'Any

Dijous, 12 de gener del 1939

20050.—Preu: 30 cts.
42 O MIME N Tg

Ameren itanna 1 Portee/te trimestre.
Paises convenl poatal. Id.
as "
UarcelsnI. me*.
7 Pos.
camelee 1 terrltort de la República,
015111 D'AVISOS t NOTICIES
ANInsus 1 nEeseees sEGONS TARIFA

IbtONICA

EL FEIXISME LLILlitA LA SETA
BARRERA BATALLA. NO SOLAMENT A CATALUNYA, SINO A EX.
TP•ebIADURA, A PARIS, A LONDRES, A ROMA, ALS EE. UU. EL
BALANÇ NO L1 ES PAS, ARA COM
ARA, FAVORABLE.

LA PUBLICITAT
REDACCIO:
MARIA FOSE, 3 i 30 - TELEFON 18603

BARCELONA

ADelINISTRACIO:
RAMBLA CATALUNTA, 61 TELF. 79180

LA GUERRA A TOTS ELS FRONTS

Europa en el punt crucial

De Roma Mr. Chamberlain i lord Halifax han arribat
a Ginebra
a Roma
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Malgrat el mal temps, les forces de la
República continuen el seu victoriós avanç
per Extremadura

IC OMENTARil

Solidaritat

Aue ja els parlamentaris i periodistes republicans francesas tornen a
ésser a París i que ja han passat
L dilluns vinent es reunirà a
les efusions de la visita, és l'hora
Ginebra el Consell de la
material
E Societat: de les Nacions.
de pensar en el que aquesta tó
Gran nombre de
d'importància per a la nosträ
Entre les tasques que té prepaa
lluita.
rades figura l'examen dels raAquesta visita vol dir, en priports de les dues Comissions que
mer lloc, que ja no són únicament
han actuat a la Península per Loreeres, 11 (Per telefoto — Co- A "L'Humanite" Péri examina no el cera d'Italia éstrágica ¡ Mussolini
"Si er comuni- demana diner amb urgencia. "El Iraels proletaris i individualitatn
tal de comprovar els bombardeigs menea d'haver-h¡ a Londres unpres- comunicar, einó el fer.
car dahin expressa la veritat, es pre- cas de Franco — escriu el "Manchessions de le converses tingudes
iilladas del camp burgès que procontra les poblacions civils. l'una. a
entre
Mr.
Chamberiain
¡
lord
cís
treure
les
conclusions
deis
punts
Paris
clamen solemnement llur adhesió
i per a donar fe de la retirada Halifax d'una banda, ¡ ei Govern han. de vista de tots dos Governs. Per a ter Querellan" — no permet a Musso,ini
parlar
de
trlofrif
a
Espanya."
ces
de
l'altra.
La
premsa
britànica
fa
es
dirá
aquesta
nit
—diu
el que
a la nostra causa; els sectors més
dels voluntaris estrangers que present l'augment de prestlle que ha jutjar
Péri—, cal observar tres Jets: El pri- Segons aigunes Informacions, Chane
destacats de l'opinió democràtica
lluitaren al costat de les tropes tingut el Govern francés clespres del mer, ia magnífica resistencia de l'E- berlain vol aprontar-se d'aquesta mala
M. Daladier a l'Afr:- xercet republica espanyor i la seva
francesa han estat representats en
del Govern de la República, l'al- darrer viatge deque
situació
financera
per
tal
d'oferir
gràcies a aquest contraofensiva a Extremadura, que es
del Nord i
l'expedieió de les setmanes passaun sol
tra. Aquests dos informes, que ea
prestigi Sha aconseguit que M. Bou- el cop mes sellas a les esperances de ners a Mussolini.
un
des, i han manifestat quin judici
En certs cercles es creu que la presabren ja en poder del Secre- net coincideite mes exactament amb Mussolini també a les (es perances 'de
enemiga
punts de vista de lef. Daradier 1, Chamberlain. El pla ha traeassat, per- sió alemany a s'ha fet mes forta, ametata
una
anorreà
els mereix la riostra guerra.
Iltriat; - constitueixen dues actes eis
ebat
de mes a me, que e. Govern angles q ue l'Exercit ¡talia no ha tingut
I aquest és el segon aspecte
d'acusació contra els que, sense 1 el francés també vagin inés d'acord. defindiu esperat 1 l'Exèrcit de la Repú- naçant amb un cOnfilde a la primaOFICIAL
COMUNICAT
a les qüestions generals en- blica runexiaea Pefiarroya. mentres- vera per tal d'obtenir concessions mée
destacar en el viatge i el confincausa que ho justifiqui, fan una treReferent
Frenes ¡ Itàlia es confirmen les tan l , França ha resolt vendre a Espa- importants de Chamberlaln.
FRONT D'EXTREMADURA. — Entre rimportant material capturat gut de l'adhesió dels republicans
guerra d'extermini i de conquista impressions ja trame-s aquests dar- nya el bar, sobrer.
El corresponsal del "Dalle/ Tele- a l'enemic en la jornada d'ahir, figuren dos canons de TO, quatre metra- franceses. Els nostres visitants
El segon fet es que es por comprencontra el nostre país. Tots dos do- rers dies que Mr. Chamberiain mea- dre
graph"
a
París
esoriu:
"Lord
Hall.
lladores,
ais fusells-metralladora, diversos mostees, ST eusells. 133.000 carCòrsega,
lenútil que és defensar
/te:hit una actitud ferma a Roma 1
Cuments haurien pogut servir a que no podrà ésser presa en conside- Tunis i les coa:mies. si es de xa a Fran- fax, particularment, compren les pre- tutease 1.400 ' bombes "Laffitte", 200 granades de rnorter i 3.000 granades han declarat que no catan al DolIre costat únicament per la coMr. Chamberlain per a presentar radie cap reciamacio que eta italians co, Mussolini ¡ Hitler a les Balears ocu p acions franceses pel que es rafe- antitancs.
fer de carecter territorial da- i a Espanya.
A pesar del ntal temps, que dificulta lee operaeions, ele nostres sol- munitat d'ideals que ens nuera,
les
seriases
conseqüències
essn projecte de ponència a Mus- vulguin
reis
a
I el tercer, que Chamberlain tenla
mnar de possessions franceses. Altres
de vencer la resistencia de rumie, han proseguit el sen sinó per la comunitat d'interessos
ßolini amb l'objecte de donar una reclamacions de caräder diferent P u a idea de calmar Mussolini oferint- trategiques que podria Cenit- una vic- dats,e,després
va n 1 han conquistar, entre altres importants posieions, Vértice Santa de les dues Repúbliques, francesa
-dranemobjctgianse- li emprèstits 1 facilitats econòmiques; tòria de Franco, medida amb l'ajut aInés,
Solució justa, equitativa i humana
coll de Castuera i han continuat llur progressió victoriosa fina al
però cha aixecat la veu del Presi.
tre Prende ¡
i espanyola, en el pla internacio¡ d'Allemanya." El diari cona l'anomenat problema espanyol.
Quant als projectes d'una conferen- dent Roosevelt i Chamberlain ha ha- servador ategetx: "Es creu a Parts que èrtex Coscojal.
gut
de
pronunciar
uns
mota
amables
que
el
Es
molt elevat el nombre de premiers capturats i són moits els eva- nal. Tots ells han assenyalat el
ja
diguérem
dimarts
cia
de
quatre
potenc¡es
que,
segons
Per?)
caräeter d'invasió italo-alemanya
sembla, era un suggeriment que Mus- envers el President nord-americä. — Chamberlain té la intenció d'insistir dits que es passen a les files espanyoles.
cap del Govern anees sembla pre- solini
tolla fer a Ildr. Chamber am, els A. E.
prop de Mussolini perquè retiri els
FRONT DE CATALUNYA. — Durant les dltimes hores de la tarda de l'agressió franquista i han inierir el sistema de les converses, francesos fan present que aquesla Mr. CHAMBERLA1N FARA UN
seus combatents d'Espanya. El Govern dable ' foren novament rebutjats pels soldats espanyols ciolentissims asees
conferencja prendria la forma d'una
dicat que saben proa be que en
an ple d'atzars...
ESFORÇ SUPREM
francés ha reiteras la seta intencló de les torees al servei de la iris/asió al sector d'Artesa de Segre.
mediació, pere, no feta per Anglaterra
a prora de l'heroica resistència de les nostres hopee, cal destacar aquestes condicions una victòria
Com
Creiem que el fet de plantejar- tan sols, aneó per Anglaterra 1 Alede
no
prendre
en
considerada
cap
Londres, ii (per telefon). — Refese novament a Ginebra dues qües- manya, la qual cosa vindria encara a rint-se concretament a la guerra d'Es- reivindicació territorial, No obstant, si el fet que un sol soldas lleial, que defensava un lloc de cigilitucia, anihilä dels facciosos fóra l'establiment
la simado.
Ya, el corresponsal del "Daily Te- Italia acaba la seva agitació contra amb el fusell-metraladora de la seca esquadra, teta una companyla facciosa. d'un nou enemie a les fronteres
tions que tan bé caracteritzen complicar
Pan
Sis nous atacs contra el vèrtex ulasbell, foren heruicament rebutjats del país francas. Com a hereus'de
D'altra banda el punt de vista fran- legraph" a París diu que segurament
aquesta guerra, haurk de resultar cés és que no h¡ pot hacer una tat el problema espanyol fou un dels te- França , el Govern de Paris estima pels soldare espanyols, que no recularen ni un pes.
de
les
quatre
potencies
si
a
negociar
amb
Italia
les
retdisposat
conferencia
mes
ines
¡mportants
tractats
en
la
per
a
la
causa
de
la
Avui, l'enemic, reforeada la seca artilleria, que ha fet preparacions la Revelució francesa i com a obbeneficiós
abans no s'han aciar¡t les qiiestion.s
franco-anglesa. Segons aquest vIndicacions le g itimes relatives al f er- intensIselmes, i amb la protecció de estrangera, ha renovat els seus jectin de la cobejanea totalitària,
República, car es posarà una ve- pendents entre Itàlia i França, entre conversa
corresponsal, misten Chemberratn esta rocarrit de Djibuti-Addis Abbeba 1 al intente cotura les nostres posicions de l'esmentat sector, i ha estat qbligat
tenim una sort comuna.
gada més de manifest que els seus eles les reclamadores tetes darrera- dfeposat a fer un suprem esforç per Canal de Suez." — A. E.
a replegar - se una vegada i una nitre per l'encertat foc de les tropas epaEncara hi ha un altre element
per la premsa italiana, i a més arribar a una reconciliació total dele
esforços per a humanitzar la remen
nyoles,
que
dolmen
les
seres
files.
En
nous
costosissims
assalts
han
aconel problema de la Peninsula.
dos partits en Duna. L'actitud deis
en l'actitud dels nostres vejas, i
guerra i per a mantenir-la dins
seguit
ocupar
tres
ahuses,
que
han
estas
immediatament
recuperades
en
del
redepèn
Passa
a
la
Artera
II
nacionalistes espanyols
contraatac. Han estat capturats onze presoners, materials i una bandera la convieeió de la urgencia de
sultat de res converses de Roma.
dels límits d'un conflicte interior LA PREMSA FRANCESA I EL
COMUNICAT DE PARIS
monárquica.
D'altra banda, altres informacions
l'ajut que cal donar-nos i la preno han estat respectats pels seus
Per foc antiaeri han estat abtuts dos avions italians, que ametrallaven cisió amb que, sota eLs mots proParís, 11. — El comunicat publicat procedents de Paris asseguren que l'acenemics ni tinguts priietieament anit en el moment de la sortida cap titud del Govern trances referent a
CAMPANYA D'H I VERN
les nostres
toeolläriament discrets, han donat
aquest problema está ja demostrada
A la zoua sud prossegueix, a l'hora de redactar aquest comunicat,
en compte pels 49 països signata- a Roma de Mt. Chamberlain 1 lord pel
fet d'haver destinat una quantitat El dia 15 s'han d'haver reco Halifax
no
ha
estat
acollit
amb
molt
l'aferrissada batalla, que no ha cessat durant tota la jornada, contenint a comprendre quin havia d'ésser
ris de la Declaració del 28 de se- d'entusiasme. Se sap que eis comuni- a adquirir 45.000 tones de ferina per
nostres soldats els Intensos atece dele invasors en direcció a Bell-Puig el earäcter d'aquest ajut i costa
tembre de l'Assemblea de la So- cats oficials són sempre ,acbnics i re- a ésser enviades a Barcelona . Horn asHit
els donatius - ela
i Solivella Les divisions italianes sofreixen enorme cästig, a pesar de llar entenien que hacia de resoldre's
però tant a la dreta com a eegura, a mes, que lord Hal¡fax ha
cietat de les Nacions. En efecte, servats,
expressat
a
Paris
que
comparteix
les
l'esquerra s'esperava que el comuniLa llista de la subscripci6 asista habitual decessall de tota mena de mitjans materials.
la inferforitat de sìtuació tan inla República, tot i veure cada dia car, com diu -L'Epoque", tingues "un inquietuds franceses per les Maltea afile 2.71,1231'eo pessetes,
ALS ALTRES FRONTS. — Sesee noticies d'interee.
greus conseqtiencies estrategiques que
AY-LACIO. — Els aparells Stalo-germänies han bembardejat durant la justa de la Repttlica en ordre a
augmentar de volura les grans xle mes de precisió i de fermesa.
*•
"Le Popula¡re" escriu que el Con - nodria tenir una vIctörin deis alemanys
jornada d'aeui alguns Dobles de la costa nord ¡ sud ele Catalunye i han l'alimentaci6 i a la defensa coneimpaties que inspira la seva cau- ach i de meristres francas, que s'havia
dels italiana a la Península
El Comissariat dc1 C. R. I. M. causat v:ctimes entre la població civil.
tra els violadors de la No Laten,
A Paris es considerava ahir al vessa, no ha pogut encara obtenir reunit abano de l'entrevista franco-anque
número
16
ha
les
lliurament
dr
ces.
Telegraph",
guesa hacia resolt qeu Franea no pre, segons el "Dalle
venció.
l'ajut decisiu que té dret a espe- reconeixerla
eetes
221.98oe,
amb
destinació
a
la
una
casa
generalment
admesa
ja
era
el dret de belligerincia a
ELS PAGESOS D'EXTREMADURA s'ha vist obltgat a tree lleder hines
En resum, pedem dir que per
rar dels que en aquella data blas. Franco. El Foreign Office fou infor- que mistet Chamberlain anava a Roma Cam panea d'Hivern, recaptades eri AJUDEN
LES TROPES ESPANTO. considerables del fron t caralä al front primera vegada en dos anys i mig,
tal d'insistir sobre la retirada total diversos actes i festivals oreanitzate
macenels Governs que tracten mat d'aquesla actitud del Govern per
LES
EN
LLUR
AVANÇ
d'Extremadura".
—
A.
E.
Pel
susdit
Cornissariat
i
oda
comisfrances Aquesta actitud ha estat afir- de lee forces ;talanes d'Espanya.
republicans autoritzats vénen de
Cal notar que hom arre/me-0c una saris de Cam p o d'Instrucció 1 caserd'imposar arranjaments per força mada Mes caregóricament encara, "ara
Londres, 11. — El corresponsal del ELS TRIPULANTS DEL "IOSE
l'estranger a portar-nos e. testicerta Imporiencia a una respetaba do- nes de la sera dependencia.
"Dale
Telegraph"
a
liendaia
escriu
LUIS
DIEZ"
HAN
ARRIBAT
A
i s'adherien al mateix temps a les que Italia ha ilaneat les seves divi- nada
per Burgos a la petició de Musque iiles tropes governamentais han
Cata unya, prenent al mateix
ALMERIA
moni de llur solidaritat i a declaproposicions de Mr. Roosevelt de sions aposicions
solini sobre si !a situaeió m'irisar de
estat ajudades l front d'Exlremacontra França. Per al Franco
emps
t
ri
permetria
prescindir
de
les
dura per grups de camperols que vtuen DECLARACIONS DEL COMIS- rar-se germans d'idees i soldats
cercar solucione, per mitjà de Govern francés, qualsevulla que sigui forces itaeanes. Sembla que la res"Trobareu el nostre país
SARI DEL VAIXELL
d'una mateixa -causa. Per això un
en territori franquista, tal coda ho
tendencia de la sera majoria partionferèneies a les quals partid- la
per
fenen el mes de juliol passat quan
lamentárta. el problema espanyol es p osta ha estat portada a Mussolini
Ahneria. ti, — A les s'is d'armesturmentat pels estralls
tessin els interessats als conflic- resumeix en una paraula: Alliberar la Eduard Aunee. que es e) repreeentant
l'ofensiva de l'Ebre, la miar cosa és ta tarda han arribat a a q uest Dort dels resultats de la visita és
corroborada per les mesures preses els destrbiers britanics "Clowyeorm" dels estudis per a constituir un
Península i alliberar les nostres fron- comercial de Franco a Roma.
d'una guerra en qua els
tes 'd'ordre internacional.
per Queipo de Llano.
i "Greyhound", conduint a bord els organisme permanent de relació
!eres dea Pirencus de la presencia FRANCO CONFESSA QUE SENSE
Fon en aquella Assemblea on, dels
El corresponsal a Barcelona del heroics marinera del "José Luis
nostres In y csors no s'esitalians".
entre els partits democràtics
mateix
diari
conservador
destaca
la
ELS
ITALIANS
NO
PODRIA
GUAen nom de la República, els sea
"L'Ordre",
escriu
que
en
Pertinax,
Diez" Els dita vaixells hansortit de
voluntat de resistencia de l'exercit re- Gibralt
tan
d'emprar
eta
procedl..
reu del neón, que sigui la base per
l'entrevista
d'ahir
al
Que
d'OrsaY,
7'.10
del
mate
hora
ar
a
les
NYAR
iiyors Azeärate i Negrín van prenpublica que ara eembla més ferma anglesa,
preparada molt detalladament,
a una futura Internacional denlomente mas inhumans con_
que mal. Els catalans opinen que la
dre la paraula peé esposar els cien canviat informes i membrles enEls mariners que han desembar- erätica. I davant restat actual de
Londres, 11. — Respecte a la interseva resistencia acabará amb la der- cat nuiaven 150. Anuests han estat
Sella punts de vista sobre el que tre ambdós Governs.
italiana a Espanya, el "Dally
venció
tra
lea
poblacions
clylls."
rota de Franco.
"Chamterlain Pertinax— Sha
a la p resó de Wind Wuls la política europea ens donen la
ara, desprès de tres mesos i mig, compromes
L'editorial del mateix periòdic ob- reclosos
a neyar-se al paper de Exprese" eseriu de Roma que mentre
dies. Han vingut el comandant seguretat d'aquell ajut que semPRESIDENT COMPANYS
serva que "sembla cert que Franco dotze
caldria que fos objecte d'una re- mitjancer si Mussolini ho demana. Chamberlain s'entrevistava amb DaAntoM Castro, el Secos comandant
a Espanya la decisió de ladier, en el Mirdsteri d'Afers EstranRaid Nlenchaca Ugalde, l'oficial de pre hem eregut que no mamaria);
solució. No tenim espai per a re- "Respecte
França apareix netamenr afermada per gers ltallà s'examinara un missatge de
ruta Manuel Actinia. el director de en moment oportú i que seria desumir els discursos dels nostres la decisió presa en el Consell de Mitorpedes Marce...i Solana. el direc- cisin per a la lluita que sostenim.
Franco a Mussolini. Franco contestava
América
en
peu
45.000
tones
de
ferina
vendre
nistres
de
tor de tir Joan Gotnraler. al Can
tepresentants. Només remarcarem
Una vegada mes la democràcia
y ol. Pel costat angles, una pregunta de Roma respecte si po.
Govern
espan
al
de meetuines Alfons Gemela Martíque l'un i l'altre poden presentar- semilla que no es mente Je la illusió dria continuar la guerra en cas de
nez 1 el comissari Bernard Sin/6.
demostra que no és lenta per Mi.
se amb el cap ben alt davant en ei triomf de Franco", Segons Per- retirada de les tropes italianes, calcuEr corresponsal de Febus cOnversa
tinax, Chamber¡ain demanarit a »lea la base de la flota antisubmarina potència, sinó per prudència i per
l'Assemblea, car la República, no solinj
que no prossegueixi la seca lades en 50.000 homes. Franco ha conamb el comissari politic, el qual ma- confiada seguretat en ella mateixa.
SOlament ha complert el que va aventura espanyola. "Aquest. sens dub- testat negativament.
nifestà q ue la dotació del "José Luis
mis ha de fer
Diez', ha donat provee en tot sno- Aquesta constatació
Per adra banda, la situació finanprometre sinó que ha quedat re- te, seta el punt dificil de les converInerte d'un g ran entusiasme. sobretot invulnerables a loto els assalts del
frendat per mitjà de dos doeu- ses de Roma".
en tots els combats ose ha -inter- pessimisme, perquè ens garanteis
inents signats pela representants
vin gut. Malgrat intente de suborn. sentare han estat atents al la solidaritat de l'única forta qua
les dues Comissions neutrale.
comoliment de llurs funcione, i han determina, avui mez que cent anys
en l'informe lliurat per la Codemostrar un gran amor a la Repú- cunera. i den:1A he farä Inés que
blica.
fnisaiet controladora deis bombarElogiant aquest heroic comporta- avui, els destine polflivs de la
aeigs en figuren de realitzats per
motee digo& que, tots els lente. humanitat, malgrat tots els estorl'esäreit de la República contra
àdhuc els mes greus . co abandonareis en CaO moment el lloc de coas- ees d'una reacció tan feble ccru
les poblacions civils, ni en el reWashington, Ii. — Segous infor- bre un re p ort ies sei , coronel Lind- bat.
bàrbara.
ferent a la retirada dels internamacions obtingudes de diversos mem- bereli tractant de l'avació alemanya,
Res pecte al tracte qu e els han doJOAN DE GARGANTA:
bree de les comissions militare del nerla sencilla red ose el Govern nar; enla travessia els mariners
Cionals es pot dir que ella hagi neSenat ¡ de la Cambra que sentiren americä posseeix ia una informació an glesos.. ha manifestat q ue hacia
-•
gligit d'evacuar un sol estranger,
eta sobre l'aviació germánica. estat cordialissim.
ahirles declaracions dels senyors com pl
Bullitt i Kamnedy, afirmen que
haidament hagi estat metge n inEt consistani politic és valenciä, naELS EE. IUU. ES PREPAREN • •
"Co possible due la guerra mundial
UN ESPIA AL SERVEI D ITA
tural de Cunera.
PER A LA GUERRA
fermer.
esclati en la primavera propera".
El comandant del vaixell, un noi
Durant aquest temps, ¿qu 1 han
Washington,
11.
—
Després
de
les
L1A, AFUSELLAT A TOLO
q
ue
el
senyor
Kanencara,
ha
pregat
Que
dirigeixi
una
Afirmen
també
mesa -Espanya roja" de la qual parParis 11. — El president der Can- len
fet els nostres adversaria? Inten- sen,
Mussolini i Doriot, els quaLs eegu nedy elegí que la causa d'aquesta importants declaracions fetes a la Co- salutació a tothom. Del seu comersenyor Daladier, ha rebut armes
m'eje(
d'Afers
Estrangers
de
la
CumParis.
11. — L'oficial de Marina
d'Utament.
en
notn
de
la
dotació
en
visual ma l Barcelona g uerra p odria ésser la invasió
sificar els atemptats contra els no mati diversos diputas deis que han rament no han viat's
l'Espanya repu- craina p er Alemania n la invasió de bre 1 del Senat pels ambaixadors a treDitiar per primera Ne g ada de nou Aubert, ele 115 anye dedal, fou conMadrid. "He
visitat
l'Espauya
republicana,
Teman,
França
¡
Anglaterra.
el
President
Roo_
demnat
a
mort ahir a la nit Pel TrireTunis
hulla,
terra esoanrola.
p er
combatents de la reraguarda
Sede Debas Sorbe, RayMond Lau- blicana—diu--la eivilitzacie fetxtsta
Per la seva banda. elsen y or Bu- seveit presentarà clemá davant Cl ParHa signiiicat quetots desunen bunal ntaritim de 'role. El 'Tribunal
ele la
publicana i, a desgrat de la reti- ten!. Andre Albert Leroy, Lyautey 1 representada peas bombardeigs
la
defensa
programa
per
a
lamen/
el
declara
que
l'acusat ha y a confassat
declaracions
del
sefermament
tornar
aviar
a
empunyar
el per- Ilitt recolzä les
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Es din si, donada la denantrona sitnació económica d'Itälla, el Premier proposaria al
Duce la compra de la pan mediterrilnia

presoners i
capturat l'enemic

Al Front de Catalunya continua la furiosa ofensiva italiana, que es continguda arrea
pel nostre exercit

Amb

fusell metrallador,
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Els Informes dels ambaixadors a França
i a Anglaterra preveuen la guerra mundial
per a la primavera

La visita dels parlamentaris republicans Podria encintar a Ucraina e a
Tunis i els EE. U1U. han d'enfrancesos a Catalunya
Una entrevista amb M. Daladier
(momea la campanya de premsa
a favor de la República
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