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RESOLTS ELS ABMAMENTS DE
LES NACIONS DEMOCRATIQUES,
MES ESTABAN OBLIGATS RES
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JUST EMBISTO,
("Journal des Nationsel

LA PUBLICITAT
REDACCIO ; ADKINISTRAC101 n AR c EL0NA TALLER8 D'IMYRBMTK;
BARBARA. 11 I
– TELEFON 19803
CORTS CATALANES n89, prat—Tee 11430 V

Una visita a l'Escola de Co-'

missaris de Guerra

La torna' del'Exercit Popular

La crisi francesa ,

150MENTARI1

Georges Bonnet ha acceptat UNS HEROIS
l'encárrec de formar Govern ANONIMS

Eas un edifici espejees, atrojar, armaLes lliçons duren de deu a dotze
rat de sol i voltat de pins, situat als dies. I mentre els alumnos es troben
asa sovint, potser per a
afores de la clutet, ha estat installada ad treballen des de les vuit del mate
recordar-nos als barceloESPRÉs de consultar els dife- aqbesta Escota, que és una filial de fIns a les set del vespre, alternen les
M nins distrets l'horror de
1-un- clases amb intervalo curts de relees.
la
que
este
installada
a
Valencia.
rests cape de grup de la nona ja fa meses.
Sen interne perque cal evitar que
la guerra, que les sirenes i els antimajoria de les forces poliCom que ens ¡nteressava coneixer el anant a Barcelona es distreguin.
D'ença que comentaren les clases
funcionament i labasa dele enseseria posen, en la simfonia cintatiqueo que eonstitusixen el Front :sen
nyarnents que ahí donen, determina- elan donat nou cursets. Al que h1 han
París, 15. — En el moment de co-. eiONTINUO, SIMPLEMENT, LES A DOS QUARTS DE QUATRE, M. dana, uns tons d'estridencia i conPopular, M. Bonnet va visitar ahir rem fer-hi una visita arar. L'auto que aseen més alumnos el nomnre arriba
menear les consultes les inracacions CONSULTES" —DIU M. GEORGES BONNET DIU QUE TE LA IMPRES- trapunten profundes i sinistres
e la tarda el President Lebrun ens hi va portar va travesear, rellena fine a 126. En total han sortit de l'Ess sobre
el nou minis'erl no s6n molt
carretera esplèndida. lit arribaren/ cola 826 comissaris, com a delegare de
BONNET A LES TRES DE LA
SIO DE PODER FORMAR GABINET explosions. L'aviació negra, en
per manifestar-li que acceptava una
nou gomolt aviat. En esser davant redifIci, Companyia, 1 alguns han passat a ac- dares. eAcenseguire formar
TARDA
Georges
Bonnet7 La erial : s'ha
s'un
Pares, '15. — A dos guarra de guatee, paasar damunt la ciutat, Barna a
Venarree de formar Govern. Es damunt el qual ist pelase encara un tuar com ä comissaris de Batalló.
modult per una desee financera;
els soldare realitzen una mis- Bonnet,
Fatzar els seus projectils, i si alParís, 13. — Den llanura a bans de el senyor Benno, ha sortit de l'Eltsl
dificil pronosticar si el ministre sol intens, ene saatei la mentor espessa sióEntre
des
del
ministeri
de
Finances,
educadora, 1 tambe a la reraguarda.
i agradable de lode deis pirra, amb la
les tres de la tarda, el senyor Bonnet ha ceclarat als periodistas que havia
de Finances del Govern dimissio- Qual no comprevem. .Uns boteinada s
A l'Esa.% s'expliquen ternes en els mara una política que no fou segui- ha errillat al Palau de Friese 1 ha confirmat al PresIdent Lebrun la seva gun objectiu persegueix, tía aquell
da
per
la
majada.
Els
centres
ineercasi reeixirà en la tasca plena de la porta s'obri amb rapidesa. Uns io- Vals s'especifica si la guerra és re- nadonals, segons sembla, han ahelee ter les segiients deelararioa s nls pe.. optimista impreseló sobre la possibili- en més puguin rabejar-se eLs gens
equipara com a soldare, en entrar voracionerla, civil i d'independencia,
tat de corra ituir el non Gabinet. — Fa- instints stdics: una escota, un redificultats que s'ha proposat, ces nes,
=altra a diles, ene saludaren niel- i els actora que han contribuït a des- Bonne', s¡ s'han de creure les indrea- rindieres:
fugi, un asil. Mentre dura l'alarl'actitud dels socialistes, que for- tarment.
fennar-la. per tal que ele cursetistes done de les Dorsos de Londres 1 Nova
les meves bra.
— Continuo, simplement,
York.
Perä,
spot
formar
gabinet
Itere•
•
•
Els que ens acempanyaven ens son- es facin arree del seu significar.
ma el grup usas nombrós de la
de- '' " sultes- DesPr" u " 1.111"1.1 e"tmist8 GEORGES BONNET ACCEP- ma, els bareelonins, que a /yac a
duiren a un desnate en hi ha unes
I ara ene diu cl director. Hilan Ar- net, Els socianstes. aquest matt
poc s'avesen a aquestes visites dramanen un gaseen de tendencia SOcia- tornaré a visitar el President a dar
Cambra, neeessita una rectificació mutes i inequnices desertare, escampa- landre, el següent:
rera hora de la tarda, que 11 por— Cal utilitzar totes les iones del lista per a vencer ' les resIstencres ha- tare la me y a resposta definitiva, pes- TA L'ENCARREC DE FOR- màtiques, reaccionen amb una
per tal que el camí per anar a la des sei i ale; a les parees retrate deis
ballets
¡
per
a
aixatar
el
feixiste%''.
Azalea 1 Companys, dermis noble espanyol. Des deis catearas fine1
prudencia variable segons el tem,
constitució d'un Govern de cen- Presments
MAR GOVERN
als extremista mes aval :meras, cal Se- L'òrgan censuraste demana un "se- que llamees slaine reunit he 1 haure
ni.stre de Defensa, senyor Prieto,
perament i segons la intensitat de
tre, que és, segons sembla, el que com si fos abandunaea, una cearal- ntr un respecte absolut per a Sietes les seen fidel al preeseme del Front Po- pres :leorl. el grup radleal-sorlalista
Pan.,
15.
—
(Urgen').
—
Georges
amb hornee Mea( al Front Po- de la Cnint , ra. — Falsa
les detonacions. Alguna es preciFei-em rebufe pel disector de idees ¡ per ale Interesses de tothom. pular.
es proposa M. Bonnet, resti apta- vetee.
Bonnet
ha
confirmat
al
President
de
pular."
riesemia, Hilan Ailancas, pel coend e Une d e les tasques que C101 realezar
En remates concederse els radicals- M. BOleNET HA EXPOSAT EL PRO- la República que aceeptava la missió piten als refpgis; d'altres no es
nat. Hom ignara. que aconselli dan i pro:e:esos alhora de .ecama in, era e earir. al camp, les co11 . 7etjvitzacreuen qee "no ella
de herniar Govern. — Fabra.
mellen de llur casa ; d'alises, amb
31. Líen Blum en l'entrevista que litar, euli Almeida, i pei comissart mons imporades i incrementar les eo- socialistes
rentar altea fórmula Blum n¡ altea GRAMA DE GOVERN DAVANT DEL
mana Yuss, que son ele punta. 'untarla, en benefici del pobre ríe fórmula
una inconsciencia magnifica, es
celebra ahir amb el sen antic col- Pau
Chautemps.
Que
significa
GRUP
RADICAL-SOCIALISTA
AVUI
. rEeerett. Celia respectar la perita pro.
SERA
FACILITADA
LA
mes rada d'aquella.
llancen al mig del carrer o pugen
Sembla que els desigs dele ralega en el Govern dimitit, però la
DE LA CAMBRA
Es brindaren a donar-nos Lmmedie- pletat, 1 fer . que actuessin d'acord abra?
L'ASTA
DEL
NOU
GOVERN
formi
un
dicals-socialistes
eón
que
es
als terrats per veure els avions.
decisió de M. Bonnet de formar tament tots els detalls que els densa- tete ele sedera. Heus aci una de les govern homogenl, amb un programa
Paria 15. — Aquesta tarda s ena retasques eseenclals cielo comissaris.
nierein
sobre
el
funcionament
i
la
fiParís,
15.
—
(Urgent
).
—
Als arLa finalitat desmoralitzadora
Govern, presa després de la seva nansa: de l'F.-scola esmentada.
Sense din:in:esa ni organització no limita', sostIngut entre el centre-es- unit el grup radical-socialista de la rice poli ics s'assegura que la 'lista
i els scrialisies. Seria una fór- Cambra.
entrevista amh el cap socialista,
Heus sei el que varen dir -laos: Que pot haver-hi Exacta Horn sap cine el guerra
del non Govern no podta esser cone- dele raids de l'aviació facciosa
mula
purament
parlamentària,
subuna filial de l'Escola de Valencia militar tiple del país era anupitt:e al
resta, axil*, desvirtuada. Els venas
El senyor Bonnet /si ha exposat les guda aquesta
fa pensar que per aquest costat era
i que la seva lundació rebela a la ne- noble. El cornee-are denee, he tingut jec:a a les passions del carrer i que linies generas del seu programa de God'una gran ciutat hem assolit ja
arriben sempre al Palau Hoste".
les difieultate poden ésser supe- cessnat d'inculcar als soldare de l'Él- en ea de fer-la desapareixer.
Aquestes sen les indicacions que vern, en els :ermes ja cobegura. — FaCelia reforçar la uneat del noble.
una dosi sufieient de fatalismo
redes. 1n Govern de Front Po- xfsecit Popular que lii havia n per a
poden
reedita-se
aquest
mati
lsea.
als
anla guerra, de ceny ir-se u una del Front Popular 1 el Govern.
LES AGRESSIONS D 'AHIR per a inscriure entre els riscos
pular integrat per radical-socia- guanyar
Tot el restant que seis ensenya són cles politice. Molt aVitit Bonnet rinuraciplina estricta. prescindint de les
normals • de la vida a Barcelona
listes que pogués comptar amb
difernncies de sumisos etncticals o poli- temes de metodología, cultura. perfee- drà suficiente dades per a saber st EL PARTIT COMUNISTA FRANCES
perseverar o bé abandonar els seus DEFENSA LA INTEGRITAT DEL
aquest d'un boci de mamila o
sois del Partit Socialista sembla tic.s, t cobsurnint, a les trinxeres, un cionament tècnic militar, hig¡ene, etc. cal
treta%
per
a
la
formació
de
govern.
El pie de distribució del traban és
scout Popular, que noma haFRONT POPULAR
d'una casa que s'enruna at damunt
óer en aquests moments de greus autentic
y a cie pensar en una bola coca: en el següent: Organització. interal?encia, —Fabra.
nostre. Si els antifeixistes de cor
fortificació. municionarnent.
dificultats interiors i exteriors ei abatre ei leixesme i consolidar, de pasA LES wni. DEL MATI
usio
LA
C.
G.
Ta
DEMANA
sennat,
assenyalar
defectes.
per
tal
sacia,
les
Ilustres
:liberare,
amenaçano s'esveren de les agressions
que millor podria etnprendre l'o- sa per aquell.
i Out al comandement. 1
Pares, 15. — A les nou d'aquest
Pares, 15. — El parrar comunista ha
aèries, els feixistoides molt sovint
bra de sanejament financer i
Per tal u aconseguir-ho, calla, en ab- respecte a les creences religiosos dens: mati el Ministeri de Finances i la sales
del Ministeri, presenten la seva feso- publicar a carrera hora de la tarda una
se senten convertits a un odi morpaedicaciél dele esperits, tan ne- soma prescindir, en la gema, ce rota ere:l ate i de la població civil.
nimbé
nota
en
la
qual
es
din
que
s'ha
d'evies
confeccionen
periedies
mumia
habitual.
Georges Bonne: no a
de principia politice ¡ erute:enea
tal eontra.els culpables d'aquestes
cessitria a ' França. Els radicals- mena
i creare només en la vicrana. I per u rete en es parla de tot. Si hi ha motee esperar fine les once, ja que es diri- tar que la crisi ministerial, que esMinuts abans de les dotee, tres
gire directament del seu flomicili al data sense 1:0 acid, parlamentaria, pu- trimotors "savoia", procedente de faleonades criminals. De regades,
socialistes no poden &ases titliats aonseguir - la, calla que tothom sac0- els prrifessors també sen criticara.
sosa una disciplina rígida. La creaEs donen clases d'estratègia. i per dele senyors Mune Daladier, Sarraut, OUi aremptar contra la integritat del Palma de Mallorca, que foren cano- àdhuc les víctimes s'eseauen ésser,
de tebior quant a l'aplicació del bles
d& dones, de 1 eacoia, tenia aquest una rae important: perquè, en un cas Boncour i Caillaux.
Pebre.
neJats per les bateries antlaeries i en una jilsticia paradoxal, els mía
Front Popular.
programa del Front Popular ; ells objecteu, ei qual s'ha aconseguat dei tot. atarla els comissaris puguin suplir
perseguits pels nostres • caces, tersa
Per la seva banda, la Confederació una mcursió rapicussima i a gran fervents adoradors, per estupidesa han votar les reformes socials i Avui eis comissaris de Guerra que hi lee balees que es produeixen entre els
General del Treball n'ha publicada una altura sobre Barcelona. Lllanearen al- o per maldat, de la dice. feixista.
ha ai mont, que conviuen amb era sol- oficials. Per aleó exclusivament en
han adoptat davant les provoca- deas i amb ere comancaments, ereneels en cas d'aeueste.
altea en la qual es diu pue tothom gunes bombes, part de les quals no
La llieó que llurs mateixos amics
eions feixiatoides una actitud neta 'que tenen cura d'aquesta tasca s eis ePer mitjà dels comisaseis s'evitare
ha de mirar d'evitar que l'actual crisi eselsaaren.
l'Exèrcit Poyelar no es transforUna hora 1 mltja despea fou tepe. els donen és cruel, perä meresque si no ha satisfet del tot l'ex- que serveixen crengslze entre ele caps que
es converteix en una arma del telelemi en un Exercit pretorie. Són, en
i els soldare.
tida
l'agressió
en
la
mateixa
fama
me, i acaba fent una crida a rota els
cuda.
trema esquerra del Front Popular
aquest sentit. una garantia del noble.
. .
tres aparells mes d'Igual classe.
partits i persones del Froto; Popular per
Quan els bombardeigs assoleixen
I són. de fea els els seas' veritables
lampee no ha inspirat recels ni
Els danys. tots elle prodults en mil-per
tal
que
remangran
Imite
daeant
que
a
començaments
de
la
Horn
sap
organitdaders.
Chaut emps, Caillaux Daladier,
fide d'habitatge. foren escasos 1 moto un més gran dramatisme és, realsuspicàcies. Quant a política este- guerra es formaren or.eauce de voole l'amenaça feixista. — Fabra.
comptades les victimes,
ment, de nit. La fosca absoluta,
r:or. cal no oblidar que la No In- tuntaies els guata acudiren al front
l imernme. Alescreuada pels reflectors i esberlada
tervenció es obra dels soeialisses, n'Armo a coumatre
tal de donar una idea al lector Sarraut i Paul-Boncour
hozee, i com a recamo contra el ma- delPer
comportament heroic dele comisper l'explosió de les bombea i els
i que el report Kayser. aprovat
tar:sine castie t déspota uels tenme saris,
esmen:erein unes darles aproxireixen la seva collaboració
obusos antiaeris, dóna un earacter
el Carne-4s del Partit Radical-So- de la monaiewa, el concepte de la dis- mades sobre lee batees que han sofert.
s croberaencia al conaanciament
impressionant a Pagreeió. I es
A la 134 Brigada, on ni havia 25 cocialista, pot. satisfer en aquests ciplina
/savia serien un reiaxament conside- misares,
només quedaren iilesos un de LEON BLUM DEMANA EL POHa aparegut el segon volum de seus comptecorrentistes, el voium glo- aleshores quan hora pot admirar,
moments els mes fervents parti- rable. Horn planejava una °pereció, batalló, dele
guatee que hi havia, i dos
"Política financera de la Generalitat bal dels quals s'elevava a 702 milions de
tota la seva grandesa, l'herois;
daris que té actualment a França per exemple. Es donaven les ordres de companyia. Alee en un sol dia.
de Catalunya durant la revolució i pessetes el 31 de mare'del 1937, de 620 en
oportunes porqué avancessin, en un
Una altea: Durant les operacions que DER PER ALAS SOCIALISTES la guerra" publica: per la Conselle- milions a que ascendien el 30 de Juny , me anònim d'una ciutadans, homes
l'antifeixisme. La política finan- sector
rieteerninat, unes guantes bri- tingueren
noc
del
juliol
a
l'agost,
al
ria de Finances dei Govern de Cata- del 1936. L'existència en efeatiu dele i dones, que surten de casa llur,
cera preconitzada per M. Bonnet sedes, i noma avaneava una compa- front de l'Ese sofriren 82 balees. Es
Pari,, 15. -- El senyor Bonnet ha ra/lee.
Bancs, aixt com el saldo dels compHi ha y a molts voluntaris, tambo,
i els punts de vista del Partit Ra- nyia.
que en sofreix mes.
comentat agrest metí les consultes
La tasca portada a cap per asen tes corrents i de credie que tenen sigui l'hora que sigui, i que, a les
ale quaLs, al cap (munes guantes setma- el ICos
al front de Terol, en ima operació Dolítieues abans dc comunicar al Pre- Terradelles davant de la Conselleria oberts al Banc d'Espanya, assenyala un mosquea "sense vehicles, mentre
dical-Socialista quant a l'ajorna- nes desser al front, eis agafava ums efectuada
contra ele tanco, que no tede la República si accepteva de Finances durant gairebé tot el pe- escena tninterrompur, en particular des
ment de les reformes socials que desiici enorme de volee tornar a la nla importancia, hi hegueren 2 morra sident
la missi6 de formar Gabinet. Bonnet riode de la guerra, queda reflecte:la de mielan' gener de l'any pasma encara espeteguen le bombes,
per cal de netejar-la. Així i 8 ferits, entre elle 2 comissaris.
encara manea implantar per tal re:aguarda,
ha rebut dels caos radicals Chaus
Un altre signe que ratifica el movi- s'encaminen cap als hospitals de
ho ueien. Calla acabar amb aquest
• ••
temus, Caillaux, Daladier i Sarraut la
ment de represa es el sagejament que la ciutat. Saben que Ilur presèn; .
que el programa de! Front Popu- estar de coses.
Volem esmentar un detall usen sim- seguretat de Pur coHaberació.
aixi
significa la batea vertical observada cia alta pot ésser —es, segura1 l'Escote ole Comissares, on hi ha perra. Quan s'acaben els cursos ¡ els (01
lar sigui completament realitzat, representants
,
1
la
del
senyor
Boncour.
en el saldo detectes pendents de code totes les organitzas'acomiaden — ja que n'hi
A lec <nutre de la tarda Bonnet in.
són els dos punts susceptibles de cions politiquee i sindican-, ho ha professors
brament existente al Banc d'Espanya, ment necessaria, i menyspreant
ha que dad s'han de traslladar a Va- formará el g rito radical-socialista de
el punt màxim del qual es manifesta el risa i la distancia, acuden a llur
produir algun fregament entre aconseeuit per la persuasie, pel con- lencia — hi ha el costum de cantar la Carnbra de les tintes enerals del
en el mes de febrer atab un total suvenciment
i
per
l'exemple.
l'Hitnne ele l'Exèrcit Popular. Un die seu p ro g rama q ue comprendre en
republicana i marxistes. Pesó no
perior a 80 milions de pessetes, per deure. Deure professional, en els
El professor Yudi que este afiliar en cantaren un' altre en catea. La p rimer lloc la contirmaciä de la seva
reduir-se fins a uns deu nüllons a dar. metges, en els practicants i inferorejeas que aixéi• constitueixi
a la le N. T., ene centava atur el cas neta és d'un ra y e anemenar Ventura p olítica
de
ressorgiment
financer
i
reries
d'abril, fet aquest prou simpji va Succeir amb un comissari cie Vaquee. Ara el canten sempre.
obstaele insuperable, ces ja Lían que
monetari: en seg on Iloe , la defensa de
remedie per a comprendre la mala meres, que no per anar lligat inguerra, anee afems al mateix orgar
per acabar afeglrem que sortirem les institucions rep ublicanes, i finalBium havia preconitzat, en mate- nisme, el qual, de primer antuvi es
situació
de la brenca comercial, la casal dissolublement amb la fundó soconvençuts che :l a importencia que te- ment la consolidació de la oau social.
en el cura de pocs mesos ha aconsegult cial que exerceixen, tía menys digria de reformes socials, la "pausa". resistia a adaptar-5e a les normes de nen les tasques que es duen a cap a
La conversació q ue Bonnet lia ceaquella
eapactiat d'absorcló de docuque imperen a l'Escota. Deia l'Escolte de la qual es pot dir que és lebras amb Lleó Blum ha revestit
Referent a la política de llibertat Usa-mana
mente crediticio, que figuraven en Yac- ne de subratllar. Deure purament
que no caria fer-ho perque, ai cap- el /loe on es recluta i s'h1 forja el nos- p articular im p onencia. Si be ele dos
er'
del
Banc
emessor. Altrament, res- cívic, acceptat voluntariament,
menetäria, és ben possible que, n'ende no es defensava ultra cosa tre
Exèrcit. Tant , que ens manee temps slan abstingut de revelar el tema de
una política coreada 1, de pasea- per a escriure aquestes estiles.
talvi segueix un moviment del tot sa- ofert amb generositat, en els dola c onversació, s'asseizura suc Plum
per les raons que donàvem alije que
tisfactori
en
acusar-se
una relativa esda, interessos burgesos. Dona, be:
ha confirmat al seu interlocutor la
J. I'.
i per altres mottus d'ordre inter- l'ataxia a t'escola, les en.senyances que
tabilitat en els reintegraments i lleu- nadors de sang.
decisió p resa pel seu partit de re clagera
tendencia
de
represa
en les im.
Ultra el seu significat idealista,
nacional, socialistes i comunistes ii donaren, els exempies que va veure,
mar l'exercici del poder, a causa de
posicions.
mica en mica, el feren entrar pel
seva ereoosmierincia numerica a la
transigeixin una vegada més, com de
Com
a resulat immediat de l'esta- de Ofensa de la democracia i de
cami de le comprensió. I una negada
Cambra.
han vingut fent fins ara.
bliment cele Decrete de S'Agaró, cal re- la llibertat,. la nostra guerra bauque la seva companya, que enea a
Per consecücnt, sernbla se g ur que
maeear l'augment obserue en el nom- sa tingut, al costat del seu aspecte
el Cru p socialista s'abstindra de tenir
Una saludó de la crai diferent Castelló, 11 va dernanar que rana a
bre 1 import dels xecs compensate per
veure, ell Ii va escriure que no li era
'representants
en
el
si
del
Govern
de
de la que hem esbossat, això és, possible perque s'havia de mimar. vuit,
la Cambra de Compensació de Barce- tràgicament destruetiu i del natuFront Po p ular del erial no linera la
direcció.
lona, cene a efecte de la implantació ral desenvolupament que provoca
un Govern radical-socialista amb ches ace
de rús del xec barrat; fli)(1 metete s'obUn altre casi El d'una soldare del
Manea saber si el Partit Socialists
JOSEP TERRADELLES
el suport deis socialistes, ens fa front
serva un augment moit notable en els de l'enginy humà, oriente en resde l'Est que lluitaven contra els
SPIO esta d ecidit a concedir els seus
l'efecte que en lloc de fomentar facciosos amb rajaste Uns al ventre,
sufregis a un tal Gabinet. La seva ac- en els dos volts= editare per la refe- ingressos de la Generaleat per con- pecte baffle, ini aspecto consolaLa Conessió del Comité d'Enliae titud dep endre, evidentmeht. del oro_ rida Conselleria, ele quals marquen cepte de pelisses 1 paper de pagamento, dor; el d'haver perfeeeionat la
la unió de tots ele franceses al 1 els guate, en dir-los si volien que els d'Arts
Graliques, que ha arribat de g rama ; de la comoosició del Govern la directriu talada en els primers arribant a un milió de peseetes el toa rellevar, digueren que encara
técnica de la transfusió de sang.
voltant del Govern, per tal de fer anessm
podien sostenir-se unes guantes hores Madrid, compara pel sece-president n y - es forme
temps Ce conlussió, quedases e. basta- tal recaptat pel mere del 1937, de cinde
l'Agrupada
de Periodistas, NaeaEl seiner B o nnet no ha p o7al arfar ment evidenciada rassenyalada orlen- quanta mit -pessetes a que es xifraven Avui dia, grades a savia catalana
front a les necessitats que imposa més combatent. Eón dos exemples allitanmateix. I encara en pe- ero Ballesteros. 1 eis corapanys Gas- aquest mati a l'Elisi. Hi anirà a- vi- cacee en mantenir-se un desenvolu- els totals mensuals dele darrers me- i a generosos amies estrangers, la
la situació interior i exterior del çonadors,
cón 1 Toba, Isa començat les seves meres hores de la tarda. er tal de pamen: normal 1 de recuperació en sos del 1936.
drea expresar molts mes.
país, faria encara inés profundes Ara be: ¿Quina es la -tasca estricta gestione per tal de resoldre el pro- nosar al corrent el senvor pLebrun
Hem retret aqueas reduït nombre Ce sang humana, que dóna nora vida
tole els factors que formen el concreat ale perradies de la capi- les ore:iteres g estione feres. Suene to- Junt
les divergències. Cal que França dels COMir043,21S? Descansar els coman- blema
lectora per tal de donar a conebcer el als ferits i agonitzants, pot confinancer de Catalunya.
demente de tota altea feina que no tal d'Eesanya per la manca de p a- s, les imeressions. Boci nes ceriumiceEn aquest segon volum, que avui ritme que segueixen les !Manees a Cas'uneixi, i pesqué aquesta unió es sigui la de planejar 1 dirigir les ope- pen
re al President de la R e p ública la se- ens referías, la tendencia dé represa talunya; per a tenir, pene, un co- servar-se i transportar-se. Perb cal
Eis comissionats ens han mandes- va acceptació de nrincioi de la missió és ben visible en aquells sectors tme, neixement nada preces de la seva evo- que algú la cedeixi, per tal que purealitzi és indispensable, al nostre racione. Servir d'enlieseament entre els
i aquello. Tenle cura de la mo- tes llur optinneme sobre la solució de formar nou Govern — Falsee.
mes afec.ats per les influencies de lució caldee tractar cadascun d'aquests gui estar sempro a la disposició
entendre, que sigui un partit ge- sra.:late
ral dels soldats; resoldre tots els pi:e-- d'aquest problema, ja que les gestione
BONNET VISITA PAM • la guerra, suportaren uns primers me- signes separadament.
dels que neceZsitin la preciosa
nuïnament franbes i que s'inspiri Sientes d'ordre material i moral i
mili iniciados han donat magnífics
ses d'intensa depaessee manteninte
El referir volum consta de guatee translució salvadora. Cal també,
fina al punt que esperen
BONCOUR
en el seny de França el que en huc cultural, que poguessin n'entejar- resultats,
se
per
altea
banda
aquell
grau
de
pal
s;
les
condicions
generals
de
la
que la setmana entrant aquest proa les brigades i a les divisions.
París, 15. — A dos q uarts de dotze, superació en aquells que sortejaren política financera; la politice del cré- que, en la previsió d'una catiasaquesta moments prengui les reg- seYusti
blema s'hauris soluelonat en bona Bonnet,
ens den e
despees d'haver-se entrevis- amb mes facratat les primeros en- ele; la hisenda de la Generalitat; 1, trole sobtada, d'un bombardeig,
me del poder. Per la nostra part
—Eh tos moment Jo he donat l'e- part.
tat
amb Daladier, cha traelladat al vesedes de carácter ecos-1(5[111c,
mesure; ilverses d'ordenació financera.
Dillune visltaran les autontats don-edil
Les dades que figuren en aqueet A bastament comentat eadaseun d'a- d'una topada de trens, uns homes
estern conveneuts que una política xemple. Cons a comissari, no säe afi- aeompanyate
de Boneour. — Fabia.
del preddent 1 secretallat a cap organitzacIó. Sec tinicament
volum són lea compreses entre el 20 quees agrupaments, ajuda la eeva ras generosos estiguin amatents, disd'unió a Franea no pot més que un horno que fa la guerra i que vol d de la Federació Gráfica EsnanyoA LA 110 DE LA TARDA
ee novembre del 1936 ¡ el 30 d'abril terpretacle les reproducelons grefiques
le. Remen Lamoneda 1 „Tosen Rodríposats % donar /lur sang, en el
•
beneficiar la causa que defensem. veneer el feixisme.
del 1937, o sigui uns cine mesa i mlg,
guez Vega.
Park, is. — El senyor Bonnet, de s . Ce a dir que, juntament amb les ja que h¡ figuren, les quals --(lit sigui de
I afegeix:
pel seu actuar tracat, mere,- sentit no pas metafòric, sinó real,
Ella te en el partit radical-sociaré
‘
d'ha‘er confercnciat amb el senyor reproduide.s en la primera publicarlo, paseada—
—Calla vencer rhostilltat natural
sera
ésser
comentades. Completen el la- de la paraula. Aquests bornes són
Daladier en el ministeri de la Guerra, ens permet d'examinar mira gran prolista nombrases partidaria, i,
deis obrero a militaritzar-se, I ho hem
bre sis apendbts estarza estems nume.sisee al senvor Boncour. Desprí:s•
mes a més, estem convençuts que aconseguit a bastament. El mateir corn- LES FORCES REPUBLICA- he
de dades, el preces financer de ries, com a complement de l'expresara els donadora de sang. Herois huha conferenciat amb el scnvor Caillaux, fuste
pany
que
es
resistía
a
creure
en
leí
la Generalitat de Catalunya en els I iteres-la.
mils, herois abnegats, cal subratsi hi llagues encara algun simpa- dicta de la disciplina, avui es un dele NES ATAQUEN PEL SECTOR
primers meses de litera. Del seu
En la presenta-ció, el conseller de llar llur generositat i llur patrioa les 120 de la tarda, ha rebut els re- deu
titzant de Franco, els esdeveni- • mes çonvencuts. 1 a les operacions del
tatue
hom
pot
afirmar
que
aquelles
Finances,
Josep
Terradelles,
fa
consp
resentante de la premsa als quals
d'Aragó ha actuat, amb heroisme.
DE CARABANCHEL
temences deis primera temps, d'un tar el seu desig de mantenir un con- tismo. Salvadors de vides humamente ocorreguts darrerament a front
tot les declaracions aliente:
Una prova palesa de la imponencia
"eral-" financer, han que- tacte entre el Govern de la Generae- nes, ells s6n una nova demostrace
"Aeuest metí in'he entrevistar amb di- possrale
Madrid, 15. — Aqucst metí cha
Frailes — complot contra la segu- que te la disciplina han estat les opedar
totalment bandejacees, no San sola- tat 1 el noble, la qual cosa aconseguelx
verses Dersonalitats politinues. He cele- ment
pel
fet de no herrar aparegut pienament amb la publicara() diques- de la solidaritat de tots els.ciutaretat de l'Estat, assassinata, tro- racions efeetuades a Belchite 1 la Me- procedlt a realitzar diverses volado- brat.
nrincipalment,
una
extensa i cor- fina ara tina
terte de Terol. Es més: la mejor part
al barrl de Carabanchel, entre el
dasarticulació general, te serie de volutas, Ja que hom Pot dans en el saerifici i en la
balles d'armes, etc. — el ferien dele comissaris que han actuat i er- res
entrevista anth el senyor Líen Blumc sinó
Basurero 1 una coletilla propera. S'han dial
percate
en adonar-nos de la usar- seguir amb tota mena de
cetalle la
l'airare he conferenciat amb eIs. melle e& d'avenç que
e nviar de pares.
tuen a les brtgades de xoc han sortit eres guatee casos, en una de les quals anea
els signes tasca desenvolupada per aquesta Con- Quan passen pels carrers, en plena
del nartit radical, senyors Caillaux, principals de lessegueixen
de l'Escola.
'Manca
de
Caealtitenten.els rebels una bandera del Tere,
selleria,
la
qual
cosa,
no
tan
solamen‘ foscor, aten l'explosiö de les ¡icen.
aorraut. Daladier i Chautemps, aixf com
iya, cada dia ens apropem mes a una preduelx l'efeeie dessitjat, ein6 que te bes i el campaneig de les atanque ha quedat destronada quasi per també aMb el cenvor Paul Bel1C0111.
Dones eatalanes:
completa
normalitat.
Tots
rn'han
encoratiat
afeeten,aeleet
la
viene
de
proporcionar
aquell
grau
cometer. Les balees que ha tIngut
r aquests nenreents histärics
Nornes cal donar una ullada a les de confl en e e nue P8 man i festa en po- täncies, caroi dele hospitals, aquesta
A c,omeneaments de cure, el euerter lanemle, a conseqUancia d'aquesta vo- a continuar eis meus arana per
tothom ha de cooperar perquè general
destina uns quante.homes per- ladura, han estat grana.
arribar a la constitució del nou Ceo- reproduccions gräftques que figuren en nle a la Pum l'obra realltsada per homes testimonien el caracter saun cop finida la guerra el poble qut vagin a fer -1e prectiqucs. Aal
aquest volum per a comprendre la su- itti Govern, sobre ot en un aspeete de grat de la nostra nula i reaccioA printeres hores de la tarda es vern."
"Arare al palau de a mi pereció aconseguida a Catalunya en tanta 'transcendencia com es el dessigui %re l sobretot mes culto. donen curses elementals de tectica mi- continuara Iluitant. I les nostres roe Inscrlelu- y 03 als cureets que litar i es fan practiques, a mes de cur- ces han oeupat les tau:ares que tenle,' meres hora d'aquesta tarda, per tots els aspectes finaneere. Els orga- envolupament tlnancer crim pais que nen de la manera mía admirable
posar al President de la República al ntsmes de eades ens mosteen una po- tosté tina 51151711.
de arietes: peltre, que eón reme
contra l covardia i la erueltat
a l 'efecte "La Dona a la Rera- sos
pllació deis coneixements que molta els facciosos en algun sector demitest cornent de les meces entrevistes.". sirle mol! : falaguera amb l'augment que
dele agressora,
s'observa cn els saldos conjunta dels
,L O.
guirlis" organitv
frena
1 d'eus ja han apees fent ;a guerra.
1 —Pebre.

cris' ill9ggS3

Els socialistes demanen el poder : : El partit comunista
1 la C. 6. T. advoquen pel manteniment del Front Popular

Les victimes i els

danys c3usats foren
escassos

M. Bonnet comença

les consultes

La política limera de la

El problema de la
manca de paper per
als diaris

Gellsralitat
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JUOA LA DARFERA JORNADA
PARTITS ANUNCLATS
Primera

Barcelona • Granollers.
Badalona -Europa.
Girona • Espanyol.
Jtiater - Sabadell.
PrImare 5

)gartineine • VIa
Santa

CATALANES

,

1111

llego« «toparla

roble; Sec • Empordanès. .

Penedès tan sois tretu nobles, dele vinti-sis ame com poned el partit udicial i
:
=
:•:
Gut formaven també la zona recaptatbria de les contribucions del Vendrell.
NOU MON:.: Ni és el nostre intent rebellar-nos
contra la divisió feta, la que!, per E, ve
AVUI. matinE a le st0'30:
Roen.- Carmen I. a esbandi r armen regust centralista de
p erito - MIrenenu
Tarda, 'a les 4:

ENRIQUE . ECT,NARRO

III

c4;mel - Pies.

romea
LARRANSIGA — PIMUN
XII. a les In:
MARI-CRUZ
SUANfrA
contra
ROSITA - MIRENCHU

Fektplenc -Mollet.
taro • Hospitalet.

11,1

lit;

Caçadores punt, panyo i pell, sueters, pellisses,
guants, pijames, bufandes, bates, batins
Mitges "FERRO"

P

Vil de B. Carcassono
TALLERS 1 DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8— Telèfon 10916
BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caigut c
.
• Models modem
COT1LLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviacions
de l'esquena
Més de50anys depräctica són la millor garantia
easa fundada en 18'75

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URINARIES
Prou de sofr/r inettlreent d'aguaste, mslaltles.
deecobrIment dele
grial« .1

Nedicanients
del Dr. SOIVIIE
V ies urinàries

ßlanoeraai. pure,
clon,, en lotee le,
seves maniteStadons; UretrItlf, preetatitie
«quita, cletItle, gota militer, etc. , de l'ame
vulvitis, amainaba, men g ue, uretritis, alatime, iperita, flblsoe, etc., de la done, vez

ereceauea l unes qua sigma, es guareizen avlat 5 raalcalment amb els Cataste del doctor *olerla. Ela malait» es guaretzen per ella soba cansa mucama
rentats. 05 apileaclone de sondea 1 bastes, etc., tan perillas eempre 1 que
es iftuuetzen antat amb les Pindele. depurativo. del Dr. Salara, que 84 0
DRCeSlii• In !a OreSeneta de/ tuenne , 5 nined no s l es4abeme da la rostro mal-lila

(

"

alce.
"""":
Ir "' ' , trua51111.
a "'""
res
varicosas
(pla.ge
ues
de le t caines)
Mona eacrotuleset, •rllernee, 'ene, urtIcerla, etc.. mslalties que sellen Pel

1

causa Mimara vicia o anemona ae la sane. Per croniques 1 rebels q ue slguin
la meneado facial 1 perfecta, yermad aussen regeneran% la sana, In renovea
aumenten lotes lea energies de l'organisme I fomenten la saiut, resoient
1)00 teMPs laten lels Olieres plague grane, tureneols, supurada de les
meses, argucia in! cabal!, inriamselons en general, ele., quedant la Den
neta 1 regenerarla, el caben brillant 5 epa), 1 no . delta en l'orgenIsn,e se
ayal$ del dale/
ebilitat nervios: , .,„mpottncia (mora de vigor setuat),
d aduerma eapermatorrea (Perdues seminals/
cansament mental, pèrdua de montarla, mal de cap, «Mea«, debilitas mueng a', fatiga corporal, tremolo«, paipitaciana, Un:terno nerviosos de la dona
e tetes tea mainteetacions de 1s Neurastenia o esgotament nervies per ern
denles 1 rebela que sigma, es guarenren avlat 5 radicalment erra) els Pa ro un alunen)
~tato Poten c ial' del Dr. Botare. Mes Que un mecticarnent eónespedalmeni
esencial ara cervell, medUlla I tot el aistems nereida Indicen
ale «potala de la Inventas per tota mena d'excelso (vella sense copal
Per a recobrar tmegrament tetes les tundee t conservar fIns e l'extreme
veneaa, gente violentar rorgantsma. el vi gor to nal o ra d de Peda

D

VENDA A LES PRINCIPALS PARmACIES [l'ESPANTA PORTUGAL
I AMERICA
AVIS, — tots eis pactents de is! Ves minarle o dieritst nerralornierrei

(g en% 1 112111'

:611.11,"ZA:dlerret. ,°; er.

a:447(2 811'

« rabean gratia un Illbre emiten:u sobre aorigen..denerdlianient

traetament 1 zuarlinent denuestes malaltlea.

•

rrommarmaaeneam.enevesee.

UBLIQUEN

NOVELLES, COMEDIES,I
ASSAIGS, REPORTATGES, etc.
— Condicione avantatjoses
Escriure: PONS D'ANTON
Prat de Llobregat (Beta.)

“Ortopedia Moderna"

Impureses de la saii2

Ms acorde disk C. M. Permanent

DIRECTOR GENERAL DE SEGURETAT
REP ELS MR100187E3, I EXALSA
CERVEIS DE LA POLICIA

AL

Entre els acords predios pel Comité
Municipal Permanent, en la Sea sesaló de IWOU.S, hl ha els segtients:
Donar el nom de Josep Comes
Sola a un dels pares quo l'Ajuntament posseeix a Tibidabo, 1 lambe

En rebre akir al migdia els peno.
distes, ei direcCor general de Seguretal va dir que eatava molr satisfet
per uns serveis importares que acabava de realitzar la policía.
Acabe dedicant grans elogis ala seus
subordinats, el zel dels quals posa de
man1fesi a cada moment.

sallar Un Wat del gran aSerdnom

para tle la Clutadelia.
Jubilacions, abonament de pc.nsions
1 reconeixeroent .teraps de servel
relatIna a ellveaaa empleats munidpalo.
Procedir a l'arranjament provisto,
sial de la calcada del carrer dels

UNA BANDA DE

les orovíncies, Den) ti ene entenem ene Vtsrgós, entre la Via Augusta 1 el osarpodia aprofitar-se a q uel l a avinenteaa riet ter, de
Itawles Píes.
1111 acabar amb l'anormalitat en une es (roAc.sher bas obros de construcció
ben i es trobaven de termes municlpals d'unes naus dostinades a tallen en

efAindamiírcia, Bellvai del N'ices i
Castellet i la Gomal.
Ai g uamúrcia. abans de la zona del
Vendrell. avui agregada a la comarca de
a - Avant,
l'Alt Camp, ¿N un terme municipal coms - Lucky.
post de diversos nuclis de coblació i ti
la a. aitalitat del municioi a Santes Creus,
xacional -Cardona.
119
Clisturreo- Manan.
D'aauest terme municipal són els caPalma -L'As de Bastos.
FRONTÓ TXIKI-ALAI
serius de Pla de Manlleu. Can Cendra,
Estrella -Jac • Sae.
Fidueces 1 una munió de masies
Can
AVUI, tarda, a les 4:
habitants de les q uals per , anar al seu
M. Alamanye- J. Numantina.
Luso 1 LOLILLA
Aiuntament o al Registre Civil, que. com
dit. resideix a Santas Creus, han
CARMENCCII
° 777 AURORA • ." heno
de caminar més de q uatre horco per mals
••• camins o dreceres, i ni poden anar-hi a
Nn, a les
Venus Sport Palace Ball
.
ALEGRIAASQUITA
cavall han di, combinar al Vendrill
c o ntra
arnb dues
d'auteérnnibus i recór&ad& 4. Sant Antoni, 62-54, i Tigre, 27
SAGRARIO I TONI
rer tins q uaranta-cinc auilarnetres, i
ALTI, DIUMENGE
aun auilinnetre mis i una nova
Bali de 'coleta% tarda 1 nit
d l autoòmnibus a Vila - rodona,
amb el tren si la necessitat n algun servei els obliga d'anar a Valls, capitali....mmalMet.iPMNIeMOMOM.•• nnnn,111.0.1111•41•DealMxpe
tat avui de l'a seva comarca.
En canvi. contintiant el terme d'Aletamúrcia al Bai y Penedès. aquella cos36,
CAMISERIA
teada
té una via directa de comunicacie,
FERRER-BATLLES
Bc' queria' "
ami el Vendrell. coro són els vint duiTORNEIG AMATEUR
Partit. Per • &YO

ORDRE PUNA

i

AVUI, t45111. e lee 4, 1
ROINSITTO VILLANO
contra
RUBIO - JAUREOUI
„ Nil. a lea 10-is, a pala:
OALLARTA
- PAREA
carea
••
QUINTANA IV - PUJAN*
EL VgNDRELL
DPMA, Tarda, a les 4, a pala: Mu
S oa V I l l aCa contra Roberto-Un:luid' ••
Anal) la nona divisió territorial de
.=..=.._
Catalana formaran la comarca del Bala

Ggada . Avene.

afaaresa - Terrasse.

K LES TEMES A JUN TAMENT

h. MONTO IIVETAT
pala,

1

de
lionetres de carretera entre cl ,
-i - nou
Me/3nel) i el Vendrell. o eiz vnt
d Santes Creus al Vendrell.
Un altre cas qua a iudici nostre calia
tenir en comete id el de Bellvel del
Penedes on perdura l'existincia del
carrer de Dos Termes—avui encara
"dues orovincies”—, del qual les cases
del, nombres perdis cnrresnonen al municioi Bellvei del Penedès, i per tant
a la comar c a del Baix Penedès i al
Vendrell. i les . cases as.envalarlea
ea nombre; escarcers són del munir
ele Castellet i 11 Gomal. comarca de
Garraf i de Vilanova i la Geltria com
abatir 'tue una gaita de carrer era de la
la
Provincia de Barcelona i l'altra
Tarracnna, 1 suposern que itadicia l
del continuar ese mentre banda-inet
le carrer nertanvi al Iutiat de Primera
instancia ele Vilanova. l'altra funda és
del %Ciar del Vendrell. aiiestió aquesta
q ue en digersen neasions ia havia suscitat algunas niiestions entre ambdues
aittoritats
Creiem tue cal solventar aaueStes coses , l'origen de les auais nrecisament e!
troba en la inadeq uada divini, proyincial.
— S'ha encarrent de la Secretaria
d'armen Ajuntament el seneor Miguel
Pla i Cola 'procedent de la del municipi
i'Erroori.
' — Ha mort en ,aquelta vila
mestre . Manuel Catta i García, actualricas director de les encoles craduldes.
Assistiren a l'acte de Eenterrament el,
nens de les escales amb Ilurs mestres.
una banda de música 1 notnlmosa concurrencia.

— La desviació de la travessia de
la carretera de Molina ele Llobregat a
Valencia aeraauesta vila i3 un jet.
se gurament dintre de pocs dies podre
ebrir-se el tränsit nel tres nou de carretera, croe constitueix una minora real
que semblava
— Ha toree cossessia del catre dinterventor de la Getteralitat de Catalunve
a la finca anornenade "Pare Sama" , del
tenle munie iral ele Cambrils de Mar, el
roneg, t p erit zmcola. convei nostre.
nyar Rafel Fu-ter 1 Güell.
TORTOSA
L'alcalde. senyor Rodríguez amb els
consellers Miravalls. d'Acció Catalana. i
Favar, d'Esauerra Republicana de Catalunya, han visitat La Cava. nveja,
Villa Galan, p
orqué tot el Dei g q ue allí
i destinat al aroveiment
es reculli sigu
de la ciutat. .
— Per tal suc no pugui sortir arrea
sense satisfer l'impost de la Generalitat,
s'ha dis posat la vigilancia de carreteres,
a fi que no siirui burlada aquesta

- p051016.

tindra lloc un hall a prorit
dels herois de la 32 Brigada Mixta, que
lluita al front d'Aragó.
— Pel conseller de Governació, senyor
Miravalls, han estat imposades penyores
a Vicenc afessermer, per irregularitats
en la venda de la hei: a Jacint Panise110, per no portar a la Crea Roja la
lIct q ue tel assenyalada erra) destinads
als malalts de la ciutat: a Carate Gisben. ro pessetes: a Endeuda Ferrer,
ro atea, i a Maria Benavida, to ates.
— Han estat apuiats els preus dels
cinemes ,le la localitat. Comencaran a
regir aVIJI.

L'OBSERVATORI

la Caserna Central del Servel
tIncló d'Incendis i de Salvament.
Aprovar el fall del Tribunal en el
concurs-oposlció per a proveir, amb
caree.« interL set places de mestre
de i'Escola Municipal de Deficiente.
Inclusions i altes al Padró d'habitants.
Aprovar cumples referente a iubmbilstrament de serveis públics.
L'alcalde torna una diana

L'alcalde,. senyor Hilari Salvador,
ha tornat la visita al senyor Francesa Schlosser Passow, plenipotenciari del Govern deis Paisos Balaos
prop del Govern espanyol a Barree.
boa.
Lee hoce. de traba': a l'Oficina
del Racionamsnt

Havent-ne procedit per l'Oficina
encarregada de la Tarja de Racionament familiar, Via Laletada, 16 i 18,
a la. reofganització de les seves dependencies per tal de portar a efecte
una depurad() total dels cuneta exlstenis en l'aetualltat, evitant abcí pos.
sibles anomalles en el racionament,
es fa públic que, a partir del propvinent dilluns. ¿la 17, les hores d'oilcine. seran no/11es al metí, de dos
quarts de deu a la una.
El pagament deis arbitris

L'Ajuntament fiaã la data del 10
del corrent per al pagarneat du periode volyntari deis rebuts per arbitris municipals especials (la mejor
part d'ells) durant l'any 1936. Com
que ja ha trattecorregut l'esmentada
data, I encara san molts els contribuents que han manifestat llur voluntat de pagar aquests rebuts sense
recerrer, el conseller regidor d'Hlfixa, com a darrer termini, el
31 del corrent, amb Vadvertirnent que
depre de la nona data fixada els rebuts que no hagin estsat retírate de
les Oficines del Passeig de Pujade, 1,
seran liíuats al recaptador en perla.
de no voluntad, per tal que procedeixi a liur cobrament per ola
d'aprenn.

DE L'-INSTITUT DE CIENCIES ICONOMIGUES DE CATALUNYA"
ACTIVITATS

Aqueeta entitat. integrada per ele.
monta de tote les Ideologies, per tal
de traduir en obra positiva els estudis assiddiats, ve cieclicant-se d'alguna enea a Unes discussions de caarete económic. En el seu "Butlletl",
que acaben de rebre. els ternes a discutir hi tienen condensats en el següent programa económic:
I. — SOclalit2adó i municipalització dels 5ervels público. — Objectiu:
Crearla d'una nava font directa d'ingreos que panneti la disminució del
preu de consurn i la desgravada I
fina l'eliminació de tributa per a arribar a la. reducció del cost de vida.
II. — Regim econòmic 1 sodal de
les nitres empretes. Objectlu: Considentrit els resultats amenas amb el
regim de collectivitzacions i control,
seise excloure el cas que es refereix
al respecte a les empreses de capital
estranger, anar a trobar, si ea creu
cenvenient, un regírn mixt que, obrint
pas a VeSperit d'empresa, asseguri al
treballador totes les garantes d'ordre social.
— Mutualisme integral regit
per l'Estat. Objectiu: Garantir a
Velernent trebanador les obligacions
peeUnieries derleades de jubilacions,
invalidesa. rratlaltia i atur.
IV. — Cooperativisme financer.
Objectiu: Ajut a les empreses deleitarle que els perrneti, en un futur
prbliaa, d'assolir la recuperació en
llurs afers.
V. — Creació d'un nou signe de'
canvi, amortitzable. — Objectiu: Per
a construccions immobiliàries i installacions kiduatrials exclusivament
que permetin la reocupació del ram
de construcció; l'amortització hauria
de consistir precisament en el Illurament de l'obra realitzada.
VI. — Reaju.starnent de personal. —
Objectiu: Desplaçar-lo de les empreses la situació de les quals sigui setualinent anguniosa 1 collocar-lo en
le que hagin assolit una situació
d'avantatge.
VII. — Creació de noves indústries.
Object1u: Substituir la importad() do
detenninats productes 1 absorbir personal aturat o sobren
— Reajustament de la producció atasaje. — Objectiu: Evitar
que les despeses generals despropor_
cionades encareixin la mercaderia i
que aquesta hagi d'esser depreciada
per causa de sobreproducció.
IX. — Expensió exterior. — Objectiu: Plaçar personal nacional a l'estranger i provocar la immigració de
divises.
X. — Adaptació de les indústries
beiliques a una producció normal o
nova. — Objectiu: Evitar l'atur fofçós 1 e/ collapse en la circularle del
diner.
XI. — Augment de salaria o disalnuct6 del cont de vida. — Objectiu:
Estudiar els n'ajeno a emprar per a
,atenuar el cercle vic165 que suposaria
una resolució irreflexiva.
XII. — Primeros meterles.. Objectiu: Recluir la importació de producte 1 l'expertació de capital.
— Increment de la producció
agrícola, minera 1 pesquera. — Objectiu: Proveir directament les necessitats naclonals 1 les derlvaclons industrial!, cispesar d'un romanent per
a exportar.
XIV. — Aspectes de les nostres relacions comercials interreglonals 1 internacionals.. — Objectiu: Coordinar
la nostra producció amb la demanda
interior I exterior 1 amb la nena
importació ndsjensable.
Actualment, discutit ja el primer
tema, s'està estudiant el segon, per a
treure'n també unes conclusions que
entran publicant-so en el "Butiletf"
de l'entltat.
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DETENCIONS DIVERSES

Ahir la policial va practicar diversos serveis i procedí a la detened
d'alguns individuo Que venien a preus
abusius i altres d'indocumentats.
Els detinguis ingressaren ais calabossos de la Comissaria general d'Ordre Públic.

Qualitat
Quantítat
Preus.
ICS

mes

PILLETS

S'ha procedit a la detenció d'un orad
de nois que es dedicaven a la sos.racció de carretee i a robar en tots els
comemos que podien. Tolla ells manifestaren que eren refugiata.
Componen la banda Felip Marine
Cardoso (a) "el Gordo"; Lluis Cobos
de Pablos (a) "el Bicho"; Alexandre
Collado Gonzelez (a/ "e/ Paleo", toPista; Angel Bachiller Huguet (a)
"Chicoba y Cachiller", lladre de mollete:a; Serafi Diez de Tener) (a) "el
Serafin7, carterista; Antoni Redondo
Rodríguez (a) "el ! Gorila", carterisla; Antoni Or ega Pérez (a) "el Picardias". carterista. té 12 anys; Francesa Pérez Ruiz (a) "el Pituso", carterista; Pau Limero San'ander i Eran.
cese Arias Antequera.
Sembla que es trama ce nois enstnestrats en la seva "professió" par
persone, grans. Meso dels detingus
té meravellosa habilitat per a la asstracció de carteres. cosa que sha pogut comprovar amb lo'. detall.
L'anomenat "Picardias" do una cosa malt venosa "operant". Té unes
mans me& àgils per apoderar-se de
les carteres 1 cfnicament fa. ostentada de la seva habilitat.
Tenim referéncies que han esiat detingudes diverses dones, joves toes
elles. que eren les qui aconsellaven
dirigien els de la banda.

ecents.

NoAgetats sempte
tots els articks

EIS JUTJATS
CAUSES VISTES AIIIR
Tribunal Popular cimero

1

Es vejé una causa contra Josep Milla, acusat d'homicidi per imprudencia. El processat conduint un cardó
atropellé a la carretera d'Argentona
un ciclis t a i Ii produi lesions al cap.
El veredicto fou d'inculpabtlitat 1 la
sentencia absolutòria.
Tribunal Popular número

2

A para trincada comencš una reune per atemptat contra llaman Lafuente. Despres d'algunes proveo piar.
ticades, el judici fou suspes per no
haver comparegut els testimonia de
carrec.

ualita
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TRIBUNAL D'ESPIONATGE
I ALTA TRAIMO

Preu inuescutiblement
Que en
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Teatre Catala Carnet del dia
PROPERA ESTRENA nE "ELS PEINERETATS" A L'ESPANYOL

Aquesta semana, la companyia
que actua al Teatre Espanyol estrenare "Els desheretats", de J. Gimeno.
Navarro.
Els que coneixen aguaste nora produce() teatral del jove poeta asseguren que assenyalara la seva cor.sagració Tom a dramaturg. Diuen que
a mes d'ésser un estile reeixit de
careciera, tata l'obra es revestida
d'una intensitat dramatice de primer
ordre.
En els grupa literaris l'estrena de
"Els .desheretats" he, desvetllat una
viva expeeLacló, a deduir pela comentarla que arreu es fan. Tambe, pel
que sembla. en els medio teatrals hi
ha una confiarme Marcada en els
resultats de la nova .comedla. 13o confirma, si mes no, el -fet que el Comité
Econbmic de Teatre del S. I. E. no
ha regatejat res perque la "raise en
scane" sigui perfecta. Assaigs mima
closos, decorats exprofessos...
Fóra bo, tammatelx, que ara que
el Teatre de la Comedia Catalana ja
rutila rnagnilicament. l'Espanyol tro.
bar l'èxit que el caldegi per a demostrar als repatanis que el teatre
autóton ta a Catalunya el públic necessari per a fer-lo viure folgadament. quan hi ha obres 1 comedianta
que les Interpretin dignament.

Teatre Catala de la Couüdia
(abans Panorama)
Avui, a dos quarts de . cinc de la
tarda. Nit , a les deu
Gran
SENY I AMOR AMO
I SENYOR
PER MARIA VILA I P1US DAVI
Aviat. VICTOR T'AURA,
per ENRIC BORRAS
asenenrstanma

•
PER A AVUI
...a les 10: Assemblea general ordina-

ria al Sindicar de Fadrins Pintors (U.
G. T.), al seu estatge social.
...a les 10: Reunió de la secció técnica de Barcelona del Sindien Nacional de Telègrafs (U. G. Ti, al carrer de Balones, núm. 2, i Velara, número 1.
...a les 10: Assemblea general de
"cris els grups de la seccló /V del Socors Roig Internacional iS. Cl,
. a l'estatge Ce la seee16.
...a le, 1030: Conferencia dei regidor del nostre Ajuntament Antoni Oliva i Saliva, al Foment Republice de
Sants. Tema: "La minada d'Esquerra
Republicana 1 les finances a l'Ajuntament de Barcelona". L'acte sera presidit per l'alcalde, senyor Hilara Salvador.
. .a les 11: Conferencia d'Emir Rueda sobre el tema. "El nostre diari en
relació amb la resta de la prensa",
organitzada pel Partit Sindicalista al
seu errase social.
...a les 12: acte de Cipositar una corona sobre la tomba dels Martirs de
Sarria, que ofrenaren llur vida en defensa de les Ilibertars del poble el mes
de gener del 1374.
PER A

DEMA

...a les 18: Reunió de delegats 1 militara:5 de la Seceió de Paletea i Manobre del Sindicat de la Ineistria de
l'Edificació (U. G. T.), a l'estatge social.
...a les 1930: Reunió de tècnica i
enginyers d'indústries textils, del Sindica:, de Tecnics (U. G. T.), al seu
estatge social.

NOTES SOLTES
El Centre Català Re:su/anca del El,tricte IV tPau Idleslas, ail ha acordat
canviar el sea nom pel de ''Casal d'Esauerra Catalunya 1" el dit canvi per&
no significa Ter a rentar modificado
de conducta ni variació ideolegica, puix
que seguirà sobrina a la disciplina d'Estuerca Repuh'icana de Catalunya.

la Comissió d'Aiut al Combatent de
la Unió General de • Deoendonts (U.G.T.)
com unica a tots els SUS afiliats. i Pa r
als delegats sindicals. que-ticularmen
l'Acina per al Illurament del lo per tos
obligatori de l'augment darreratuent acordar re aard n herta tots eis dies. de nutre a vuit de la tarda, al seu local soAhir l metí t'atrae iloc renterrament cial. Passeir de Pi i Marcan 46, Sede Joaquint Manresa i Ventura, funda- cretaria número 2.
dor de la U. G. T.. de la primera executiva de . 1a gual forma oart sota la
S'anuncia la represa d'activitats de la
Presidencia de Garda Quejido.
Biblieteca Sociológica Contemporania
Tenia 76 anys i havia ocupat diver- amb • la reedició dels labres que, editat.
sos càrrecs directius al Sir.dicat d'Art! l'Ana 1136 , s'han esgotat. i ampliant-Ia
Grefiaues. al q ual nertannui sentare. Mi- amb les noves aportacions dels estudioitara al P. S. 0. E. si be aquests datal sos catalana al servei de les aspiracieng
rers temas. deg ut a la seva bias.. s'a- eulturals de les maese Popular!.
Ilunve una mica de les activitats
tiC)123 ì sindicals de teta la seas vida.
Havia eittat sentare un devot de Cate
En el sorteig públic del Cupó dels
lun ya i del seu esoerit alliberador.
Cccs efectuat abir sortiren premiats els
L'acte de l'enterrament tingui Ilse ahir número,: següents de totes les series:4mb
al mati. La U. G. T. hi fou re presen- 25 oessetes el S03. r arnb pessetes el!
tada per ,elements de l'Ex ec ut va Ca- 1. 103. 203, 401 603. 763, So3 i Oo3.
telunva i del Comité Nacional, ultra un
-enbre considerable de compataa i re- s entecions deis partits proletaria
La Comissió Intermunici pal ile NabarRehin els seus familiars, i especial- ra ens comunica aue 10 establertes les
sevet
oficiad; al Carrer de la Diputada.
i
Francesa
cnrnent el3 seus nets loan
entresnl. Les hoces d'oficina eón
I reli g ionaris costee s . l'exp ressió mis sinde
lo
a 12 1 de 4 a 6
cera del nostre condol,

AHIR FOU ENTERRAT JOAQUIM MANRESA, UN DELS
FUNDADORS DE LA U. G. T.

El Tribunal d'Espiona.ge Alta TraiCid de Catalunya es va reunir abans
dahir a la nit per tal de veure 1 fallar la causa procedent del Jutjat
[meció de Granollers per robatori a
me, armada. comes als l'oblea de Dos
Rius 1 La Roca, i agremió a la force pública arnb armes de foc i bombe c7e mi. Fou dictada sedencla 1
es condominio a mort a Candi Badal
lionages i Antoni Pona 1 Madrigueres:
a la pena de t.:anta anys d'iraerna•
ment en campa da reball a Zacariee
Iglealas Paz.
VARIA

Manuel Escala i Canals Salvador
Roca i Bosch, han estat deringnts per
abusar en el prou de venda de determinato articles.
— Reclamat per diversos Jutjats
ensems per usar nom que no li corres.
pon, ha antat detingut Josep Roaaleu
Fortea, conegu: lambe per Carlea
Ayala Pérez.
— Adusta Ce dedicar-se a cenes
sotivitats i enanas perilloses,
han estar, detinguts Elles Mira, Joan
Marín Egea, Llufs Ramos Ceded:lo,
Joaquim Serrano, Rosa Puig i Rovira,
Ramon Baldrich, Domènec Morales
Martínez. Zacaries Iglesias, Candi Ba del, Hermenegild Marti i Gil, Andreu
Planes 1 Ticho, Teresa Ruiz
ro, Manuel Mira j Mira, L'iris
i Albert Galicia i Boreaque.
— Finalment han estat detinev4a
per robar a l'estació del Poble Nou.
els menors Ferran Hort Adelantado,
Antara Bouza Gil i Franresc Martinea
Jordana.

'en

ASSENYALAMENTS PER A DEMA

Tribunal Popular núm. 1. — Un ju•
die per tinença ancha d'an:nes con.
tra Domènec Gonzelez. Un altre lambe per tinença n'Italia d'armes conarn
Joan Grité. Un altre judici per cola
:unció de meners contra Irene Puig.
Tribunal Popular nüm. 2. — Un juCíe; per usurpació de funciona contra
Emflia Frontans.
Tribunal d'Urgència. — Dos judicis
contra Enric Pujol i Mórase; i Juli Cruz
Serrano.

LA COMISSIO NACIONAL:
PRO-CAMPANYA D'HNERN
ELS PARTITS POLITICS 1 ORGANITZAt'O RO SINDICALS DIR!GEIEEN UNA CRUDA EN COMU. - LA SUBSCRIPCIO PRO
CAMPANYA D'HIVERN SERA TANCADA
EL 23 DE CENAR. - EL DIA 30 SE aLABRARA a TOT ESPANYA LA JORNAPA
HOMENATGE A L'EXERCIT POPULAR

Sota la presidencia del,coenissari g eneral de Guerra, Crescencid Bilbao, s'ha
reunit a Barcelona la Comissió nacional
oro Camoanva d'Hivern.
La Comissió esta formada per les Sc•
g üents persenalitats i entitats nolirinues:
Creseencid 13ilbao, laeint Reverente,
Antnni Machado. Frederica Montseny.
Marie lesJn Rodrieue (vidua de GaIdo). barrini. Unió Repubblicana. Esquerra Republicana. Dones Antifeix istes . Alianc.a Tovenívola Antifeixi,ta. Partit Comunista. C. N. T. t. G. T.,
S. R. I. , S. 1. A. , F. A. I.
En la dita reunió es done lectura de
l'acta anterier : informa Zaeirain en note
ele la Comissió Executiva (S. R. I.
s. I. A. ) sobre l'estat de la jamPan.Ya
oue acusa un entusiasme i actMtat grao
a tota la rana fins al menten( han
estat recaotats Proa de cuatre inifions
de Destetes. de les auals ia una gran
nzrt siso invertit en roben i distribalt
als treinta
Forro aprovats els seeüents acords:
Primen—Llanear un manifest pro
Camoanva d'Hiverit firmat en cornil te«
les persenalitats I entitats nolitiat:
es comsemems de la Comissió.
Segon.—Es fixa la data 33 de gener
Per temar l subscri pció pro CampanYa
Tercer.—Corn a j ornada fi de Catetatwa es fixa la data del dia lo , en que
s'efectuari la jornada homenatge a l'EPonalar: e:1 astest acte les diverse‘ comisiona nrovincials lliuraran
totes les robes existents.
/ Per últim s'acorda fer una trames/
urgent de robes ver als lluitadors del
front de Terol.

Possiblement la crisi francesa serà solucionada :eh re
Gabinet Bonnet. En aquest cas, avui sea coneguda la
llista del nou Govern. No s'ha trencat el Front Popular
LA

Els japonesos es complauen a vexar els súbdits nor d.
americans a Xina. Arnb aquest motiu ei Consolat de
Nanquín ha elevat una nota de protesta

VEDITCACIO MILITAR A CATALIINYA

GUERRA A TOTS ELS FRONTS

Al front del Centre fon volada
MI* mina facciosa, 1 assaltades leo seves posicions
Sofriren 30 baixes
Exarolt de Llevant. — Lleuger tjroteig a iota la zona d'aquesl
Ex5rcit.
Exérolt del Ce ntre. — A les set sha fel v o lar una mina prépia,
que ha ocaSionat a l'enemic mes de cinquv bailes, comprovades, als voltans del Barri del Terol (Madri,. . Aprofitant el des-.
concert que l'explosiú ha produit entre els rebels, les nostres torees s'han llançat a l'assalt de les posicions contraríes, i han
entaulat combat amb els facciosos, els quals s'han vist obligats
a reclamar reforços a Iliurs posicions del Basurero j de la Colonia
del Comercio. Aconseguits els fine proposats, les torees lleials
s'han replegat a llurs bases. •
Altres ExarcIts. — Sense noticies d'interés.

CRONICA DE

L'obra del Comité d'Educació
explicada pel seu secretar general,
Eduard Ragasol, representant

d'Acció Catalana Republicana
QUE SON

ELS CAMPS 1 EG

VALENCIA

La ferotgia deis feixistes que
s'escuden darrera un fingiment de catolicisme
e altre testimoni de com i per què els feixistes de Terol assassinaren el sacerdot
senyor buzó

—De manera aue vós coneixieu ene els yenes nacifics, amagats darrera
les persianes dels balcons. contemplaven
illest sacerdot?
amb l'alarma conseguent rase aquestes
—Des de feia alguna anys.
A.ebesta senyora. anomenada Des•de- anaricions nocturnes els produien. D'un
dels
automabils baixaren uns quan ts b o
amb
all
Fuertes,
la
i
t
a
nal
ria Cebriän
les sesees dues filies, Tomase i Adriana la casa. Poc deberes tornaren a sortir-rnesamboiNlesfcarn
2biallin Cebriän, arribi a Valencia fa
Un dels campaments del Comité d'EducaciO
cuanta dies evacuada de Terol, con- portant entre ello mossèn Louran. Put la sena conversa amb nosaltres, iaren tots en un dels cotxes i desaparegueren ràpidament Der una cantonada.
detalla
relacionats
amb
el
sauns
a
L'extraordinaria
victòria de Terol, Barcelona. Partits republicans 1 mareitan
sen vora Desidilea Cebras' acaba
de la qual els técnica anilltars xistes, senclicaLe C. N. T. i U. G. T.,
eteen mossèn Louza n i nada d'aquest la La
cera relació. L'endemä s'escampava per davant
del "Frankfurter Zeitung" han ha- varen reconeixer la necessitat de crear
gmb exclaspacions de commiseració.
la noticia del nou crim.
gut de convenir que ha estat una cosa un exerclt popular perquè naixia del
Pebre senyor! Era una bula persona, la ciutat
El cadàver del sacerdot mossèn Lou- seriosa 1 mes que seriosa insospltada, poble i regular perque tenia la neces'de sentiments caritatius, al q ual molts zän
havia
aparegut cosit .de bales... ha plantejat a la consciencia republi- sitat d'una diseiplina i d'un comandacatòlics de Terol apreciaven i respeccana un grapat de preguntes la res- ra= únic.
tieren per les sesea virtuts i la seva
A mesura que passaven a poder de
posta a les quals explicaría per que
tennfilitat.
la República, • passant de la tecnica eenemic pobles i cintas de la Reja'.
—Era el meu confessor—afe geix la
EL PLE AMPLIAT
de la defensiva a la de l'atar, podia blica, es forma un estat d'opima fasetwora Deeideria—i el de les meres
DE LA C. N. T.
.
no tan sola treure Terol de les mans vorable a l'Exerelt Popular Regular.
hiles.
faccioses, sine) deturar la tan anun- N'es una preve inequwoca sa turma()
—Sabeu si mostees Louzin figurava
UN DISCUR,S DE MARIANO R. ciada ofensiva franquista, desfer eón dura Colude a Catalunya sota la preentre els addictes al feixisme?
plans estratègics de l'enemic i oca- sidencia del senyor Lluis Companys,
—Al principi de la sublevado, si. DesVAZQUEZ
una desfeta -en el prestigi arnb la particlpacló de tots els partits
mis, Qua si Sol Tantes coses succeien
Valencia, 15. — Durant la tarda sionar-li
i sindicals sense excepciú. Les torees
militar internacional.
a Terol...!
La senyora Cebriän segueix la narra- d'ahir i el mati d'aval han arribat
Per a l'explicado d'aquestes ramas antifeixistes de Catalunya, agermanamoltes d'anees que d'eles es Geni- des indissolublement davant renernie
d& Al can de ceca des d'haver-se pro- a Valencia gran nombre de delegaduit l'alcament militar els falangistes, cions f organitzacions confederals per ven, es necessita indiscutiblement una comti, varen donar un exemple d'un>
req uetes i guàrdia cien es feren amos de assistir al Ple Ampliat de la C.N.T. personalnat politice yue ha de reunir tan. de bon sentit amb la cread() del
Es pot calcular que passen de sis- com a minina les seguents condicions; Comite. D'aquesta Manera fou posesla ciutat i comentaren a entrar a les
ble crear a Catalunya un clima ee
cases de nit i a len rätzies entre els cents el' nombre de representants (pie irrefutable fe republicana, esperit
trobats
eren
veles. els auals l'endemä
assisteixen a aquest Important arte, sacrifici demostrat a traces a aventu- guerra, :migras el sentiment popumcats pela cam i ns propers. Regnava el en el qual es tractaran normes d'o- res d'ordre Siente i politic, i tasca in- lar antimilitarkta arrelat en la tieneterror i ningú no es considerara seur, rientaciú per al pla econemic que serä tensa i continuada al costal de les ciencia dels catalans. Tot un poble
antifeetista que es dispozet a fer la
j a eue molts del, aue componien les Pa- dirigir 1 administrar pels treballa- institucions crearles amb la finalitat guerra
per a guanyar la pau gulas
de salvar la Reptiblica.
trulles eren forastero i no s'entretenien
per una sola consigna: Salvar la Rea concretar els cärrecs acusatoria abans doro.
En
els
nostres
rengles
hem
trobat
Aquest
mate
en
mig
de
gran
enpublica
i Catalunya amb un Exercit
de decidir les execucions. N'hi hacia
N'Eduascl itagessol, sots-secretart ese
preu amb una denencia o una n' elevo- tuedasme. ha iniciat les seves ses- Justicia de la Oeneralitat, secretan Popular Regular.
—¿En virtut de quina rae s'ordena
lesna perqui costes la vida a tota una sions al teatre Serrano el Ple Am- general ael t.:omite d'Educado mas.
tan a Catasunya, l'heme que complesx la instrucció pre-militar?
familia. Primer fou a les barriades obre- sitial de la C.N.T.
organitzar les reserves idd
El secretart general, Mariano R. raes be amb aquells requisits que pares on homes, dones i àdhuc infanta eren
obligats a puj ar als camions per trobar- Vázquez, ha peonuneftst un discurs rtem consiaeran com snasspensabses. nostre exercit. Per aquest motiu, el
No pretenem pas fer passar davant Comité pro Exercit Popular Regular
se convertits al tato de Peques hoc es en amb ocasió de la sessió inaugural.
amn caun munt de cadaers. Després seguí el
Ha dit que després d'un any f mig els uils del lector un restan de la vida va orgaialtzar a Catalunya,
la instruccie presacrifici de persones contieudes: metges, de guerra revolucionärla, la C. N. T. politica del nostre diputan. Fa maessa canten voluntari,
Pels
campo
d'instruccio
vare./
advocats empleats d'oficines, funciona- per primera cegada es remita emnig recent 5 prou divulgada per a insis- passar milers de joves; als centres
tir-hl novament. rero al que tus
eis pUblics, etc. A uns els mataren perd'un
cernid
nacional
de
gran
imdenstruccie
de
Barcelona
era
cui pertanyien al Front Popular i a portäncia, perquè s'hi ha de fer una creiem amb deet i estime en ¡obliga- nyada .a la joventus la instrucciäen.scmid() re presentar, a travese d'agudice
altres per q uè en nroduir - se el movirnent
I cal ier constar que tot aquzll
militar no s'havien donat Dressa a Po- revise", de tot Pesdevingut, un rema preguntes que acudiera en &meneas, litar.
sar-se 'a les ordres de les autoritats lei- de totes les aetuactons per a treure rota lactivitat que Itagasol ha porta. esforç, des del mere fina al setemoie
de l'any 1937, fou realitzat per Cataxistes. AJeshores fou quan mossèn Las- les experiencles d'aquesta Iluita 1 sr. a cap en el magnific asiorg de la crea- lunya
sense cap intervencio del DoeM sie l'Exercit de la República. Laazän. contorbat el seu änim bondades, ribar a conclusions definItivea.
vern
de la Republica.
inicie una cautelosa tasca inspirada Pels
Ha afirmat que els Sindicats, a pe- questa activitat, la seva presencia a
No podiem tolerar que les nostres
seus sentiments humanitaria. Es dirigia sar dels obstacles, de les dIfienhats, Peguerinos i ara darrerament a Teerincinalment a les dones de la sera dels insults i de les diatribes de que rol, eón l'anècdota superficial, revela- joventuts fossin portaaes al front
dora, però, del carecter dula home guerra seise una prepararle previa,
feligresia y arnefitava qualsevol concapaços de que, com. Ragasol, nonata entén les militar, ideológica i esportiva. Por
versa a l'església. i edhuc durant la sera seis isa fet objecte, eón nue
Pel
actuario en el confessionari, per pre. seguir endarant en la seca obra po- coses en sentit integral, posant toto aquesta rao els catalana värem plantejar al senyor Prieto, ministre de la
ear-los que si tenien parents o anises sitiva, al maree de la politice 1 dels la carn al foc.
Comencem, donas, la nostra entre- Defensa Nacional, la necessitat d'esta5 les files feixistes els fessin com pren- partidismes.
blir amb caracter obligatori, a teta Os
elaulfesta que hauria estat una re- vista, amb una pregunta obligada:
dre q ue Vallau de crims amb aue hor—Quina jets aconsellaren condal- pobles de la República, la in.strucuo
roritzaven els reina constituia la ne- ntable satisfacció de poder organitpre-militar. El resultat de la nostea
greció absoluta de Vesperit cristiä: que zar una assemblea conjunta de les ren a feelosie de l'Exercit Popular? mina no podia ese& negligit per un
—Aquesta pregunta fa recoraar-ine
sembrar l'espant i la mort co nom de dues organitzacions sindicals, per tal
intelligent com Indaledo
la religió católica era tant com deshon- d'entendre que solament a través de de la snuacio de la Repúolica u can- ministre
Prieto. Catalunya havia donas Perar les doctrines de Crist en utilitzar- la unitat d'ace16 d'ambdues — C.N.T.- cretameht de Catalunya durant eis xemple
amb
el Comité pro Exèrcit
primers mesas que succeiren al 19 ne
les cotn a simbol sagnant de la cruel- UG.T. — és com el
proletariat seguirà juliol, data de( la sublevació militar Popular Regular, presidit pel senyar
tat mis horrorosa.
Lluís
Companys,
president de la GeJo—continua aquista senyora—com- endavant en la sena tasca de trans- ieixiata. Naturalment, sense Exercit
neralitat de Catalunya. Calla, simprenia q ue mossèn Louzan s'exposava formad() social. Fóra quelcom de de- sense una nova organitmcie que fa- plement, dictar la disposído ministea un eran perill en realitzar aquella ge- finitiu que ara es pagues celebrar un cilites .al Govern eis mitjana oe link- rial per mtjä de la qual els joves es
nerosa tasca de captació amb la qual Ple Nacional Ampliat de les dues Sin- ta necessario, fou indispensable utilit- preparessin als Centres i als Camss
pretenia que les dones posessin la sena dicals, en el qual es tracés una li- zar les Iones improvisades, però ple- d'Instruccle i constitassin la reserva
influencia moral sobre els bornes. ara nia recta que el proTetariat pogués nes d'entusiasme i de coratge, de les del nostre exercit. Aquesta aspirada
!nitidez populars que constituiren les
l'esperance que els cenvencessin per tal seguir.
anomenades colunmes vinculades Me nostra fou una realitat, per la comd'acabar amb els assassinats.
Es refereix a la taeca de la C.S.T. partits politice i organitzacions sind:- premie del senyor ministre de Deen el 19 de Juilol, 1 diu que a lit cals. D'aquestes columnes iniciass fensa' Nacional. D'ara endavant cLs
LA DELACIO
La serwora Desideria Cebriän. amb C.N.T. li correspon la mejor pan de qualsevol observador imparcial pot fer- nostres joves aniran al front ben prela seca espontänia sinceritat baturra, l'éxit asS011t. Hem estar censurats — ne fäcilment una crítica severa, degut parats, coneixent els motlus de la
1 amb upes condicions morals
Darla indignada en recordar que els afegeix — a pesar de tot. En efecte, a la manca de tècnica militar 1 a la guerra
hi ha hagut deficiencia per part dels diversitat deis seus comandaments; i fislques inuaintorables.
seas temor, arribaren a confirmar-se.
—¿Com s'organitza i com .1221.2i07/4
Com que l'expressió del catolicisme treballadors dels Sindlcats i de les Fc- pera seria dificil trobar un republicä
conselent que no reconegués que aque- el Comité d'Educada Militar a Caés per a moltes persones una ostentació deracions, per manca de cultura
acomodaticia, falsa, no faltaren clames d'experiencia ; pene jo pregunte d. no lles columnes constituiren durant /ile- talunya?
—Molta gent ho ignora i em plau
feixistes q ue, en cometes d'acceptar els es troben majara deflelencies els sos Plante mitjä combat1u, l'única forraonarnents del sacerdot, s'apressaren a (mi no tenen el pretext de la manca ea popular que va salvar Catalunya contestar la pregunta. Lluis Companys,
que fou el president del Comite
d'ess.ser envaïda pels exercits addictes
delatar-lo, titilando de sospitós simpreparaclú en 'que es trobava el a Franco, sublevas el 19 de juliol.
pro Exerclt Popular, és avui, per disnatitzant amb els "rojos,
posició
ministerial, el president del
treballador
espanyol.
I
st avni ens
La forca de les caimanes deis nosAlgú advertí a moscón Lotizän que
a es- Comité d'Educade Militar a Cataotser els cans locals havien .anotat el hem de plànyer que la nostra eco- tres miliclans fou suficient per
p
lunya,
organisme
que substituels Pexmes
enile,
seu nom en les llistes negres, on figu- nomta no s'hage posat encara : a flor, tabnitzar un front de lluita
Comité pro Exèrcit Popular Rerayen les futures víctimes. Pere ell no no ens correspon la culpa, sine que de Catalunya, per() aquest exerdt nos- tinglt
gular.
Lluis
Companys
presideix i a
ho colgué creme. ¿Quin mal podien fer- tota ella pertany als qui en comp. tre no podia vencer l'enemic ni deturar-lo en el Moment que potencies redes de la seva autoritat ens trobem
li les autoritats que es titularen defen- tes de -prestar ajut han obstaculitzat estrangeres
aplegats
els
representants
de tots els
Mita i Alemanya —
sores del catolicisme, Del fet q ue ell sosc la noetra labor. A continuació relata ti facilitaven—
mitjans técnica que partits politics antifeixistes de Catatingues les veritables doctrines de Crist? alguns fets tentients a demostrar l'en- no tenia I, el uns
organitzacions
sindicass.
COS.S03
lunya
1
de
les
que es mes gran,
' Foti en acuestes circumstàncies quan, tenor afirmacIó.
d'exerclt completo i ellscIplInats. SI el Depenerst del Comité de Catalunya,
com a iustificació de la sena conducta.
tenim quatre Comités de Conjunt CoAquest Ple — dlu — se celebra per nostre enemic adquiría amb l'ajut
Pronunció un sermó a la catedral en el
una potencia 1 una capad- marcaLs (Barcelona, Girona, Lleida 1
cual aPellava als sentiments de Pietat tal de realitzar una obra completa tranger,
extraordinttria, ama - Tarragona), presidas pel cap militar
cristiana per tal que a Teroi cessis la no per a criticar ni per a censurar. tat combativa
Es refereix a la coHaboraele dels posava que nosaltres modifiquessiln respectiu del Centre de Reclutament,
nerpetració de. crim. cese. de continuar.
el front de combat 1 que Instrucció 1 Mobnització (C. R. M.
Sclhuc ofegarien en la seva miela obra treballadors en eliconomia, que diu radicalment
manera lenta, pera segura, El Master! ha nomenat com assessor
sagnant els fonarnents de la teoria fei- que put ésser dirigida per elle. Els d'una
transforméssim les columnes dels pri- tècnic militar el coronel Vallespir, millora de treball — agrega — han des. mera moments en un' Exercit autèn- litar d'historial republica, fin de Caxista.
ter a les nostres manas Illures, en el tic 1 poderós, capee de deturar les talunya, especialitzat en tots els progL CRIM
possible, de la politice, que res no ofensives primer 1 de portar mes tard blemes d'instrucció militar.
senvora
Cela
parlant
TO— segueix
Independentment de Vorganització
la Iniciativa de la lluita de la guerra.
brien—m'havia traslladat amb les meves te a veme amb l'economia.
Per atice es va comen çar una caen- catalana existeix el Comité Central
La guerra actual As guerra renofilies a un pis de la placa deCarlos
Castell. on vivien uns Darents. Ai6x d'a- Juelonäria. SOM optimistes t tgnim panya en favor de l'Exèrcit Popular d'Eduació Militar que presideix, per
glomerar-se les lamines en una mateixa fe en la deteria 1 cal tenle en comp- Regular, o sia en favor d'un exercit delegació del sots-secretari de l'Ecasa era molt freqüent a Terol, ja que el te que 'luxe porta aparellada la con- que ja no pagues dependre de partits xerclt de Terra, senyor Fernandez Bo ni de sindicas; d'un exercit subjecte latina, el prestigias tinent coronel Materror impulsava els Laminan a reunir- soltdaele revolucionària.
un comandament únlc, subjecte a renco. En el(Comite Central nosaltres
Acabada la intervenct6 de Väzquez a
se. com un desie d'emp arar-se rznituaun Estat Mejor Central que tingues tenias intervencia; precisament lo
ment,
abs nomenat una comissió revisora autoritat de comandament a tots els ade el delegat polltie de Catalunya en
piu la nostra interlocutora 'que en de creAencials, 1 s'In acordes que fronts de lluita; en definitiva, que els l'esmentat Comité. D'aquesta manera,
el seo domicili circumstancial sa assacomencin a lea nou del milleians de partit o d'organitzec16 cooperem en els treballa pre-militats
bentar-se que mossen Isouzän des de feia les sessions
mati fina a la una de la tarda, i des sindical esdevinguessin soldats de la a la República 1 el Comité Central,
1.1fis eisasits dies també havia anat a resempre que fa necessari, cris presta cl
República.
de
les
tres
fins
a les set.
que
sidir a la llar d'una familia ami ga
Fets concreta? La calguda de Bada- seu suport.
Es nomena mesa de ellscusstó corvivia a la mateixa placa de Castell. I
Des del mes d'octubre darrer ola
joz
1
de
Mérida,
passant
per
Talaveuna nit. precisament horco després que reeponent la presidencia a la Federa- ra de la Reina, Santa Olalla 1 Tole- treballat
intensament. d'acord amb el
el religiós va rsnminciar aquell sermó a d(' Local de Madrid; la Secretaria do, fins a les portes de Madrid; espe- Ministeri. Hem organitzat a Catalu'4a catedral , la'senvora Desideria va pre- d'Ames a la Local de Grarnenet, 1 la cialment la caiguda de Màlaga. reac- nya 9 campa i '75 centres d'instruede
senciar els preliminars d'un fet q ue en- de . Faraute a la Local de Manzanatits que va mogre Catalunya en fa- militar; 400 instructora militan haz'
cara aeui ti apenats molts veins de
.
vor del moviment ,Pro Exercit Popo - eneenyat, atnb disciplina, lan cte fer
la ses- ¿lar guiar, posat de manifest el mes la guerra als 20.000 catalans de la llealas
aixecat
Seguidgment
901
de
la
casa
on
residia
la 0
de febrer de l'any 1937 als carrera de va del 1939; més de 100 monitors es..41`13t
sacerdot s'atara:en dos automòbils, si6.

CENTRES

portius han actual diariament tenint
cura de la gimnasia militar; 59 comissaris policías han treballat en la
fundó prepla del Comissariat contribuint a se formado ideològica
soldat. Aquella ¡ilusa) de meses enrera esdeve una realitat positiva: la
nostra joventut, la reserva mes positiva de l'E/cenit, asará al front preparada en el triple aspecte militar,
lisie 1 ideològic.
—¿Quina opinió us'inereixen les lleves del 1939 1 del 40?
—Ja us ho he mig dit. La lleva del
1939 porta prop de tres meses d'inetruceló militar. S'ha habitual a ter
vida efectiva de soldat en els nostres
campa d'instrucció, al costat dels calas
militara i dels comissaris. Serà la lleva del triomf, perquè sap actuar dinciplinadament, aprofitar el terreny, esta habituada a les incomodltats i als
sacrificis de la, guerra i porta dintre la flama d'un Ideal. Abre) representa un treball extraordinari; el ministre senyor Prieto 1 el sots-seeretarl
senyor Bolados, poden estar satisfets
del resultat de l'obra realltzada, i nosaltres, els catalans, orgullosos d'haver estat els iniciadora d'aquest maviment 1 des de fa mesos uns coopcradors incansables.
Amb la lleva del 40, degut a les experiències adquirides amb l'obra la
feta, es podrä realitzar un treball perfecte d'educació militar. Serd una nova reserva per al die de deraä, garantia de la victòria de la nostra causa,
de la República 1 de Catalunya.
— Sabem que mai no heu dubtat

D'1NSTR1JCCIO

E

Exercicis militars d'atac I aprofltament de terreny
do m'aterías de poder-ho saber, tan> i xemple d'aganitzacla 1 de coratge. Es
h ¿liri a.
aquest el catai de Catalunya, 1 se—¿Com considereu la coilaboract6 guint-lo, com el segueix. assegura la
seva llitsertat com a poble 1 la de tots
de Catalunya a la guerra?
—Una necessitat per a salvar Cata- els seus fills.
Com a final de la nostra conversa,
lunya. Sense la victeria de l'Exèrcit
de la República veusfem la nostra Pä- l'amic Raga.% ens mostra alguna autría sotmesa mes cruelment que l'any pactes gráfies de l'obra del Conaite.
1714. Per aleó no ens podrà doldre mas Algunes d'acuestes fotografíes, demosque sigui Catalunya pel seu esperit tració eloqüent d'una tasca plena ded'iniciativa 1 per reportada dels seus ficacia, duta a terme per l'entusiasme
200.000 fila al front, la base fonamen- actiu d'una quants patriotas, les retal del triomf de la República damunt produim en aquesta informada. Elles
Franco 1 els seus aliats. Es una Iluita revelen prou quina seran els resultats
per la llibertat, 1 en aquestes lluites de l'obra que s'ha empres i que duu
eLs catalans sempre hem donat l'e- a terme amase defalliments el Comité
xemple davant del món d'heroleitat d'Educació Militar a Catalunya sota
I d'esperit de sacrificó Els catalans la presidencia de S. E. Lluis Comsom pacifistes 1 antimilitaristes, pe- panys.
re st la dissort ens porta a fer la
F. G
guerra, cal que sapiguem donar re-

Un Balde del general Armengaud, sobre
l'exèrcit repuldieä espanyol

Eduard Ragasol, Secretad General del Comité d'Educaci6 Militar
a Catalunya
de la victòria de la República, ¿creída,
però, que aquesta es produirà arfar?

—Tot depèn de nosaltres. Tenim un
Exercit amb disciplina j amb material
abundant, capee de gestes heroiques
com la presa de Terol, però cal ciscara perfecclonar-lo. Amb la lleva- del
39 incorporada al front, cl nostre
Exerelt millorarä, principalment per
la míantitas (le iones aptes per a completar els quadres de comandament,
en especial per les classes que ja surten preparades dels nostres campe.
Mal no he cregut en miracles. Pcr

ah tres g enerals de carrera en tot
París, is. — La "Dépéche", de Tolosa, publica un r.ou asuele del general l'exercit republice. El nombre de diviArmengaud en el cual aq uest fa un exa- sions és 'superior a AO. A pesar que a
men de la situació militar a Es panya 1 l'eximit de carrera no hi ha instrumers
del'exercit republicä. Es tracta d'un francesos. el moda] es el de Pexercit
article tecnic, i dels més importants, per francés, en la instrucció, en l'orgamtzació i en les armes.
Ira afirmacions que s'hi fan.
Diu l'articulista que l'eco de la bata
El general examina el sistema de iceTerol ressona encara al món en--lade tificacions. i diu q ue asan els republiter. "Batalla emocionant en extrem— cano prengueren Belchite es trobaren
dio—. ose farà trobar un cop mis el amb el sem piterns sistema de fortificaDrestizziós i valent soldat d'Eme/11;a en d& feta pels alemanys. Per part dels
la llegenda dels segles. Batalla èpica que re p ublicano existeixen lisies continues
ha • d'ésser examinada des del punt de de trinxeres d'infanteria, amb observavista tecnic. Els que seguien amb atend'artilleria 5 refirni per a fa ¡Marició els comunicats facciosos segurament toris
seria i artillería de reserva. Existeix simia
esperaven veure les troces republicanes tercera
darrera d'un obstacle nafugint i perseguides fins a mar. Els al- tural, laanidó,
eual cosa significa la resistences es donarais compte que les forres cia oreanitzada i la resolució de no ceveritable
formen
sa
un
republicanes
e:di:cit. En efecte. el nos/ fet de la si- dir stO pum de terreny.
dels dos exercits.
fa al ,
tuació militar a Espany a és l'existència
sos han
Que els faccio
de dos exercits. tals com Emane no l'articulista escru
ha cometa rnai. Es tracta d'un mslso i singut èxits facils. penó Que cuan han
de
eran
estil,
!li je' de soldats armats per a la guerra intentat alguna o peració
i instruits al como de batalla, una part Cona a Guadalajara. han sofert una gran
Per vencer Peltre. i el dia en que s'u- derrot.
neexin seran de aran Pes a la balança
El cronista Co creu en una gran hade l'exercit europeu. Per& sobretot, sa talla deis facciosos per trencar el front.
batalla de Terol posa d'actualitat 1 perquè diu aue els re publicans poden
Miestió de les forces republicanes i fac- amenacer el flanc dels facciosos. Segens
doses. ¿Es capee l'exercit republicä de el general Armengaud. les forces tetan.
deturar eis atacs de Franco t 00t ore- almenvs, equilibrades
landre el triomf?
"La batalla de Terol—termina dient—
L'articulista afegeix que els iraneuis- fa preguntar si els dos aliats de Frantes han atacat, perb a Malaga i al Nord co. Que tant l'han ajudat i han especuel triomf ha cstat facil ¡ en circums- lat sobre el seu triomf. es resignaran a
tancies exceocionals, que no es tornaran acce ptar els fets o si decidiran eeerm
a donar. "Els republicans—continue — aiudant-lo amb eran nombre de forres
han fet un isforc magniiic ver construir ofensives. és a dir, canons i avions en
un exércia. exposició docuient de llur eran ouantitat.”
voluntat sic triomfar.'
SQuin valor cal atribuir a l'exe" rcit
adversari? -- pregunta després — . Els
efcctius espanyols i estrangers de l'exerANDALUSIA
cit facció, no es coneixen al detall, pero
es pot calcular Otle contrita amb uns
deis
anomenats
voluntaris,
i
una
60,000
coo.000 combatents espanvols i moros.
Te poco tancs. Poca artilleria, a pesar
q ue Vartillcria és més nombrosa que la
republicana. Els otkials ¿suc posseeix són
(.) 20.000, i nossiblement tots cls
nerals de l'anticcites-eh espanyol. Dissosa de técnica i d'especialistes estrancero, als guals no sem pre escolta A
Front d'Andalusia, 15 (De l'enviat
nesar oue la deficiencia de l'exercit facciós. ercies a les ames i serveis cape- especial de Febne.) — Fins ara el prodala. augmentasensiblemen t . cls ita- cediment d'evadir -ce els soldats del
A pe- camp fardes que s'insten a les trapes
.
lians formen unitats homefzenies
sacciós te ara Ileials era el corrent de travessar
sar de 'anda.
escassa capacitat ofensiva.
"Els republicans. fa un mis' sola- peu les lisies, aprofitant els momento
ment tenien algunes milicies. Després de mejor facilitas. Pena pel que es ven,
han organitzat a la ciutat i al camp le la moral al camp faccies es en reonreDaració prernilitar obligatäria, mobi- litat moll balsa, pel que acaba de paslitzant tots els horneo de 20 a 28 anea. sar avui. Els soldats rebels arribaren
i el nombre de cembatents amb que a les nostres trinxeres amb 1111 tusen
comnta el seu exercit pot calcular-se en- I la dotada completa; alguns d'ells hatre 600 i 7 00m00. Els voluntaris estrangers' amb qué compra seran de ro a viess arrthat a portar una metralladora
ts.000. Els oficials de carrera sen pors o el forrellat d'un cand. Aish er:i el
i els altres s'han format en el curs de corrents pera mal no s'havla reglo;:st
1 1 g uerra. La eran escota d'oficials de el C25 pintorese següent: Arnb la . orValencia i les escotes especials d'Arti- presa que ffleil suposar per part
lleria i Enginyers donen cada tres medels nostres soldats, han arriba n les
?os un crescut nercentat ge d'enginyers nostres tintes del sector de Jaén un
i oficials. Forma l'Estat Mejor una. Escola Su perior de Guerra. Aquests ma- aoldat 1 un camperol del carie facciós
dres, formats massa ràpidament, "so- fent cdmodament el viatge en un mgPleixen les explicables deficiències que ate automòbil. El fet ha estas coen la seva cultura militar pectrien dol
nar-se" amb una enorme voluntat de mentat alegrement per tots els soldats
treballar. Com tots els soldats republi- i encinta del 'sectas
cans, tenen una moral molt alta i estan
Per?, no queda aquí la cosa: al cap
animats per l'ideal reptil/lid i per l'es- de pocs moments han arribat per un
nern vatriatic."
altre sector uu altre evadit, MangaFI general . Armengaud continua el seu
anide dient que els oficials ne inter- rant la präetka de portar coses 'Stas.
veneu ara en política. Examina desprès Sha presentas amb sus sac ple de tael material i les Mensas armes' dient bac 1 WIeVilITYS, COM Ull 01)3,141111 11 les
ase aauestes no són homogénies perque 'sastres torees.
nrocedeix' t de diversos llocs. Afegeix
Aquests evadits bah estat rebufl
nue les grana unitats estan organitzades atab gran afecte, 1 per tal de celebrar
segons la manera clàssica de l'exèrcit:
llur
arribada s'ha orgaaltaat una pecossos d'exercit. divisions, bri gadas 1
reserves generals d'artilleria i de tancs. rno. testa.

Ara ja es passen soldats en
cotxe de luxe

Tot muntant les tendes dele campaments del Comité
aixO no ens podem reflar de res que
no sigui el nostre treball orientat per
l'ideal de la República 1 de Catalunya.
Guanyarem la guerra perquè tincirem
un Exercit mes disciplinat, amb tacs
homes, mes material t millor comandament, que l'exerclt de Franco. La
reraguarda enemiga, habituada a les
vIctdrles fäcils. no podrá aguantar la
desmoralització fatal per la pèrdua
Terol, 1 per abre una nova detenta del
nostre Exercit, semblant a la de Terol, podria tusen la victòria definitiva.
Quan sera? No ho sé, 1 si tingue...5 el

