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' aq l.lest Cos, gaudiran Jels havers
La incorporació a files dels dque
els correeponguin &gana l'asinchedin de les Esquadres de aintilseid aegdent: Tinent-caporal a
tinent; sots - caporal a sergent;
Catalunya
de primera a caporal, 1 mosso de
so de
El Dieta
Oecial
d;
1.1
General,-a Men e gUirdia.
lat ! pubicava diumenge el decret
Articl e tercer. - El conseller de
Governació i Assistencia Social dicbeglient:
tara les diaposidons qua cregel con'A
de millar coadjuvar al ser.
urde:1 U Pes a donar compliment al
'v el de ta defensa de la Rsp¡itale i
preent decret 1 per a la altor cou.
ce Catalunya contra les (orees
pereció del Cos de Seguretat de Ce11angeres i iacciose s, cal que tots talunya i deis elements de que disele individus útils que pertanyen
puta per a bernia' dc guerra.
les (orces armades de le Generan.
Barcelona. 4 de gener del 1939.tat restin a disposició del Mintsteri Llids Companys. ..-. El t em i ese de
llat Defensa, en igualtst de condi- Governació i Asaistincia So cial, A n
'cierta 1 circumstàncies que el Cos de
Maria Sbert."
-toni
Seguretat de Catalun ya, el qual coI Vordre segiient:
bteisr actualment una Important so"A fi de donar compliment al citic
ga del front en territori eatali.
disposa el deere1
de la FreHe resolt:
sid;mcia,
:- • sl. f ica data.
Primer. - El cap del Cos d'E5runa la eituaci6 d'Excedent en el
nuadr e s de Catalunya trametrà al
tia
t'71 d' E stittadree. 1 preveis la
de Governació i Assistene : 6 adient al5 leelMelus nue pasen collae ller
Cla S oci al i a l'inspector cap del Cos
--e'at per tal de pres- de
Segurctat de Catalunya relaciono
tar iereek de guerra, els quals Tea- nomina!, circurnotaneledes deja indita e Zn e n Fittl-71 (l 'excedencia forvidus al quals sigui d'aplicació el
Xin per a aquest Cos.
decret d'ahir, afectats per la mold
Ztes que l'ingrés al Cos d'Esqua•
-litradó;
drei de Catalunya esta condicionat
Segon. - L'inspector cap del Cos
p er tot es 1e. eircumetancies
de Seguretat de Catalunya, en comdel per a l'ingrés en el Co, de SeSturetaf, ultra les especials 1 caree- pliment del que disposa el decret de
terlitiques dels Mossos d'Esquadra, refer&tcia. interesaara oportunament
acreditats a bastament en les proves del cap de les Esquadres de Catad'adrnissió en els serveis prestalli lunya la ineorporadó t les unitats
compresota Cl comandament de caps de l'E- d'aquell Cos dele individus
xercit o de cossos militaritrats, se- sos en les relacione esmentad es, ala
gons estableixen lea disposicions vi- quals correspongui ts peesaci6 de
serveis de guerra, en virtut de les
gente;
Lluís Competes. - El conseller de disposicielns que siguin d'aplilcad6
vernaci6 i Assistincia Social i da- aT Ces de Secruretat, cornunicant al
cons • Iler de GovernadA j Assistincord amb el Consell Executiu ,
cia Social la presenta e lA dele sus.
Decreto:
dits
individus per al compliment
Article primer. - D'acord amb
el que dispoea Vertido addicional del d'all ò que estableix l'oriartat antedecret de la Presidencia, d'aquesta rior.
mateixa data, es individus del COS
Barcel o na, 5 de gencr del 5939.d'Esquadres de Catalunya, als quals El conseller de Governaci6 1 Asafecti. passaren a formar part del sistincIa Social. Artoni M. Sbert."
Cos de Seguretat de Catalunya a fi
CONSELLERIA DE T R E de prestar serveis de guerra en les
mateixes circumstincies q ue r egei- BALL. - Certificats de treball que
la catan legalitrats. 1 es poden passar
xin per aquest Cos.
Anide segon. - Per mentre es- a recollir
tigui vigent la mobilització, els inDeferencia Damero 70 287 369 320
dividus afectats pel que es disposa 548 575 '722 825 826 851 813 913
a l'anide primer d'aquest decret Se- 940 1214 1425 1438 1451 1461 1514
ran alta en la plantilla de les res- 1537 1367 '1619 1670 ;1103 1799
pectives categories del Cos de Seguretat de Catalunya, a templar des or-amm-----m=m1mg.
- del dia que s'incorporin al servei
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ACLARIMENT A UNES NOTICIES
RELACIONADES AMB L'ESCRIPTOP. ZA1,4A001C
Amb referencia a l'escriptor senyes
Eduard Zatnacois, 1118 publicat a la
prensa tina noticia de caräcter erroni,: prova d'abtO es que el senyor Zamacols es en aquests dies hoste del
president del Consell ministre de
Defensa racional.

Davant ela diverse* tribunala que
funcionen a la naslra Audieacis es
veieren distintes causes els resultaus
do lea quals, per a s respectius procpsaats, foren els següent-s:
Oonderztria l S: Per infracció en les
normes de aubaktencies: Jacint Girones Martes, 2.000 pessetes ele multa; Ramona Pujol Vinicila 1 CristóTor Ferrer Farnet, 1.000 peeeetei ea.
descule; Eduard Llorca Linares j PaMon PutIV il a Font, 5.000 pessctes cedas
cun; Manuel Gómez Delgado 1 Joan
Alonso Pérez, 2.000 pessetes eadasun;
Jatune Roviroaa Mercader, 2.500 pesaste: per alta traiela t Joaquim Borrell Deulofeu, vint an ys d'internainent
en camp de treball; Josep M. Vives Vives, Corbero nepe, Rafel
mol; Mira, Josep Pages Camps j Joan
Targarona Agalrilles, sis anys i un ella
d'internament en camps de treball, i
Guillem Escardo Montes, quinte anys
de la mateixa pena que l'anterior;
per derrotisme, Bonaventura Nicolau
Turró, ata anys 1 un die d'internament
en camp de treball; per alta traïció,
Francesc Rovira Criuó, quinzo anya
d'internarnent en campa de treba'L
Absolts: Angel Gómez Jiménez, Toribl Martínez Serrano, Josep Barba
Cercde, Vicenó Martlnelie Zuloagai,
Vicenç Märquez Esnavent, Josep Pascual Are-sa. Jeroni Pascual Martillee,
Francesc Blanquet Penya, Joan Soler
Gabardes, Joaquim Tapies Armengol,
Joan Gota Serra. Enric Omb ert Roca, Joaquim Cruces Felguera, Ernili Cubies Butor 1 Angel Cabrá Ferrer.

1815 1820 1861 1562 2016 21113
2422 2139 2451 2138 2196 2530
2338 2568 2585 2643 2722 2712
276a 2867 2875 2881 2901 2933
2988 3239 3272 3323 2111 3122
2323 3153 3496 3321 3336 3602
3610 3839 3955 3983 4756 4839
4813 4811 3083 5218 5218 5174
5308 4533 5580 5641 5651 5782
5783 3820 5903 5913 5926 5953
3669 6975 5987 6021 6029 6010
6089 6106 6108 6113 6157 6225
6264 6301 6318 6123 6119 6575
G581 6635 6686 6698 6714 6738
6800 6811 6859 6929 6940 6248
6560 7040 7041 1049 7103 7215
7225 7276 7318 7331 7451 7487
7550 7369 7637 7662 7678 7690
7721 7753 7761 7801 1817 7879
7933 8105 8020 8056 8159 6078

ELS ESPECTACLES
-

El galleo
tuna CO Tener. Dibujo.
La ee/da de :01
copetudos. Ame en Esed•

ARENAS.

Careulo rojo.

11101101.11. - La vos del de.
Vierto. La Prometida da mi
maneo. Cdratel. D1hniä.

Iccideii

BOHEME.

mies.

l'OTAA10.- re amara aiem•
ore. Ilota imperlei. cómica.
FEMINA. Alistarlo de COved-Gerden. Cómica. Musical. DIEM». Curlóeldlidel
Muslealee.

Conseit üotriarcal de
Barcelona • Chite

VIII.

MUNDIAL.- Velses del Ne sa.
Los millones da Breveler.
Entre Debo y die. Dibujo.
NEW.YORIC. - La Casa de
11011cb110. Que Pag ue el
aluno. Tres rubiaa.

ICTORIA. - Semana de te•
tienda. Necee celestial.
doctor Airowamlid.
WALKIRIA. - Olas de sol.
La verdadero felicidad. El
prinelpe de Arcadia
o

L'AJUNTAMENT

GOVERI\ OL LA EPUBLICA

ls Gantallió de Govern AtUnlelPal,
en sessió del dis 5, prengue, entre atusas, ala acords aegtients:
Aprovació de diverse subm:nlatra.
ments a Infbalutd Sanitar,s MuniciRale.
IncIuslons d'altes en el Padró d'Ha.

Olerle dets Diputess. - Ahir al el general de la República, senyor
mall co reunl la C,omlas.ó de Govern Leopold Garrido; el presIdent de
Interior del Parlament, presidida pel l'Audiencia de Barcelona, senyor Joeenyor artinez Barrio i amb amisten- sep Andreu; el president dl Tribunal
Cia dels senyors .13.uresui, Ferrer, de de eRtmontabi itata Clvla, senycr
r584:41C0 1 P5113+0 Sala. Achat de so- tara Matonee; el Bread:04 del Taicretari l'oficial mejor del ParlarnInt. banal d'Evada de Capitals, senyor An.
Ion: Luna; ei eonseller de Ci0VtabliCid
senyor Cuevas.
Acabada la atabló el senyor Ouevu de la Generalltet. aenyor Sbert; ele
digU4 que ele reunits s'lla"ien e4139 a4 iota-secretaria de Justicia i Governade resoldre a lg uss as-sumidas de llur Ce de la Genera:itat, el fiscal cap da
l'AuciIencia de Barcelona; eis prestcomplencia.
afinsleri de Ansuces. - El rninti- denii i magistrats de Sei de l SuPPM
des Tribunals elTspionatge l de
tre de Fi nalices robé ahir al metí :a
v isita de la Meas de la Conferencia esponsabilitats Civils; el director geNacional de Banca que li .fona com p - neral de Seguretat, cnyor Cuevas; el
te deis treballa realitzals en les ses- cornuzari general d'Ordre Públuc ole
&jeans celebrada.
Catalunya; el cap dals Serveia d'InAftn¡s r eri ele Juslic d. - Abur, a In vestigació Mi ii p r. el cap de la De.
dotse del rniedia, lingud iloc la presa marcacrá Catalana d'Invest:gadó micle posser.sló del nou de 'gal especlal Jitar i airee personalitat,.
:1e1 mihisteri ele Justicia, senyor
Junta Nacional d'Anal a Esportea.Joan de Pablo Carda.
Sens prega la inserció de la meterte
No pegué asa:stir a Facie el mlnis- nota:
lre do Justicia, per trobar-se maialt.
-Davent t'extraordinaria afluencia
El sota-secretarl del d i t Departament, • trebail q ue pesa sobre cia diviecuri
sen yor Juco Toral, pronuncie un
sos departaments de la Junta Naciodiacurs, u Qual contesta el aenyor de nal d'Ai re a Espanya, s'avisa al miPablo García.
blle que lea llores de visita. llevat en
el servei d'informada. queden reduiAssis l iren a l'acte el ministre de
Governació, e] president del Tribunal des de de lea eme d el mati a la una
Suprem. senyor Madi Gómez; el fis- de la tarda, tole e l s clies feiners."

bitants.

AProm l'an ta do 1104PC id cona, .
ponent a lea obre crbebilitacid 1 'Mollee:6 del Crup Escolar nena. 69 de
la Generatitat, i núm. 27, del C.E.N.M.
emplaçat al carrer Milk, número 78.
Aprovar el tal! de: Tribunal que ha
examinat les provea d'aptitud que han
realitsat diversos caporals i agenis dz
la Policia Urbana, per tal de cabra

Són convocats ele delegeta de
lea entltats de Barcelona-0104
a la r e unió del Consell Comareal
q ue se celebrara aval, dimane,
a lea 6 de la tarda, amb oarioter
e xtraordinarl, per tal de tractar
de temes de molla imnortäncia. dues places de sergent I nou de caDonada le transce rl dänela da- peral al Cos de la Polida Urbana.
Que per tal d'evitar el cobrament de
queda reunió, es P regada la
puntual asaistencla de tots ela Vi mbre municipal cada cegada q ue es
:ad
Ilittrament de tiquets de radadelegats
:temen% per a cada trimestre, *iglú
aplicat rimpaet d'una sola vedada, en
PROVEIMENTS fex-se
Ilittrameeal trimestral de la larNORMES PER AL LLIURAMENT DE ja del pa. Limport total es de 8 peaTIQUETS DELE, MENJADORS ECO- actea, tal com segueix: 3 pessetesi que
NOMICS
actualment co cobren per le. tarja del
La Comissió Interventorade la Indtia. Pa 1 5 Pela tiquets cie la reata dele
tala Gastronómica fa avinent que demis ar t icles racionata.
Fer constar l'agraiment de la Cores llturaran els timaste correaponents a
poració envere l'eximi artista Pau Ca.
la segona quInzena de gener.
Per a retirar els tiques és absoluta- sala, pel dona'Au de 10.000 pena de Ilet
ment indispensable el número corres. conden.sada que ha Iliurat per a l'Aponent a la primera quinzena.
juntament, amb destinacló als infanta,
Les oficines de :a COMia.SiÓ IllterVeb- veliz i malalte de la eiutat.
lora de la Indüstria Gastronómica ca- L'alcalde, senyor Hilar; Salvador,
taran obertes al públie de vuit a dot - ha rebut un telegrama de l'alcalde de
so del migdla 1 de dues a tres de la Madrid, senyor Rafael Henche, el qual
tarda.
3 din: "He rebu t el vostre telegra.
REPARTIMENT DE -GOFIO" PER A ma pel qual em feliciten amb /notita
d'Any Nou. Un trameto el meu adral.
ADULTS I MALALTS
La, Direcció general de Sanitat de la ment en nom del poble de Madrel 1
Generalilat de Catalunya posa a co. us prego que aneen:en la meva f&1neixement del pnblic que denle es tare Citació feta amb tot el cor, ajad cona
un repartiment do "Gofto" per a adulta tantbe el meu condol pei martiri damalalts 1 previa presentació de les queata bel:a clutat. Rebeu Ia Benitatarges controlades per &peala Djrec. ció fervorosa del noble de Madrid,
que posarä la seva volunta t neme
ció a .es emes segiZents:
Santiveri, Passelg Port Frene, 2. eany que contenga sigui el de la sic.
Targes del 237 al 488 j de 11 al 175. Orla. Us abraça, Henche."
- El cansol dtspanya a Rosario
Santiverl, Sant Gabriel, 15. Targes del
de Santa Fe tRepública Argentina),
172 al 352 j de fi al 111.
Santivert, Pamela; de la República, tramet el pree del ciutadà espanyol
223. Targes del 72 al 144 1 de I'l al 51. Josep Morgades, vol de Salto Grande
Sant¡veri, Mai . orca, 247, Targes del (Santa Fe), que s'ha presentat en
a que l consolat interessant noticies del
458 al 833 1 de I'l al 340.
Bantiver1, Tralalgar, 7. Targes del seu Till Amadeu Morgades i Roaseiló,
que readdla a Barcelona, carrer de 13o.
187 al 346 de 11 137.
SantiVerl, Balones, 5. Tarsos dl 298 tea, neon. 1, primer, primera, 1 del
qual no te tap nova eles de fa bastant
al 719 de 11 al 200.
Santiveri, Milnialaya, 99. Targes del de temps. Com que en aquella adral
ça no donen raó seva, es prega a 11n100 al 256 1 de VI al 51.
Santiveri, Cal:, 22. Targes del 248 al teressat o a qui el conegui, que es
posi en re:ació amb la Secretaria par456 j de N al 187.
Santiveri, Llúria, 65, Targes del 239 ticular de l'Alcaldla. Tatrabe prega
passin per aquella Secretaria ala
Que
n/ 392 i de Fl al 192.
Sorribe, Astilrics. 48. Targes rieb 712 Cluiridans Pau Soler i Vidal f Joaep
Merla Canals i Esquerda, per tal de
al 1230 1 de 1 . 1 a: 556.
Derribes, Manso, 72. Targes del 237 pallar-los d'una qiiesti6 que els inte.
rema.
al 450 1 ele 11 al 133.
Sorribes, LIüria, 62. Targes del 152
al 345 j de Fl al 95.
Falp, Vaienela, 270. Targes de; 335
al 743 1 da 1'1 al 227.
EXPOSICIONS D'ART
Falp, Llúrta, 2. Targes del 152 al 345
ce 11 al 95.
Permanyer, Diagonal, 388. Targes de:
155 al 782 j de 11 al 334.
Flgueres, Ilort de VelVers, 26. Targes del 796 Si 1185 1 de FI al 576.
Opson, Diagonal, 520. Targes del 521 Pintura i escultura dels prial 915 i
ri al 420.
mers dels nostres artistes conPulo], VIlafrauca., 36-40. Targes del
204 al 521 de 11 al 119.
temporanis
Omedes, Corribla, 17. Tareco del 217
al 496 1 de I'l al 183.
Torrax, F oridablanca, 7. Targes del
134 al 480 I de 11 al 56.
Radisson, Hospital, 119. Targee del
Puse de 5Mrda, 84

Rderencla número 113 176 189 212
288 293 305 414 139 503 319 515
694 730 772 843 851 918 1051 1082
1093 1112 1184 1313 2011 2039
2118 2804 2302 2191 319 3127
3143 3231 3325 3405 3524 3664
3667 3739 3875 4205 4296 .4297
4399 4690 5051 3087 5211 5251
5262 5303 5445 5577 6050 6073
6103 6111 6141 6226 4534 6553
6627 6631 6918 6999 7030 7181
7150. 7232 7275 7497 7493 1511
1514 7691 1787 7861 8037 5513
8630 8725 8874 8952 9069 9181
9284 9393 9717 9787 9985 10042
10087 10188 10226 10347 10351
10377 10339 10906 10836 11342
11460 11462 11603 11693 1174': 561 al 1110 I de 1'1 al 386.
11778 11820 11849 11876 1190 8
12009 12040 12112 12116 12128
12131 12163 12153 12241 12288 La
12296 12313 12366 12449 12454
12151 12537 - 12596 12598 12674
12881 13392 13511 13978 13377
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NOTES MILITARS NOTES SOLTES
EL RETAR» A INCORPORAR-SE
.4 FILES PER CAUSA DE MALALT1A
Ha estat dictada la segilent ordre
circular que publica ahir ei "Diario
Of.clal del Ministerio de Defensa NaciOnal":
"Per a evitar retards en la incor-

Je. La Un:6 de Menestrals 1 Pro.
fesetona's de Catalunya presa als sena
assoclats 1 env,tats adherides, que
abans de celebrar - se el pie de la Fe derael6 tinguin en compte lea 0311.

vocatóries deis grems que oportuna.
roen', anunciara la premsa.
En ei sortetg efectuat ahir al
Sindica t de Cecs de Catalunya sorliren premials el3; números soglients de
tole s les series: Amb 6250 peasetea.
el 137, l amb 730 pessetes e! 037, 237,
337, 437, 537, 637, 737, 837 i 937,

poració a files pretextant malalties no
acreditadas degudament, es reol:
Primer: En ésser cridada a files una
lleva, el mobilitzat que no pugui efectuar la seva incorporaeä per patir
alguna malalint, vindre, obli gat a S01licitar del CR.I.M. corresponent un
CARNET DEL
reconeixement medie, acompanyant a
ACTES, CONFERENCIES.
cada solVcitud un certificat medtc
REINIONS
acreditatiu de la maldltia que
pateix 1 de les circumstincies que
...a les 17. Reunió de 1Agrupaco5
InI ooticorren, alai com de la imP os- T,ntorers de Robes Usades a la Unió
dbilitat de fer la seva presentació per- de Menestrals i Professionals de Cata.
sona:Ment.
lunya, a l'estatge de la Rambla de Ca.
Aquest reconeixemerit Miura d'ézser ta/unya, 38, pral.
Tot aleas que eaduqul el termn1 que
s'assenYala Per a la incorporad() de
la lleva e la qua/ periany el sollicitant,
Junta de Protecció
Segon: El C.R.1.51. vindra, obl igat a
Combustibles Líquids
en
mobilitzat,
enidar al doMcdi del
un termlni no superior a cinc dies,
a pimplar des de la data de presen- Noves Baees de Treball
tacie de la eollicitud corresponent, un
Per g les obres que aquesta
zuetge militar que. reconeixent el me. Junta realitza, precisen: Minaires
lalt, emeti dIctamen respecte a l'esmartellers. - Ajudants de marte.
iat del malalt.
Ilers. - Entibadors. - Encofra.
Tercer: Es procedira analogament
dors. - Mecanics f Peons en ge -4
quin cs tracti de soldats incorporats
a files que, allegant malaltia, no acu- neral. No compresos en tes Ite4
deizyn a prestar el servei que tinguin ves mobilitzades.
assignat.
flacionament diari de pa. Sub,
EXP081C10 COL-LECTIVA OELs
Qua r t: Quan en qualsevulla dels ca. ministrament mensual de que«
MILLORI PINTOR8 allODERNa
sos precedents e; teconexement me- viures.
die comproves que no era certa la
Altres condicions: Avinglidg
malaltia allegada per a excloure's de
del 11 d'Abril, 580, Ler, 'd'a
incorperació
a
filee
o
prestació
de
le
ELS ESPORTS servei, aque3 riere posat a le diana - 1130.
EL, TORNEIG MILITAR DE
ai0i6 del C.R.I.M. en Qualitat de deFUTBOL
Ungut i cast:gat amb el rigor que les
Resultat de les eliminatòries per a legislacions vigents pe:metal.
perque en cap cas pugui allegar ilts
la final
Cinque: El metge que certinoui tal. noränc:a, en expedir im certificat
que van disputar-se d : uril enge
sament respecte a una mula;tia l'es a- dividus que per la seva edat es Ira.
tenete de la qua; no ea comprovi 130- bin melosos en iieves mobililzadee,
Marina, o - X Cos d'Exercit,
En el grup D jugaren:
jançant oporld reconeixement, Ii se- haura de fer constar obllgattirlament
Batalló de Ferrocarrils. 2 _ Parc rk aplicada la penalitat rwaxima que en aquel l que l iexpedelx perque tina
d'Artilleria, 3.
les disposicions vigents determinen,
efectes en expedients
PARTITS AMISTOSOS
Enginyers, 1 - CREA, 2.
Sanitat, a
45 Divisió. o.
EL TORNEIG
COPA BARCELONA
Europa - Avene, 3-2.
Martinenc - Júpiter, 8.2.
Sants
Olida (suspès).
Espanyol - Barcelona (suspes).
La classificació, després d'aquesta
jornada, resta alai establerta: Europa, r7 punts; Martinenc, 16; Barcelona, ir: Avene, 8; Sano, 6; 31:1p:ter, 2; Gräcia, o, i Espanyol. o.
OBITUARI
Natural
Reus
El nostre benvolgut amic I com.
Morí a Vilaplana a 68 anys d'edat, el dia 2 del corrent
pany en la pretnsa Josep Torrento
passa pel dolor d'haver vist morir,
E. P. R.
victi nia de la metralla feixista, el seu
jove fill Paül. Els avions que el dis'
Sable dia 31 s'esbravaren brutalment
Eh que el ¡duren, espose Teresa Parte Torrens,
damunt la nostra ciutat, feriren
greument el menut Psül, i tots els
familia tota, en assabenlar a les seves amistats tan
esforeos de la ciencia no han estat
prou per a evitar el dol de la iamilia Torrente.
,iolorosa pèrdua, ola preguen que tinglin , un pietós
Diutnenge va tenle lloc l'enterra-itiird per al final.
Ment • alnh la senzillesa i remeció
que imposen les actuals circumstanci es.
Reus, 4 de gener del 1939
Josep Torrents sap que compta amb
boas amica en *quena redacció, que
oemparteixen el dolor que pesa dar
11 ==e
Ai
munt seu,

DIA

Busquets

LA PINACOTECA

vostra force viril
perduda la recobrareu smb les meves
p!antes favorites

DR. NUKY (de Boston)
L'home jove que ha perdut
la seva força viril arrossega
una vida amarga. Avorrit i
malhumorat, deixa d'assistir a
festes i reunions, No són per
a ell els plaers licits que alegren l'existència!
Cal veure la cara optimista
del mateix home quan, per
màgia de la Natura, recupera
Ja força vir il , tot el vigor que
correspon a la seva edat!
Gaudiu de la vida com en
plena jovenesa! Trameteu una
ampolleta d'orins i algunes
dades de la vostra enfermetat
a la Secció d'Investigació i
Anàlisis de Tractaments Vegetals Dr. Nuky, Balmes, 256,
xalet, Barcelona. - Telèfons
81250, 83731 i 70801. - De
10 a 1 i de 4a 7. pies de
festa, de 10 a 1.

-1-

Joan Elias Ouinjoan
de

ffllie ~ 1

mse.

Dues-cenies i eitgacions
Sucursals per tat Espanya

ei Trele

Malaltia,
Incendisallida

so
"""""CATALUNYA
T R

Sucursals a Catalunya:

TRENTA-UN ANY 6 D'A

13ALMIES., 17 119

cm SOCIAL-

....Lazn. 2057

Girona: Rambla de la Llibertat, n.' 23
Tarragona: Aving de la República, 77
Avinguda de la Repúbli

No en vollem saber d'altra! Ara resulta que Mussolini, ni
mis ni menys que Franco, és jueu. Un investigador ha trobat el seu cognom en diverses 'listes de metges jueus que

haurien exerc
si a F
tigador no n'ha restat pas sorprès, car el
"Muslo
equival a "Mussa"; això es, "Moisès",' n m jueu.

LA GUERRA A TOTS IILS FRONTS
na.
nes
sanee
Contlanant el seR avanç Incontenible en et

frent d'Extremadttra, l'Exbrcit espanyel
pres els pobles de La Coronada, Granja
de Torrehermosa 1 isnona. brables posicions,
segneixen avançant cap a Menterrublo
de la Serena 1 Amaga
EN els fronts de Catalunya les forces de la República

con'enen 1 rebutgen -el s furiosos atacs italians
Barcelona, Reus, Tarragona, València, Cartagena, victimeSnovament de l'a via ció italo-alemanya
EIS COMUNICATS OFICIÁIS
DE

DIUMENGE

. .FRONT D'EXTREMADURA. — Continuaut la seca

D'AHIR
FRONT DaEXTREMADIalta. — Els soldats eapanyolsa vencent la resistencia oposada per l'enemic, a pesar dels esforaos reta per aquest per
refer el sen front, prossegueixen l'avene en direcetó a Monterrubto de la Serena i Azuaga,
j han deixat enrera, pel cami vell de Sevilla,
el Arroyo del Lobo, i han conquistat entre altres
importante piasicions, verles Picuda, un han cape
turb t presoners i sis melralladares, entre altre

leigtoriosa progressió, els soldats espanyois han conquistat
pobles de La Coronada ¡ Granja de Torre Hermosa
i. entre altres posicions, Cerro Mariscal, La Monta, La
Nava, El Gamonal, Cuerda de los Pinganillos, Quejigo,
Hetamala, Pilón de los Arcos. cerrejoncillo, cocs 530,
080 i SSO i altares de Sierra TeJonera.
Les nostres forces, aclamados pels pobles conguistate,
que alliberen de la innsió cstrangera. prossegueixen el
qeu brillantessim as-mg. a l'hora de redactar aquest comuna-eta i anorreen totes les resistencias.
••.
' material.
FRONT DE L'EST. — Amb extraordinaria intensitat
Altres atarees han procedit' a la neteja i concontinuat l durissim comba: a la zona sud d'aquest
de l'extensa zona de terreny canguisScout. L'euemic aconsegui. amb l'habitual protecció de solidada
terma artilleria i aviació. ocupar Ulldemolins. Albarca 1 tal, i s'ha recollit moltissim material, abandona(
;nailon de Prades, malgrat la tenacissima resistencia en llur fugida per les foaccs al servei de la
inca sial.
Zas` nostres soldats, que li causen moites baixes.
L'avanç dels soldats espanyols continua a
Eiadits i presoners informen que ultra les conegudes
Clirisions italianes, contingents de cerv nacionalitat forl'hora de redactar aquest comunicat.
ran als rengles de diverses disisions faenases. com ocorre,
FRONT DE L'EST. — Al sector d'Artesa da
!entre altres. inab lescliVisions .S4 i 62. que iniciaren ratee
Segre han estat repetidament rebutjats els•atacs
al cap de poni de Balaguer, i amb la 62 divisió. en el
de les Torces al sei-rel de la Musita recolzades
24 Batalló del Regiment d'Infantería de Saragossa nú- per tanc italians, a les cotes 433 i 429. Després
mero 30, del qual formen mes dc 300 scidats
que ignoren en absolut el nostre idioma, per hacer arribat de dura . combata l'enemic ha hagut de replegar: se a les seves posicions de partida, i han
recentment . de llur país.
. •
L'aviada republicana ha actuat de dia i de nit ami) deixat davant les nostres un (arte destroena i gran
gran intensitat. bombardejant 1 ametrallant caravanes de
nombre d 'ebaixes..
caminas amb iones i material, 1 n'ha incendiat molts.
A la zona sud d'aquest front s'ha Iluilat amb
.Tamb6 ha atacat amb enorme eficàcia concentracions de
extraordinaria violencia, i els nostres soldats han
tropes enemigues. En combat ama fou abatut un "Fiar,
rebutjat, amb. gran heroisme, els ataca deis in,
que calad, cremas.
- Vaaore. que sOfiejaen enormes estaalls.
Als altres fronts, res de nou.
' L'aviada republicana ha actual amb gran inAYIAC10-•
tensitat i eficacia a tots els sedare, on ha bomF. la Jornada d'ami Faaiaciiadelsrinvasors bombeebardejat lisies, concentracions i caravanes.
deja Barcelona i pobles de la costa sud de Catalunya.
ALTRES FRONTS. — Cap molicie d'alteres.
Causa rictintes.
AVIA010. — En la jornada d'avui, l'aviada
A les 1220 cinc trimotors ¡tallan, procedents de la seca
base de 3Iallorca, agrediren intensament el m'en urbà de' dala invasora ha agreda el case urbe., de Recta,
Valéncia. an causa 34 morts, deis gneis 10 dones 1 10 InTarragona, Cartagena i Barcelona on han ‚tautests., i IS ferits.
sat tactimes entre la palada civil.

La importäncia de
la nostra ofensiva
en el Front d'Exinmadura
(De

l'avala especlaf de Febusa —

Perquè 'es comprengui millor el gran
esforç- gua estan realitzant , amb el
Major esa, ;el, soldats de l'Exerclt
3. 53rib/ice en aquest front andalús:
c a l-reinen)", vull fer un esbee de les
pos icions danrcrameint conquistades
a l'anómena t sector de Valsequillo
i en general als llocs on es descab4ella' la l'elite. L'aimplia extensa'',
9.ue és mes Muntanyenca que plana,
que 'sei-veix des- cenan i a la gesta heroi c a de la independencia patria, ha
estat ja diverses vegades objecte de
dbriesimes l'elite!.
Primerament, quan el nostre Exercit . esteva en periode ' embrionari,
Piren.] desplaçats dels ,Blazquez, La
9-renjuela i Valsequillo. Durant Cinc
tiesos aquests 'Dobles ban patit tot,
'e/s vexamens que s6n norma de la
dominació estrangera. En el mes d'a.
aost '4E1 - re,32' tan ;M'ene camperol
que admirava dolorit . el munt de
runes del que liada catee casa seca.
em costana indignat i trist el que
hacia hagut d'aguantar dels italians
Velels moro,. Els invasora sentiren
Lisies de endS ample camp per a llurs
malifetes, i 'teten l'ofensiva de marc
del mates • any. que esperasen llaulle de donar-los , ultra molts pobles,
lea mines d'ikfmaden i tota aquella
riquisiima zona olivarera i leo • altares de Peaerfollano. entalle . une
guatas dies acensaren, efectivament,
fine a arribar a uns set quilòmetres
de la vila poloblanquenya. La nosIra poderosa contraofensiva d'aleshores els foragita Precipitadasnent.
Una desbandada tan catastrófica que
no es pogueren • atujar' a les poll
clon, que prImereirWnt fenien.
Per sial', hent•-•piagut travessar du cant mis d'un , a.ny Per terreny que
era deis feixistes indigestes estranger, i que hacia tornat al_GPvetn...le
gítim d'Espanya. Valsequillo. La
Orar:lude ' i- el! 'Blärquez es veieren
emparats Per la lid republicana, í
aquells sein s poguérerr pasear de la
condició . d'esclaus a la dignitat de
ciutadata, d'un pa f § ininbornable en
els StUis änhel< de Ilibertal.
>leeos me taxi aconseguiem.avan.
'cae les nciatrea lin'es • fins al mateix
lintell de °re pta -de Torrehtemosa. El
nutre alee d'alega:10a --a tate na ea
cap ¿acres p er oatui reguem ;a ataras de la guante ,- amaren cap a Mea-.rroya. a In «mea del Terrible. a trae, de hurona era:respete. En el trans.
— asara d'aquella+ yOrnadee aMbeitm fine
a ares aegadee.al cm de Cerro Mita
va. petró t'a'finint.iierque e; suedit drn
sena i \ t é M atataes'. i sobeetot e.
del, Perú. imagen a peder de' l'entra'',
a da-, raaa, apis Pa* un endimonlat ton
de Fa-c. SitP.ittazi l eapeclalment Par.
191erja, Delires de emitiese ' Mtenlg:
tia,m nave' diattufitat en , relamen ., ...
per les ¡acta ,laerpeaedet

Una altra ofensiva estrang era, amb siderat fins ara com d'una importenabundar de material de , tota mena 1 éia vital"
especialment aviació 1 artaleria que
El corresponsal del "Daily Tele-

( . a tenir flor l'estiu pa&, at, ens arrabassa novament Los eiezquez, LaS
Granjuelas Valaequillo, a mes d'altres cims chndubtable importancia es.
trategica. Des d'elle l'enemic ens eanonejava quan aoìja els Pobles de Bale:catar i Hinojosa del Duque. I es
molt segur que la bateria agafada a
nenemic durant la jornada del passat
da 5 hagi servit preferentment per
a destrue ;robles 1 causar víctimas
entre la població civil,
fi ara, previ un meditat pla d'atoe
per part del comandament i una valentia sense limas per part de totes
les forces que operen en aquesta ofen.
si,,va, tornen a poder nostre els quilbmetres que havism perdut 1 bastante
mes que no eren notares des del mes
de setembre del 1936; i també els
tan anomenats Cerro Mulva, Perú i
Peñablanca, es mole de celebrar la
conquista de Los )3:anal/u, La Gran_
j uela Iraisequg io de tots els poblets de menys importenc.a i casetes
que queden dintre la nostra juriacilecid.
Lemportant ha eetat obligar innemir a abandonar cima que tenia com
a inexpugnables i des dels guata tintire pas dlícil per a altres operac;ons.
Una idea de. la brillant operació que
s'esta realitzant la dama el fet que
des 'del lloc en qué s'inicia l'ofensiva
(fms a Granja de Torrehermosa, aga.
fada ahlr, hi ha mes de 71 quilóme.
tres e prorundita l , quinze dels quais
pertanyen a la provincia de Badajoz.
Ineer oollaborador del comandament pei mateix no partidar, d'en*
dpar detans que puguin significar la
més mínima dif(cultat en la manca
bantantiesima d'aquesta ofens:va, deixem per a un moment mes oportú la
relee() verídico i detallada del que
s'ha esdevingut i este esdevenint des
del dia 5 de l'actual: Pera no solem
de xar pasear senee posar de relleu
Ci perfecas lligain que s'observa en
lothom: des del cap de l'eercit fina
me-s aramim deis combatents, passant per qui (tau la responsabilitat directa de les forres que estan combaren!. — Febus.
Et que en diu la Premsa an-

glesa
Ldndies; g, La prclusa :inglesa
d'aquest latid . publica informacions
dels `sede corresponsals a Espanya,
quals destaquen , la, importancia
de. l'avanç republica a Extremadura
-I la.' ferina resistencia al • front de
".• •
•
El - correspónsa; del, "Times" a
i-Iindaisi din ' que "el nou cansp. de
batalla protegeix les importants uta
ce, de merced cl'Almaden, i rannq
tierblica amenaça les miries de (erte, i de plom de PefiarroYi. S 'el 'general afiaja pot , eixamplar la bossa
que ha ionaat avançarà 6n., eis el
aud-rt en d:reccia de la unia fèrria
Sevilla' Badajoz. principal via de
contad:cede, dele franquistes. o decir, 'el su i-tst en direce6 de . C6rdove: que pot amenaçar des del sector di 'Villeharta al sud de Pozo.
blanco. Un avanç de atenta millo
en una d'aquestes..direceion n posara
ela republicans enanossessió de poadatas que. els frangente s . han con-

graph" a Hendaia diu que Franco
només té tres divisions de reserva, i
si l'ofensiia republicana continua a
Extremadura es netleä obligat probablement a desplafiar tropas del
front catall.
El corersponsal a Barcelona del
misteix diari conservador diu que l'Exérci t republicä de Catalunya romas
optimista. malgrat ele disset dies
d'ofensiva.
El corresponsal del "Seseo Cleronicle" al front catala. Forrest. escrin que els italians tropes tropes
animades d'una ferm 3 voluntat de
resistencia. Les ciutats de la reraguarda. el, noue soldats i els batallons de voluntaris desfilen amb el
mateix entusiasme del, primer, die,.
El corresponsal del "Daily Heraid" a Barcelona destaca que Peri arroYa es troba en una situacio
mesh dificil. — A. E.
EL POBLE DE MADRID,
A CATALUNYA
"Madrid, germans de Catalu-

dable de la costra cordialnat fraterAania i amor eras brindaven apeparaules. Amor ¡ ajuda atorgàreu
tasa a Madrid, germana catalana
Viu i catid. perdura en la seca memória et record d'aquella-solaciareiat
conmovedora que en moments advera ene va otcrir el poble catete.' Catalunya par« amb nosaltres el
seu pa 1 vessa la sang generosa des
seas fills en atixili de Madrid. •
Ens plau proclamar aquesta reatar
que a vosaltres us honore i a nosaltres
ens serveix d'orgull.' ' • •
La Palea se sent felg enmig de es
seveadesveatures, en contemplar aqueas
ímpetu eutranyable amb que els saus
tilia acudeixen en defensa d'aqueas
germana als quaas ronda el perla.
Catalunya us estimal—cleia nt -vostre presiden'. en hores de tribulaui6
per a la nostra ciutat—. Dos anys han
transcorregut des d'aleshores. El cmrent de la invasió estrangera s'estavelle a les portes de Madrid; en vint-ic inc meses d'aesetjamen t hem apees
ele cuirassar a noVra moral contra eh;
rigors de la guerra.
. 'Ele invasors. en legions innombrahiles, han caigut ara sobre la brava
Cata unya, terra sagrada on cada arbre i cada muntanya són batuard duna causa que xifra els scus Ideals
en la Llibertat.
No pretenem brindar-vos coratge,
germana adatares. Aniria en contra
del vostre tremp heroic qualsevulla
exhortació que sortis de nosalres.
Esteu combatent amb fermesa exemplars contra un adversad que ha desencadenat cobre el vosee seit forces
torrencials en homes i material de
guerra.
Els que van encertar a desbaratar
en art- alee Iones mot superior en
nombre, molt mes sabran resistir les
es.come.ses duna tropa eslranz;cra que
possiblement s'esta jugant a la desesperada l'últim albur d'una desesperas: a aventura.
Ha arribat per a ;mulleres. no ()batan:, 'hora de contes l ar el missatge
vibran', quo. el vostre presiden' eres dirigí fa dos anys. Trobem singular
complaenea in repetir aguaites pareales vostres que tan fetraament es
clavaren a l'anima del nostre poble.
No en !robara d'altres que siguin mes
sinceres i expressives: CWalans. Madrid us estima!
Som germans vostres En les hola,
d'adversitat ene teme al voare costas.
a pesar de les barrenes transitòries que
ens s e paren. Precisament aquestes edflcultats són les que apleguen mes
els nostres cors en l'evocada emocionada que de vosaitres fem.
germans de Catalanya. es %
sempre disposat a quaLsevol requeriment que se Ii fac i a consagrar tot
el seu estere i t ota la seca dectsió ai
servei de la República i de la independencia d'Espanya.
Catalana, germans nostres: Visa
Ca'alunyal Vises la República!
o, Espanya! — Josep Gómez 'Osorio.
governador civil de Madrid; Miman
Casado, coronel-cap de l'Exèrcit del
Centre; • Rafe! Henehe. alcalde de
Madrid; Antoni Ortega, coronel-cap
accidenta' de l'Exereit del Centre; Ed
mund Domínguez, comissari-inspeetor
del dit Extra': Cantes Rubiera, pres12ent del Con.sell Prceanciai de Madrid."

Trs herois anti-tanquistes
- del Front del Centre
Madrid, 9. — Es digna de dc,stacar-se l'actuació de Jp5e Llano, Arturo Gonzalez Vilar 1 Antonio Turba
Moret, pretanycnts a una Brigada tic
l'Exente del Centre. Aquesta, en un
moment que /cuasi': atacara descopcradament les nostres posicions d'un
dels sectors propers a la capital, amb
una pluja de bombes de ma fcren de•
tarar els carros d'assalt.
Autonio Orbe, que exercia cl arree
de comissari, fou tocat pels projectils
del cana d'un tanc 1 morí a causegliéneia de les ferides. Els seas company, saberen resistir bereicaluent
latan, 1 resultaren totalment infructuosos els propòsits del, ins a sors.

'

.França davant del perill

M. Daladier, en arribar a París, declarr. `C
que els francesos estiguin estretament units
per tal de complir els alts deures que
eh; esperen"
Avni, ,Coneell de Ministres, seisió de la Csam.
hra 1 entrevista anal) lelr. Chamberialn
1 Lord Ilalifax
Paris. 8. — El senyor Da:_d,.er, que
sortt de París fa vuit cites , ha arriatal aquest matí de tornada del seu
viatge per l'estació de L16, a les 930.
Nombroees personatItals han anal a
rebr i'l. Els ministres senyors Chautemps, Campinch', Queille, Cenan,
Chamnetier de Ribes, el prefecte del
Sena, eis generas Gouraud 1
te, etc.
El tren ha entra', a l'estació i el se
t , ha baixat en--nyorDaldie,sm
tre aclamar OilS. Ha saiudat el senyor
Chautemps, ha canviat efue'ves encaixacies amb els qui el vetaren. i, clavan( un micròfon preparat a l'efecte,
ha declarat amb veu terma:
"Torno sar:sfels d'haver c3mprovat
en ri curs de meu viatge la cona.
tant i profunda adhesió dels ciu'adans d'Alger 1 Tun's a Frailes i la
tova terma unid. He pogut comprovar amb satisfacció el seu desig. del
qual cm tara t'ese?, en arana: monten!,
de veure -els frenemos estretament
unas per tal de complir els alta cintas que els esperen."
Els serveis d'ordre han obert una
passera entre la gernacló que omplia
restació. 1 el senyor Datadier, del bree
del fin del President de la República:.
senyor Lebrun, ha eorti t fora de l'andana.
El President del Govern i les per2
sonalatals que han ante a rebre'l, han
pres seient en ei,s cotxes preparats
l'efecte men t re la multitud, reunida
seta tse marqueenes de l'estació. prorrompia en visques d'entusiasme petiriótic. — Fabra.

Visita a M. Lebrun
París. 8. — El senyor Debitan ha rebut el Primer Mieristre, senyor Daladier, a les once. Aguas ha visitat el
Presidi.- de la RepúbIca per tal de
dona-.i campee del resultat del seu
v.atge a Còrsega a l'Africa del Nord,
i de la, rebuda titomfal de que fou
objecte en I.es poblacions visitades.
El Knyor Lebrun ti ha renovat leapremié deis sentiments de gratitud del
peale f7a.r.e..5 exprEssals la per eli en
els telegrames que es creuaren durant
viatge. L'entrevista ha durat mes
duna hora. — Pebre.

Avui, Consell de Ministres
a l'Elisi
Parte, 8, — El Govern es reuniría en
Consell el dimarts Yinent, sola la pros:deuda del zeayor Labren. — Palera.

He urdid a Barcelona una deiegacie

de l'ernbargament sobre les armes
crèdits o préstecs destinats a Ale
manya. Japó ¡ Italia. El Congres
dentaria igualment l'aixecament de
lembargament aplicat sobre les armes destinadcs a l'Espanya republicana.
Els delegats que prengueren part
en el Cenares representen uia miler
d'organitzacions locals de tots els
Estats Units, que conmten amb set
milions mig d'afibru. — l'abra

d'estudiants estrangers

Ha de consultar amb ramo

__—„amecar•

Amics de la República

Són portadora de 600.000 franca per ajut dels MUSSOLINI NO CONTESTAnostres infanta, i es proposen d'intensificar les RA, PER ARA, ROOSEVELT
relacions dels universitaris del països democrit- SOBRE LA QUESTIO JUEVA
Roma,' o. — Amb referencia a la
darrera entrevista celebrada pel comtics amb la República espanyola

te Cieno amb l'ambaixador deis Es
pres .quest acord, les Unsem,ta:s dele tats Units, es declara als cercics
petisos esmentats iniciaren una seri- competents que Mussolini no contable compet:ció de propaganda per testara el memorándum rdcl senyor
tal de • recaptar eis cabales necessaris,
que don:1 com a resultat una recapta Raosevelt fin, a haver consultar les
de 600.000 Imanes, que la connssió sue- abres potencies. i especialenent Ale.
nianya, sobre Ja (tuesta, jugva, especa a rabada lacere al Govens de la cial:11ml ,cn cl que es 'refereix al
República.
nahtata
Es nostres visitante es proposen problema de' l'emigrad&
Formen l'expedida els senyors Noel. remar:cité a Barcelona dos o tres eta».
Picard, Anne i la senyoreta %eta
aniran a la regó Centre, ij
francesas; Carrasco, xi!e; Peter-Als- DesPre^
'ornaran a la nostra ciutat a finaaa
L'AJUT A CATALUNYA
burg, enfiles, i Vo'bre, belga.
d etquesta setmana.
Venen a l'Espanya rePubl',canre
Madrid, 8. .. La Subsearetaris
Tenen el propòsit. lambe. d'inforcompliment d'un r,cord pie en el re- mar-se sobre el curs de la nostra guer- Propaganda ha Curial avui una amman Congrés de les Joventuts. celeJral ra per tal de comunicar lana irripres- portant drcu en ala r.e'egats municia Nova York, de dar a terme, estire ins eta companys 1 oreanitzacions
pule \d'Infemació Popular que té per
cts estudian ls de Franca. Beiglca, Ho- escolars des meteos respecaus estalanda, Anglaterra i es Estala Unas, blinl una nous 1 mes estrets blgams objete la Moble,isacló del velnat- de
una intensa campanya d'ajut als in- d'amistne i de releed .1 b ITspanya lote els pob:es d'Espan
' ya per a infanta eepanyols. Poc després d'haver republ;eana.
tensifica; l'ajut a Catalunya,

D,umenge. d dos caneas de nou del
vespre, arriba a Barcelona una expedlcai d'eslud anta que porten la representada de diverses Universleats
estrangeres, eis quas foren rebata per
una delegació de la Federació d'Estud'ante Eapanyols i antecedes persa_

Tots els periòdics, acose distIncló de
meteos, destaquen :maese fet. Els diaris d'aquest mati elogien l'actitud del
Presideut del Consell en el seu viatge
a l'Arrice del Nord. Adhuc els órgans
d'extrema esquerra reconeixen que el
senyor Daladicr lea mancingut 'Mil actitud -mole forma. No distant, clames
peritutics • d'extrema esquerra i abres
de dreta subratilen que acut comenta
una setmana molt dificil 1 tholt carregada per a la polltIce francesa. 1:11
peribdie pregunta si el senior Daladier podrit continuar la seva obra 1
mantenir la seca actitud, tenint al sen
costat en el Gabinet bornes que no
segueixen itt seca terma actitud.
L'oficiós "L'Oeuvre" destaca fine la
setmana es presenta inolt difícil 1 qne
de la conversa que dende celebri el
Pre s ident francés amb sis ministres
anglesos detiene la - pote d'Europa. El
assenyala lambe certes geOtidins als - pasiadissos - parlamentaris, advertint que una crisi ministerial en aquests moments no seria-opontuna.
En efecte, el Parlament reprentira
demà les seres reunions. metí es
reunirà el Consell de minlstres, per tal
de tractar de les importants converses
amb Chamberfain i lord L'aldea, que
tindrau lloc a la tarda. Tambe a la
tarda seran repres9s el treballs del
Parlament. Sellada que l'oposicia drclista 'baratie algunes batalles, especialment per a releería' de vicc-President de la Cambra, amb el fi de derrotar el senyor Dndos, diputat comunista, actual vice-president. Pub
l'atenció estä concentrada en el prohleraa dc la política exterior, que es
actualment cl mes importaut.
T'Ida la premsa subratlla la importancia (le les' converses franco-angleses de (lema i diu que cn primen terme
hj ha la qüestió espanyola. — A. E.

anglaos es comenta la informad.)
del ''Daily .Express" reaaette a
i.istincia d'un parte militar setro
cn're Alemanya i itielis. — A. E

ELS ITALIANS JA HAN FET
EL MAPA DE LA "RAÇA"

D'ELLS
Europa
eis pertany da.
Mitja
munt del paper
Roma, 9. — Una publicada:,
na, ei tito( de la qual es el de "Las
de a ra_ca". Publica un inah-fensa
de la Mediterrània i les seres regions
vetees ¡ en la llega/Id a s'indtca nat e
',lana representa. la ecu natural i
nägrafica de la maça 'italiana; e: rat
puntidat representen territorts
tata pea importants nucas asea%
eh puntillat gris, nomas tri represena
la presencia deements
Dones he: en el mapa en Cli/46tió
en blanc no-solament la península ea
liana. Sicilia, Sardenya i Còrsega,
nimbé tata la Palmees, tot ei sude
SuLasa, la regid francesa del departa
menta deis Alps Marítima i la Val', de
Ródano, fins a l'Avignon.
El puntillat-fort abrace T'uta i la
terr es dei Lenguadoc, f:ns a la fosa.
tera d'EspanYa. puntillat gis ter.
respcn a territoris del sud de Franca
fino a Bordees i lencontom de ies
costes mediterrànies esPar."Ydes , esipcies, d'Anatalia u les de Grecia en tet alitat. — Fabra,

Les coses canvien
PORTUGAL, AL COSTAT DE
FRANCA / ANGLATERRA

Lisboa, 9. — El viatge del senyor D.
ladicr als territoris de l'Imperi Wat%
CeS —escriu el director del perilla
"República"— demostra que ?rana
este dis-posada a recuperar el prime'
ma en la política muneaal 51 ces
d'Anglaterra i d'altees panza, entra
DONES:
1-a Patria us guarda un lloc la seva zrad:ció d':ndiscutible gra n
-desa.
en la !luna per la Independen' Franca Anglaterra unides. rea
cia. Ocupeu-10 immediatament. lazaran un gest que Miura deseer uta:
Ookaboreu a les tasques da la agradable per al nave «iperita Camiseta d'Auxili Femení,
Fabra.

ESPANYA DAVANT DEL MON

El Cotejes nord-america Centeners de elers de persones selenio
ei Sr. Prieto a la seva arribada
per a ia Pau i la Demoa Buenos Aires
cracia demana l'embargament d'armes, crèdits l'automòbil del Sr. Ossorio fou
i colgué entrar a la ciutat per carrers
o prestecs a Alemanya,
menys concorreguts
Italia 1 el Japó
Damos Aires, 9. — L'entraaa a
Un telegrama del senyor Prieto

Tots els tripulants del "José
Luis Diez" voten tornar a Espanya per a seguir Iluitant 1 Iliure exportació d'armes

Tots els oficials i tripulants. secase excepció, respongneren als esmentats senyors que alomes atollen una cosa.: tornar al territori repuhlich espanyol per
tal de continuar l a l l uit a . — A. E.

tenars de miles de clutadans.

AMERICA EN PEU

nya, esta sempre disposada
qualsevol requeriment que se
Gibraltar. 9. — El, oficial, i la idO Espanyo
Ii faci„.."
puladó del destructor- "Tose . Litt,
Madrid, B. — Des del micròfon d'U. Diez", herois del combat naval- reccntash.ngten, 9. •-n El Congrés
nadn Radio ha estat Ilegida la següent ment efectuat, han estat Interroga/S 11°rd-emérita per la pau i la deencaucha que en nom de la capital che pel sots 7 secretari colonial de Gibral- mocracia aprove aanit
passada una
la República dirig ei x en al poble esta- tar. assisiet per un oficial iritanie: resolució t'emanara 1 3
implantació
la les autoritats de Madrii:
'Catalana: En dies angoixosos per
a la capital dc la República a veu
emocionada del president de la Generalitat inansmete el rnissatge inobli-

UNA SETMANA D'EXTRAOR- Hl HA UN PACTE MILITA
DINARiA IMPORTANCIA
SECRET ENTRE ITALIA
Parls. 9. — El senyor Daladier, que
ALEMANYA
torna ahir a Parle, fou rebut amb gran,
tercies
plago
Als
Lcnarc,,
—
nianifestaclons d'entusiasme per cen-

l'Argentina de la delegada extra-

ordineria d'Espanya a Xi e, presidida
pci senyor /ndaleci Prieto, ha calat
emocionant. Ale aertedroms de Mendoza i CiarsIova, Prieto ha Wat ovacecial per muera de persones. A nh
tarda. Prieto ha pronuncias un discurs des d'un baleó de la placa Sant
Martí d'acinesia última ciutat, clavan'
15.000 persones, que han aclamat ei
representant de la República espanyola condnuament.—A. E.
Buenos Aires, 9. — L'arribada en
aquesta capital de :'ex-minisfre senyor Indaleci Prieto i abres persona.
tiento espanyoles ha donal iloc a una
manifestada indescr i ptible, mimada
per diversos centenars de milers
persones.
El senyor Prieto ha corregut el mese
cremer asfix:at per l'allau de la inuttjtud, verament en t usiasmada. L'autoenebil ele l'ambaixador d'Espanya a
Buenos Aires que m'adufe el senyor
Prieto 1 el senyor Ossorio i Ga -tardo
ha guadal inutilitzat. Els illusires, personatges han hagu t de •donar una
val l a •per entrar pels atores de la
població perque el trenat per les ales
principal, era imposstb'e.
En -arribar a l'ambaixada de la Repablica la immensa multitud s'II; ha
congrcgat per tal de sentar ei senyor
Aquost eis ha dirigit la paraula
en acabar la gentada abs
' disson
pacíficament, després de d e irants explosione d'adhesió a la epública I als
seus prohoms.
Po: assegurar-se sense exageraeió
cine mai ha vist Buenos Aires una
manlestaca, d'entusiasme semblant.—
A. E.

Totes les dones que s'honorea
tenint un herot al front de la In.
dependencia han de Ter-se dignes
d'ella, Ircorpora n lase a la receló
d'Alut al 3oldat de la taomissló
d'Auxill Femení (Passatge de

Mandar

Vigo,

8).

El Pres dent del Consell i mal%
de Defensa Nactonal. ha rebut el te
agrama següent:
Després de l'acolliment eneuseasel
de Mendoza. Còrdova u abres pabll
cions *del trajean" laten 'meta l objeta
a Buenos A ires d'una robada dearata
--Us saluda. Prieto." .

Gold:ng volia marxar, els fac.
ciosos el detingueren
Rendaje. — Segons informaeal
Or;CiOSTS pricedents de Sant Sebastii.

et wice-ebns01 angle.s Golding liara
Intentar passar dandwtinamenl
frontera facciosa. El senyor Goala
segone aquesta explicacia d'origen fi
cata, pretexte la visita a un vano
letales per a intentar embarcar; ad
en el moment aue'pujava a una gag'
',Mere per a trasnadar.se al naixeil
g1eS, ets facciosos el dei rigueren. 3.1
cebes aaseguren que el senyor
era soepitee des de feia liare tea>
pena per a no tenr ind,dents amb A3'
gisterra, 'rohen t1r prones.
de fug ir d'Esparrya Obliga es farr5
sos, segons les'Mes -ilefeMatiOns•
deten,r el vl:e-ccanaial ingles.
A. g

Personalitats catòliques ami'
ricanes invitades a venir a Es'
pana
Wash nerlon,'Ir.—L'ambalxador
PanYa. lenYof Pernando de ;os HA
ha invilat d veístea periónalitaas as'b'
ligues nordamaricanes a visitar a'.
panya repub.icana aerque portan eetS.
provar per eres mateaces la Palal '
del Govern de la Fetal:Mica e nvera 7
católica. Entre les pensonalriaa
ladra h¡ ha Al Smith. ex-candidat
:a presidència deis Esteta unifs
tacada personaata t catal.ea.
L'ambaixador espanyo; ha JaVtg
timba a mansenyor Curley, andel',"
be de saTateeetsil-al-ecezetott
re: National Catarle Weaare Cour
1 al sacerdot Sheed, de la 1.3nivenli
catól(ca dels Eibtate Unta. —
a-

