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La pau democrätica
-Inglaterra ha donat com a respoata a la indignad() que ha produit a la premsa italiana la inaugtratió (lela serveia de propaganda
radiofònica del Govern britinic amb la nova que aquests serveis es
faran igualment en altres idiornes particularment en els que sdn
propis dele paises els Governs deis guata es dediquen a fer propa.
senda antibritinica. La noticia deu hacer caigut a Roma ron/ una
bomba. Fina ara eren ela italians i els alemanys qui es lliuraven a
bescantar le dennerkiea i a fer l'apologia del feixisme en anglee,
francés. espanyol, eatalis etc., aixt, quan no s'han dedicat a sitiar
les eolanies d'Anglaterra i França centra les respeetires metrópolis meutre que d'ara endavant, i endinsant-ee pel ami que bu
emprés Anglaterra. podria donar-se el tus que eis pas dernoerátic.a
tornessin la pilota a Hitler i Mussolini. teta l'apologia. en alemany
i en italia, d'allò que elle combaten i ataeant altre que defensen.
El feixisme, que no permet la pul/liudó d'altres órganit periodiatice
que els que eh controla i inspira, que prohibeix als qui tenen la desgracia de viure sota el seu imperi la lectura dels diaria estrangers
que no con/breguen amb les sevee idees. l'ebria segurament un eop
mortal si les democrinies es decidissiu d'una regada a utilitzar
la T. S. F. com a arma. Els italiana i els alenutuyst entrarien en coneixement d'ella que el feixisnie els amaga. i 4s lagic pensar que.
posats a triar, entre el que els prediquen tds dietadors, aixis és.
la tirania i la guerra. prenguessin partit a favor d'alió altre que
els predicarien les democràcies. la Ilibertat i la pais L'eficàcia
d'aquesta arma solament podria ei eer contrarestada pel feixisme
tiritnie. per la prohibició d'escoltar les radios estrangares. que és
el que fan eis feixistes eepanyols, i castigar severament els que
eontraringuessin aquestes ordres. Pera no tenim tlubtes que malgrat
la prohibieió les radios de la lliberfet serien escoltarles i que els
eiustigs que s'imposessin servirien perquè s'aecentués el divorci que
esisteis entre els dictadora i llurs nobles.
• ••
El feixisine i la política antiliberal elan ("ates darrerawent a
diVeT1306 paises: Brasil, Romania. Egipto. De mes a inée la influencia feixista creix arreu del món. com taca d'oli. Hom diria que.

tret,d'aquells que s'han vist obligats a combatre el feixisme amb
les armes a la mis les potencies a les guate el feixisme provoca
i perjudica han esdevingut insensibles. Un observador poe ateut al
que pasa arribaria fkilment a la conelusiú que Mussolini es va
quedar eurt pian Na pronunciar a Berlín aquella frase celebre, que
era de més a més un repte: "Europa sera feisista". El mein seneer
esderindre feixista. podria dir-se aquest observador iugehts considerant eLa estrella que produeix la política antidertioeratica erren del
planeta. davant dels perills que ningú no sembla tenir presta a ronjaras i davant Penfon,sament general de les barreres del Dret internacional, que els pobles havien aixeeat vo/untariament per tal de
fer impossibles els malentesos i les guerrea. Amb tot., aquesta impressió no eits prou exacta. millor dit,
falsa. Car malgrat ele perills
i les auditeies de l'hora present les democràcies han aeonseguit una
cosa que és essential en aquetts temps revolts: romandre fortes.
Són fortes i van acreixent cada dia la sera potencia a un ritme
que ele paises feinstes no podran abastar mai, perque feixisime no
vol . dir solament esclavitud i' malestar, sin() que rol dir igualment
miseria. Les democracia són Fortes no Solament per la potencia dels
armaments que posseeixen sinó per la força que els donen la raó
i el nombre. Cae; com va dir Roosevelt en el diacurs de Chicago,
sols un deu per echt dels pobles rolen la guerra mentre que Peltre
noranta per ce.iit rolen la pau.
• ••
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Els chodrils El senyor Companys Prieto a la E.
es felicitat amb mode la facció tu de la sera elec- de la U. e. T.
1 ront de l'Est, E. — (De :'ensial es'
pedal de Febus). — Pel que es veu, ele
facciosos són unes pobres Magdalenas.
Vegeu, si no. el que la dit Redio Salamanca, en donar comete de la visita feta
pel capitost Franco, a l'exporsició de projectes per a la reconstrucció d'Espanya:
"Guernica sere la primera Ciutat on
Enfocará la tasca and, qué soninia e!
tiostre cabdill."
obstant, els buzos saben rom Flanco deStnieix el tantean deis latees nacionalistes, con/ mata els fine de Guernica, com les bots al sea comandament
arrassen seise finalitat militar de cap
mena les times. El que no saben, el que
nr, poden saber és que ele bärbars del seale XX %Ardo tornar al bressol de les
Ilibertats Bascimia el scu antie espitador

ció per a la Presidencia de Catalunya
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1937-1938

per L. NIÇOLAU D'OLWER

El miniatre dc Defensa Nacional ha
En girar ei darrer lull del calendari ele l'any 1937 el nostre
conrestat amb Cl següent telegrama a esperit se aent mes optimista que un any entera, capficats clara
tul :tare que 11 ha dallen la COM/3310 estem, sobretot per la guerra, la fi victoriosa de la qual éS premies'
Executive de la U. G. T.:
indispensable a reeoldre d'altres problemes, — i àdhuc a plantejar.

"Recibo con gratitud el tegrama in los. Eu acabar l'auy 1936 la República no tenia ni exercit ni orgaque la Comisión Ejecutiva de la U. nitzeció a la reraguarda. Constatem que la culpa no era sera, sitió
O. T. me transmite su acuerdo de dels que l'havien traïda ; el fet, pera, no resta pas menys eert.
saludar a nuestro Ejercito y de mani- El 1937 ha vist noves pèrdues de territoris —Malaga, Biscaia, Sanfestarme su adhesión Incondicional. tander, Astúries—, però ha vist també la naixenea i l'enfortiment
Por mi parte me congratulo de que
se haya restablecido integramente la vigortist d'un exércit. I això ts Pessencial: la guerra no es guanya
unidad de tan potente organización per conquestes de .territoris sinó per desfeta de l'exercit advere p
sindical, la . cual puede y debe ser uno enfonsament de la reraguarda. Els que rolen aplicar a la guerra
de los p i lares de la reconstitución de la regla de tres — ofuscats potser pol precedent iberie dels tan de.
cantata ruit segles de reconquesta — obliden recent exemple de
Espetas.
Afectuosamente le salude. Indalecio la guerra europea, perduda per Alemanya quan els seus exèrcit
ocuparen tot Bélgica, bona part de Franea i eren a les portes de
Prieto."
París. Eis qui en els moniente més durs i vivint a Madrid les angoi.
anee,/ jornades de novembre del 1936 no hera vacillat mai do la
Nietbria final, astil veiem com aquest terme s'apropa, i no ens sembla
LA GUERRA A TOTS ELS FRONTS
illusió desmesurada esperançar-la a l'any que eneetem. Cal, dones,
•
començar de preparar-se per als problemes de la post-guerra: la
guerra ha pogut trobar-nos desprevinguts; que ens hi trobés la pas
seria imperdonable. Cal des d'ara avesar-nos a la idea que la post.
guerra sera, duríssima: aquest és el desastre económie de les guerree.
eivils: que el vencedor encaixa i suma la ruina de le dues parts.
Entrant a l'assalt, els nostres soldats han feiL'endemà de la inflada, bluf transitori, és la pobresa manifesta_
Catalunya! Per aLs catalana catalanistes eent per eent rany,
presoners i han alliberat dones i criatures
pas.sat ha dut penes i alegries. L'enemie rio ha posat els peus al
nostre territori ; els bombardeigs, perb, han eattsat danys i vletimess
— sempre entre la 'població no combatent. Els fets de maig culminaren un preces no de revolució sitié' de desgavell, que treballava:
a farorsde Penemie, i amb el qual hauria calgut finir molt abans,
amb leo, soles forres i per al major prestigi de la Generalitat. Eu
EXERCIT DE TERRA
A l'interior de Terol s'ha des- ares i nens, que, es trobaven remorir Pany, Pautonomia de Catalunya té un marc molt, mía estret
EXERCIT DE LLEVANT. — ten% avui gran part de l'edIficl fuglades als soterranis.
HVI8Ció enemiga ha actuat que dotze meses enrera: la normalització de la vida de l'Estat
Continuen les nostres posicions del convent de Santa 1:11ara, que
resisunt ele ataca da Penernic, seguldament ha estat assaltat amb gran intensitat, alxi com la retornat a les seres mans atribueions constitucionalment sobiranes
que aquest ha reproduit avul en per tropes Ilolals, les guate han Pròpia, que ha batut les concen- que en els primera temps de la guerra, desfeta la maquina estatal,
les maleixes dlrecclons assenya- Iluitat emprant bombee de mit . tracions descobertes a San Blas, si en altres bandee l'oren reeollides per consells i comités més o menys
S'han fat sis presoners, entre ella Concud I Celadas. A la tarda s'ha
lad o s en el oomunicat
un capita de la Guardia civil. Es lliurat un combat nora, i han es- irresponsables, a Catalunya i a Euseadi pasearen abs Governs
Lea nostree tropes han ocupat reclinen entre les ruines de l'e- tat tombats des aparells faccio- autònoms. La necessitat primaria de guanyar la guerra explica l'una
lea trinzeres que eis faociosos difici molts cadevera, I continua sos, marca "Flat".
cosa i Peltre. Els autonomistes , pera, que som una de les grans
havien constatan davant les ro- l'extracció, en gran nombre, de
A les rones deis altres Exér- lomea constructives de la República, no podríem comprendre que
tes 1076 1 1062
persones dalla especialment do- cita, res de nou.
el fetitxisme dels textos constitucionals jugués nornés en contra nos-tra.
En l'ordre social, per exemple, no es tracta pea de restaurar de fet
la situació juri,dica anterior al 19 de juliol: s'admet unitnimeme.nt
el pes de la revoheió pel damunt dels estaments que han pro-.
mogut la guerra i a favor eis que han defensat la República, No hi
hauria equitat, dones, a recloure -Catalunya dins l'ambit textual
de l'Estatut, tan restringit perquè les Constituents van transigir
amb l'esperit centralista i autoritari (monàrquic i feixistitzant) de
les dretes espanyoles, disfresades sovint amb vesta republicana.
L'establiment Govern central a Barcelona, que durar à taut
com la guerra i algun teraps més, constitueix una novetat que cal
Londres. 5. — La ba . alia de 'Verte de coses ha cbntribult, princjpalment, glesce. La batalla de
Terol esvaeix
ha concentras duran' MOIts dies, l'a- Is formidable campanya que flandut d'una vegada i per sempre
equi- tenir en compte. La coexistencia de dos Governs a la mateixa ciutat
tucas dels cerdea polltic i d iPidmt- a terme els laborlsfe, lß qual catee- vocacions de la rutina j elsles
no és pes cap fet insòlit: dos Governs bi ha a Berna; dos Governs
tics de Londres. La situació a Eopanya panya tendetx a explicar la veritat. de la propaganda franquisra.esforge
No
so- hi baria a Berlín en els temps de l'organització
ha canvia de tal manera que ningt solament la verhat. Però ambo is cert lament s'ha demostrat que hl ha Infederal del Reich.
no s'amaga de die que, en el cas de que el que mes ha contribult a aques- discutiblement un citareis
sInó que No és un fet insòhit, perb tampoc no és un fet corrent, ni excesvoler-se veritablement un n'icenf deis ta viene/ea diplomerica ha estat
la precisió amb la qual s'ha sivament eamode: per aisb les modernes federacions han establert
postulats de la no-imervenció, es ab- tunci6 del s repreenans de la Repú- s'admira
formidable ofensiva de
soluernent necessar; revisar l'actual blica, els quals han sabut desvetllar evitat una
sobre un punt elegi • previa- un distriete a part per a llurs capitals.--FrI—Jdtiment de convivéneis
pothica. Es evic:ent que a aquest eotat un verLable interes pelo esforeoa del Franco
ment; és a dir. nrnb Indiscutible aran- i l'esperit de saerifiei per part de tots —element indispensable de
Comen Negrfn.
ratee: sha
la iniciativa de les la rietbria haurien de superar les dificultats si tant fos que se'n
RI ha diversos aspectes de la ba- operaciona; pres
s'ha demostrat l'eficeela
A ng l aterra prepara talla de
Terol, que han Interessat l'o- de l'Estar Major u dels comandaments. preseutessin.
pintó anglesa. Generalment, es parle- Resumint: s'ha demostrar que l'exerInternaeionalment? Comité de no intervenció, Soeietat de les
ra d'Espanya amb eis ettpics acostu. cit republice és un tot organitzat,
1
••
Nacions, actitud de les potèneiee... tot es mos i es meura al compás
•
mars, e es va voler fer creure a 19- com qualsevol exarcit del món.
pitlió pública que era posib%
Naturalment, que els esdeveniments de la situació militar. En els primera tempe podiem sospitar-ho;
tenue una
una diaciplina militar dels bigarrats exercits de milfcles. A desgrat militars espanyols continuen essent /In» hem d'estar-ne certs. Només la victòria compta. I la victòria
interpretats
per la premsa segons la serà liostra amb l'esfore cliseiplinat de toba, i si els
.
la politica
nostres so/dats
rear- de l'heroisme vessar per les mil eles
per a contenir l'avene c'une exercits diversitat d'opInions que defensen. no Cenen mai l'ombra d'un dubte que es baten i ofreaen generoben equipa ra 1 instruits, la figura del A tne3, sempre hi ha possibiUlat de
milicia de les barrieades havia que- polémica a base dels comunica ra de sament la vida per la República democrática i per Catalunya.
mamen Sera
dar. gràcies a una habil propaganda, Salamanca i de Barcelona; perla per No oblidi ningú que da catalana són avui el quaranta per cent
gravar a la memòria dels súbdito an. damunt d'aquestes contradiccions i l'exereit
de la República. 1937 ha estat l'any de l'organitz .acielt de
Caquestes dIvergencies, hl ha un fer:
la
formidable
ningti no cortita ara a Londres en la la resistencia; pugui 1938 éser el de l'atac i la vietória.
El Presideut de la Generalitat segueto rebent gran nombre de felicitafileno, tonl amb motlu do l'entrada
a l'auy ton, tima per complir-ae ara
el (Diem aulverstiri tic l'elecció que re
elecar-lo a le mes alta magistratura
de Catalunya.
Amb aquest nimio la Secretaria de
la Presidencia eue prega de fer constar el pregon agraiment de 11. E. davant aquestes provee d'adhesld 1 aten.
Ir', eruten» que fer constar la impos•
eibilitat co que es trota de correspondre'ls tots IndIrldnalment, degut al sea
aran nombre

l 'interior de Terol ha estat volat en
gran part el Convent de Sta. Clara
A l'exterior hala estat preses trinxeres
que la havier coustruit els facciosos

La 'batalla de Terol ha canviat
totalment l'opinió anglesa sobre l'exèrcit de la República

Es esnrseqüencia d'aquesta lenta pera segura manca deis pobles
democratice vera una pau impostada per les armes , si és que tots
oi altres mètode, han de seguir fracassant com fina ara. que hom
ven el feisisuie gesticular i llançar esgarips amenaçadors, alinptorna
elar de la por que el rosega, i de fer mama enrera. tot donant la
impressió que es torna més agressiu i que marxa endavant I el
.símptoma més clar d'aquestes reculades el trobem en la situad()
interior deis paises de regim totalitari. on el malestar i la miseria
augmenten. Quan els pobles democratice els donin la impressió que
no hi ha res a fer. quan la unió entre elle sigui un fet. llavors el
feixisme haurà de plegar , veles, conveneut de la inutilitat de jes
paraules gruixudes i dels gestos teatrals , grades als quals artii
aconsegueix fer la viu-viu encara. Heurit arribat tainhe l'hora que potencia que existirá ha meló del Consell
els pobles democratice que ara es diuen no interreneinniates imposin,
Londres, imitant l'excluiste del
costi el que costi i pel s mitjans que calgui. la veritahlé pon que és partit
socialista, el partit conservador
l'hnica que pot ésser duradora; la pan democratice.
ea proposa organitzar una aceiú de

1

opimo publica per a
aviat

més

El

Sots-secietari d'Hisenda parla de la situada
económica dels rebela

Diversos funcionaris han estat
afusellats pels facciosos. La tributació en acabar hoy passat
Ele periodistes conversaren arta: si
metí amb el sote-secretanl de Finan.
ces del Govern Central. senyor Mén.
des Aspe, el qual els exprese, entre
altres extrema la mey a Intima satis.
tuteó en observar per deamments le,
tienta la deplorable situaeló finan.
cera dele rebele. Aixi ho demostra, a
part datares testimonia una carta escrita per un dels puntala de les finan.
ces de la Junta facciosa de Burgos.
landre Moreno, dirigida al Sane de
Co men; a l'Hilvana, que literalment
diu:

"Cuando hicimos arregloa con Vdes.
Pera establecer en Londres la cuenta
"Be
ano Gel comercio número 2" Y
para io cual Vdes. tan amablemente
rice prestaron (atea clase de facilidades. creímos que el periodo hasta el
31 de diciembre que dejamos fijado
zeda lo suficientemente amplio para
Permitirnos trabajar normalmente ata
tener que renovar la cuenta en cuestión. Como. demacradamente ello no
es aaL nos vemos obligados a recurrir
Vdes. con el ruego de que, el no
tienen inconveniente. envíen un cable
o nuestros eorres eonsalea avisándoles
(inc el contesto Ermarle bajo meriture ouda ore--- da huta el 31 de
diciembre de 153aiteferenaee a a. u-erra de Toral, et
senyor Méndez A%pe ha paleeat la
contrarietat que e hacia ProduTI
noticia transmesa per l'autoritat adm inistrativa, sesons la qual havien
estat afusellata pela recelada ale fun-

eionaria de Finances aeuras al ser.
ve de la Delegació de Terol des
d'abai's del mes: huna entre els guate
figura una senyoreta, liquidadora
d'Inflaste. Tingui frases d'enaltiment
per la memerla d'aqueste companys,
lee vides deis quals han estat garrula
cedes per roen felxiata. 1 arel que
hatea demanat infonnacione sobre la
r ituaeld en que es troben latts fernl.
llora.
Ele funcloneris efuellate seo els
eeelients:
Eduardo de °bregan Paule. cap de
negoelat de mgone cluse. tresorer.
denme Termin Rojas. oficial de se.
bona clame.
Meree Vega Giebert, auxiliar de
mera desee. liquidadora d'utilitats.
Maril Garete Lerpee. auxiliar de co.
gema eleese.
Carlee Leaberne Amada, auxiliar de
quieta elame.
PrederIc /breen« eklilM. ene-rallador interf del Cadastre.
Timba s'ocupé dele resulta/e obtanFute en la reeaptate16 de eontvlbuctons
intrenet01 de II:set en tentar lexer.
riel del 1927. 1 exhibí lee nade:
t enla a le viga referente al alee de
remembre paise s - 's guata doren en
total an augmer,del matear
mee de l'en reninaer de nes
su>.
renta-cinc milions peasetzs Com de
coatum — afegt—. aviat es donare a
coneixer el detall d'aqueet augment
per provincia».

prougande de ajan envergadura per
mi el paf, per tal de donar s
ser a la mama electoral la politice
gorsruatnental. El redactor diplometic del periòdic "Evening, Standard",
que es tiui dime la noticia, afegeix
que en /muceta eempanya lambe hi
intervindran ministres. Vuit membres
del Govern, entre elle Edeir, pie parlert a Birminglusin sobre la slinaciO
Internacional, 1 el ministre de Veteoque expusiere la qiiestlú del toarmittnent. slati compromès jt, a ter
tis de la patuda en tres mit lag'.
Parallelemeut sluiela una cempeaya d'un ahí-e finita. En l'Orcen tle
la eevit dibeesi. el hisbe de Londres,
lograra, publica un miatuttge d'Ány
Nou advocant pe reartnement inflanie i l'out constar que no es ni inolt
nitros incompatible arub leo doctrines
tatstiancs secundar aqueeta pollitica,
pulo que en el wat impertecte constituir, es Note mena vers la pau. El
bistre repeche lambe els serio (ascua
aos mounneials 51,a raid la Ca mirra
dels Lords, en els gimes adroce per la
Immerliata lutelligenela n'ab Aleina•
nya, lii qual. en la oca riplu16, te
cincel' desee de ,contratire ~Wat amb
Anglaterra. Afegelx que lambe l'ara baleado!: d'Alti:intuya II havie ansegts
rat que aquesta era la sir va tasen
principal nimbe l'ambielzador, conste
Graudi, representara e:PON, II ha
issegurat que Mena col re.etabla lee
seres relarlons atutstoses amb Angla.
cerril 'MANIOBRES MILITARA
QUES A SINGATUR
Londres s. — Se cap que les atalantara multen estan preparant grana
reeneolfres a aingspur per ale mes de
febrer. En aquest lioe han metan amplia:dile lee temerles de canons nula
podereoes de tr.6a — de II t ii vol.
aades. VInt-i-cinc veteen& de guerra,
una torta aviada u mes de 10.000 hornee ea preparen per a prendre part
en lee maniobres. Regímenes de Melaste 1 de la India i un ,regiment de
Hong Kong arribaran el dla 15 de genee a, eitigapur.

Va ésser aprovat un
decret que estableix
un pla d'Ensenyament Primari per a
aduits, retardats
i analfabets

A dos retarte de set de la tarda es
rennI el Comen de Goreru de la Ge.
neralitat, dote la presidència del senyor Companys. La reunid acaba a
tres quarts de nou (lel veepre, 1 a la
sonido, tant els consellers com el Preeident, no teten Cap manifestacid.
Els periodiatea saludaren el Pre -i.
dent Companye, 1 el felicitaren ainb
11(1(1 Iii de fer quatre anys tote fou
eleglt per a ocupar la mes alii magistratura de Catalunya.
Despres el secretar' del Censa, se.
luyan Sbert, facilite al, informadora
In segfieul referencia verbal del
t'onsell;
"El Llorera, en la reunid d'aval, ha
Iniciat el Conste)l inanifeetant tete els
consellerw la seca aciberad, estimule
respecte al President de Catalunya,
ausb motea de compile-s e (pirre anys
de la sera elerritS.
Seguldsment ha estudiar diverses
qiioetiona pendeuts i ha 'provee entre anees Decrete. alguna que s'un re.
Marear per la seca importlinela 1 que
afecten al Departament de Cultura.
Un delle que estableix un pla d'enser
m'amen( primase per a adulta retardais i analfabeta, en eonnerie atole
una empane:e papelea contra l'analfebealsme 1 ea pes del toma: de la
leerme.
Inri •are de Preeideueia tete reglamenta la defensa del ratrhuottl 1118thrk, Arriad, 1 Cdestafie de Catalu»ya. I emtablelx menee meren per a
assegurer la seta lutegrItat.
la lana dele Dreets aprorcs en
II reunió d'evos us eme leareatteda,
cene de costura0 del» a) Raer."

possibilitat, que abans donaren per
carta. d'una victòria definitiva, I àdhuc
en un breu termini. de Franco. El
diari "Manchester Guardian" — fidel
arrea amb dret a Crittca, de l'Espanya republicana — publica un elogiós
Escriu legan liberal:
"La batalla ato voltarus ele Terol
confirma 'la impressei causada aquí
per la conquisra d'aquesta clutat per
le trepes republicanes. Et fet qve la
preparació ofensiva goveniernental
s'hagi pogut tenir secreta demostra
els progressos realitzats en aquest
camp en el que fa referencia a la disciplina. El fe( que s'hagi aconseguit
l'objectiu principal demoatra que
rexersit tenia un poder Cofensiva superior en mol( Id que generalmenr
hom creta. El fet que aquest exerclt
pugui resistir, acrualmenr, contra la
prestó rebel , la qual, a mis dels contingents Italians 1 alemanys disposa
de material de gran superiorhat, elemocita la potencia per nosaitrea
desconeguda, de l'Exèrcit tepe/Miel,
mol; mes formidable del que creiem".
ELS CAD.4VERS DELS PERIODISTES VICTIMES DE FRANCO, ARRIBEN A PAVAS
Parias 5. -- Meter watt leen arribat it remuda de Austerlitz els carievers dele perlodistes que, engenyats
per Franco, es trealladaren a Terol
Per lei de vtelre l'entrada de les ir°.
pes "ufo:1~1s" a la cintat 1 que taren vIctirue del terrible bembardelg
republlett contra les posielons fue:loses: Sheephauks, de l'agencia Reuter ;
Johnison, d'un periòdic illustrat amede, 1 Eduard Nell, de l'Assoeleted
Presa A retad() han acudit notn•
brome perlodIstes angloramerleaus t
freneesos. Els cadàvers secan trulladato e Anglaterra 1 als Fetata
-- rabee.
•
•
Paria a. - A l'arribada dala eaeleven dele perlodistes monta al freut
de 'Perol, no hl ha bague cap mete.
ala. El feretre de 8/lupinas be estat easiltaat a l'estilete de Batirloles Aquesta alt aortlri cap a Lentire, vle nepe. Els farreare de JohnsOn 1 Neil, esperant llnr enrtide
a Nora York, lata esna e!
primer a l'eallesia americana del Que'
d'Orsay, 1 el del segon a l'església
Saint lionore flylau, plaça de Viiattu
Hugo. Numbromse ..01sOnet i flora ere
breen eompletament eta feretrea. —
rabea.

Els Estats Units emprenen una politice

de rearmament amb un pressupost de
prop de mil milions de dòlars
Washington. — El pressupost deis
Estats linits 'que entrar, en vvigor el
Lee de juny crenguauy puja 6.869 milisas de dòlars, amb un déficit de 949
milions; cl pressnpost actual presenta un
deficit de 1. 080
Pel que es rete:ele a Defensa Nacional, el uou pressupost presenta un augment de 55 milions, amb un total de 988
nülions, 569 dele vals can destinats a
i 479 a Guerra.
Durant l'exercici económic 1938-39
la cl projecte de començar la construcciG de 2 cuirassats, z creuers Ileugers,
destructor-, i .6 submarins.
L'augnient del Pressupost del departa.
flieht d'Aire puja lo iriilioius, —

"Ern referehro a la poseibtlitat que
jo em trobl obligat a demanar crédita suplementaria per a la defensa
nacional si la situaciti exterior ho
exIgls. A Inés, la situació económica
possible que no malora 1 espero
que st fos alee el Congres i el pabife aprovarien la concessló de crtdita suplementaris, si maleta mesura
los Imprescindible per a salvar milers de familias nord-americanes que
es trobessin en Situació dificil."
Pel que es refereix ala ingressos,
Roosevelt diu:
"Els ingressos sanan inenors del que
/tartera calculat." — Palma.
5'11/1 DECIDIT ACCELERAR
LA CONSTRUCCIO DE NOUS
VAIXELLS DE GUERRA
Washington, 5. — En una conies
rencia celebrada a la Casa Blanca ene
tre el President Roosevelt, el cap dopecadoras navala, el aots-secretart do
Marina i els presidents de la ConstaMona naval 1 de finance,s del C longres, s'ha decida accelerar el programe actual de conetrucdores de destructora 1 submarins. PniX a us abs
interpretas que el programa actual era
inaunclent per a les necessltats pro.
Sente. — Fabra.

L'AMBAIXADOR Buum CONTINUARA AMB EL SEU CARREC
Paria 5.
L'ambaixador dels Estafo
linits en atruena capital. senyor
ha declarat avui que podien desmentir-se
categòricament certs rumors circulats .
gens els quals es disposava a deixar el
llar que ocupa actualment, per entrar a
fonnar part del Gabinet nord-americà.
Ha dit que, efectivament, per Pesque
evita als Esteta Units, pera( que després
es eeintegrare a l'ambaixada de Paris. —
Fabra
EL PRESIDENT ROOSEVELT DE.
EN EL MISSATGE PRESIDENCIAL MANARA, UNS CREDITS SUPLE«
DEL3 ACTUALS PRE80CPOIITO3 NENTARIS PER A CONSTRIJCCIONS
Es PARLA DE LA POSSTBILITAT
NAVALS
DE DIMANAR. CREDITS SUPLE.
Washington. 5. — E1 president de
MENTAIII3 let • LA DEFENSA
Coallsekl de Finan:es de la Cambra de Reprr-sentanta, Ta51or, na
NACIONAL
anuunciat que el President ~ele
Washington, 1. — len el =matee trametri diestro de moit poca dime e
presidencial que acampa:15e el prea. Congres, un miasatee en el qual desupos . , Roosevelt crida l'atando del manare ettilits 312plertlentIaLs sobre
Oongrés sobre la notable redueeló de el pressupoat del 1939, per a efectuar
les deepesea preseupoesides. Observa, noves conatruceions navals.
de totes nutrieres, que "és ala( dir que
Segons l'almirall Leahy, cap dopeaquesta in:Meció no ha eetat tan gran anona naval,. el nou prograjna nacorn es vena, a CM13$ de lea cúrcuma. val proveuri la construoció de eloa
emites presenta i de les eventualitats portaasious 1 de nombroaoe creciera.
n ••••n
futuras". El president afegeix:
— Fiebre.

•

