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L'actitud deis
Estats Units
ORD-iláRICA ha decidit d'a-

doptar una actitud de dig-
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BARCELONA

Infants i combatents
ELs restaurants infantils han estat creats, evtdentment, ama- ja l i
-naftd'seguracfmntei
de tate els infante residents a Catalunya — do tots! — 'coz aquests
temps malastrucs. Però l'obra deis
restaurant s ultrapassa,
aquesta letal¡te. En pensar en Da
salut moral dels pasmas, en el 302
esdetsenidor, sala pensat tambd en
el seu esperi r.. S'ha pensat que et
restaurant podia enser un vehecle
per contribuir a formar-los, a educar-los.
1 un deis grans ¿motolo d'aquest
aspe& moral i pstcoLiegic ha cstat
el d'invitar els nos:res cossos armats, cls nostres combaten t s, a apadrinar - los. De moment, airó sentlúa un true sen;imental per produir
un efect o de galeria. Vet de prop
ros adonem que, si de un truc, no
podio nsultar sil mes eneertat ni
ases temut. Perqué cl cert es que
els combatents se senaen, com a
veritables padrins, Mime en el senlit cristet del mot, tllgals per vineles morals, amb els infants
apadrin en , acaten per a eils, una
iendresa in/ itaia. Per adonar-se'n
basta reune els donatius que Jan,
que ja per si sola els acrediten de
padrins esplèndids. Perd la ha detalls que revelen alguna cosa mes
Oso esplendidesa. Per exemple,
m'han conte) que, una regada un
grup de soldats es ca jugar la vida
per anar, en terra de ningú, a !irles
51=103 abandonades, a cercar una
quantitat importang d'al. 1 sabeu
que van fer-ne, d'aquest oli? °ferir-lo al restaurant infanig que
apadrinaven. I aquest ade no da
Unic, pena és suficient per comprendre quin és l'esperit que anima els combatenee encera els infante.
Pera mes bonic és, polser, acure
c07/1 eta injants ho agraeisers! Les
carta que molts escriuen als combatents, eh dibuccs que fan en
quals s'exalta theroisme i
coradgc dels nostres soldats resulten reaament enaernidors. Dirieu
que els infanta comencen de considerar, a través d'aquestes estampes que ells dibulsen COste una mena de veraables angels tutelars.
S'avesen a considerar L'Es:arca
cons a Pcntitat veta/adora de tot
el mes bo, mes noble i mes pur del
país A cottetderar-io com el que
ha d'eSser i es ja el castre Exercit.
¿l no és aquesta a millor manera de superar els plecs del vell
antanilitarasme del /costee poble,
alhora que rl miljlarisme de casto,
que ha produit uns tan ea-lastro/fea resultes?
BEGUR

MEU, PEROUE SABEN EL
QUE ES FAN"
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La ;guerra a Catalunya ACOTACIONS
Continua la batalla amb enorme violimeia.
En les mes de Cubells i Baldoma els
ataos italians són continguts i rebutjats
cada vegada

"NO ELS PERDONEU, PARE

ESPANYA EN EL TAULER

Es tem a Roma que Chamberlain empri
arguments 'Mundees
Cada dia que passa es va agreujant la posició diplomática del

Govern italià

gosadies i les pretensions dele Estats totalitaris. Els darrers testimonie d'aquesta actitud ens els
proporcionen la Conferéncia de
Lima, l'haver estat rebutjada la
nota de protesta presentada pel
COMUNICATS OFICIALS
Roma, 2, — Fina dissabte a la ntt, estrangeres, es inanifesti una regada possible que Mussolini abandonara la
Govern alemany a Washington,
als cerdee política italians, predomi- més intransigent, l pressioni amb ar- p artida."
DE
DIUMENGE
nava
la convicció que les divergen- aumente contundents Mussolini per a
El "Times" afegeix que a falta de
eink motiu de les declaracions del
cies franco-italianes serien sotmeses obtenir noves seguretata de no inter- 1 a concessió de la belligerancia . a
ERONT DE L'EST. — A les altimes Lores de la tarda d'alar foren
minjedre de l'Interior nord-amea la mediació del primer ministre venció. Es evident que en aquestes 1'rauco per part d'Anglaterra — recae
rebutjats rotundament quatre assalts consecutius de lea torees al servei de
Ickes, i la nota de res- la invasió contra les acetres posicions del vèrtex Laussas, a la zona de Vilabritänic, durant la seva estada a Ro- condicione la qüestió de la concessió neixement que ara mes que mai acata
posta tramesa al Japó en la qual noca de Meiä. L'enende aconseguf ocupar una posicki, la qual fou brillantma. Es donava per descomptada igual- de bellignancia a Franco ha de que- bla improbable — Itälia hilara d'exaa
eis Estafe Units afirmen la doc- ment recuperada. Es recolli material.
ment una amplia discussió interna- dar forçosament estacionäria.
minar de nou la totalitat de la si.
de
l'alt
Segre
sala
reduit
als
seetors
En
la
jornada
d'aval
l'activitat
cional, en el transcurs de la qual
Sobre aquest punt és interessant luan&
trina del Dret enfront 'dele estats
haurien d'ésser examinats, dintre l'es- posar de relleu que la premsa italiana
"Per raú de la falta d'interee del
tiroteig i canoneig, sean conseqüéacies. Les Corees al serreí de la invasió
de fet creats pels pesos totalitaris, aban
perit de Munic, alguns deis abete de torna a entaular polèmiques amb poble ilalitt per la guerra d'Esnanya,
donat mostres del gran crebantament sofert.
la impoibilitat de reconèixer
La llalla continua amb extraordinäria duresa a la zona de Cogull, on
França a la Mediterränia. A més,
Tri
Mussolini
pot decidir que l'abandonastsdhisa
ue
raGiL
cap d'aquests estats de fet sense les divisions itallases són rebutjades pels soldats espanyols.
dies ment de la Mata seria mes popular
semblava existir la seguretat que An- nAan"glatitaerararr. ibPaetr a"peamrlpale, "
Mes al sud, amb l'ajut constant d'acacia, tases s artilleria,
glaterra co manifestaria iavorable en de "la hipocresia britinica". En el que la seca contlastda a. De tant
que intervingui un acord internaaconseguf progresar fine a Cabassers, inalgrat la tenae resistencia de les
una gran proporció a la tesi italiana. ions, doncs, la qüestió espanyola do- tant la premsa italiana atabes ene el
cional.
Govern de Barcelona 'es cada dia
rengles.
nostres
tropes,
que
delinea
ele
seas
Pera les noticies arribades a Roma mina sota la situaci
ó,
n'ot i &ser molt important
L'aviada espanyola ha atacat molt eficaemeut gratis concentras-ion; de
en el transcurs de les darrcres 48 hoPlantejada la situació en aquesta menya holsevic". Mussolini ha d'estar
ord-América el corrent d'opinió torees i de material a la zona del front, provocant incendie i explosione. En
rco han demostrat que aquestes es- forma, ¿quina serà la fesomia de la al corrent de tot atoe. Es possible que
perances eón o eren simples illusions, propera entrevista de Roma?
el seu esperit realista comprengui que
que ha propendit a no immiseir-se comba: arel fou abatut un allesserschtaidt".
noticies
d'interés.
ALS
ALTRES
FRONTS.
—
Sense
principalment a causa de la negativa
en els afers que afecten als altres
Es evident que d'avui a l'arribada no es bona politice vessar la sang ita.
francesa
de
perrnetre
que
un
tercer
dele ministres britànics a la capital liana per una cansa que ba perdut j a
Continents, els Estats Units es troAVIACIO
discuteixi els seus drets, la qual cosa italiana pos canviar considerablement la seca justificada d'abans 1 que consaa
ben avui amb amenaces directes
fa desaparèixer la hipòtesi d'una me- la situada; pena en les circumstän- Sisada un obstacie a la seca politiee
reosseguint llurs agressions contra la pobladó civil, els anime aislodels dictadores, amb actes com
diació britänica.
germänie s agrediera abir el noble de Martos (Jaén), i durant la jornada
ej es actuals fatuas de les converses exterior en altres terrenys."
Per la seva pan, Yerg an Bartlett,
Descartas aguces assumpte, queda Mussolini-Chamberlain sembla veritaCorhera. Cartagena 1 Barcelona, els voltants de l'Hospital General
pogrom jueu i la guerra d'Essituat. en primer pla l'assumpte es- blement recluir. Si el primer ministre en el "N'ove Chronicle a cresa que la.
panya que repugnen a la sensibi- de C tl..': n11 , -en›e aconseguir. sortosament, llora propasas, pera ocasionant
pateo!. Es interessant de posar de no aborda els problemes franco-ad. visita deis cssadistes anglesos a Roma
litat i als sentiments humanitaris citar -s.
renca que els • elemento diplomätics lians mis que amb fine Information tendeix a revestir un caràcter "mes
D'AHIR
d'aquell país, i, finalment, amb la
italiana temen 'que l'actitud d'Angla- la qüestió d'Espanya es converteix aviat social que noticie'', 1 afegeix:
DE
L'EMT.
—
Purant
Sota
la
jornada
sisa
lluitat
asna
cusir«
FRONT
"Aixa es degut no solament a la
terna shagi convertís en mis rígida en punt central de les converses.
perspectiva que la política de elanviolencia als frouts de Catalunya, on l'encinte ha prosseguit la seva Ofenels trau' l
encara del que' eaa.
elicacions 'de les principals denso- siva
Pera Italia sembla desitjosa d'evitar- molt ferma manera amb qué
fortament protegit per l'aviació. eis sanes i rartilleria estrangers.
digueren que no volien la me,
Cesas
En dicte, la premsa italiana no ha ho. La posició que ocupa a Espanya
eracies d'Europa creï una situaEls atare a les zones de Cabells 1 Baldoma han estas cnergicament
dissimulat — ans al contrari, ho ha padria Cesen utilitzada com a mesura citada anglesa entre Italia I ells., s'Usó
ció que converteixi aquelles ame- continguts 1 rebutjats una i altea segada pels soldats espanyols, que causen
proclamat en cateases inforrnacions de compensad& que es precisament támbé sI fet que els estoreos de Fútil.'
renemic
enorme
nombre
de
baixes.
a
co per a obtenir nua victdria definitira
naces en seriosos perills. Es indubde columnes senceres, sota titulars el que Chamberlain vol evitar.
Als sectors de Pobla de Granadella. Albages I Bisbal de Falset continua
estan malt Iluny de venre's coronats•
enormes — que les unitats italianes
table que el darrer procés d'espio- la atase
que
e,
refereix
a
les
allres
Pel
'
amb danesa a l'hora de redactar aquest comunicas. Las forres
participen en primera lisia en l'ofen- qüestions de què puguin parlar Mus- per l'èxit desitjat." — Fabra.
natge alemany que ha tingut lloc Invasores !san Be:apegue, a costa de gran nombre de bajaes, minorar Ilur
siva franquista contra Catalunya.
als Estats Units i la revolta nazi Huta ocupant algunes altures.
eolin i i Chamberlain, no tenen veri
El
que
convé
a
Anglaterra
Davant aquesta circumstäncia es table abast poiiti, c. puix que dimanen
La nostra arlaeló ha bomhardejat 1 ametrallas molt ericament linies
del Brasil hagin fet pensar als
teta que el senyor Chamberlain, que de l'aplicada de record d'abril. Obi al món
nord-americans que havia arribat i (-encelaras:loas.
repeti sempre que en cap moment tio cerceno que el panorama que ofereiA mes dele que es consignaren en el comunicas. abans - d'aeir ton abatut
es concediria la. belligerancia a Fran- xen aquestes converses en l'actuali- UN IMPORTANT ARTICLE DE
l'hora d'eixir de l'aïllament i que per foc antiaeri un bimotor a lleinkel III", el qual va raunt
caces I s'esco vence una retirada de les tropes tat és absolutament diferent del que MR. CHURCHILL SOBRE LES,
la indiferència i el silenci, inter- serena ea terreny enemic.
oierien fa deu dies. I tos indica que
ALS
ALTRES
FRONTS.
—
Sense
noticies d'alteres.
pretats sempre pels dictadors com
en el transcurs dels des que man- PERSPECTIVES D'UN TRIOMF:
raquiescèneia a llurs plans i proAV.IACIO
YA
u iitl'tpocus ceuvaólumeralar
-N
A
DE FRANCO O DE LA REPUgrasine ,neniti, as gicrutac
- eedinients, S'anaven convertint en
A les ala, hoces
set "Junker" bombardejaren l'Espluga de
BLICA
Fa.
factors que treballaven contra la Francoli; destruïren 33 edifiels i ocasionaren 7 motas i 22 ferie.
sició diplomitica de Mussolini. —
Paria 2. — Winston Churchill esDurant la mamada passada rarlacia estrangera agredí alguns peales
pròpia seguretat del país. Per albra.
de la costa sud de Catalunya.
crin a "Paris Soir" un article a Pro
tre costal el credo social i polítie
El programa de l'anada
-pasdelprobmaespnyol."Laguer
de Mr. Roosevelt no hauria pas
Co un foc
ea espanyola
de Chamber'.ain a Roma
Cartagena.
La
Cotals_ió
ha
consta:lit
dipeaa de pdvora.
compaginat amb una actitud indi- LA COMISSIO BRITÁNICA
Lugano, 2. — El programa de la mas prop d'un singles*,
que en els exércts republicans de
seria mis coferent davant dels constante atrovlssa de Chamberlain a Roma preveo lamió politice
D'ENQUESTA COMPROVA tots ela treinta solament es traben esel conduele entre toas dos
herent
si
imane
dies
de
permanencia
del
pripellaments comesos pele Governs
panyols.
Berlin, 2, — Penasteis: .1 rumor que mer mialstre anales a la capital ita- adversaris espanyees desaparegués."
de dictadura en l'ordre interna- LES DARRERES AGRESSIONS
Goebbels ha caig ut en desgracia. Es liana. &vals resmentat programa. Churchill afegeix que el senyor ChamDELIBERADES CONTRA LA El que diuen els diaris des de
cional.
a adecua que malgrat les Chasuberlain arribara a Roma el dia 11 berlain esta recolzat per les casases
A ALEMANYA JA ESCASSEJA fa observar.afirmacions
oficiala sepias a la tarda. 1 a .1a nateaa set sopera raques angleses perqué creuen que ell
continues
El cap del Govern, Dr. Negrín. POBLACIO CIVIL DE BARCESaragossa i de Barcelona esEL CARBO
les guate el ministre de Propaganda amle Mussolini. El dia 12 sera reina es favorable a Franco; persa la situafeia allusió, en el seu admirable
LONA
Lon:_res, 2. — Els detentare deis es troba mala no ha estat publical pel rei, i a la tarda del masca da da a Espanya ha canviat. Ea no voltant
discutes de dissabte, a la noble acMeneas el requeriment, urgent del
Sons de erutó de Berlín, proporcio- cap comunicas iscultauu. De mes a s'entrevistara atah Mussolini. Aquesta gué prendre parli t per cap de lee talles
titud deis Esteta Units; les seves Govern perque el criminal bombardeig
Londres. 2. — E, corresponsal d.:. nats pel "Socors d'Hivern", han estas mes, Goebbels ha esat substituto ja en és rúnica• entrevista tasada de mo- paris en conflicte, pena avui opina que
paraules "esperem que en aquesta de la part mes céntrica de la caltat -Times" a Saragossa escila que "ma'- informats que els aluramen t s que /Is- a festa popular de Nadal del Socors mena El dia 13 els ministres anglesos "rim peri anglas tindria menys perills
lam d'haver-se realitzat el passat in n28 d'Hivern, per un tal Hitgenteidt, cap ,eran rebate pel Papa, i el die 14.al amb un trlomf del Govern republicia
ocasió la llum pugui venir d'Oeei- per reclutó invasora, en la nit del gres el que es pretén a Roma, els
fos investigat. la Comiasio ilans troben carlea-data cada vegada de desembre, s'efectuaran en el curs del Socors, i que en el discurs que mati eartiran cap a Londres. — A. E. que amb un tricots! de Frenan." "La
dent" traduïen el pensament de dissabte
aquesa pronunció en la dita testa, no
Bri l ánlca d'Enquesta Aèria, amb re- mes grane. Duran tot el da d'alar la del mes de g:ner.
Perspect iv a d'una Eapanya conquismilions d'europeus que, o bé eón sidencia a Tolosa. arribe a primera seva artilleria ha disparat continuatada per Franco o d'una Upan» de
El corresponsal de "Dai t y Tele- feu la mes petita acusa.) al ministre.
Un
article
del
"Times"
Negrfn, amb ralea metaz vençuda,
víctimes del totalitarisme, o no es- hora de !a tarda de chumenge a Bar- mena pera la iniantcria no ha pogut graph Morning Post". (pie comu- — Fabra.
m'ha
semblat sempre terbOla i cruel.
avenen
es
troba
encara
a
mas
de
id
pele
Zurich,
2.
—
Informaclone
de
Besl'anterior
noticia
des
de
la
canica
-SI LA VICTORIA DE FRANCO
tan conformes amb l'actitud pas- re ona. Fou rebuda a raerecirom
quilòmetres de Borges 13 asumes." Ei pital alemanya. afegeix que les auto- IM confirmen que Goebbels abandoPerò cal reconditez que si en aquest
siva, o poe activa si es vol, deis oficials de l'avienta espanyola, desig- collaborador
CONTINUA
FENT-SE
ESPEdel daos conservador ate- ritats alemanyes han admès tacita- nara la cartera de Propaganda, cont
moment el Govem espanyol trlomfa,
nase a tal efecte.
representante de les democràcies
Després de visitar els Hoce afectase geix que "a. coa d'exèrcit legionari ment que el poble sofreix una gran a conseqüència del sen contacte ama RAR, MUSSOLINI ABANDO- desitjaria víure en- termes amas:osos
del vell Continent. No hi ha dubte i de realitzar la inveatieació correa- continuas detingut pele contraataca panana de mitjans de caleteen& i s'eres cape nazis, 1 especialment amb
amb Angaterra 1 trobaria nombroses
NARA LA PARTIDA"
sirnpaties en el noble auglea. t Anglaque ha augmentat en deu mares el Goering. per a. prendre d'Edueació
que la democracia americana ha ponent. la Comisaba es a-asilada al repubdcans."
El corresponsal a Barcelona de. preu del cansó. p er tona. — Pebre.
Naciona. — A. E.
-La Premsa italiana ja admet lene asta, probablement en condiciona
fet ja la seva tria en els termes Ministeri d'Estat per sa • de campa- "Daily
Telegraph" elogia el valor dele
ar el senyor Alvarez del yayo.
nao que cada dia el Govern de Bar- d'aconsellar no venjanse de l'adiete——
del dilema que plantejava el doc- ment
«adate npub icatas i :excepciones tacsari. Per alara part, si guanyes Frantor Negrín. No hi ha dubte que
:ice de regeren lleiat. 01:cials ne l'Esco, els setas ancles el portaren a la
celona
és
menys
bolxevista"
El balanç tràgic de la nit
tat Major c12.1 general Saraba han dc.
repreadó brutal. que is el cisterna deis
el cap del Govern de la República.
Londres, 2 .— I.a premea publlea el Estats totalitaria
carat
al
corresponsal
del
dar:
confi d'any
en la seva exposició dels mòbils
programa dc la visita del seas: « Chaina
servaaor anales que enema; empra
El triomf deis republicana espanyols
berlain a Roma, i peal de relleu que,
que perseguim en la nostra lluita.
en aquesta ofensiva un material mes
61 MORTS 171 FERITS
almenys °fa:latineas, només aha pre- no constitueix solament, per tant, una
obtenia l'adhesió del poble nordimportant que l'emprat en la batalla
garantia
estratégica per a la segareEls resulla ts coneguts per l'Alcalde de l'Ebre. En alguna llora del front
vist uua entrevista amb Mussolini. Si.
americà i que les seves paraules relatius
a les victimes produldes pel els facciosos tenen un calló cada Val,
gui cosa sigui, deis diferente comenta - lat. de les comcmicacons impertals a
precises, concretes i claree, expres- bombardeig que realiza raviació Itaris periodisties d'ami es despren que la Mediterrània. olió també per a lea
metres. Les Satenes ;talanes ten"n
caven el comú itir dele venta- liana la nit de fi dany. eón aquests: un total de 600 canana. Pera donar
Mussolini per una part, 1 Chamberlain torees mes pacifiques 1 mis conci l ia.sön
representats
els
1-11
i Halitas per nua abra, nomes abor- dores."
bias demberates de tot el món da- Mons. 61; feraz, 71.
id ea da la --formidable resistencia"
Lex-mlnislre conservador destaca
daran seriasen-teas la (Metía de la
L'Alca dia recorda una cegada sales dele repub luna, el dala conservador
vant la guerra que sostenim.
que el caràcter del Gavera espanyol
a' 'einst ce Breelona, que en sentir
guerra espanyola.
.
L'actitud de Nord-América no et senyat d'alar:na han clesser alees diu que algunes posiciorts han estas
ha
camita:. profundament «emes dele
El corresponsal del "Times" a Roun
pesetada i reeonquistades dinou veês certament per a plaure als die- rigorosament les inslruceions que per gades." Es !recta — diu — de la pri(Passa a la pagina
«imanad:
Indep
ittadors. Actualment la premsa ale- al aas de bombarde a; t e ner donades mera gran batalla de la guerra." —
' La certesa que hons té que la MiesJuntes
de
Defensa
Passiva.
prima.
;es
ad
d'Esmalten
fiativarit
co
la
majar
camA. E.
manya ha deseneadenat una
denle .
pahrans en el qu e es retereiss a trasA LEUROPA ORIENTAL
part del temps dedicat a les converpanya contra aquel' país; peri, lladar-se rapidament ai refugi mes
..
EL
.10SE
LUIS
DIEZ"
NO
s es es partleulannent interessant, aretots veurem con' Washington es immediaa ja que una <m'enteca!) d'in1
el e ament en uns momeas que resanar
SERA INTERNAT
Inantjndrie en la seva actitud i corte aiterencia en aquests casos no servelx
repablica espanyol esta douant peores
El Secretaria de Relacia deis Par- partit "Gasiehe Indépendenle", ex- d'una magnifica tenadtat en la resis finalment senä el Reich alemany MéS que per a augmentar el nombre
Londres, 2. — Es declara as cer- tas Republicans acordé invitar a vi- sots-secretan de Marina de Guerra;
de
vIctimes.
qui cercare de no desplaure Maese
dee oficiosas del Fcneign Office que sitar la nostre zona diversos delegats M. Philippe &are, cel parta "Jeune senda. Un alt funcionan del Gavera
Italia declara reeenuneut que la liquial poble amen ea. Les paraulets
"EN ELS EXERCITS REPU- mente , no slagin reconegut els enea dels perlita aemocretic.s francesos, Republlque", ex-sols-secrelarl de Tee dada riapida d'aquesta guerra tenia
diagerancia. no es poi parlar din- porque poguessin adonarse exactamens ball; lat Ataire Albert, del partit RaMussolini referente a Nord-Amèa Italia molta mes impor tanda 1
BLICANS DE TOTS ELS tensar rl destructor republicà -Jot de estat deis fronts i de la reraguar- dical Socialista, diputat; M. Richard- per
ines M'asediase que els problemes st,
rica reflecteixen millo!' que la
Luis Diez".
Pa lieler. diputat Radical Socialista; 'raids 1 Djibuti. Si la' lactada de
da
republicana.
En
virtut
d'aquest
Hl
HA
EScampanya actual de la premsa FRONTS NOMES
S'afegeix que probableinent eatt'o- acord, el secretan d'aqueas organtsme, R. Raymond Laurent, diputas detn0Franco tantas«, fria-se esperar.
nazi la preocupació del total te- PANYOLS", declara la C. de r¡tzara el mixta] per a romnadre al senyor Eduard Ragua es 1s:estima crata popular 1 ex-presiaent cha conpon de Gana l ar el temas neceasari a Paris, on ha fet les gestiona necee-- sell Muneipal de Paria; al. B.anchoin,
neme enfrant l'actitud dele Estats
Ladres, 2. sPer telefona — En enper a les repsmeions, com es feu ta series, que slusts vist coronados per l'e- dlpulat dernaerala popular; Si. ForeiRetirada de Voluntaris
trar l'any nou sol coser costum desitUnits. "Dele Wats Units -deis
regada ant erior. .- A. E
jar felicitats a tothona pera hi ha palsa mes t'aguce
nal diputat d'Unid Socialista Republiel duce en un dele noinbrosos dis- Pana. 2. — Comunatais de nenes
[Sastre de poro dies arribara a Sal- cana 1 vice-presidens de la Comissió de
,5 0 5 en ele quas ets amenas compreque la Conassió de
cursos que va pronunciar U/my a 'Agencia He.vise
cdona
aquista
delegació
de
persanen que aquest desig da mes mili de
l'Exèrcit.
i
Si.
Leroy,
diputat
del
parper a la s. - arada de volun!apassat — ene arriben vena que ene Control
II reali t ats Aisi, el rei de Romania ha
l a -Jeune Répubique a
ris eetrangers ha sornas a ta capita
EL FALANGISTA SERRANO estafeta ded partas republeans tratoparlo.
envlat un massige al seu poble en el
cosos acornpanyada de alaer.os
v¡sita
fan escoltar..."
—
El Secretarias de Relació de e pa/- sa
; le vanti na, despees
DE
MARSUNER,
SUBSTITUT
zalea.
Pulula
anunciar
que
entre
e'ä
qual
dita -liern d'implorar a pea ele
tila republicana ha ullimat ja el proEa possIle que abaus de gaiee. nonas del censre. Extremadura , Anvisitants es conniteu ea acailente se- grama de la visita de la aita delegana coneedeLet la pau en aquest any,
dabais. alai roen la base nava, de
TÍNEZ
ANIDO
nyors, .a-ministres i diatesis dealas ras:a Aqueae progransa compren: rea
els facin sentir, perquè el que avui
pera ei meu exercit ha d'utilitzar
Ha ,,'..c ii aau.s.a aquest peno« per auff ruenlar la seas
Hondeas. 2. — El la engata Serra- Vine República: Si. Frene-ale de Tes- urtions amb reprceentanons dele par,
4 solament una enlució moral es
:aulas
l'escrip.or
espanyo!
Ramon
?USuc
alista,
extorea ì manlenir-se preparst."
san,
del
Parta
Radical
no
Sanee,
ha
pres
la
succeäsió
de
Martjls republean.s espanyols, catalana i
pot con%erli v 31111' ni/ qUe100111
nomindees
Alai, nimbé, cta generals, en adratineo Anido. Ele moderase de la zona sots-secretari d'Atas Estrartgers en ei
que componen el Secretaria'. rja 'reme°. %Mol
materialro- t tingui una mejor bles els Governs dels quals sem- retad catan rima d e primas davant s a - Clavera Chautemps, i de la Preslden-. bascas
obres.
es
destaquen
-El
entre
les
qua's
çsr.se a rexercit romanas mantienen
v 1sitea ofida's a SS. EE . ola Peesidnite esclavo y
Sil
alisa"
-Masaya,
sobre
a
importarte a que aquesta ciencia blea donar a entendre que la pan quem nos progrés de Falange.
el
mateix punt de vista. La polltica
en
el
Govern
cia del Canse 1
,de la Repablica de la Generalitat, del
moral de 'a anal ele dietadors ca- pot establir-se a base de convenGastan Monnervitie, del Paria Rs- Cansal de m t n-tres d e las Col- a de a la e 5 etuafie a ciaste& y moder- romanesa es avante damunt ele trae
Navarresos, caballea. anea ele casi
a Repabacts, rlo , masern d'Esterada na». Republt.c1 des de tela llarg punta prineipals en el moment actual:
tan sempre disposate a burlar-se. einr Iliones i al marge de tot con- pea en genera' censuren obertament c:::iCal Socialista, ex-sots-.--rüter
Coldnles en el Govern Cama :lea . de parlamasa As r af e llave 1 al mi- temas, Ramon Maria 'renreiro tunda primer. prepararse per a la guerra
Als Estos Units no importa t-ente de justicia i d'equitat. Qui !a folla a e Frene, a cle arerse arma- hit
Andrel Liautey, del pu a Rada
n1 la e . 7 , - '. 'I- , ' ,4 se: fea/taran va el grup "Al servei de la República" per ta de poder conservar tul la
....ap si la deMOOrnnia usasen esta; segar per 'a doetr!na itie 4k. "Un"
pas numere tot trade emb
En ocupar e ts facciosos Santander. patu, segan conaensar es tonta de
Gran' '. y Libre". cercara tina pau Socialista, ex-sota-secretan d'Alpaca
a tea a fea-- - i .•. ...,,,, anala,
a
fer
parar
l'orella
a
oblit.arit
i
p asos de règim feixista, i so h . ! IR
amable cada cap semes a Reta posa lora ea el.. Govents fatuas i Chau- in : titucions da s sistencia social. 'insta aconsegui . acopar alosneanyat de la la renaixenea nacional que ta vDackt
Mussolini
esaquests
Governs.
itii
mM ulla amb mas esperance eis la EP. temas; Si. Max Hymana de la Una. luciona callara a, alai com ale fronts seva hm( la el, un aliag a de pisca. a reemplaça sota eis Partita Datifg•
pas dubte que amb aquesta set sud
de fer
Actuaanent treba tasa a la Legació tercer, refutar quaLeevOlMidät
"ea smearamint eionstiturionai i Socialista Republeana, ex - sots - seere
collaboraran rin;i4 a l'obra de la colla.. elle no hacinen pica
los seves fronteros,
d'Fapanya a Berna. — A. E.
tant de Cometa; M. Delom Sorbe, de I de batalla.
estatut
pau que no pas aquella altres po- I el Sord...

• l'Alt Segre eln invasora acusen ja el gran desgast

El elist 12 eln ministres ~Pesos conferencia«
ran anda el duce,le113, amb el Papa

MÅ

Goebbels ha caigut
desgracia i ja hi ha um
altre nazi al seu lloc

Propera visita d'una delegariö d'ex-ministrets
i diputats francesos

partas Radical - Socialista, Unió Socialista
e
Republicana, "Guache
. Veutie. RepliblIque"

'

Demócrata Popular

El rei Cárol demana a
Déu la pau, gen) prepara el seu exärcit per
defensar-la

Ha

mort

1-en-

cripter erpayo' Ramón

i. 'Ireureiro
--
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CRONICA BARCELONINA

LA FESTA DEL NEN
Obituari
Al Casal d'E. R. C.
El Servei Internacional dele "Amics
SEBASTIA
SUNYER
HONORANT
LA MEMORIA DE
Quäquers" ha comunicat a la COMiSVíctima de curta malaltia, ha mort L'HEROIC CAPITA
Sid que ha posat a dIsposlc16 del Co.
ALFRED
GOVERN 1.)12:. LA REPUBLICA inItä una gran quantitat de goeolata, a Barcelona, a 79 anys d'Orle el vell
MOLINO
sabe o pote de !lea, com a douatins de anarquista Sebastià Sunyer.
Presidencia del Comen de Minm- Iluitadors espanels que pugnen per la Creu Roja Nord -americana, el CoParlamena. — El presiden del ParDecret pel qual es habilitat un crèAhir al metí al Casal d'Esquerra
Sebastlit Sunyer, autor d'innombralament de Catalunya, senyor Irle, ha dit extraordinari de 3.000.000 de pes- tres. — El Gomal Central del Casal Venerar del nostre sol lea nores
mili Nacional Beitänic i zis Anales bias follets l diversos llibres, aeonee- publIcana de Catalunya, ele la Rambla
adreçat el següent telegrama, amb setes, a disposició del Departement de de la Cultura ha enviat un escrit al
de
Catalunya, es celebra l'ac.e Se cene
Quaquers.
gui
trágica i dolorosa ceiebritat quan
6
•
motiu de l'entrada dany nou, als ge- Governació i Assistència Social, per- President del Colasen significant-li la
Ministeri d'Agricueura. — Al Gaei prosea de Montjure, per haver estat memoració del segon anieersari de la
nerals Miaja i Fernändez Sarabia, que puguin satisfer els havers del viva satisfacció que ha experimental binet de Premsa del Minister; d'Agrimore del que fou cap de la colmarla
La semana entraut t indrit Roe al im deis sotmesos als
mes cruals t ur L'ale Companys, serreta Alfred Molino,
capa del exercits de la zona no cala- personal dels diversos establiments que la dita entitat per la reafirmació de cultura sens ha faceitat la següent Gran Teatro del Liceu un festival
-ments.
lana 1 catalana, reepecevament:
deponen de la Direcció General d'As- la cordlalitat de relaciona entre el nota:
En un dele salema del Casal una
amb
l'Orquestra
Nacional
I
Datases
Sebastta Sunyer detall a la seca bandera catalana cobria el retratgrau
Govern de la aepúb.ica, 1 el de la Ge"Segons comunica l'Estacló Central Clässiques, pel gran artista Joan Madel
"En nom Parlament Cataluyya i sistencia Social, corresponents al mes neraleat de Catalunya.
«dura
octogenaria
1
regairebé
cega,
de
desembre
proppassat.
d'Assaig de Llavors des de Valencia, grinyä.
malaguaneat militar republieä, i so:u
peone ocasió entrada 1939, saludo en
•
•
•
alosa
ß
l'Hospital
del
poble.
L'escrit
L'enteracaba
dient
que
la
RepúbliDecret
habilitant
un
crèdit
extras'estan
distribtent
amb
gran
rapidesa
concedes
nombroses
co_
d'aquest foren
la voslra pemona a caps. cOMi6SariS
i soldats a les vostres ordres, amb la ordinari de 60.000.000 de pessetas, a ca, i amb ella Catalunya, acompanyen es patalee de sembra, importades en
El Conliti. Nacional d'Ajut a Es- rament de , cadàver de l'estcreat Hui- rones i :amena de flors, ofrena de les
fervent convicció que l'any nou sere disposició d'aquest Deparlament, per el President Negrin en aquesta nava quantitat superior a 15.000 tones, pro- panya ha enviar una comunicació po- tadcr obrer, s'efeetuve. aquesta tarda. autoritats, «mies i organhzacions de
l'Esquerra.
el de la pau amb la victòria.—J. Irle." tal d'atendre el pagament als Ajan- convergencia politice indispensable per cedente d'Anglaterra, Irlanda ¡ Ho- sant a d'apea-1M de la Festa de l'Inlamente de
de Catalunya, de les despe- a la victòria.
landa, 1 que cenen en excellents con- fant, Tina gran quanitat de mongetes BRAULI NAVARRO ESPARCIA
Navarro Costabella rebe les °frenes
Presidencia. — Amb motiu de l'enses
de refug iats de guerra.
dliciCuts
de
sanitat
i
clame.
Els
agri—
E:
Sindicas
de
Treballadors
de
Ha
mort
a.
la
nostra
ciutat
el senYOr i féu els honora a les autorltars I peren conserva, pots de caria de "beef",
trada a l'ene, nou el President ComDecret que habilita un créela ex- la Indústria del Vestit de Madrid cultora llevantins han incrementas les ferina lacteada, sabe I considerable Bratelo Navarro Esparcat, germä del sonalltats que eoncorregrieren a lacte.
panys va marear diversos telegramas de
El senyor Antoni Escofet, membre del
felicitactó, entre els quita figura Va- traordinari de 15.000.000 de pessetes, ha enviat al President del Consell de seves demandes, d'acord amb la me- imantitat dc estaco dc pots ile llet.
senyor Ene:e Navarro director d'Obres
• ••
Cine!! Directiu d'E. II. C., pronunea
dregat al general Miaja, que diu aixa per tal d'atendre les despeses ex;ra- nintstres minlslre de Defensa Na- jor superficie preparada per a la semordlneries que ocasiona el funciona- cional, un vibrant document en el bra, 1 una segada es realitzi l'adobat
unen
breus peraules recordant la gesta
Es prega als mestres que fardo la
Are a la tarda s'efectuà !'entena"General Jefe Agrupación Ejércitos ment de la Comissió de la Indústria qual es fa c onstar l'acord pres en
corresponent, podrä assegurar-se que inseripeee de tots CiS nene, per al re - ment, parthet la fúnebre comitiva de del capità Mollno. Agría! l'asaba:anca
Zona Central. -- Mo nuevo desaole ne Guerra.
Assemblea general de trametre • una '„a collita de patata primerenca a la partiment de loto, previa la
presea- la canica Barteina, des d'on ea dirte( deis deis concurrents Ii l'acta i cae.salud y fortuna para la República y
Conselleria
Trehata—Certificate c.alutació t un vlsca entusiasta al nos- regid no autónoma, ha de sobrepassar tacid del carnet de racionament
dament aquest es dank per acabat.
la Libertad. — Trasmito gratitud ad- de treball que de
al cementiri de les Corta
ja estan legalitzats i es tre Exércit. al qual feliciten pels
la
ere
de
l'conseguida
l'any passat."
A mes de la vldua I germana del lo 'se
miración Agrupación Ejereitos.—Com- poden pasear a recollir:
Assistiren
grasas exils a l'Ebre, Llevant, Madrid
al
luctuós
arte
el
minisriel; capità caigut, recordem les següents
Min¡stert
d'Obres Públiques, — Ha
Panas."
ladres Foca per la gran resistencia tamal a Barcelona el director general
UNA BONA INICIATIVA DE tre d'Obres Públiques . senyor Antani personalitats i representacions:
Referencia número 342. 386. 414,
El ßenyor Companys lambe va tele- 974, 995, 1173, 1219. 1576. 1587, 1620. que ca sold , t.s del pelee oposen la• de Carreteres, senyor Josep Maldona- LA C. I. E. P. — La Comissió Inter. Velao; el sols-sec.etarl de ta PresiDuela, en represenacid del President
ventora
d'Esoectacles Público, solida- deneta, senyor Prat; el d'Obres Púlala, de la Generalltat senyor Lluis Com.
g rafiar al coronel Casado, cap de l'E- 1674. 1686. 1706, 1720 , 1924, 2376, 2434, vant les torees de l'enern1c invasor.
da, el qual ha romas uns quanta dies
amb la gene ro s a idea del
xercet del Centre, en els temes se- 2491, 3119. 3124. 3235. 3257, 3270, 3325,
Ets treballadors de Maarid afegei- a la zona Centre-Sud, efectuant una ritzant-se
panel.,
que no pegue essistir degut a
ques,
senyor
Marco;
el
de
ComunicaGovern de la Re p ública es p an y ola i
güents:
3453, 3507, 3544, 3779, 3872, 3897, 3898. xen que estan disposats a treball amb visita c1.11nspece en les comunica- deis Governs autänorns de Catalunya cions 1 Transports, senyor Gasset: els les seves moltes ocupacions; Josep Irla,
"Coronel Jefe Ejército Centro—Mo 4257. 4288. 4385. 4306, 4404, 4532. 4587, fermesa perquè res no fati als braus clans d'aquers sectors.
i Euscade i concretada oel Ministeri directors generals d'Autotranspor ts, se- president del Parlament de Catalunya;
amero ßalúdole a V. E. y heroico Ejer- 4771, 4796, 4830, 4852, 4854, 4939, 5012.
alnstrucció Pública, creant la Festa nyo.' Condesalazar; de Marina Mer- Hilare Salvador, alcalde de Barcelona;
alto a sus órdenes. — Companys."
ele FInfant, complint amb el seu den- cant, senyor Meyer; de Carreteres, se- dipu,ats al Parlament de Catalunea
5883. 5124. 5258, 5540, 5649, 5940, 6077.
re d'engrossir la subscripció
Per la seva part el senyor Companys 6106, 6111. 6409 , 6454. 6546. 6569, 6966.
PROVEIMENTS EL TEATRE ser a oferir als infante calcat abric, nyor Maldonado; de l Contenciós, se- Tauler, Folch, Fabregues, Ferrer, Gui.
ha rebut, amb el mateix motiu, nom- 7030, 7104, 7122. 7134. 7147. 7299. 7334,
nart i Bru JaMI; Mirarfilles, comiesä.
joguines i Ilarninadures, ha disposat nyor Elearar Huerta, a mes de tot ri de Propaganda de la Generalitat;
REPARTIMENT DE FARINA
brases felicitacions entre les quals fi. 7406, 7502, 7573. 7637, 7708, 7710, 7769.
ESTRENA DE TRES OBRES PER
aue en tots els especlacles de Bar- el personal 1 representaelons de les
gura el telegrama del general Miaja 7861, 7916, 8042, 8130, 8131, 8191. 8215.
DEXTRINADA
ALS ELENCS CATALANS
capita Pareja, que fou ayudant del
celona contrólate per ella, el dia Drisegilent:
DE GUERRA
8338. 8501. 8713, 8727, 8772, 8799, 8859,
capita Molina: Antoni Escofet; comismer d'any si guin carregades les lo- diferents dependències del Mlnistere
La Direcció General de Sanitat de
"Felicito a V. E. y pueb:o de Cata- 8976. 9023, 9179, 9183. 9280, 9400, 9497, la Generalitat de Catalunya posa a
Abans-d'ahir, al teatre Barcelona, calitats amb l'import d'un segell de ENTERRAMENT DEL CADA- sari del CRIM; Antoni 13ombI, en re.
p esseta, creat especialtnent per miesg uau motivo año nuevo. Salúdale. — 9593. 9713, 9760, 9823. 9951, 9958. 10050. concixemcnt del públic que el dime- Elencs Catalana
presentar-lb dels mutilara de guerra; ce.
de Guerra de la ta festa, i amb un de dilettante
ben- VER DE DOS REGIDORS DE mandan; Cervelló; Joan Pons, tutea.
10099, 10118. 10341, 10375, 10440, 10571, eres vinent, die 4, es fará oil reparMiaja",
Federach, Catalana de Societats dc tinte les entrade., general,.
10636.
10758,
10786,
10777,
1086,
10809,
Sent d el Parc »Mil; llicard Altaba,
Governació i Assis téneia SociaL —
timent de farina dextrinada única- Teatre Amateur donaren a coneixer
Es p er la noble finalital, de la eubsSABADELL
comiesari Ile ilefuglats: Josep Navarro,
El con.seller de Governacló 1 Asas- 10829. 10820 , 10822. 10978, 10980, 10988, ment als maleas adults j previa pro- les obres "Fas als herois!", d'Agustí criocii
i
que
la Comissi6 Interventora
11003
, 11608, 11063. 11068, 11101, 11105, sentació de les targes controlades
La nit de fi d'any moriren a la secretari de l'Agrupacid Mula COM.
texteia Social, Senyor Anton¡ M. Sbert,
Collado; "El marsellis", de Josep M. lis cregut que., com !enloce. el Dúblic nostra ciutat dos regidora del Muna
11117.
11119,
11154,
11158,
11185,
11194,
Serna
va desalabar ahir al mati amb els alts
per aquesta Direcció i d'acord amb Francés, i "Mare dolorosa", de J. barceloni. que mai no ha negat
Pa nrdt
r deLi a:Ldaen Itiumal
il ig: tat'
seva collaboració entu n 'asta en tot cita de Sabadell, als quals tocà a 12at
G i'm; bJej-"
funcionaria del Departament i va re- 11210. 11214. 11246, 11250, 11309. 11311. /es nortnes i establiments següents: Navarro Costabella,
alle out li va de dret al roe, tampoc metralla llameada sobre la indefensa Fep María Lladd Figueres, eoraissart
bre el senyor López Rey, alt funcioSantiveri: Passeig del Port Frene,
no
la
hi
neaaran
en
aquesta
ocasió,
Totes
les
obres
{oren
molt
ben
innari del Ministeri d'Estat Després va
pobació civil pels pilota d'Italia 1 Me. polltic; Dolores Bargalió, en represennúmero 2; targes del 291 al 441, 1
terpretadas pels amateurs que hl
n - que es tracia deis infanta.
tada de la Unió de Dones de Cite.
rebre eta informadors i els manifestà
* ¿Desitgeu vendre
de l'i al 256; Sant Gabriel, 15, targes queren part, els quals posarenpre
manya.
• a•
tota
lunas; alada Puig, preeident del Ca.
que tenia la satisfacció d'aseabenterdel 1 95 al 316, i de le al 171; Pa s- la seva voluntat per reeixir en els
A Sabadell la noticia de la mort
ek vosees mobies a bon
en
augment
l'entusiasme
que
Segueil
sal
Francesa Macla; Manuel Companys,
los que durant la darrera quinzena del
seig de la República, 223, del 81 al
papers que tenien confiats.
preu?
la Festa del Nen ha deepertat en tota d'aquesta dos admInIstradors de la vida adminstrador d'Editorial Llinertet, I
passat mes de desembre han estat
1 2 3, i de la al 71; Mallorca, 247. del
municipal
produi
un
profund
senael
mea.
tot
Mana llur t ado, comissari.
DIrIgiu-vOs a
Les tres noves produccions són be- els sectors an.lfelxistes de
519 al 777, j de le al 457; Trafalgar,
conatituits els següents Ajunlaments:
ment, que s'ha exterioritzat de maaúna 7, del 211 al 321, i de al 186; Iles estampes de le guerra ¡ iteres- No cessen derribo: comunicacens amb
Areguell, Metiese Bones de Montbui,
feliç
nera ben ostensible en l'acte del trasofertes
i
aplaudiments
per
la
sarro
el
públic,
que
en
acabar
les
reBeguati, Sant efartf del Bas, CornuBalares, 5. del 250 al 270, i de le al
LA INAUGURACIO
dativa. A l'estranger, multitud d'enti- llat de nula despeines des de la cadella de Montsant, Castell Sara, Es297; Muntanya, 99, del 116 al 22 4, 1 presentacions aplaudí llargament l rede
er al 99; Call, 22, del 281 al 429, clama, a escena els respectius autors. tats que segue..ven amb interés les in- pital. L'alcalde de Barceona, senyor DE LA TERCERA SUCURSAL
plugues de Ceiba, Falleda, Guardiola
PELAYO, 8. - Telefon 14370
cidències
de
la
nostra
lluita,
iadmiren
Les obres lores presentades antb deSalvador., s'a-asocia al dol de Sabadell
i de 1 . 1 al 247; Llúria, 65, del 267 al
de Berga, Torres de la Muntanya.
DE LA CAIXA DE CREDIT INPaguem
374. i Sr lt all 238. — Sorribes: As- corats adients, originals de Martí Bas restoicieme de la nosm reraguarde, i amb aquest trist motiu, i acompanyä
Olvilosell i Armilla de Mar.
es
disposen
a
pres.ar
tot
el
calor
de
El. SEU VALOR ACTUAL
i
Antoni
Claver.
Cadàvers fine a aquest pob:e. La DUSTRIAL I COMERCIAL, A
els
túries,
48,
del
Sed,
al
1.189,
i
de
er
Conselleria de Financ e s.—E1 "Die:
La sala era plena dc gom a gona i llar aprotacions per als infante capa- primera autorice municipal de Barceal 334; Manso, 72, del 267 al 397, i de
SABADELL
ri Oficial" de diumenge publica diat al 536;Llúria, 62, del 176 al 3 13, i honoraren la (unció amb la sere pre- nyols, tan necessitats d'elegida en aques_ lona doné personalment ei condol a
versos decrets d'aquest Departament,
El divendres passat va tenir ¡Inc a
de 11 al 151. — Falp: Valencia, 270, sencia el conseller de Cultura de la tes hores de toreada amargura.
parents
i
a:5
de
Sabadell
entre e:s quals es destaquen els sePer alteo part, el poble, cona bempde, l'Ajuntament
Sabadell la inauguracie de la tercera
IUNTAMENT
del 289 al 690, i de l'a al 334; Linda, Generalitat, senyor Carlea P, ¡ Sud'aquestes noves victimes de la bar- sucursal de la Caixa de
güents:
Els resuitats comunicats a laealcalda 2, del 241 al 356, i de I . / al 213. — nyer; l'alcalde ,senyor Hilad Salva- va responent d'una manera admirable.
Crèdit Inbarie
t
otalltäria dustrial i Comercial. Assistiren a
Decret habilitant un crèdit extra- fina a primeres hores del cuatí d'arte, Permanyer: Diagonal, 388, del sic al dor; el senyor Fàbrega, en represen- Na hi na paraules suficiente per alabar
l'esforç
cullectiu.
El
segell
pro
testa
reate, ultra el conseller d'Economia,
amainare de 3.000.000 de a di.sposició dilluns, relatius a les victimes produides 718, i de at al 454. — Figueres: tació del president del Parlament de
del Departament de Governació 1 As- pel bombardeig de l'aviació facciosa Hort Vellutera, 26, del 887 al 1.1 5 7, Catalunya, 1 el sots-secretari de Cultu- del nen, que s'expedeix en els especia. D'INTERES PER ALS PROPIE- senyor Comorera, cl ministre de Treeles público, ha reereecut la millor eco.
sistencja Soca:, per tal de poder aten- realitzat el /leerte dissabte a la tarda i de li al 795. — Opsson: Diagonal, ra, senyor Frontera.
ball senyor Moix, l'alcalde i el codre les deslieses dels diversos esta- sobre Barcelona, sán 61 morts y 71 fe- 420, del 591 al 885, i de l't al 52 0. — EXPOSICIO DeNTER.PRETACIONS l'isla 1 co el quees refereix al Concer. TARIS O RESPONSABLES DE mandant militar d'aquella població, el
anunclat per al pròxim dimecres al Tea.
del Consell Directiu de la
Rujo!: Vilafranca, 36-0, del 241 al
blimenS que depenen de la 1/receló rits.
BARS, CAFES, FONDES I SI- president
ESCENIQUES D'ENRIC BORRAS
tre Liceu, se'sperd'aconseguir resultats
Caixa senyor Ru:z i Ponsete els di
- L'Alcaldia ha de recordar una ve. 474, i de
General d'Assistència
al 203. — 0111eCleS: COIbrillanliseimns tota vegada que, tot jipe
MILARS
goda Inés als vetos de la p ostra ciutat ríbia, 17, del 281 al 447, i de al 246. A LA INSTTTUCIO DEL TEATRE
Transports 1 Co--recto;gnalsd
Ileneada la idea, ha comeneat la deque en sentir el senyar d'alarma cal que — Tórrax: Floridablanea, 7. del 221
D'acord arob les disposicions ei. mere senyors Alcubierre i Grijalbo,
Després
de
la
sessió
a
honor
d'En_
manda de localitats. Per to, aje& es Pol gente., s'avisa els propietaris, comités respectivament, els senyors Ramos
s'atenguln rigorosament a les instruc. al 427, i de Ir al 187. — Radisson:
ric Borràs que ha eingut lloc últimas EXPOSICIONS D'ART rices que per als casos de bombardeig Hospital, 529, del 641 al r.o16, j de ment a la Institució del Teatre, ha confirmar, a mida que passen els dies, o reeponusables de bar y, cafes, taver- Peypoch, Joan Fronjosä, Jaume
que els resultats practica superaran els res. restaurants i establiments simi- Cam os i Frederic Padrós, vocals del
tutea donades la Junta Regional i la l'a al 56o.
quedat oberta al públic al local de la desigs de la Comissió Nacional.
Juma Local de Defensa Passive, pr ; ne ktare, l'obligad(' que tenen de presen- Consell d'Economia, i mollea altres
— La Comissió Interventora de la
palment co el que concerneix a tras- Indústria Gastronómica recorda a Iota mateixa Institució, carrer d'Elisabets,
tar-se en el curs del present mes de representacions.
12, l'exposició de fotografies
número
Iladar-se, d'una manera räpida, al re- els alcaldes forans que davant del
Lacte del Iliuratnent de la Sucurgente al Negoeiat de Fondeo i Estade
les
interpretacions
escèniques
del
fugi mes inmedine, car un vantantent crescut nombre de persones que acublIments pública, Aringuda del 14 sal dc la Cabía al representant de la
d'indiferència no serveis es aquests cas. deixen chertament com a tale, als Men- genial artista, que va ésser inauguGeneralitat
de Ca t a lun y a n a tenir llee
d'Abril, 594, quart per tal de declasessió.
Pintura i escultura dels pri- F. OS sial, per a augmentar estèrilment jadors Econòmics destinats per a in rada despees d'aquella
• En el sorteig públic efectuat rar Ilurs establiments. Cal que acom a la Sala de l'Ajuntanient. Feren
Ceses
visitada
teto
L'exposieió
pot
el nombre de victimes.
pinyin la cèdula rigent. el Contracte de la paraula l'alcalde d'aquella p0deis forans, les normes que
dies , de zo a s del Mati, fine al ahir al Sindicas de Cecs de Catalunya d'arrendament del local i el rebut
mers dels nostres artistes con- — L'alcalde seneor Hilari Salvador, exclusiu
blació. senyor Manuel Farràs; el sehi ha estab:ertes per a servir-sen. els
sortiren premiats eLs números segtients
dissabte d'aquesta seintana, dia 7.
acompanyat dels consellers municipals
Capcontribució. Queda ben entes que de nyor Ruiz i Ponseti; el
A tal efecte, les Interventores d'atemporanis
de Lotes les series: amb 6250 ptes. el no halen en el termini assenyalat, devila, en representació Sen3"Or
senyors Cabruja, Roca, Llardent, doctor quests menjador linchan especial cura
del Conste
989, i amb 750 e.5 089, 189, 289, 389, els seran aplicades les sandons cor- d'Economia. i el ministre de Treball,
pumerola i Ilaqués s'ha traslleda t avui que cada ciutada que hagi de fer sis
489, 589. 689, 789 889.
al mati a Sabadell acompanynt els ca- del Restaurant de la seca jurisdicció
senyor More.
responents.
desees dels dos regidors d'aquell Ajun- exhibeixi, per a poder fer la menjada
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Els actes d'abans-d'ahir M. Bergeret
Conferència de Pere Esteban
a la Sala Mozart sobre -Els
quäquers i la seva obra altament humanitària".
Organitzada per la Un j a de Professors Particulars de Catalunya, Migué lloe, a la Sala liozart una conferencia sobre "Els quaquers i Iler
abra", a càrrec del president d'aquella entitat, senyor Pere Esteban, que
fou acollit amb una perllongada ova46, després d'explicar els motius
dc L s, conferencia, que — digué —
Crea principalment els d'exterioritzar
amics quäquers la gratitud dels
eostres infants i la dels professors
¡articulara vers la magna j altruista
obra que realitzen, enträ immediatament en materia, i amb paraula sugestiva va definir el significas de la
paraula "quäquer", Heus aci — continta — un mot que fins fa poc temps
sra desconegut de gairebe tots nosOres, i que avui no ha cap llar
e' n en sigui pronunciat amb veneració, amb afecte i amb gratitud. En
(ida cor de nen barceloni hi ha alçat
ea altar, en el qual hom ret cutre
ale .eflaies Quäquers; aquests slan
envertit per als infants en uns altres
reis mágics, pene de caro i ossos, que
ris porten, no sabres ni canoas ni
pistoles
estris que no feien més
que desvetllar els instints beHics
sinó amor, afecte ¡ fraternitat, que es
alta que simbolitza el pa que cada
eia els reparteixen.
El mot "quaquer", en arietes es
eronencia "quäquer", i, traduit al ea_
ta:ä, equival a "tremolor", ¡ es aplicat a findividu pertanyent a la secta
del quaquerisme, que també pren
denominació de Societat Cristiana
deis Anales, Té un gra n nombre de
ramificacions, i el Servei Internacional Es una de les moltes brarlques de
jasmenada socieat.
Aquesta secta cristiana bou fundada a Anglaterra l'any 1647, Per un
ininyó de vint-i-dos anys, anomenat
parca Fox, fin de Broyton. Fox, d'una gran capacitat organitzadora, no
fou veritablement el fundador, sinó
un dels que van recollir l'esperit de
graps disconformes amb la rigidesa
religiosa di aquells temps a consefalencia de les lidies intestines per al
predomini d'una religió determinada.
Fosa auxiliar en la seva propagació
per Guillem Peen, Robert Banclax
Samuel Fieber.
Actualment a l'America del Nord
bi ha de reo a re.o.000 quäquers, alguns dels quals es dediquen al camera i els més a diverses professions
libera15.
La secta Quäquers rebutja tot sagrament i culte extern, sial com tota
(agilitar jeràrquica ¡ eclesiástica, puix
que, segons ells, qualsevol borne pot
rebre el Crist interior, que es la veritable fe.
Els Anales Q ua /M er a kan honor a
llar nona es consideren amics de tothorre sense distinció de nació, mea,
oa t egoria social, ni creences politiques o teligioses.
Abr6 els fa absolutament incompatibles amb tot alba que represenla
una negació de la fraternitat humana:
la guerra, l'esclavatge, l'explotació i
la in1usticia andel.
Es veritablement gegantina l'obra
duta a Serme . pels Amics Quäquers
durant el nostre segle, que culmina
en la que realitzen actualment a la
nostra terra.
Durant la guerra europea prestaren Ilur mis decidit suport als desvalguts de Franea i als alemanys residents a Londres.
Es digna de remarcar, també. l'obra realitzada amb els sense feina
anglesos, als quals faciliten terres,
gines, etc.
Llur :tan a Espanya l'iniciaren a
Barcelona amb la inauguració d'una
cantina el Nadal del 1936. Fa Por
que s'ha format una Comissió internacional d'Ajut a Espanya, amb
aportacions de divuit Governs, entre
tlls els paisos escandinaus, AnglaterrJ, Holanda, Nova Zelanda i Canadá,
representació dels quals ostenten
els Amics Quäquers.
Finalment l'orador va exposar suneeeament els serveis esmentats, que
sóni Cantines escolars a Barcelona,
to; amb un total de 4.736 as iants. —
Colanies infantils, S; amb un total
de 298 infante. — Colbniee infantils
arree l'ajut d'altres institucions, 20;
amb un total de 2.028 infants, — Cantees; infantils de refugiats (Conti,;:re internacional), 78; amb un total
de 22.212 infante. — Distribuci6 de
ialena nord-americana, 1-uní diäria de
Pa, a 1 14 . 793 infante
En acabar la seva dissertació, el
c onferenciant fou molt felicitat. Els
a ss:stcnts dedicaren també aplauda
mente i paraules de regraciament al
delegat general del Servei Internacional dele Amics Quáquers, Alfred
Jacob, el qual, en representació de
la colemia quiquera, resident a Barcelona, que havia estat convidada especia l ment a la conferencia, hi assistia
o cupant cts lloc al costat del conferenciant.

die teatre Barcelona, assegurà que el
dogma es Pérez Galdós; la disciplina,
el mestre Jacint Benavente, ¡ la roo.
rat, el públic, que aporta l'esperit espanyol al teatre, Digui que de Gallós
sin/ estimables les /medies de propaganda i les novelles contemporànies.
Recordé. Menéndez Pelayo quan deia:
"Des del Quixot al dia d'ave; — rally
99 — l'obra que ha estas realitzada
després de la cervantina, es l'obra
de Galdós".
Parle del teatre espanyol, dintre el
ecu aspecto litergie, ¡ el comparé amb
cl teatre rus, En referir-se al te.atre
soviérie, recordé Lenin, el qual digué:
"L'única institució capee de substituir el culte de la religió és el teatre",
Galdós — afirmé l'orador — tenia
el tutear concepte que Lenin tingué
del teatre.
Pérez Galdós comen aa la seca carrera teatral quan ha yal publicar ja
vint episodis i trenta novelles, La primera obra teatral galdosiana fou
"Realidad", Després d'aquesta, tallada d'ocasional pel fet que rehecha
l'escandol d eta senyoreta Ubau, López Alarcón escriví "Electra". Galdós, en les seres obres i en la seca
vida, acceptava, com tot espanyol, la
religiositat de bale a dalt; de la terra, en sentit ascendent, u l'esperit. No
de l'esperit cap a la terra.
Corla a amic i admirador de Pérez
Galdós, remembra molts passatges
antcletics de l'insigne novelaste . Que,
havent guanyat en la seca vida mes
de 500.000- duros, cisqué sempre en
continua precaritat econinnica, per haver-ho donat tos. Contà el cas de la
subscripció nacional, en la qual es van
recollir més de res.000 pessetes, i
n'arribaren a les seves mans, escassament, 30.000.
Digué que Galdós, en rota la seca
producció literäria i teatral, fou, com
a escriptor, un romäntic; com a comediógraf, un realista.
Degut a l'extensió de la conierencía, s'anima que prosseguirà CO una
data propera, que oportunament asenyalarä l'Arenad Professional de
Periodistes.

Recepció de Cap d'Any
a l'Ambaixada de França
Al migdia, i tal cona s'havia anuncias, tingué lloc a l'ambaixada de
França le recepció de Cap-d'Any, que
tenia, aquesta cegada, un interès espec ia ! , per la recent presa de possessió del nou ambaixador, M, Jules
Henry,
L'acte es veié molt concorregut,
acudiren a saludar el nou ambaixador els elements més destacats de la
colònia francesa i representacions
dels Antics de Franca a Catalunya,
que són nornbrosíssims, cono tothom
sap.
El degà d'edat de la colónia francesa, M. Lamba, pronuncié un breu
parlament de salulacióal nou ambaixador.
M. Jules Henry contesté amb un
altre breu discurs, manifestant la seva satisfacció per trobar-se entre francesos i entre amics de França, i lamentã que aixe, sigui en les ttOgiques
circumstàncies que travessa aquest
pais, pel qual sent un afecte molt sincer.
Aiegi que orientarla la sera tasca,
en alló que estigui al seu abast, a la
Immanització de la guerra, i expressä
el seu desig que la tranquillitat i la
pau tornin a aquesta terra, que me mix eser próspera iflorent.
L'ambaixador, en acabar cl seu briIlant parlament, fon aplaudit amb
afecte.
Entre els concurrents hi havia una
representada dels voluntaris catalans
de la Guerra Gran, presidida pel doctor Soler i Pla; el director general
de Propaganda de la Generalitat, senyor Miravitiles: el delegar d'Andorra, senyor efartisella, i una nodrida
representada de la coa:ella andorrana;
el Comité francés de Proveiments,
amb el seu president, M. Diogène;
els senvors Aspect, Laffite. Monier,
-Hayem, Barzac, Rollen, de
l'Agencia Hayas; el doctor Vilaseca
Serra iel eenyor Fahre, director
administrador, respectivameat, d e
l'Hospital Frances , i imites altres
personalitats i rePresen'aci°".

Repartiment de joguines als
infants acollits a la Guardenia Infantil Manuel Azaña.
1. 1 1 art poble de Cal 'alunya on id ha
installala la Guarderia Infantil Manuel Azafia, que patrocina el Batalló
Presidencial, ce celebré diumenge a
la tarda en simpàtic festival, per tal
de repartir joguines ale Mielas que
hi resideixin. Va assistir a l'acte la
senyora de S. E. el President de la
República. senyor Manuel Azatia; la
senyora de Bolívar; la senyora vidua
de Täpia. i les senyores de Domen-

Una notica per als filatelistes

Madrid, 2. — Als talen de a Fibraca Nacional de a, Moneda 1 Timbre,
i davant notare s'ha • ctuat la destrucció de las planxes qce serviren per
Conferència d'Enric Lópaz a l'estampada calcogräfica dels seAlarcón a l'Ateneu Barcelo- geles de correu recenttr.ent emesos a
benefíct de la Creta Roja.
nés sobre "Galdós, el seu Anal, :a destrucció de les esmenlateatre i els seus "Episodios des planxes, ele colleceionistes nadonata i estran gers que adquiriren ele
Nacionales".
dits segells, queden a cobert de kit
E n la si conferencia del cicle or- risc de reimpres.sió fraudulenta que
g anitzat per l'Ateneu Professional de lesiones llurs int ereasos i despreetiglesPer iodistes, amb motiu del vinte sin el segell eepanyol.
a niversari de la mort de Pérez Gales, el poeta Enrique López Alareón doné una conferencia sobre el
tern a "Galdós. eI seu teatre i els seus
Vitalici
Edscelis Nacionals".
El dissabte die 1 4 del mes que
A la presidencia hi havia, junta- som, a les ente del matt, s'efecmtnt amb el senyor Ferran Ptntado,
tuara, a l'estatge social d'aquesels senyors Balboa, ex-sots-secretart la Entitat, el soreig de pblissets
de Marina; Torres Roldan, malletrat pel Tribunal Suprem; Espinar, sortejables.
Barcelona, I.er de ganar del
P resident de la Comissió Interveutol a d'Espectacles; Moragu e s. escriptor leas.
i critic d'art, i Castellet e , ex-consePoi Ranr. Vitalict d'Espanya,
Iler de l'Ajuntament de Barcelona.
Director General
El senyor López Alarcón començà
Director General
Par lant de "Voluntad", l'obra g,aldoU. TORREN
Ca na posada darrerament ala carteas

Baco

"

d'Estima

china, Rivas Cherii ¡ López Gómez,
les senyoretes Pia Marnau, Martina i
Adelaida Denme, i els senyors Risas
Client
Bolívar.
A les tres de la larda arriba resposa del senyor Manuel Azafia, la
qual fou rebuda pel comandam del
Batalló Presidencial, senyor López
Gámez: el director de restabliment,
capitä senyor Aracona Ossorio: el
cap d'estudis, senyor Brunet, i els
infants acollits. L'ahquesta del Batallé donä anicnitat a l'acre, acompanyá diverses c o mposicions que cantaren els perita
Diversos infants recitaren poesies i
llegiren diversos treballs ciectuats a
les classes durant el curs
Durant tot el festival la senyora
Dolors Rivas Cherif d'Anea es veié
voltada dinfants que no paraven de
fer-li preguntes i de constar-li la vida
que fan a restabliment.
Uns soldats vestits amb els clássics abillaments de reis màgics, aparegueren al pa t i de la residencia, i
aleshores hora procedí al repartiment
de les joguines que, en gran quantitat, lii havia al saló. Durant el repartiment van produir-se les escenes
d'alegria que són de suposar. Els infants triaven les joguines que els
agradaven mes.
En acabar el repartimente l'esposa
del Cap de l'Estat, acompanyada del
seguid, abandonä la residencia entre
visques i aplaudiments dels petits, que
gaudiren d'un dia veritablement feliç,

Festival al Teatre Tívoli a profit de la Residència d'Ajut
Infantil de Reraguarda,
A l tcatre Tivoli tingué !loe una
interessant matinal a proi it de les re

-sidenc'AjutIfalRerguarda.
EI programa eslava compost per
reciteis de poemes i canfions i per
peces de corleen a càrrec deis nostres
prirners artistes.
Hi assistiren els consellers de
Cultura i Assistència Social, senyors
Pi j Sunyer i Sbert, respectivanient;
l'alcalde, senyor Hilad Salvador; el
sots-secretari ale Cultura, Reman
Frontera; el comissari d'Espectacles,
senyor Branzuela; els dirigents de la
Institució, i altres autoritats.
El programa. que fou magniiic, el
formaren uns ballets i danses a cárrec dels nens i nenes d'Ajes Infantil
de Reraguarda; une poernes reciteis
per Maria Joana Ribes; recital de
cançons per Mercè Plantada i Ernili
Vendrell; danses interpretades per la
primera parella de ball del teatre del
Liceo, Maria Lluïsa Noguers i Joan
Magrinyä. La primera part finalitzä
amb la dansa número 1 de "La vida
breve", de Falla, ballada per Magriny-O, acompanyat per l'Orquestra Sanfónica de Ràdio Aesociadó de Catalunya. amb Enriqueta Garrea i Maria Giben aCmins al piano.
De la segona part del programa
tingué cura l'Orquestra Simfònica de
Rädio Associació, la (leal interpreta
la primera i segona Suite de "Peer
Gynt a , de Greig: la "Marea dels
soldadets de plom", de Pierné, i "Orgia (de dansts fantàstiques) de Terina,
Tots ele artistes veieren premias
arnb entusiastes nplaudiments
meritissim treball,

La campanya d'hwern

--

EL DIA 15 DE GENER ES TANQUEN
LES SUBSCRIPCIONS
Any Nou comença en plena nutra;
ea soldats de la República no defalleixen en Ilur heroica resistmcia contra els invasors, i les inc l emincies del
serveixen encara per fer més viu
entusiasme combatiu. Hem d'ajudarlos. La Catimanya d'Hivern, en aquest
tercer hivera de la l'ostra guerra, que
ha de convertir-se en l'hivern del
triorni, ce a recaptar mitjans per contibatre el fred, enemic mortal del soldat. Les subscripcions obertes per
comprar robes d'abre: han demostrar
que la nostra reraguarda compren la
importencia d'aquesta obra empresa
¡ que es llanca amb tot l'impuls de la
seca solidaritat magnifica a anidar
en el poesible els valerosos combatents de la Ihbertat,
Per acord de la Comissió nacional
aquestes subscripcions hauran de tancar-se definitivament a tot el territori leia a a Reperbiica el día te d'aquest
mes, i per a aquella data hauran d'obrar a poder de la Comissió (plaga
de Catalunya, 16, primer) o al de la
Comissió Popular d'Ajut a t ots els
Frontis (Rambla dels Estudis, 8. segon), que té a arree seu rorganitlució de la ampanya de Catalunya,
tots els donatius, !listes de partida.
lars u productes de recaptacions i
avale de tota mena que slagin realitzat a benefici de la Campanya d'Hlrern. Per tant, aquests quinze dies
han d'ésser de febrosa activilats a
toles les ciutats i pobles. Catalunya
ha de campar el seu compromfs d'honor amb els soldats de la República
que defensen avui amb insuperable
heroisme Ilur propi territori. Sabem
per endavant que ho complirä.
Per ei calgués citar exemples d'aquesta gentrositat magnifica de la rereguarda catalana hem d'assenyaiar
l'aportació d'un dia d'haver dels treballador d'Aigua, Gas i Electricitat de
Cataunya, lliurat pel Coma; d'Enlae
de les Federacions Regionals C N.
Tela G. T., de les diles indústies.
i que puja 234,132 .49 pesseres. El;
obrera d'aquel§ rama conscients de
la necessitat de prestar entusiasta
L'o als soldats de la República, han
complert amb Ilur deure antifeixista
en aquesta cimba cont en totes. Que
ningú no deixi per egoisme d'imitarlos. Contribuiu amb el vostre donatia avui metete a la Campanya d'Hiver tí a la Comi.siii nacional (Placa
de Caralunva, te) o e la Crenieslte
Popular d'Ajut a rol« c's Fronte (Rast
lila dels Estudis, 8), on esperen la
teva aportació a aquesta obra de sola
dae, Ist i patriotisare.

parla

capitulació
d'Eduard

de la

—¿Pape, —pregunta Paulina tot
lancant -La vida dele homes ¡tantees"—, has somniat en'la gabela?
M. Bergeret esguarda amb sorpresa
la seca f illa.
—La glòria, Paulina? sl de quina
alada es tracta? La dele conquistadons no m'ha semblat mai massa envejable. ¿Vols par/ar de la glòria ateriría? Reconec que no m'ha delreat
sempre indiferent. MI= et confessare que en la nieva joventut he som.
niat d'entrar a l'Acadèmia Francesa.
Pecó els anys unan guarit d'aquesta
amblció. I no es el recent ingrés en
aquella caes de les cinc dècimes de
l'escriptor Tharaud que em tornarà
l'ambició de he meva joventut.
"No obstant, si ark indiferent a la
sovint he meciitat sobre ella,
i em meravello de:s atzars que preipactada?
deirsen la cesa naixenea , eetoneixes, fimeya, la història alduard de Capacläcia?
—No papa —del Paulina—, paré ein
sembla que aviat la coneixeré.
—Eduard de Capeada — continua
M. Bergeret— poteeia un gran impera i polenta antes. El Serratori d'un
d'ells era cobejat pel seu cruel vel, el
rel dels Adnifins. Eduard no sable
quin partit prendre. Tan aviat es decldla per la res¡stencia com per Vabate. Fou per rebane que acabé de
deeldr-se. 1, seguint els consells del seu
camarlene, un tal Georges Bonneehose, l'emperador decid dirigir-se pereonalment a casa en tel. deis Adolf ins
per tal efe discutir les condicione del
seu ambicke ve!.
"Aqueet, veient que el potent Eduard
Panosa a visitar, no hi cabia de joia.
Sabia que la, partida eslava guanyada, i que a l'emperador de Capacitada, no volent córrer el risa de guerra
per a salvar un aliat, I¡ poetisa Imposar les seves més dures exigencies.
No obstant, com que coneixfa la brea dels exente del capadociä, es
guarlä prou d'acararao i el cobrí
d'elogie, LI jurts que era el mes valent 1 es mes temible dels braus de
Capaddeia, que tot en ell respirava
la 'Crea 1 l'energia. Li oled menges
dencades ¡ libaclons; a la qual cosa
l'emperador Eduard es mostré molt
sensible. Després, quan el rol dele
adolsins cons¡dera el seu enent c prou
(Logia!, dicté les eeves condicions, lee
quals foren acceptade3 Itteilment.
"Pene l'enclemä, en despertar-se,
l'emperador es pened1 de la stva lleugema. Acabava de Murar al rei dels
Adolfins tot el territori del seu aliat,
1 en sentla una gran cblera , la qual
expressava amb braven confuses. Menee cavalcava vers la Capadócia no
deixava de renegar. Els seus lloctinents
el sentiren corn murmurava entre
denls: "Els meus fldels súbeles em
raran a la cara escorxes d2 sindria!".
-Pera Eduard mancara tant de peicol ogia com de fermesa. Els seus fidels
súbdi ta temen la guerra. Quan s'assabentaren que s'havia arribat a un
acord entre ilur sobeee i el malvat rel
dels Adonizas, la felicitat ompli nurs
cors. Es precipitaren a les portes de
la capital per saludar el que consideraven cona un salvador.
"Eduard, sentint els crits deis seus
súbdite, atengué ple d'angoixa. Perit
quan s'hagué assegurat que en comptes de blasmar-lo, els capadocians
el tractaven cene a victorids, es posä
immedatiament dins la pell del personatge. Inflé pit, ralentí el pan del
neu cavan i salucita la mä entena. igual
que un triomfador.
"L'endemä, anä a sacrificar a Vallar deis herois morts, ¡ dicte una Ilel
e - cents cops de
per a castigar amb d n
bastó els male elutadans que rebuscaein de prosternar-se davant Eduard,
pare de la pätria.
"Tal es billa me ya, la meravellosa
laten:aria d'Eduard de Capacite/a".
—Es curiós—cliu Paulina—; no he
sentit parlar mai d'aqueas emperador.
—No és curte — respongué M. Bergeret. La Obrita es sovint efimera. I
fora reaiguns vells professors de la
meya especie ningü no coneix Ja el
nom d'aquest gran triomfador. Perit
Jo !robo la seva aventura divertida.
Car en fi, si is freqüent que un holst
mateas es persuadeixi de les seves
virtuts, es bastant rar que, coneesent
les seves pròpies falles. hom accepti
d'er'g i rles en virtuts per plaure
'a multitud. Deprés de tot, perit, els
homes estan decantale a considerar
eom veritat. alee que els és agradable.
% t e( e l n' e n petit Roe: em considera cona
un déle I no estic segur de no estar
clisposat, alguns dies, a donar-li la raó
1 apropiar-me els atribule de la dIvi.
T'anee No es cert. Raquel?
Riquet eeguardä M. Bergeret amb
una mirada tendra, ¡ Iladrä tres vegades en senyal d'aseentiment.
( Be "L'Europe Nouvelle").
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Sota aquest maitu rito t el comí:pa escampar el mejor nombre de bens

eso-Mera belga, ensems Que assidu collaborador de "Le Soir", de Brusselles, Pauf Crokaert, ha publica: un article Que sna pata re prodaIr. en /a
pare substancia', per / al com contrihurte a fer comprendre la manera
d'Us rr dele aneiesos, llar Iflosofia
i llar conducta politice en eta ajes
in.eracre 1 exterfors.
'Leiny 1938 uo acaba pas bellament
i la seco huerta& seta llave«. aleo eulgui que l'any 1939 n'assegurt la 11quidaciú dins la pau. Aquesta herencia estä formada per mis deutea que no
pas reedita per mes rufnes que ritmo.
seo. Ccmpor a, a mes a lude aquesta he.
rencla, unes temibles ideologies.
Aquestes ideologies, pede s'enfronten
a l'Europa continental. SI Europa este,
rualalta i si beta els seus pobles es traben mee o menes ataeats, no meced'
el ma ele amb el sorprenent piale angles, que ha continuas ocupant el seu
ra rtE de poble atlienties, de la mateixa
manera que els sena duraderas conte
nuent deseas ciutadans del caen. ¿Es
que la seva filosofia politice seria prefe.
rible a la dels continen.als? 1 si la mejoria dels belgues, dels holandesas i dele
escandinaus es troben menys atacare
de contagis ideolbglee, ;no fora a causa
de certes semblantes emb el poble anglas i a Ilur vid« i dependencia de l'Atladee ? Si es ale( hl hauria una eici.
litzadd prapiament mantea corla va ha.
ver - la dama una eivIlitmeld prbplamen.
mediterrania.
Ilota no cessa de parlar perillosarnent
de "dos blocs Ideológica" que es partirieu Europa. Com al el 'lee! eontinent
no tingues més a escollir que entre les
"dictadures raciales" i les dudaráeles "front popular". Com si llagues
d'éeser exclosa tota concepció aova de
la socie at que, responent a les aspa
racions phtfondes de les masses, restau_
caria plenament les autoritats legitimes
I eompetents, les tradielons històriques
naclonals, les gerarquies sociale fonamentades sobre els serveis autentico i
sobre les funciona desinieressades. El
dilema en forma primera entre les raetadures racistes y les demoerneies front
populae, nincú no coserla posar-lo a
Anglaterra. 1 aleó es ea una superiori.
ha t per a aquesta darrera. En les desventures de la celta Europa. ella mente el seu orgull, la seca lliberta:
nimbé, un pun t de menespreu pel conOnentesgarciat. La seca politica es rea.
lista 1 Impermeable a tot el que no és
l'interés anglas. Ola deu la definida
d'aquesta polleen a Thomas More i a
Itt seva "Utopia". El prineipl resta Immutable des del segle xvr 1 no cessa
d'assenyalarai el seu eaml...
e El que no vol dir que Anglaterra
no tingul cap responsabiiitat en el que
succeeix a Europa. Anglaterra ha treballa; per a l'exportada "Made in En.
stand" tant en el domini de les memaderies com en el de les idees. Anglaterra
posseeix un sortit complert d'aquestee
darreres # n'exporta ädhuc de coma.
canta I de virelente, perit no en enser.
Ya, per al seu te, mes que la part
justa indispensable. Es el pefs de la
mesuea. Némesis hauria de figurar en
les armes d'Albló, per damunt del lleo.
pard breinie. El XVIII segle fou un
gresol per a les idees i ealevingué avlat
la caldera de bruixot d'on can surtir la
Revoluciá francesa I el seu Jacobinlsine, els quals, perr una part d'Europa,
fan encara la !lee En el eaixement d'a_
questa mäglea del segle esmentat — es
que el del ho sap ja prou? — Angla.
terra va representar el principal prime
I tio obstant Anglaterra no .'embarassa musa amb idees i dogmes en la seca
vida habltual. Practica un impertorbable empirisme; sap tornar carera sense
preuclre's la pena d'avisar; fIngeix no
cemprendre l'afany obssessionant del
continent per la lógica, per la raó pura
i pel cartesianisme. Tanmatelx ella ha
volgut fer sempre la seca partida en el
loe de les idees.
Dos dels seus g.'ans filasofs, Thomas
flobbes (1388-16191 I Jhon Locke
(1632-1704), han di etat en veritat al
continen t ela dos temes Cardinals i con.
tradictork que s'oposen encara avui i
que es troben sub j acents en els dos
pretesos e blocs ideo.dgic.s"... Thomas
Hobbes fou veritab'ement el definidor
del "despotismo Austral." aquell amb
el qual s'inspiraren i s'inspiren encara tenis d'autterates ¡ dictado/a.
Creta Hobbes en el pecat original?
E/ cert as que en considerara ahorne
en el seu estat natura: amb un ull
despulat de tata mena de condescendencia. Per a parlar ciar el tenia per
una bestia perillosa que cai t a co ntenjr perque sinó la guerra esdevindria un estas endèmic. S egaras la seva
manera de pensar, solament el poder
absolut d'un cap, fundat sobre l'esa i
la forea era capee d'encarrilar les
passIons humanes, fer regnar la pau,

La his teria ceaquestes teces ha ropermetre a rhotrie la practica d'una negus nombrosos d'amasas a-atentamoral utilitaria que comportes la re- mente...
cerca del plaer i l'evitació del dolor.
II; ha necessitat d'anar mes dale.
Per aquest compte havia en la demos trada.? Heuvos aci el fod'estar estrictament subordinada a l'Es nament deis nostres dos blocs ideolótat. La maignaat humana, done, exi- g ica coniemporants si tus es perales de
gia un Faat fort, mena de Leviatan, suposar cada.scun
net de tat
que es precisament e Litol de l'obra a latge. La illosofia britinica en drana
magistral claques singular filbsot, compte, encara que el poble britànic
precursor de tanta d'antes del ma:eix no en p ortl cap marca visible. Perquè
lenatge ¡ del qual procedelx directa- aquest poble sleo guarda: coral desment la fllosofia germimka de Pleb.e. radar-as de tot aquest aparen. ala
Hegel ¡ de Nietszche. Alemanya, pot s'ama prou liuny, tant del poder reial
seu cosat, lambe ret culte a la. força absolut com del jacobinisme republii a i'exit. I ja tenim enllestit un deis ce. Odia !ores les dletadures tant com
nostres "blocs ¡aeológics".
totes lis revoluciona No n'ha beta
Vegem l'altre. Aquí ens trobem amb cap mes das de fa tres segles. El seu
poder
potaje es per essereea i per esJohn Locke, Neof politk deis Whigs,
mentre que Robbe3 poder, en cerca tructura artstocratic. Odia de la mamanera, esser el dala Tones. Per a letxa manera a cohesl€o monarquica
Locke tot és do reza ¡ harmonía ¡ bon- que l'anarquia demagógica,
poble anales no es marxista ni
dat en l'home, criatura racnabie fees
al punt que hom la crida a consentir soament sociaiista per les del món.
lliurement el contracte social que !a El seu parat trebal esta SS d'esperit
1 08a a l'Estat 1 al Princep. Hobbee "tradc unionisla", per be que h¡ ha caexagerava el pecat original 1 di tara tólics anglesos que voten per aquest
congenaa que atribula a la criatura parta. La Ilutta de classes no té :tihumana. Locke no n'admet la idea bor per as treballistes, i no es CtabS iJean-Jacques Rousseau, que trobava deren deshonrats ai s'abstenen de
l'home leo i la soci2lat dolenta, es leo- muntar cada eje una ofensiva contra
be d'aquerea manera dins la filiació els patrona..
Anglaierra s'ha guardat de les esadirecta de Locke. El XVIII segle ideokegic ha sortit d'aquesta vara de Jeasét geraclons tedriques de Loas. ¡ de Roe.
el contrae/e social de Jean Jacques, la bes. S'ha acomoda', en la practica de
Declaració d'Independència deLs Es- la seca vida política, a la filosofía utitats Un i ts d'Amèrica. les lògies madS- litaria de Jeremies Benthan, que no
nigua, ang o-saxones, les atoases de és rnes que una häbil adaptadó de les
George Washington, les prediques lai- proposicions de Hobbes ¡ que debra a
ques de Benjami Pranken 1 la Decla- caduca la cura de sobrepoear-hi la
redel deis Drets de llame i del cap dilecció espiritual de la seva con.s.
-tadelRpúbicfrnsa,u1 ciencia.
indivisible. Es tol l'espera raciona isGran !ligó de política positiva. Però
ta modem i el seu credo mistle del seria encara mes útil per a nosaltree
progrés ¡ndefln.t que proceder de si es dobtés amb Hiedes d'orare espiLocke. Aques:a escoa es essencial- ritual com les qu e . per exemple, el
ment antihistbrica. El seu orgull
Papa no crasa dr prodigar al man desque iba la data de la naixença del equiibrat; condemna de laniquitat 1
món el día del seu naixement. Que u de la crueltat; repudiackli ele rabaiImporta un obscur l lamentable pas- xarnen t de la persona humana per la
satl Vequen l'esdevenidor i el pro- sosa submissiú a l'Estat sota pretext
gre! D'aquesta manera hom veu els de marxeme o de racisme; exaltació
Jacobins decretar que el món comen- dels drets de l'esperit i de la consçava amb e
Any 1 de la Itspública. ciencia en la justicia..."
ION•it

Amics de la República,
a Barcelona
Han passat uns q uants dies a Catalunya un grao d'estudiants anglesos
eme han volgut visitar l 'Esnanwa rep ublicana oer tal de recollir amantes
ioro
n esstsrico nps aiPs.crsonals e en conse(menda, intensificar una tasca d'ajur
al
Abans d'abandonar la nostra debas. acueste joves amics de la República han parlas amb els periodistes,
darant els quals slan mostrar particularment ineracellata de eardent
desig d'instruir-se que s'adverteix a
Es p anya, i de les mesures practiques
meses Del Govern espanyol ner a lidiar contra els vestigis de l'analfabereme i se r a aconsegnir !a continuitat de la cultura en tots els media
m lgrat
dific
ia guuletata
rr a materials imposades ser
delegat hindú, esp ecialment, ha
demostrar la Pero admirada envere
el Govern, q ue ha aconseguit estendre
la instrucció a tothom , sense distinció. nuiten t contra l'endarreriment en
(Me haViell sumir el p oble esoanvol.
"Nosaltres, estudiants hindús — ha
dit — sentina que l'Espanya governaniemal Iluita niel mateix ideal que nosaltres per l'India: per la Llibertat.
la In d ep endencia, la Pau i la Democräcia t, enserie, pel erogues cultural
del seu noble. Com a delegar Suc sóc
a Europa de la Federació d'Estes purin
H ad stisse. gdu erarl-avo al u se tictmóreesti;
sn
nos t res estudiants se semen solidaria
zate amb la causa de la Re p ública espaE
ncIoldae,lei
arnegsiteesn dlleur laajumt a teefiexcadele gat p
tliniv ersitat ha dit eue
la " Cam bridge Unirte Societiesa
org anització Política, purament e stu d i antina.
fa dos mesas, en una de lesadopta,
seres
reunions se tmanals, una reeolució
dec l a rant: "La derrota del Govern esoanvol seria la derrota de la
sau
i
de la civilització".
L '" U niversities Peaee Council e ,
que
r e p resenta diverses org
anitzacions est udiantines, ha or g
anitzat a la malar
Part de les tiniversitats comités nro
Es p anva, i en el darrer trimestre sitian
recollit mis de mil lliures, sedante/2
de la de Cambridge
Stanlev Richardson. III1 altre del,
delegare. ex p ressa la seca admiració
ne s esforços culturals i p m r la llibe rtatreligiosa. A q uest delegat
leinhtfroevistat nersonalment amb el comiitari g eneral de Cultes. doctor BeTots es p rop asen, a la seca tornad al Regne ama, multi plicar llurs
esiorcoe en el treball d'ajut a E:manea, sobretot en les trameses de materiel escolar, llibres, etc., en la rec a ntacib de folie
•

• •

¡andes que des de fa 26 mesos lreba,,
hie incansablement a favor de la causa de la República espanyola. L'estiu
del 1937 1 reta' del 1938 realltze, ala
Estros Units una gran campanya de
propaganda, prenent part en nombrosen nütings, en les principals ciutats
de la dila nació.
En el Muten aguare Garden parle,
clavan; una prendó de mes de 22.000
persones que demeatraren un entusiasme indescriptible, i aconsegui considerables quantitats en les recactes
ganitzades a favor de I'Dipanya republicana. Es fins ara aúnic sacerdot
n'andes que ha pres obertarnent el
partit de l'Eepanya republicana, per be
que la gran majoria del pode catblic 1 els sacerdots de la multa nació sentin una gran senpalia per la
nostra causa, es perant potser Majesment l'ocasió de poder expressar
seca soadarllat.
L'esmentat sacerdot eren que es indispensable desplegar un gran treball
per aclarir als carteles la realitat del
que s'eedevé a Espanya, ja que estala
eqMvocats i influenc ats per la posi.
ció que fa termas adopté el Vasta
1 seguida per la mejoría deis bebes
1 dirigents de l'Església. "Cal llenar
—afirma— contra les mentides difose per Feetranger 1 aclare» la venlabte situació religiosa a I'Dpanya re.
publicana".
Ha araba" a Espanya per tai de
recollir dades concrete i veure ama)
els seus ulls l'autentica 'l ibertar religiosa, ¡ el respecte a lea consciències
que extsteix en la Repútalco espanyola, per a després difondre aquesta realitat per eestranger 1 le ecu propi
país. Est b convençut que 1'E-iglesia, i
sobretot el Valleä, no poden inunascirse en politice 1 que no poden. per
tant, parlar en nom de la retigió, quan
parlen en nona de la poetice.
El pare °T'anegan declara que el
moviment d'ajut envers la població cl.
vil espanyola republicana, ha augmentat considerabement i que tM
vaixell portador de queviures i medimueres salparb d'Irlanda amb destinacló a un port espanyol. — A. E.

* El foc del vostre estómac l'apagarà el puríssim suc de les meves
plantes favorites

També han estat uns quants dies
a Barcelona Frederic Adler, secretari
Dr. NUKY (da Boston)
de la Federació Sindical inter nacioEls mate de l'estinnac producto
i G. Delbrock, secretad del ParAdquIelolo de plata per compte nal,
tir Socialista Obrer Belga, Antbdós ami continua molèsties, capedel :Postor
P o rtaren la mesa:, d'informar-se per- eialmen/ despida de menjar.
sonalment
del descandellament de la
De conformilal. amb l'Ordre del
Ilen comprovat la inutilitat del
Ministeri Economia, hluilta
cions hu
a c tra initiärdiees ‘Oiujietarsosleté ierliottute biearbonat i altres drogues, qtle
inserjda a la ("Gaceta" de la Re_ de S o lidaritat Internacional, is
a die no fan mes que einmascaror el
pública del dia 21 del corrent, e3 suc es nodreixen amb els fons de la mal. En canvi, el jurfssim suo
declara desert el conours anuno Internacional Sindical i de la Inter- de plantes ben escollides apaga
riel par aquest Banc per a l'ad. nacional Socialista Obrera,
La mort de Vandervelde ha hatea el dolor ¡ ardor perque guareix
quisici0 per compte
Tresor, romput aquesta visita. Frederic Ad- la inflamactO.
d'objectes de plata la tinença,
ler. vivament afectas per ella, torna
Gaudin d'un estómac non! Eni transmissid estan permesos.
a Brusselles abans del ene es nro.
Amb el fi de no privar els pos- omega p er a relee a Palustre ,74111).. risa' una ampolleta d'orina i algunes dades de la 'costra malal655 un hoirroeunatageBnaórcsteulorn.a
seiclors d'aquesta objectes, de la n
nhaa
sgs
r do en p t 5 Brussenes
Cort,e' el tia a la Seccid d'Investigació i
facultat que per a Ilur venda cid
Anàlisi de Tractaments Vegetals
deure,
concedeix el Decret del alinisterj
Dr. Nuky: Balines, 236, xalel.
• • •
d'Ilisenda do 16 d'Agost del corBarcelon a. Telefons: 81230,
ren any, poden Iliurar-los als
ES troba a la mostea ciutat e t ro.
83731 i 70801. De lo a 1 i de
Monta de Pietal, existents o les aedo' p ederasta, entusiasta
nropaaan. 1 a 7. Festina: d 10 a I.
places on aquest Bario td esta- dista dels arete de la República esblerlea Sucursals i en aquellas p anvola, Philinoe Lam p ar, director del
illustrat "Messidor", &gen
altres en que es cregui tamb6 neritidic
de la C. G. T. francesa.
convenient, per a la liquidació
NI . Lamour ha em près una excursió A LLORET DE MAR
per aquests, en les condiciona oel s fronts de Catalunya. i al seu
(GIRONA
assenyalades en l'anunci que retorn es p roposa romandre alguns
aquest Ballet ha publloat a la raes a Barcelona, ner tal de conferen- curaca reanrAL ''TORRE CAMPD4RA'.
cia r amb diver s a. ; nersattalttats dele per nervlo,os. mentas t losi"Gaceta" del ilia 31 de desembre distinta curta: i nr ganiteado e s nedi. ed1011/1.
TO : e1On. .Steige direcroieresi•
ilst rrer.
li g ues i sindical: de la Renidaica
creer: 004:7011 N. 1111111NAT
. 15
Per a brortnes. adreeeu . Nos a tu mateLea
Barcelona. 2 de getter III 1939.
Chalo' o a BARCELONA, els dIJOui, de
II Secretan General, Ra arriba a Barcelona e reverend guaba
e set de la tarde, a la Nata
8. REGUEIRO
pare aitchael 07alanagan, sacerdot irLetamenal, número
aer

BANC D'ESPANYA
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