVII:sean 9 responsable de l'Escola de

NOTES

de Catalunya Govern de la República
Capacitació i Coniandameata; fábrica;
de material de guerra de XXX; "La
Mujer Madrileña"; el secretari de la
Societat d'Ebemstes; cap ¡ comissari
del XVI Cos d'Exèrcit a cap 1 comissari de ase Cos d'Exèrcit. per trae.
ile,dar al president; cap ¡ comissart de
la 195 Brigada; tallers de vestuari
Cos d'Assalt de Madrid.
Conselleria de Goperneete Assis ,enc¡a Sacad. - El conseller dc Governacid i Assistäncia Social, mear Sbert,
despatxà ahir al metí amb eldirector
general d'Assistència Social, senyor
Det 1 desvele acompanyat tic comissari d'Aasistfincia als Refugia b a. visite
trenstt.
diversoe refugis

• ••
El President de la ere,eralitat va
pg.slar la tarda (alta: treballant al
seu &sub:. i no rete • ‘isita. per
ta l con, vate i x una llenarte fonje.

SOLTES L'ORDRE

La Secretaria del Conseil Relea:sal del Partit Republieä d'Esquera anu¡ezda Republicana) de CataIM.Y11, ha establert en el seu dordelii
ial. Olrona, 7, de quatre a cinc de
la tarda. un servei denformació per
le afata al partit que hagin evacuat
lee de la regid catalana.
Eil el sortea efecluat ahir ai
indicat de Cec.s de Cataatnya sortien premisa els següents números de
otee les series: amb 6250 peesetes el
29, 1 amb 730 pesse tes el 029, 129,
9, 329, 429, 829, 729. 829, 929.
n••••••n11illhrn

PUBLIC

Ahir al megeta fou faellitride a ;a
DIrecció Genera; de Seguretat la nota
segilent:
La pollees tenia coneexement de l'ac.
tuaeió a Barcelona d'una banda d'atracadors. Muntat convenientment el
nivel, es procedi al seu deee,obriment,
¡ abane-dathie ß ta tarda, qUan s'intereava detenir els components de la
dita banda, els atracadors feren foc
contra la torea pública, ha qua" contesta de la mairexa manera, resultant
ferit un agent de poec:a l mort un
dels atracadors."
- El seny'Or Cilevas. ()tremor general de Seguretat, TM:O altir les \ ¡silos

Colad Nacional d'Afta a Esparto.
- Ahir al matitereuni el Comitè Nacional d'Ahlt a Espanya presidit pel
senyor Diego Martinez Bahrio. Foren
despaticats moho 1 interesantes assunnates relacionats amb l'increment de la
solidaritat internacional vers el noble

espanyol.

La Cobla "Catalunya" i la
seva excursió artística per

la. causa de la República espanyola van

intereseant tots els sec t ors de l'opinió
púbika francesa, sense dtstinció de
c ames poli i ¡aues ni econòmiques

septlents:

COMPILO

PROVEIMENTS

:XPOSICIONS D'ART

4ala Busquets
pintura i escultura dels priers dels nostres artistes contemporanis

la República

Hotel de Ventas

LA PINACOTECA

PELAYO, a. - Yelefon Wano

pamema ale ariete, 44

Paguem
EL SEU VALOR ACTUAL

wooleo cokucTuvA

pus

vuelto PINTOR. NODIRNO

FERRER- BATLLES

CAA

36, Boqueria,

Camises, Corbates, Pijames, Pantalons.
Pescadores, Caçadores, mitges, etc,
PREUS MINIMS

38

E; Partit Repubeca d'Esquerra (I equiercla Republicana), complint acorde
presos en eAssemblea cslebrada el dia
15 de l'actual, ha trames als Rece.
lentletstme senyors President de la RePU blica i Cap del C,:nsea de M i nistres, a l'Honorable President de la Ge.
neralitat de Catalunya, al comissari
general de l'Exèrcit de Terra, i si cap
de l'Estat Major central, la segileet
carta d'adhesió:
"En l'Assemblea general ordinäria
cel ebrada el dia 15 del mes que som,
fou acordar per unanimitat testimoniar a la V. E., coto a repreeenlant
directlu de la riostra vol guda Releeblica, la seva mes ferma adhesió i la
fe increbantable en un futir presper
lliure per a la nostra estimada patria.
Us preguem que aquesta salutació
la feu extensiva a tots els germans
que, amb tanta bravesa Iluiten ienaement per alliberar-nos del febeeme
inviten
Aixi maltee s'acordà, davant eIs mo.
rrieit ts pelillosos per qué travessa Catalunya, unir Inés estretament els nos.
tres ideals i senmetre'ne a les ordres
del nostre Govern per tal de defensar
fins a la mort, pla destine de la ;lastra República."

ELS n ESPECTACLES
TEATRES

FUNCIONI .1,81 A AVUI
Tarea, 440. _ Pit, 990

BARCELONA. - Tarda 1 ii4li
"Sócrates Y CoMPerne",
CATALA DE LA COMEDIA. Tarda I
'Le Dalia getst"

COLISCU POMPZIA (Grieta).
Terde; e eesate Y seno".
Nit: -une pe ladrones".
COMIC. -- Tarea: "La lira
cle oro", Mi: "Los inseparables".
NQu. Tarda I nlii Crepe
programes de varletata 1
Clec.
nariz:0x. - Tenla: "El
rente alegre", lent "Felipe
Derblay".
ROMEA. - Tarde 1 MI: "Afel-

s'elote".
- Tarda: "La doquena del 7ibarin". NO;
*El ramo de la euensantee.
ele. la relee
Patear,.
‘ICTORIA. - Tarda: t'efe
llaman la presusalda". 911:
"LOS ellielet" I"Le Dolo.
risa".

CINEMES

Eepane al geeLel. La bien amada.
La celda de loa condenados.
Mi, Repelerle Nacienal. Por
Earali falsas.
lodo el Mundo. Caielodn
Elotridala.
gres vivas. DMUJO. Tefe , EXCELelOR.
vals pal a ti. ene aventura
AECASO. Te amare Mere.
Tunea
DocumerdaL
en
p ro. aduchaeba uresletible. EDEN. -e- La 'maulera fell•
Ve:01;Pd° a la fuma
ciclar!. La voz del deelerto.
ItZTOgla. Canelón da JuReas slealfica el dinero.
ventud. Documente]. Gua,
do. COMlea. Dibujo, nernna
n'Inerme
retiene».
- Audaz ante to•
AVENIDA. - enny en Baco.
adrede.
eia. Marinos en tierra. Sven. reNurea.
La mujer y la
toll.
guerra.
ARNAU. - Piedra uteidlta. Le
fEnDER.
- MI
FRANCISCO
malee (n'asnos. 1.5 teoul•
mole 14 'encella. Chlquer.
Meca.
DIU».
ALIANZA. - El caree de
corbeta. Alarinero con ral- FOC NOU. - C354 de fume.
rhIld. Millones de beeßster.
ada. La tercena alarma. Do•
Afickey y ei olganie. pareeumemel. Dibujo.
so os los monstruos.
AIIENA5. - Muchacha Irre• FREQ0L1
Y TRIARON. - Doc.
de
Taras.
tiallble. l'arteria
tor errennelteb. Secretos,
ten. !Ululea de medianoMedio melón y una nOrle.
che.
çoyA. La noche del osii0SQUE, - Tripulantes del
cado. La dime del evitan.
cielo. Eed de renombre. Cd.
A coste de au honor. Di.
mica. Dibujo.
buje.
IsOMER g. - La Juventud da IRIS PARK. - Na mo
%al fa ° . Principie menta•
Sudados da Florencia. Ca.
dar. camba. Diem.
merma
anoapwav.... pos co uno.
verano.
La peguen& tuna g oti. Anny INTIM. - foco de
La mesure del otro. Dilo
y lee certeros.
jo.
Que
pague
el
diablo.
CAPITOL. - Luce' de la elu• KURSAAL..- El profesor Mardad. el Dite remiro de ca
lek. Le muJer y la gUerea.
Dibuje.
-dal.
P OLI

CATALUNYA. Torero he.

ele°. Tenerlos y ladrones.
Cefalea. Dibuje.
cesEMAR, - Ruta imneeln
Mole y fu virtud. Cómica

Durant ;a sera darrera guardia, el
Tribunal de Cuerda núm. 1 ha die.
tat les senté:tic:e segilents:
Mult a de 1e.000 pessetes a Joan
Agüera Santacana pel delicte dácaParament, i de 1.000 pessetes a Pere
Agüera Cabot, Dele Agitera
canse i Eusebi Carremiriena Esteve.
Per infracció en el régnn de subsisl4no:es, han estat condemnats: a
1.000 pesetas. Emili Garcia Montfort;
a 2 .000, Jo a rl Sordano,Manent; a 5.000.
Pernil Sanrou i Campo, i a 1.000. Joan
Soreano Baren.

Dos ministres a Girona
Han cstat en aquesta caphal

du

ministres d'Obres Públiques i Treball. senvors V e lar) i Moix, els euak
han celebrar una entrevista ami, 1'4:cuide.

VALENCIA

CONSELL MUNICIPAL, TOTALMENT
MOBILITZAT
Les dones ocuparan el
lloc dels homes en la neteja pública i en la Guàrdia Municipal
EL

Valencia, 1S. - L'alcalde accidente,
rebre els periodistes, els manifeste
que tenia en estudi la Incorporaci6 de
la dona als treballó de la neteja
beca, pule que en fer-se titilee d'aquests serveis desapareixeran cls entretienes per a l'admissió de personal.
DIgué que creia que la dona era la
cridada a exereir aquests <rebele. alai
cepa també conoce sualliars femenina
cu la guärdia municipal, cosa que
tumbé pensara portar a la práctica
d'una manera rapidissima. Les recents
mobilitzacions delien sense cobrir
aquestes necessitats dels eervels, i
l'alcalde espera que incorporant
dona a aquests treballs realitzare una
funció de resultats altamente beneficiosos per a la ciutat , la darrera crida
a film of ecta el Conste Municipal de
valencia, que ha qnedat totalment mo.
bIlitaat i per tant es fa neeessitria una
reorgapitraeló a fono, fa que els con.
aellers de mes antat, segons la celda,
llaman deucorporar-se a treballs de
en

fortificacid. -

A.

E.

Una tempestat violentíssima
assota Portugal
Lisboa, 18. - Una tempeetat
tieslma flagells tot el palo. A. la regid
de Rtbatejo fa Inundació abasta grans
proporciona. La crecuda del Mino proroas FensulSiada d'UnS terrapleno del
ferrocarril prep de 'alena, i Para.
lita' el träfic.
Fabra.

(Ve de la primero peonad

DARRERA HORA

l'una lea perdues republicanes ban
esta: severos, lefeneiva rebel ha dz
A LA SOCIETAT DE LES NACIONS
dir-se ;lee no ha «tal Das lata ami)
mass e ordre ell contras: ande els
vil-tienta de lexereit de la Republica.
11; ha hagut. a mis, conflictoc p úblico entre les trop es de Franco i els
itajjans. i ¡ulul e els observadora alemanes 1 italians coiteeideixen en llur
MAMO roe la guerra sol durar encara molts tuteas.
Tambe hOm cometen que :a gravetat interuacionel de la guerra d'Esoa- El ministre
d'Estat, senyor Alvarez del Vaya, ha pronunnve aumenta i no disminueix a mesura q ue va passant el tenlos. Apuest ciat un
documentot
discurs posant de manifest que eis
PUnt de vis ta , segon; el cOrresteeneal
diplomatic, no este com partit per misbombord•igs
són
obro directa dels dirigents
ter Cliamberlain, el qual creu q ue la
ii de la g uerra seria un nou Da acre
itolo-alemanys
la sera - pacificació n . Pere sembla que
en aquest punt difería de trairebé
Ginrbra, 18 . - El Corleen de :a So- que e' desenretlles la - rebellió". tots els Se ta, competes 4 consellers Met at de lea Raciona ha consagras la Fabra
el
<lúe
s'anótame
--ce).
ClUe no eiguin
seasió d'avul a lee ecnetusions de .41
pills de ruta
investigació bielenica sobre els bom- DISCURS DEL SENIOR BUTLER
Duna manera especia! plaireie
bardeigs de les pob y iacicrs c:vils
Ginebra, 18. - 1)tspres del discutl
Problema de l e, Balees. tan plenes de &t'ama.
del senyor Alvarez del t'ayo, que
com p licacions euer les comunicacions
Intervcrant el aenyor Alvarez del tanta Impress16 -canee, el Consell de
franceses i eli gieses, i q ue poden con.
vertir-se en una formidable base erija Vare en el debat, ha fet notar que en la Lliga de Nacions escoltä !luden
i naval tala per a Alemanya con' ver l'informe de la comiseió !leuden bom- cots•secrettri del Foreign ()trine. el
a Itälia. Encara hi ha un al t re Pro- bardetga reconegut s w tament cOm recorde que la CoMissió investigad/ni
blema nue planteja el correseonee di'intencionats", Na afeett que ets resnlomátie alludit. oue diu q ue tunda ponsab!es de tals crims són, o be els des bombardeigs aeris a Espanya
neixer greciee a la Iniciativa del So,
de preocupar prinCiDaln ie ir al 60ven britànic. i és q ue "quan la euer- ca na esPaPnyes de la rebullid o e s ven britanie, 1 que no depenia de la
setas centellees italians l alemanys. voluntat d'aquest darrer que remenma acabat la petició que ton
e ls no espanyols siguin retirats de la Segone Alvarez del yayo els veritables tela Comissió no tos internacional.
Península no seria possibip si els ita- 1 dtreces responsables eón ela aviadora
A continuar-id Butler feu ()herrar
liana, aiudats Per alemanvs. ins4tie- alemanes 1 italiana, l cite en Out cle que l'informe de la Comisii6 ha istat
s:n en ott¡ aquesta retirada ha d'este la esta efe-meció, diverses minio CO pu- redactar per ella ame. entera Illber.
general ¡ que el, nr, esteenvoli han blican
en diaria italiana
tat i neme ladications ni presMó del
de sortir lambe de Gibraltar".
A continuacie el ministre espanyol &oy era anales. Reconegué finalmene
"TIMES"
S'ESTRANYA
QUE
EL
Que la creació de reintentada Combo
LA REPURLICA COMPLEIXI ha manifestat que el Govern de la sis ha eetat cítese, 1 espera que es
República o'ha riese sempre a caerELS COMPROMISOS
cir represilies "i a contestar el crim trobaran mitjans per a remetar els
Londres. t8. - Tots ele Periódica
efeetes dels hombardeigs
atenúe a la guerra amb el rrim", ¡ está decidit a prosedediquen
A continuee¡6 fa ús de la panul&
d'Espanva. "Tice Times" s'estrenya guir amb la eeva humaniteria actitud. ei eenyor Souritz, representant de la.
Que. el Govern repubece letal Ilicett Prosseguint el seu discurs, el senyor U.R.S.S., el qua l afirma que mentes
eilt totalment ele voluntaris Mitran .eltiarez del Vaya posa de raes: el :a Societat de Nareons exesteixi. Lt
gere donant arnb enueet gest una Rizó
cena m¡ssee será fer ras peclar ei Dret
a Franco, une no no- prescindir de uontesst ex islent entre les menares internacional, au que el Govern eopreces pet Govern republiei per a viét¡e s'ha
labt italo-germanic. El mateix peritadeclarat dispeeat 1 amodic p ublica un 'fierran)» del Seu cor' convertir el seu exèrcit en un exercit clac-se a teta aco ja encaminada, a po.
resonsal a Berlín en el cual s'allu. cent P e r cent espanyol i la declara& sar fi a le crueltats de la guen'a
dele, entre altees cO g s . la declentió tete recentment per Roma dient "que
Despree para e; rePresenteza da
feta per efussolini que. en cas
recupere,' . l'ajut precseguiri fina a la vic- Xina. Weli tingtOn Koo, el qual
tervenció de Franca.
erati
tirria total dels rebels". El ministre que, la guerra
aer¡a es la MEA inggl
tet a 13 seva Ilihertat d'acció. cree en diu que davant <Pa j ee, el peble
epa- de M'es les guerree i precintea
El "Newe no
una
dembargament sobre eld cerlsa•
les orom e tence" del "duce" reseecte nym está convençut de la necessitet
de defenaar la uva independencia a.. canta.
a 14 retirada de lea aeves trenes,
Clou el debat el leprtileant da
afeaeix aue el Govern esPanrel té el eionel, responent a la crida del Godrei dc ~n'u arme on i nutra cen- vera i conservant la ca lm a i el valer ?renca, senyor Charvertal, el qual Te.
vingu,. - ?abra.
cer d a Que Pranra ha znanifeetat
precisos.
verses vegades a cesa reproszaeid r+4
El senyor Alvarez de; Vsyo acaba bombardew de lee pobl aciells indi.
D:u que e aeu Crovern con.
S'HA LLEGIT L'INFORME el seu diacurs dient que se sent or- tenses.
denma aqueete « merodea barbare de
gullós de representar un p als "nat d e - guerra"
1 ue está dispuse a col-laELS
BOMBARDEIGS
SOBRE
1 e 0 5a els atIM interejsos, no eolarnent
borar Parq ue ecalXn.
DE L'ESPANYA REPUBLI- contra els rebele, giniS lambe els dele Denle proggeguire
la dieteuasiel i0v
!n ie v e la debilite del $ quals permeté 'ore el rnateix tema. - zuna,

Ha estat Ilegit l'informe
s obre bombardeigs de les
ciutats obertes

CANA

Ginebra, 18. - El Coneell de la
s. de les N, ha celebrst s'ele secreta
apuesta tarda. per tal d'exeniner el
p rojecte de resolucie nresentat aquest

mati sei Ministre de /Cine, Welington
Koo. al secretari general de la 5. dc
lea N, El projeett deMana: Bloqueig
de }ea mercaderiet del« paises ares.
sors: embarganient de les mercielerite
matèries primes necessariee p er a
la indústria de g uerra i eepecialmerlf
d'aviene ¡ nemeamb destinei6 al
Tape: intensificició de l'isSistencie
econbmica. comercial i finalicen dels
membree ; Xinat, formació oel Cense!! de la S. de les N. d'un Cemite
de Coordinació fier a Fallas a Xina i
praessió contra el Jals4.
El Censen tornat a reunir a
les si 5 en sessie p ública. per tal de
ZarlefEer l'Informe de la Cernissió
eucarmsda de Venquesta sobre els
hombardeig e eres a rzsoinYa TM"»
blicana. - A. E.

lee-e edicions P. '1. C. presenten la nora novena .del grau
arnfd 'de la etistrà Pätr¡a

ELS MINISTRES ANGLESOS
E6YAlti SATISFETS
Londres, 18. - El redactor diplomi l ic de l'Agencia Reuter manifeste
q ue donde de les explicacins de
Chamberlain davant el Coniell de &bine!, els components d'armen mabita satisiets, en general, de leo converse% de Roma, ¡ creuen que Vecerd
angle. itzlie podre ésser complert tinto.
grament.
Segons sembla, Chamberlen contestare aqucata nit o d e nla a / a Pail*
ció de reobertura del Parlament que
ha sollicitat el cap de l'onosició. senyor Attlee. Com sigui que el Parlimera hatea de reprendre, 1 ex' 1:a.
cordir les reyes sesiona el darrer
dia del corrent In e s de gener,
creu que Chansbeelain no accedir int roduk eariaeions en la data indicada
Fabra.
es.

LA CADTA DEL MAJOR ATTLEE
A 74r. CHAAIDEIILAIN
lElya liChrerburg
Uncir«, 10. - En la cena Q ue el
titulada
ruaior Attlee ha cl.rteit al senyor Chamel cap de l'opostee5 laborista a
r • eak laberlaM,
Cambra fa observar que la peinea
de no interveneid significa el mil)a
d .,mp«Iir al Govern e.spanym do proveir-se de:s LnitJans antb que de:mardel*, potencies estran.
basada en els mes inleressants episodio de la notIra guerra ee de l'a gremió
gente. "Ja que els exérclts ope.
d'independencia
Ten continuament mentre que ebe VO.
Peelal DIU PI55ET114 luchana QUO lluitavan al costat de la
/Den reliratis". Em sembla
De venda ale quioscos de l'Estrella, ¡loes de venda P. A. C. O, D. steuhhca
-dita el senyor Attlee- que aje> Os le.
i alares Hoce de venda de Itleratura contemporhnia
iba per a l'honor ¡ per ala intsreseele
Comandes a: P.A.C.O . D. - Diago n al, 531 - Tel . 7538411. - BARCELONA de ls Gran Bretanya, que aqueet P445
oontinui negant al Goma espanyol el
dret que inel¡scutAblement te d'adquirir
IlhIreMent lee armas altre material
meeefflawaff
la~re•la
qUe neceasitl per a la dtIllUa del 0111
pata," - t'abra,
EL COMITE EXEOUTIU DEL
UN INTERIMANT DISCURS DE
NER. Erell A DEAMINGTON
Londres. 18. - E: senyor Eden, en
eni-se resset de lee jiticultats, en qub avui es troben eis
un cUscure que ha prenunelat a; ajsque luí-, d'evacuar, fa avinent k les secos DELEGACION8
eicte electoral de Demninelon, ha fe
tigatt a l'atleta ltilietat que unex Ane tumbé a iota als Iré/.
foranes, C.A.D.G.I, le Tarragona, co p
filetees
; Trama, reeordat lee
halladora mercanlils, que poden inressar Hura filie a le Co.
rnartifealactons te l es darrerement pal
'hita FunnEn ALVAREZ, de Lllnars del Valles, on seran degumayor marriot a je Cambra francesa,
dament ilesos. Per la qual cena cal que passin per la itereerianifeetaclene que segand l'Oral« Intaria del COMITE D'AJUT ALS INFANTS (Rambla de Tenme
tezpreten fidelment es seatinseat e de
Comte, 25), cada ()la, de 4 a 6 de la tarda.
la Granlreenya per a amb la nació
amiga.

ue

mas

quereiv

C. A. D. C.

MUNDIAL.
VlvanlOs pe nue
vo. Eorrell a hijo, Le olla.
as.W.YOttic. La dama del
Imant ara Neme millón,
zombis.
oimuet. - Dei:rueden del
hampa. Secretos, Que calaundmi.
PA fltb PALACE. - Cl arra-

bal. Dr. ArrommlIcli. Carn.
pedo herleei,
- Atunes n'eme al
sol. Noches de groadway.
etuceeclute de hoy.

pitINUPAL.
rin.

el

TRIBUNALS

França
La Cobla Catalunya está fent una
i nteressant excursió artlstica per Franea. La sera darrera actuació ha estat a
Mea. La Sala Halevey, d'aquel°, poblacte es veié concorregudiesima. El
censol espanyol, senyor Màrius Agut.
larfou especlaimen t invitat a la (esta
concorrent-hi amb tot el personal del
Consolat i la mejor part de la col°.
Ola espanyola.
El concert do la Coba Cataltleya ea
constituir un gran esdeveniment artis.
tic.
La concurrencia fou molt diferent de
la que ass¡ati al concert que la ma.
teixa Cobla done el passat mes de se¡embree Aleshores solament concorregueren a ell elemenrs populars 1 proletaris. En el d'ara es barrejaren amb
os auditor; democràtics moltes fanal.
lies burgees i de ia distingida societal de Niea. El fet revela que totes les
manifreacions evoquen la justicia de

Els ex-eots.secretaris de: ad¡n¡sttr.
de Justicia, senyors Antorno López
Obituari
Malo i Sánchez Roca: senyor Pedro
de Madrid; el coroFRANCESC
ESTEVE
Rico.
ex-alcalde
RADIOS, PIANOS, RELLoriEg
nel del Coa de Seguretat senyor Erni.
Ha Mort al front de Catalunya, %je_
liS Torres. ¡ el delegat d'Hisenda se.
tima de les bales feixstes, ei com.
MAQUINES
111013LE
nyor Tomas Hernendes
w•D'ESCIIIERE
pany periodista Franeeso Estere, reCAUCES DE CAUTA
dac t or del nostre collega "Treball"
ensems que funcionad del Gabinet de
DESPATXOS ARXIVADORS
Premsa de la Presidencia de la GeneMOBLES DE TOTA MENA
ralee.
BOSETTAL. 101. bes. Te le!. 1869 4
Havent rebut l'Ajuntament de Bar.
Mobilitzat fa uns quatre 'ilesos, Esce'ona la quantitat de llet anunciada, leve Wincorporie tot regui t amb aquell
que ha de repartir-se als distrectea entualasine i fe incommovibles amb que
ifer, 2.on, 3,er 8.e i 10.e detquesta
havia acomplert serísima les tasques
73115108Resefflmem.ti z etenzeift
e'ha rosca que la distribució al que Ii eren encomanades. El seu zel
Pdblie s'efectui als menees segilents: periodistic fou utilitzat pels seus caps
FRO?ITO TXIKI-ALACI; Districte 1.er, Mercat de la Barcelo- per a la redacció d'un d'aquests Culis
neta; 2.on, Mercat del Pedró; 3.er, del front, Fou en compliment d'una
astil, tarta, I 1m tellel
Mercat Gaevany; 8.e, Mercat de Gra- missió periodietica que Esteve va anar
cia, 1 10.8, Mercat del Poble Nou, Els a la libia de foc. Sorprès per Vence°,
amata AmentLITA
abres diettecies es proveiran ale dls. hauria pogut rendir-se, pel ò va pm.
contra
pensarle de Puericultura que han estat ferie Iluitar i caigué travessat per les
anunciats.
La distribució s'efectuara a bales enemigues.
NAT1 - LOLILLA
partir d'avul, dijous, ¡ es leuraran dos
Etxcellent, company ¡ periodista,
pots
a
cada
infant, previa la devo- Francesc Esteva pel seu dinamiame,
set, no hl ha fundió.
recite de net e. Iliurara gratultament pel sen entusiasme, per la seva fe
ració de I tel ee Iliurare gratuitament incommovible en ps, viere:tia de la Re20 grams de Carilla de la partida que pública, deista un bUit, d.ficlt d'omha estat generosamen: facilitada Pels per. Tots es companys el recordaran
Quilters.
sempre com a profesional Model per
FRONTO NOVETATS:.: - S'insisteix a recordar alS senyors la seva capacitat de Ireball 1 per la
elector a de tete els centres docents zeta aasicluitat en la tasca.
Ayo, (aro, a itia 318, a pala
Rebin la set-a familia 1 els nOstres
de Barcelona als quals eis rep el pa
que el SERVEI INTERNACIONAL companys de la Redacció de "Treball"
JelaREGI
AZINOLINA
DELS AMICS QUAKERS reparteix als el testimoni del nostre condol.
ll infanta espanyols, que no laso de !aicon!ra
rar ració mes que ala alumnes que
.0.1,ANTa
COITO. CiALLARTA
aelistetixin durant tota la jornada es- L'Assemblea del Partit RepuDetelit per eartelle
colar, amb excepció dels males problicä d'EsqUerra s'adhereix
nette de certificat medle, el qual será.
välid per a vuit dies.
als organisme e dirigents de

¿,Desitgeu sendre
ele vostre, mobles a bon
proa
01rIglu-vos a

E LS

nefeejnt-se a la qieatió
ha eljt el senyor Eden que ela latee
ressozd' Anglaterra ¡ de enea arnb
respecte ai con/ !cut c enan identies.
"Tent ele una com cia ¡Urce escena In-

eresses pel mante g imen la jndepen»
ciencia polftiea disapnya. alad eme par
la Integritat del seu territeri, seta
la forma de torera gua (alubia Pata
vuLiel
'exi -cdeopnir
delmioreilgn =ce ha acabat

la nec
el exalt
3eI slisedurs
'unaP"i
eatre
attadiconrabora
tful
gur
eie arinetemtie
l mantrmelnat rAb
de leal pfaiit.4.11m.

MRbr.BALDWIN
ra
a.
I ISR. C1:141Londres. BER
- InLeAitiaN
t D el ll!elYe;
.%2 Th44.
giwsneinniorstrTicattld

dCihnaam
t
bra.

IDENTITÄT ENTRE EL: OUAI
ry oRsAY Y EL, FOREIGN OFFI.
CE RESPECTE A LA QUEST.igt
_AYmO
bLrAterintit
Paris, IgESPAN
Consell de ministres celebrat
mate el "Petit Parisien" cndriu el
segueix: "De la reunió gevernamesel fet que la politice exIal
terior trencen respecte ala esdevenirnents d'Espanya continua sease P10.
difjcaciona i que la identitat de punta.
de vista entre el Foreign Office
Qual d'Oesay constitueix la preocupa.
b rlas. nostres el:tirata
elalFatie
_
d l

le

COMENTARIS DE LA PIENSA
FRANCESA AL 01MT SOBRE
EsrANYA
Parid, 18. Tole cha daos comenten i a rpecien 1e3 coxa mesa el uy
particular punt de v il l a, Cl debab ha.
Out allir a II panera *obre une pes.
I dee PartteePae l ó de Franca CO 'a Stier.
re d'Espinan, &bit que no ecns Peeet`
bl e acabar, acOrdent-se reptendrt'l 44
I a tos ió de duna cliJOUs.
Molla dele comentario de Premsa
colnedoixert a apreciar que metro ya
eiebaj eepanycei tenen l'apet material
1
en hornee ¡ ¡ornamente de tata
fil etea pehs pesos totalitaria, el co.
vorn de la iteptliaZea nomas triaba di.
fleultata i entrebanets per a poder pro.
vem.ee del material que !memada pes
a la defensa del país contra ele eva.nora getrengere. - Fibra,

en

huCalro orno-

EL FEIXISME IBI4ND1.5

Diablee al agua, ite

heclUzu da Ihnlgria
RAMBLAS, •-•• Ariaor y odio.
L. Ultima Revela. TraleMleuto del Pr. Pulden, watt».
EAV0Y. - Espada al eitts SuHeleno Nacional. yor lodo
el mundo, Cómica y docu.
mental. Dibujo,
SPLENDID. - 1 crucero Po.
tenkin y Un ene de guerra.
Naufra g as en la selva. Na.
bleza de común.
etLeer.- El carnet del Tse,
Ildo. AnnY Y loe catieroa.
La intente:e as casa,
bulo.
EMART. - El convidado de
Medra. huta de atraes. Lob
relee del amor.
apanen. .- Le Vidll de Ele
'apio VIII. La Unitaria de la
mulla. Que celamidae.
LAYDFANA. - Lucha de eavas. Sombras del ameno. TETUAN y huela. Gon
Taren me beato. La te,:ta•
El adorable embuten). Cd.
mico. Documental.
m e at o del doctor buiden.
eulece ObOe., botumenMARYLAND. ClUerrnlet 00
tm Dibujo.
Valles del eleva Dibillo.
METROPOL. - El diputado THILNFO. - Aurora de I',
del »Mea Vl y emos te ,,je
ele, Odelie. veme 40

Ilarattalé Interventora Cae.
*Masita F401laa
Diento
CAITT141,1914 9U MACAN' CONDAL
- convidado de
leantaaa aal fa at
piedra. la confidente. El
arnualdnanza. - Esparta e
Neme de Sevilla.
Neelenal. Per
Panchas de erre.
La celda de los
soda el 91t1140:11afaUlat
esa Toraere y Genital'. MONUMENTAL. - Te« una
optimado', etecele rojo.
Miden ta ciii. y elres del
tirana.> Arte. wor y Ae.
Li aaera pa quiere 101014
Tres camineros de free,
DUrsaUTI. La llamee; MI
eova,
La Me. La
4eLÄ gasea al die.
le !Ov e fleche ealeitlat Mine Caballero del FO• vICTONIA.
vide privada de En! lene
bes La mascare del Otro
etrear.eg
MOR:irle Naelen41. Tor te,
VIII. Edad de amar.
Pdderoso parnijm.
te el »Orle 1.3 lieb r e Y nl O n S IVA y JIOYAL. - A 14
tiernita. LI lebe tersa.
SeIT:lr e de lee muelle s tea' MISTRAL. - Le llamada de WALETRIA. - Baby. Le pro.
le selva. Crea atracción.
Metida de ml marido. Amor
tbe emesual. Delta del bea•
l'atesté y la, peste MEIota nee n nun
*Obre ruedas.
hay
re *4
O.

SON DETINGUTS

CAP D'ANY DE LA MORT

de

Ernest Bretó i Nolla
que molí el 19

de gener de 193B vletima de bombardeig

Eis se tl s ap enats, esposa Antònia Vallvé, filia Nüria, germà Gabriel.
mare política Maria Alsina Vda. de Vallvi, cunyades Trina Barceló

Dolors' Ventosa Vda. de Val/ve, nebota han, Andreu 1 Dolors
Ventosa, cosins, i la familia d'Eduard Carbonell preguen a leb teves arnis.
Uds que tinguil, llfl piadós l'eCOrd per a ell.

D118 ACUSATS com A ACTCIRS DE
LES vinoso» DE SOIITOWAIIg
Londres, 18, Prosseguint lee ¡leves
resepa-ea per tal (t'atrapar ele autor;
de l'explesib cje Southware, la poliela
de &mima Yard ha preedtt a la
deteneid de diese. individua 'd'erigen
trlandile. Masita de velatile de le Ilei
contra explobius, eS detingule edelapa.
reixerazt seui Materia davant ele Te.
Mune. •-• Tele.
• • •
Londres. la. Avul han aomparegut devane d e l tribunal da manchester eet dele Inculpsle per tinta% d•
Materia explominal im d'elM Ileset
Poest en 9)4;10. Viallpector que ela
Si *tia/rus ha ceczarst (ave tenieli
41 X1 poder Ovinos bandle de orto
* palma, cale es pO 'd documente
que ele comprometen... pa**.
EL SENIOR sPAAX NO HA exIZZSTIT ENCARA LA moury
CACIO

twisTmett

larussellee, -ILe estet teorabde
le sessid ele la Cambia pretieta per
dazaa, mi el euro de la qtlal Itelt
havia de ter declarar:en!.
Seseas semMe, el cap de GOMA
laes loa acabat cebara les negoeleudeei
iniedadel Per a una medievo *le

tertii.

rae&

