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AHIR A LA GENERALITAT

comissió inteUn vaixell anglès atacat Una
grada per represener un submarí pirata tants dels diaris que-

Paraules i Jets

REFLEXOS DE LA GUERRA

propòsit del missatge
de Roosevelt

Amb l'espai de temps que hi ha end'anar diles

tre quince dies hem hagut
mesa dels que defensen la RePara, genes.
brc la negació de teta ilibertat. Heno vegades de Barcelona a Valencia.
1 pública i després d'un any i
Recordo perfectament que aquet
sobre
l'apodria
astreure's
escrivint
El missatgc de Rousevelz, sobre les
mateix viatge, abans de la guerra, feia
mig de mancaments a totes les El ministre de Defensa Nacional has
democrecies que no pedrero morir 1 proximació de l'esclavatge a la aval- un afecte fantestic en els esperas que
de
la
seu
allunyament
dig:mató
i
del
c1-!
que adhuc mata:caen en ea paises on
ileis que imposen la eivilització i rebut un telegrama del Governador
o menys s'han deixat seduir pels
vil de Castelló datat en aquella capiactualmcnt existeuven regints dicta- nitat humana, la qual es basa sorde mes
beneficis IfrIcs i sentimentals sorgits
el dret de gents, els enemics de tal el día 19, a les 21 hores, que diu
torials, ha produit una impressió molt aquesta gran conquesta dels poblcs dig- d'aquest
centre de cultures transcenla llibertat continuen enfangant- el següent:
mes gran del que donen a entendre nes d'ésser consideras cetlitzats, que dentals que As la Mediterranfa. Hora
la lltbertat, pera crciem que, mal"La Comissaria general de Fronteres
els
comentara deis diaris. Estela con- es
se en el erijo per veure si aeon- i Porta
arribava
a
Valencia, 1 per poc obserm'oficia que avui s Isa presenvermuts que Roosevelt ha estat ass bon grat Vestat d'idiotesa en que els dos vador que fas i per poc decantat que
begueixen d'aquesta manera afe- tat el capitä del vaxell anglas "Clonprofeta I que ele único remnts pose- bandits d'Italia t d'Alemanya voten te- es trobes a cavalcar damunt qualseque
blir els qui han fet jurament de Jara", participant que a l'altura de Saamb la malo...sació nir els dos pobles, aquests, primer
Iniciant lee gestione acordades en Dies de conciliar
a les bes- vol element aeri de la fantasea, pei sobre les tretze hores 1 trenta
tornen tumbé on han des- tanga, hocen Jet justicia
salvar Europa de la barbàrie. gunt
una reunió que van celebrar dilluns moderna
poca
diaria
que dal assegurar que havia passat pel
times
publicadas
en
els
minuts, a unes deu milles de la costa,
mol' de los del món i que esteva diepassat els representants del diaria que aparegut. Creiem que no val la pena hom els permet Regir.
Tasca tanmateix inútil. En aquella l'ha agreda un submari. que 11 ha Ilan-comentar
les
idioteses
que
ele
Gayda
es publiquen a Barcelona 1 el Comise
El prendent americe ha parlat mil posas a fer vots de clausura dintre el
eat un torpede, resultant, afortunada
als quals el simple enunciat del turnt, sense novetat.
de la Indústria de la Punces diària, els Coppoia i Meravigha han escrzt en be 1 ha fet una bona predicció del fu- recinte d'aquest país meravellós que,
va visitar ahir a la tarda el President la premia italiana i moto encara el tur. Pero no obstant hi ha alguna co- immutable a tot esdeveniment, olerla
greu problema que plantejava la El dit capitä interessa que es doni
de la Generalitat per tal de fer-li 111u- que Goebels ha fet escriurc en la prem- sa a observar. La primera es lógica t el mal« sol, el millor blau de mar,
al seu Consolat avui matees,
sublevació dels militars ela va de- comete
rament dalo acords presos en la reunió sa aienzanya. : Mussolini, els masilla: si en l'interés de /a pau, les els monumento mes daurats i les mes
puix que desitja que el seu mas conecomentada. El senyor Abril, president MAS gratis estafadors que ha conegut damccrecies han de tornar alla d'on excellents olors, perfectament escalocidir a defensar-se, la persistencia gui, a poder cecee aquesta mateixa nit.
del Comité. va fer les presentacion.s, la histeria, han estat .sorpresos per les han desaparegut, ¿per que els paises nades, de la vinya, Folivera i el taen la traició i el crim no acoto- el fet.
paraules del president nord-americe, t que Unan la sort de no hacer coneqat ronger.
ensems que el Iliurarnent dels acorde.
el seu pree. ho participo a
Atenent
seguirà altra cosa que augmentar 'comentada a u cera at."
Abans d'acornladar els visltants, el es leal comprendi e qv.c hagin procu- mai la vergonya d'una dictadura, roSi liricament el trajecte Barcelonarat reaccionar, maigrat que cls peales manen indiferents darant els esloreos valencia donava aquest resultat, hem
president
de
la
Generalitat
va
aproles seres energies per tal de no
• ••
llalla i alemany no slagin assaocatat heroics dels pobles que rolen rttaan- de convenir que geogràficamen t , •hisCitar
la
circumstancia
de
trobar-se
redel
valva
capità
deixar-se atropellar, baldament Londres. 20. — El
units els representante de la totalltat del missatge de la Casa Blanca. Perú dre en el mateix grau de alc a nzaste i tóricament i econòmicament donava
anglas "Conclare" comunica radietelesemblants efectes sanejats. Els nostres
aquest noble propòsit comporti el graficament
dels portantveus de l'antifeixisme per no hi ha res nun cande que veure ets apartar tata amenace: contra ilur
que a la una i mitja d'aa recordar-los una cegada mes la ne- protituits de la premsa dele dos pasas bertat? Deixem de banda aires frisios sistemes orografics. Guabas, de costes,
sacrifici de la pròpia vida. Sola- questa tarda, quan el vaixell es trobalecvaler
ter
creare
als
seus
escassos
si
ras
d'Espanya.
cessitat
que
sigui
mantinauda
una
eseren la cosa mes mesurada i Inés comexemples
i
observent
ment el feixista vergonyant de la va a l'altura de Sagunt (Espanya) i
treta 1 indestructible collaboració en- toro que les democràcies eón conträLIns generals sense honor es rabel- pleta. S'unia remeció i la pedagogia.
a una distancia de 10 milles de la cestre tots ele que Maten per la Repú- ries al progres, i que el mes almeas len contra un Govern demoerátic, sor- August i Trajes, els sarrains 1a artisreraguarda, el traidor a sou de la ta, un submari "desconegut" li ha enblica.
sea naturalment els règims basats so- tit del sujragi popular, i traben tot l'a- tes románico, gòtics i del Ranaixelució, pot pensar i obrar d'una gegat un torpede. sense tocar-lo.—Fahi eren tole presents, excitant
jut de part dels governs "totalitaris''; ment
altra manera; solament el covard bra.
la capacitat de badoqueria del turista.
1 el Govern aminagat per la rebellió De
l'Are
de Bario passant per tot Tari el deseastat poden posar al damilitar, i a/ voltant del qua/ ¡si ha tot ragona, el castell de Tomara. la. Llotja.
LA FACCIO A ESPAN YA
el poble, no p9t adquirir a necessari de Tortosa, resglésia barroca de Viyant de la causa d'un poblé que
per dominar ltt rebelase en da piases natas, Penyascola. Sagunt, el gran nodefensa la sera llibertat altres
dcznacratics que, no obstant, hauricn
valencia... Les fabriques barcelointeressos que els que directament
de sentir el deure de posar-se imm- cl)
fines, els boscos de l'Ordal, les vinyes
cimtament al seu costal.
es relacionen amb aquest deure,
del
Baix Penedès, l'avellana de la
1 ales/lores. ¿cono facilitar el mande Reus. l'olivera de Tortasa
primordial per a tota societat huteniment, Mt1 3 encara que el ratera de comarca
i
ein
seus arrossars, I després l'immens
la Democr.....a, si mea-re es dan:
mana, de defensar els principia
tarongerar
del País de Valencia, acabula als scus eneznics, ham abandona
que constitueixen la raó de la seva
bay a per introduir a Venim de l'esels seus defensora?
la sensació de trobar-se en
existència.
Heus aci cf punt gres de la qüestió. pectador
un pata de carn perfumada, respiparlen
noolt
democràtics
pasos
Els
rant aires insuperables emnig un reEs aquest propósit increbantaechten poc, mentre que els clectadors, gim de vida que semblava haver queble dels pobles d'Iberia que exasconeixent la febiesa mora/ — 1 no pas dat al marga de les grane catàstrofes
material — deis albas, si be parlen, nacionals esdevingudes a les societats
pera el feixisine espanyol i eis
tambo actuen, com ho demostra la que s'havien anat passant el poder
sets còmplices. Es davant del mur
violaste', deis tractats per part del III damunt del nostre sal. Vida. potser,
menta de l'administració de l'Estas. Reich
DISCORDIES NACIONALISTES
de la nostra voluntat, on s'estavei la guerra mussoliniana a Etto- un xic anacrónica, que mereixis epi"The Times'', de Londres, publicara Ajuden els feixistes a aconseguir car- pia primer, i la d'Espanya desistes.
tete durs per part dels ultra-Progrese
l'en els seus tèrbols propòsits, els
el 14 dels corrents un anide titulat nees burocràtics, del que es ressenpaclisme
es, sens dubte, una de
El
del moment, pene que ja estava
seas interesaos bastarda, la seva
"La facció a Espanya", en el qual du ten enormement els requetee, els quals tes grans virtuts dels paisos democra- sistes
I si no ja en parlarem amb el
el que seguebc sobre les divisions exis- temen que en tornar del front es tro- tice i el temor de la guerra ha influen- be.
rabia, que el feixisme s'ha llançat
bin les mea- places en poder dels fea ciat més que res en Uur politica; gerd temps. Vida de país mediterrani. una
tente al camp franquista:
aquests darrers dies a la mesquina
aisles, cosa que motiva continuas i crcieni que en materia de coneixe- mica toc,aboires, malintencionat 1
sense maulee amb idees estètiques
empresa de fer pagar a la rera"Es tràgic que desluce de divuit acalorades discussions. El fet que a ments psicológico, els dirigents de les premies, mala ganes de treballar i de
meses de Mata a Espanya hi hagi primen de desembre es formes un nacions democràtiques no n'estan gat- ben menjar 1 bon heure. Fenicia, Greguarda republicana la seva por
Consell
Nacional
Falangista,
compost
encara dissensions a les quals
re forts. Ja ho hect dtt catres vegades cia, Roma, és a da- Mediterranial
ereixent i la seva impotencia. Es
ment la guerra impedeix d'expressar- de cinquanta membres destacats del en aquestes collarines: tant Mussolini paisos 1 mar que han donat els artapartit, que descobriren aquell com
Al Centre Catalanista Repu- se en forma mes violenta.
pensa que unes dotzenes més de
com Hitler, ma/grat Icen blatIctes de- tes, els Illinois, els politice i els moNo són gaire menys conegudes las paz per "donar una forma mes per- claradons, tenen veritablement por d'u- ras més considerables de totes les
víctimes innocents, de dones i inblicà de Terrassa
discòrdies ne les filea de Franco. Des mancos a l'estructura politice de
els dos epoques.
fanta i no combatents destroçata
d'un extrem a l'altre del territori na- l'Espanya nacionalista", es una prova na guerra seriosa, sigui porqué
el primer, saBé. Per qué usens el temps passat?
cionalista predominen dos uniformes: que els temors dels requetes ne man- dictadors, i especialment
per la metralla deis aviadora aleben prou be que una guerra declarada S E5 que aquest viatge, es que els deles =Oses caqui i boines verindles quen de fonament.
manys i italians ii permetran
una
revolució
que
a
mente
que componen els seus penoel
sena/
La
influencia
til'Esgles
donaria
i
a
no
AS
tan
dels requetes, i el blau mara amb borde tot Ilur regim, o carnes. han sofert algun canvi prou
d'aeonseguir aneo que ni el 19 de
les vermelles, penjant de les boinas gran com els mi, egandistes naciona- s'erli la cateustrote
són
la essenclal que justifiqui el que en pardiners,
que
de
be
per
manca
listes
desitjarien
que
es
creiés.
Em
dels falangistes. Aquests dos grups,
juliol del 1936 ni en totes les alverb
per be que oficialment estiguin units cridä l'atendí) la poca afluencia de prinzera arma necessario per a una lar-ne es faci Os d'un temps de
tres dades va poder aconseguir.
pretera?
en un sol parat per a guanyar la gent a les esglésies ¡ les catedrals de guerra.
nacionalista. Pere, la buroL'única manera d'imposar-se als dieEntenem-nos. Tot es al seu lloc.
guerra i iligats pel seu odi comú al lEspanya
No es vol convencer de l'exemple
la "ma- Tot el mes important almen y s. Cada
Govern parlamentara defensen idees cracia ecleslästica ha tornat a florir taders és "la duresa" i no pas
Tal cont lluvia estas aininc,as, itaaas- inflexiblement oposades.
després de sis anys de dubtosa force. nyagueria". Els resultats serien molt vegada que feu el trajecte hi trobeu
que li ha donat Madrid, ni del
a'anir es traslladaren a Terasaa, per
• a•
diferents i el "prestigi" d'aquests ben- notes amantes cases de menys per
El parta, dit "requeté", organitzat
que li mostren a cada instant les
tai de visitar el Centre CatalanLaa en 1830 per recolzar "don Carlos",
efectes d'un bombardeig. Pece abre,
Donada la tendencia francament dito que exploten els pobles
tropes de la República; foll d'ira
Republica d'aquella ciutat 1 tenis una pretendent al tron espanyol, s'ha concauria junt amb llurs obres que actual- per les seves causes fisiques, es igual.
reunio amb el Cansen Comarcal del veritt, amb l'ajut del clergat i de conservadora de "The Times", es
Es la seca conseqüència immediata la
i d'impotència, persisteix en una
tremolen.
ment
ja
Valles Occidental, els senyors latas
en una poderosa force gic suposar que el seu corresponsal a
Cal canviar de mitades, a1trament Que Pesa en definitiva i la que, vulconducta que horroritza el món i
Nicolau d'Olwer, president a'A. C. R.; l'aristocracia,
política que advoca pel que a Eapa- la zona facciosa ha vist la realitat tota els discursos i els bona propósito gues que no, ens fa parlar en passat.
doctor Pere Basca Gimpera, conseller nya es conde: amb el nom de tradique per a nosaltres no constidel tot inútils.
Perque aquen confunt de coses bede Justicia de la Generalitat; el di- monalisme, pera en tealitat no es n1 nua i sense exageracions, i que, si per 367/
L'heroic poble espanvot ha donat un lles i perfectes en tots els sentits imatueix — enmig del dolor que ens
putat a (aorta i sets-secretan de Jus- mes ni mensa que el retomo al sistema ces, ha atenuat les veritables propor- hon
en
recetó
Per
la
defensa
exem
ple
comptava amb un compleginables
causa tanta maldat —sinó un esticia, Eduard Ragazol, i els altres feudal. Amb aquesta manera de pen- cione dele contactes interiors de la cJe /co civilització t de la democracia. ment: l'element
misil, el personatge.
—
membres del Consen Executiu del Par- sar consideren els falangistes ccm una
timul per a seguir lluitant i una
zona
rebel.
J.
TORRES
1
CAPRARA
Era
aquest
personatge divers, inta, Ramon Peypoch, Rafel Traje i Mar- organització radical i perillosa.
fermança mis per a una decisiva
quiet, viu 1 seriós. campió del treball
ca j Francesa Salvat. Acompanyava
1 de la taula de burro, que era fenici
ELS GRANS TERRATINENTS
tumbe eis visitaras el representant
victòria, alimentada amb la feren el negad, grec en la politese esd'A. C. R. al Corren d'Agriculsura,
He sentit dir als requetes que el
mesa del nostre idea/ i pastada
PRESONERS
CANVI
DE
piritual 1 en l'emoció, roma en ForJoan Cid i Mulet.
camperol s'ha de quedar a la terra on
amb la sang del sacrifici.
ganització 1 en l'empenta. del RenalDesprés de reunir-se amb els diri- ha nascut, que la seva felicitas no
xement en el liberalisme 1 en la desgente del Centre i amb una nodrida re- esteva en l'educació, sima en la seguAquesta sang, però, no pot
preocupació fllosófico-religios a. I és
presentació de les entitats d'A. C. R. a reta t que el gran terratinent podía
aquest el que ha canviat, cera nosaléreer malgastada, ni servir, en la
fuman, Ssbaaiell, Pins del Valle, donar-li. Un lider falangista, comentres mateixos, en un aspecte doloreRubí i osares poblacions de la comar- tant aquestes observadoras, denegó
seva immaculada puresa, de mosissim, que sembla dolorosissim, si be
ca, els representants del Consell Exe- einfaticament amb el cap: "—Aixi
neda de canvi per a càndides enen realitat 1 davant el volum de la
cutiu foren ob.sequiats amb un sopar parlen—digué—. Pene quan acabi la
guerra no n'és tant cono secó.
teses. L'hem de tenlr present sem- El nombre de morís ocasionace psi al Restaurant Tesrassa. A la seriada guerra no hi haurä grans terratitraslladaren al local social del Cen- tiente" Al cainp nacionalista hi ha
Esta a la membria de tothom la
pre que ens trobem enfront dels bombardeig efectuat sobre Barcelona es
tre Catalanista Republicia on els escontada en que tomaren els que Maressentiment fort, actualment notraidora i les seres fellonies. Que, el día 19, es de cent trenta-vuit 1 el perase un gran nombre de socia. A la un
taren a la guerra europea. Sen van
rae expressat en veu baixa, pel fet
anar essent "gentlemen' i van torla generositat del nostre ideal no de ferite, aproximadament, de dos- sala d'actes tingué lloc una reunió. que es vegi i es parli tant dels hornee
nar primitius. Nosaltres canelxicen un
eLs discursas el president del de grans riqueses i noble nabtenea. A la
ens faci oblidadissos; que tinguem cents.
enginyer francés que vivia a BarceCentre, senyor Rossend Rolg. el qual Freqüentment s'expressen dubtes sopresenta eis visitante i els agraí llur bre els seus =tisis. Es conta la hislona, que s'afaitava cada día, anava
present tothora aquesta sang davisita.
A
continuació
Eduard
Rapaza
a missa de dotze, era respectuós amb
teria
d'un
gran
terratinent
del
sud
vant la canalla que s'arrecera en
parlá de la posició del-5 partías repu- d'Espanya, el qual, desobeint les reles senyores i donava un gran marge
la nostra generositat per amagar
blicans en l'actual moment de la guer- gles establertes, exporta en secret oli
de temps en les caves lectores als
ra 1 exposà quina es. al seu entendre, d'oliva, necessari al país, per la fronuns mòbils que no poden quedar
Des de feia dies havien estat en- Odriozola (Jodo). Eguia Sagardtay poetes mes quintaessenciats. Quan va
l'obligada dels catalanistes. El doc- tera portuguesa, i es guardó el canvi tataades unes negociacions a fobjecte (Victoriano). Fernández 011oqulegul tornar de la guerra era descregut,
sense astig, perquè si hi quedestor Bosch Gimpera salude. tambo els estranger.
de canviar uns presoners capturats (Joaquín), Fernändez Hurtado (PM), deia paraules gala:lides i Ilegia diaris
amic,s que es trobaven presenta i glossin, si entres encara que fos inEls requetes san inflexibles en la als facciosos per altres tants que els Fuego Fanjul (Ramón), Frutos Or- pornogräfics a tot drap.
Madrid, 20. — Un redactar de "C. sa taguas dels grans temes actuals de seca actitud envers els presoners re- rebele lomeen fet a. l'Exèrcit de la /011a Gorroftogoitia Sans
Aquesta cosa dansensibilitat, que no
conscientment en els nostres pro- N. T." ha obtingut una entrevista la politica i la guerra. Tant els mots publicans, reclamant que sets empri República.
afecta únicament el combatent, pes(José). Guate Muruke (Andrés).
pokits que hi quedessin, aixe vol- amb alguns diputats anglesos, després del cmaseller de Justicia, cono els del en la construcció cle carreteras 1 seas
que els tentacles de la guerra totaliA aquest objecte hateen estat trassenyor Regase] fosen molt aplaudiLs obligi a restaurar els ponis 1 les ciu- lladats a una ciutat propera a la ELS FACCIOSOS QUE VAN SORTIR [Mira xuclen els que n'aten i els que
bombardeig de Barcelona.
dria dir datant dels nostres mar-- delReferint-se
a aquesta cr 1 mi na 1 per la concurrencia.
Alba Alvarez (Francisco), Airaba salo miren, es la. cosa que insensibletats. Els falangistes, al centrara insis- frontera els 41 presoners facciosos que
tira que no sorn prou dignes i que agressió, el mej or Milder ha dlt:
Per últ1m, el president del Partit, teixen en que han de fer-se esforços havien de possIbiliter que diversos Ilse Pérez (Antonio). Atea Labra (Ri- ment ha anat transformant el total
indica cmb mots per captar l'enemic al punt de vista caps 1 oficials basca (alguns d'elle cardo). Galduch Ejido (Manuel), Cal- d'aquell panorama 'levanta El que en
no sentim per la sang vessada —El fet no té quallficalu prou dur. Lluis Nicolau d'Olwer
seus autors manquen de senslba concisas, plens de transcendeeiia, la feixism. Quan nigua Santander 1 les condemnats a mort) sortissin del ter- vo Garata Tejero (José), Capdevila la superficie és com abans. en el seu
l'afecció que li devem, ni, pels Eis
litat humana. No poden amagar llur responsabilitat d'aquesta hora i la mis- carreteres estaven plenes de presoners ritori sotmès als rebels i vinguessin Gorrindo (Antonio), Coluvi Chanes interior ha sofert un trasbals que reque la vessaren, aquella veneració rencor als que trebalien. He compro- sió que pertoca a Acció Catalana Re- agafats per les torees de Franco, vais a reunir-se anal els seus germans (Ramón), Cuadrado Sánchez (Angel), percuteac en toca els nervis de Forpublicana. Féu una aguda critica de saber que a milers d'aquests presoners que al costat nostre continuen Ilui- Delgado Aleonada Diez de ganieme natural.
a la qual els fa creditors llur sa- vat que la immensa majoria d'aquesta les
teorice confusionàries que pretenen seas hateen donat uniformes feixts- tant per la República.
bombardeigs sempre eón damunt barUlzurrun Arana (Ramón). Feljeo BoJa en el terreny de l'extraordinari,
crifici.
substituir
la politice dels partlts per tes ¡ se'ls havia enrolat a les files de
hades obreras, de gent pobre 1 en
Ahir al migdia, realitzats finalment lados (Antonio). Figueras Flesvaras volem justificar alió que detesto fa un
1 acaba amb mote Franco. Es versemblant la hipòtesi que teas els tràmits preparatorls, van sor- (José), García Atareen (Rafael), Gar- moment relatiu a la no massa grave' Refennem davant del crim la llocs humils 1 sense cap significad(' la dels sindícate.
per
la
victoria
final,
fruit
Llancen la mort a fi de des- d'esperança
els falangistes desitgen augmentar la tir alhora de la Peninsula 1 entrat a ete Sonena (Ricardo). Gómez Gon- tat d'aquest trastorn.
nostra fe i posem per un moment militar.
troyer les llars 1 les termites dels que de refiere de toas, per?) sobretot deis seva formo davant dels requetes. Vate France pels dos extreme dele Pire- zález (Francisco). González González
Creiem que la insensibilitat es un
sordina a la nostra generositat, pensen en llur treball.
catalana. a per tant, dele catalanistes 1 discutir el fet amb un lider requeté neus uns hornee que en aquella mo- (Francisco). Herrero Martinez (Ale- fenomen
imprescindible que en el ces
dels partas que els representen. Rico- de Salamanca, el qual aixeca els bra- ments deixaven d'ésser presoners.
El diputat Griffiths ha dit:
jandro), Iglesias Mas (Carlos), Latan de poder ésser transformat en mateperquè aquesta és rúnica manera
lau d'Olwer fou molt felicitat pela as- ços horroritzat 1 em digué que, mentre
alguna
cosa
que
hem
vist
—També
del
Rio
(Pedro).
Lozano
López
(PeLa
relació
dels
ciutadans
bascs
que
ria sólida I que fas posat en venda
que podem ter-nos témer deis cri- ens ha commogut. El poble espanyol sistents.
la lleialtat del requeté és inqüestio- per aquest canvi recobraren la lliber- dro). MInguew Enriguez de S. (José),
bars el recomanarient a grane dominals que arterament ens assas- té Cortamente de roca, Encara que els Una representació d'Eequerra Repu- nable, la meitat dels falangistes no tat 1 que sin esperats aviat a Barca. Molina Pérez (José), Muñoz Lázaro aLs
sis. Quan esposseeix de debe. QUIIII
avions han causat les mes importante blicana de Catalunya, .presidida per són mes que roles. Afegi, indignat, que lona, es la segUent:
(Carlos), Nogueruela Keon (Eleute- l'heme ja esta en aquell punt que ara
sinen.
destroces la moral deis veías, l'espe- Samuel Morera, ex-alcalde pogalar de al Nord molts falanglstes teten la sario), Pacheco Morán (José), Parramo mes que mal sen pot die a prora tip
ELS BASCS ALLIBERATS
rit de conformitat i resignació que la ciutat, amista a aquest reunió 1 ea- lutació del Front Popular 1 parlaven
Diez (Remen), Paz Rodrignez (José), bomba, aleshores va be. Senas posArana Basaba (Gabriel), Alonso Peñaranda Ortega (Jacinto). Pérez seir-la
nan demostrat la gent, la serenItat I luda els visitante en nom del SAU dels seus germans de Barcelona.
es passa molt malament I per

es publiquen a Barcelona va visitar ei
senyor Companys

El "Tintes", de Londres,
parla de la profunda divisió i de l'odi inconciliable que existeix entre
talangistes 1 requetks

Visita del Conseli
Executiu d'Accaí Cata.ana Repubiicana

El balanç del crim del
dia 19 contra Barcelona

138 morts
¡200 ferits

Mil., a quarts de dolze del mati, van passer la frontera, per Port-Bou, 41 presoners facciosos

mateixa hora, per Irún, passave a
a França . 41 oficiala buco:

El que en (bien els

diputas anglesos

LA "CITY" NO CONCEDEIX
CAP CREDIT AL GOVERN
ITALIA

Roma, 20. — Al cerdee ben informata es declara, fent referencia als
rumors circulats a l'ensanger sobre
un suposat Cree o emprèstit que seria concedit per Inglaterra a Falla,
que estan mancas de fonament —
Fabra.

LA CANDIDATURA DEL NEGUS CIRCULA COM A CANDIDAT AL PREMI NOBEL
Estora/in. an. -- Per a l'adjudic
el traxim Premi Nobel de la Pau
circula la candidatura del Ne gus i la de
l'alcalde suec Lindhagen.
Sembla que molts diputats es manifesten favorables a la concessió del Pre
-i,
al Ne gus. — Fabra.

la fortalesa d'espera dels perludicats
han causa en nasa:tres venable admiració.
El diputat Doblete ha afegít:
—Per tot el que he vist amb motiu
d'aquests bombardease ha quedat de.
mostrat que 56n paderasisSmes i lustificades totes les raons per tal dar.
tibor a l'antalació d'aquesta vergonya
que es coneix al alón per la "n0 in.
tervenció" 1 la necessitat de restabite les flete internacionals. perquè el
Govern de la República espanyola pugui defensar la seva terra envaYda.
Jo — ha continuat dient—, que amb
/muceta m la quarta vegada que ne
;angla a Eananya. m'he quedat meravellat del amarce que observo després de tres meses d'al:Anda a les
costras indústrice de guerra. Es una
cosa fantestica l'adaptació d'un Personal a tan diferents tasques de leas
que habitualment es dedicava. 1 la
improvisado!) portada a cap a lea fa.
brames no té precedent.

partit.
A continuació es reunl ei Consell
Executiu amb la Comarcal del Valles
Occidental. Foren tractaLs atece de
gran traeres per al Partit, entre els
quals problemes municipals i 'eLs
Ile premsa meresqueren una especial
atenctó dels aseistence. A dos guara%
de dues s'acaba la reunió. enmig d'un
gran entusiasme, i els visitants tornaren a Barcelona.
Entre els asalstents a l'acte, recordem els senyors Rcesend Rete, president del Centre Catalanista Republica
de Terrasse: Garriga. Ribera i Montfort , consellers de l'AJuntament d'aquella chala; 011art. director del portada. "Democracia": Sonares i Osoralee eonsellers irein la pele de Sebe
(l ela Feliu Praia d e le M'a ltive d'A
n. R de Rebedela Ferrer. Re ssatent I
Ursul. de Ruta: Jean Corradelle s . de
Phes del Valles. 1 mena altres x0CiA i
delegats d'entitats del Parta, a la Comarca del Valles Occidental.

AJUT ALEMANY
El general Franco ha fet esforços
persistente per a unir falangistas i
requetés. El primer d'abril uní les
dues !accione mitjançant un decret
en el qual declarase que havien de
fusionar-se en un de sol els uniformes i símbolo d'ambdós partas. Malgrat això, continuen florint Individualment les boines roges 1 les blau
mara cada partit conserva la seca
bandera 1 el seu Mime nacional, 1
l'octubre passat, sense anar més Mima
les hostilitats s'aguditzaren fins al
punt que esclataren combate als carrers de Saragossa.
Els 10.000 alemanys que es troben
a Espahya, a part dels que actuen cola
a pilote d'aviad& són operadors
i telegrafie, tracen les carreteres, controlen els proveïments «ragua
treballen com a enginyers de aants,
dirigeixen els ferrocarrils estan representata en quasi iota els departa-

Diez (José), Andoneg1 Arrazola (Martin). Antofianzas Agote (Justo), Alojo.
so Martín (Victoriano), Azpiritxaga
Murua (Ricardo). Arjanaute Larrea
(Miguel). Barriola Irigoven (Euse.
Mol, Bilbao Agirre. Bilbao Arnaute
(José Antonio), Berecibar Ercilla
(Juan). Gacigalupe Ontoranz (Sabino). Suruco Vázquez (Sandallol,
Blanco González cerrarte
oDomingo); Karte Ayestarän (Antonio). Cuesta Cuesta (Agustin). Cuevas Sanz (José). Can.seco Fernandez
(Nicolás), Casado Rodriguez (Antonio). Chaella Banano (Vicente), Carabina Aldekoa (Manuel). Canal Gor.
do ( Pedro/ . Cortalarene Uranga (Jo.
se Marta). Chanartegul Go anaga (Estaban). De/aedo Pacer, (Eduardo).
Floran (airall (Juan). Espinosa Saearditv alean). Erse st) Alblzu (Vieantel. Fchevarrfa Pnger e a (Juana
Fehegoven Echeverría (remando),
Estornes Laxa (José). Echevarria
Eguzquiaguirre (Agustín), Elosegui

Buendia (José), Pérez Porro (Fernando). Quintana Morquecho (José). Renecio Mungula (Luis). Rife Goicelea
(Luls). Rasas Garrido (Francisco),
Reselló Peclmän (Cri stóbal). Salazar
Mareos (Ramón). Santiago Antón
(Valentin), Sartaritie M g de Menda.
za (Luis). Setura Estéreo (Manuel),
Villalón Petaz (Santos). Vizeent1 Martillee (Julio).

Robatori al Museu Carnavalet
París, 2(1. — La penda porta a cap
cartee gestions per a detente l'autor
del robatori d'una patita tela de 18
per38, representant. "Mercuri legan se les sandalies", I procedent dels estada Delacroix.
La tela en risestió ha estat robada
del museu Caniavalet, 1 és un fragment de les decoracions del saló dlier
cules, de l'antic palau municipal de
Para, destruït per un incendi en 1871.

abaa, ara que som al ball. heno de
desitjar a la nostra gent que la insensibllitat presialeixj els seus actes,
almenys pel que fa al moment Despres, si encara hi sons, ja hi tornarem.
Es precis. Varern pasear per Sagunt
un Minut desistes d'ésser bombardejat. Eis avions ja havien girat cua.
La gent santa de casa com auell cita
en surt despees d'un xitfec. Värem
estar a Castelló de la Plana &trena
un bombardeig. La gema mil mes qul
menee, parlera del programa del cinema. A Valencia ni apaguen ela
llums. Un die. a Barcelona, en plena
tarda, s'obten uns treta al cerner d'Aribau; rdrigú no va apresar el pas.
No va sortir cap portera ni es Va
obrir cap baleó per a veure que passaya,
A lmete sensació de paceivitat di(Passe a la pagina 3).
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Terol, ciutat feudal
L'acer d'avanç tramita/ de l'Exerat Popular, a mA3 de l'especie de rietala guerrera, entribuels a fomentar d coneixement del que era la vida
ea la mejor part de les poblacions
apanyoles, explicant a crits com
euset posible una sublevacia feixista
nostra terra.
als peleles d'Espanya ja de lluny
denote n el que ton: velen un munt
de cases rbnegues, estretes, en pèssimes condicione htgleniques, 1 al mis,
danin ent . orgullosa. magnifica. la silueta de l'esglesits, simbol de desmonta
ea sagrat. En altres, con) per can
l'esaiesia i el disten, o
a AlCaltri1,
•a
sigui feudalisme, miserin. supersticid
i ignorancia. En tot atea ha despee pst el simhol de l'Edat Mitjana, que
pesibilitä la seva fundanõ i dnmini,
que eemblava "per in aeternum".
Ara tenim un altre cae ben tiple:
Teme la chato dels Amante, ha talen
1 poder de les tropes de la República.
lls cut reconquerida per les nostres
capes. pera l'espera repulsara de IIIbertet encara no hl haria penetrat.
Tema continuava sota la Reeniblin
essent la clutat feuda l. dominada per
:erratinent, sneceaeor directe del aeusar del Castell, 1 pel derget. La miseria 1 la ignorància possibilitaven
aval domini que ara ha acabe per
sempre mes.
El cas es vulgar resulta pesas de
l ent repetir-lo. Pera en la mejor pan
de 'as poblacions on encara domina
a temió hem de cobar repetit el
macas. I mai amb més rae es podria
afirmar que el nostre Exereit, a la
puta de les balonetes porta els prin•
ripie eterns de ilibertat 1 de pau per
ashomes. Ha estro precie una vegada
%Sri vessament de sang P er a 2C011'
arar la revulsió de testa una vida
Ecriler encarcarada i injusta.
El tricorni de la guàrdia civil 1 el
ballet del capella; el delegas d'Hi gendt i la toca de la monja: el senyoret
inútil 1 el terratinent : heno ad condensada la vida d'"alta societat"
a poblana L"élite" que romancejava
reaa vida miserable entre el cate 1 el
passeig vulgar per la placa del Tueco, on tan aviat s'exentaren els
'mallos" com se celebrara el Madidonal mercal.
Vida desvagada I barrida. sense amnent de Cultura. Sestee naves horitroas que els estrets 1 llagan de lanar
ame enmig de miseria cergonyant i
l'altanera impudicia. Sense mes embale que la de continuar la iniqua
ezpiotació del poble i Resistir a "verbenas" o perseguir mo gses. I tot plepa miseria de co 1 d'esperit.
s: Com ens he d'estranyar que en
semblante ambiente anead dominar
umentänlament el feixisme?
EIs evacuats de Terol, amb Ilur Mea= simplicitat, ho disten ben ciar.
Ta patien sota el r'egim de Franco,
pa? no se n'estranyaven, sto se'n queiusan. ¿Per que, si tota la vida, la
des &mis pares. la dels seus acre, esasan anetnnutts a pasear-la eurplotnts.
amb subjeccia perpetua? I, es clar,
encara no estan acostumats a la nora
sida: el despertar ha estat tan eleami
Molts d'ella. malgrat les atencions
Se qué eón objecte, encara tenen por.
La propaganda facciosa i l'espectre de
l'amo" encara pesen massa damunt
*•

Tornàvem d'un ende dia depurocisne. quan ens crida En altaarro, el
popularissim practicant de la nostra
caserna — un volum acocee de bon
humor.
—A. l'hospital hi ha un evacuat de
Terol. Es un sleot de dinou roya;
eses parlar-bi?
— Ja hi estere anant.
1 aren un pencas del Dr. Elles, fill
del nutre popular "Apa". ene ha estar possible de conversar amb l'evaeme el nom del qual ninetem per tersa familia a la zona facciosa.
Es un Imite prisa, bala; esas molí
esaantat 1 se ser) avenir que
atom el tracti be. En esperara una
atta cosa: no es creia pas quedar riu
asares de l'elitrada de les p ostres troPM a Terol. Li havien explicat tenis
bornees nostres!
Ära venia del Socors Roig: li Itera]] donat un vestit i unes espardeayes. Al costat tenla el sopar: un plat
de rigrone, un bistec, melmelada ¡ llet.
Fas temps que no menja ven ten be.
De tant en tarta mentre parla, pega
Unes grane queixalades que fan vestir
pea a tensora.
— Servies a l'exercit de Eranco?-11
demanem.
— No; la meya lleva, del 1039, ja
tela set menos que era cridada, pera
a id m'havien declaras inútil total.
Darrerament ens feren lusa nora reri,;(,, per a la qual ens enviaren a
Saragossa.
— Quin °fiel idee?
—Primerament treballava en una
nítrica, on guanyava deu rala dieses:
el jornal maxim era de ciases pessetes:
pera el treball mineava tant q ue m 'e
-anidre,mhMutasn.Vel
Desear una llarga temporada sense
feina, fina que finalment vaig trohar
UI llec de repartidor de telègrafs. Com
que sovint hada de fer el repartiment
fosa de la ciutat liarla de demanar
en pernera especial, perquè totes les
ea rreteres eren plenes de controla de
"Aerian Ciudadana-...
eeontinua exlstlnl aquesta
atea di zafia ?
paseas-a una cosa. Cada ceg ada que les tropes de la República
al-anearen cap a una pelan? 1 aquest a era obligada a evacuer-se. les aisloniste disposaren Tintes dels bornes
refugia te a "Ardan Cruda na", n mh
ta miele del control de les carreterea
"custodia de presos". Cobraven tres
Des eases Atarles; 1 un atuvo. Naturalmena eren Molla grat: cada die n'Id
balan de nous.
— ;.I "T'alance Espallola" controlara
'gestes mlifeles?
— No; almenys d'una manera visible. En cene tenla Organitzats eiS
ßlildicata de la :f. O. N. S., on nbla
taren a inscritire's tots els obrera que
geedeven amb vida ,
i.EXerelen arete policiaca ele de
i "Acción Ciudadana"?
— No: mes atiat resultaven
'fa ntoches". La mis gió de detente ele
harte s d'esquerra l'efectuava una poliria secreta, que depenla del Coy de
Ileguretat. Aquests Pulen multes detere
d ona 1 mataren "mucho personal".

INYASIO JAPONESA A LA XINA
AJUNTAMENT ELS JUTJATSORDRE PUBLIC La unitatLAxinesa
šs más sólida que mai.
---

CAUSES VISTES AHIR
Tribunal Popular numero 1

Denla Cl nauta repartiment d'ous

Demä, dissabte, es repartirla al mis
blic de Barcelona una nema partida
(Vous. El • control d'aquesta distrIbució
ser efectuat per maja del tiquet núDe vegades mataven, no pas per 'no- mero 3 del racionament de sabe, el
haurä de restar en poder del venius ideolagies, elite per rancenies 1 qual
nedor per tal que aquest pugui jwstlenregee.
ficar el Iliurament al pnbac de tota
— el quina vida social hi baria e la partida rebuda. La ració sera d'una
'Perol?
unitat (un ou) per habitant.
— Veureu: en primer termes, eal re- La Junta de Defensa Paule& del Dtro. V.O
marcar que intu y eren molt les repreCompliMentant les dlepoalcions de
p entacions de tenme 1 de cinema. Els la Junta Local de Defensa Passiva de
paleaste gairebe no hi podiem assistla Barcelona, el conseller delegat del disEn canee =len molla vida els cates uade V municipal, Mutada Artur CuaI les tavernee, freqüentats gairebé es- n:, u Arnal, convoca les organitzacions
clueirament per tropa legionaria. politiquee 1 sindicals que componen el
Pera no us en pile dir evos casa. pür- bloc anileixista, per tal de constituir
gub. Tora del meu trehall, no ese movia la Junta del districte de Defensa Pazsiva p esares de diverees reunieres, la
mal de casa. De totes minerc e, a Te- susdita
Junta ha quedat formada de
rol no eg cameleas catire In narra; la manera següent:
hi bada molta indiferencia. La !Mita
President. Artur Cussó, conseller deno se senda.
legas del districte; vea-presídele Ra— 1 quina opinie =test de nosal- mon Climent, de l'Esquerra Republicana de Catalunya; secretad general,
tres?
— Ncmlltres melera el que dele. Ramon Serra, de la Joventut Esquerra
"Lucha". el diari de Falange. Expli- Republicana Estas Catara; tresorer,
cara que Mies' molts mim e, que ho Salvador Velero, del Partit Socialista
destroces-ni tot. Teniem molta por, i UnSficat de Catalunya; ccmptador,
Mercè, d'Ana") Catalana Repuquin/ comenee latan tots enS refu- Albert
blicana; delegat de Propaganda, Cegiar= a les coves de les cases. que lesti Cortacans, de la Unió Geneial
coleen minades 1 es esonamireven gel- de Trcballadors; delegat d'Organitzarehé lotee. Alai es:tener= la majar ció, Antera Estile, d'Estat Catalä; depan de sota le lluite. embebes sense legal de Refugie, representant del Sotalmente, fino que els soldats rema cors Roig Internactonne sole-delegat
Miran. ens ell tragneren. Esta y= es- de Refugie, Antoni Mamas, de les Jomunas: enana que ens aneen a ma- ventuts Estat Catara. La Secretaria
general ha estas establerta al local de
tar. I en cariVi
la Conselleria delegada, carrer de
l'Hospital, 56, la qual fencionará els
TEROL, SOTA EL MILITAR
dies feiners, d'onze a una 1 de dos
FACCIÓS
quena de sis a ad, excepte els dinsables,
que no mes funcionará al
Perdude la por dele primers =- mati.
mente. el isestre refugias es torna me:
frene t s'espiara. Ara 11 denianetn Informes de la vida militar.
--eQuina mena de tropa hi hacia COAIMEMORACIO DE LA
a Terol?
MORT DE J. ANTONIO
— Ana) carecer de permanencia.
MELLA
noma els de les lleves. Fletan cridat
teta ja =les usesos les del '29 i del 30.
El Club cuba J. Antonio Mella le
Trunbe hl hacia requete g, pera molt organitzat per al diutuenge viene
penas i quan les trope g republieanes sieh /a essliabore'..i6 des asenieessaat
entraren a la erute, no en trobaren. de Propagansla (le la aseueraliaat
aneen molt govint a desecanser Catalunya, tus acte en comino/llorada
els legionaria.
de la mort de J. Autonio Mella, pro— Com es compertaven aquesta?
pulsor del moviment d'alabee:leal del
—Tenien horroritzasin la poblana poble (taba, 1 en bomenatge als cuAqueo era Palde a grede que ens re- bana canta als campe en decordava la guerra. (amueven teta els fensa de la Llibertat.
Hoce als especies-bes t ala carea 1 sem
L'acte sera presidit per l'honorable
-prestavnib.Lpolce couseller de Governació ¡ Aseastenela
nl gairebé no podia transitar pela Social, Antoni M. Sbert, i hi mundean
carreta penase tothom era escome; part Nicolás Guillen, poeta revoluciopele legionsmis i sesnpre vexets: ele nar! cuba, que recitarru almins den
treien de tot amen 1 P3 feien ele ame seus puentes. 1 Leonardo Fernandez
de la poblad."). Un dia. un (l'elle. que Simehez, que perlarä de Melle I dele
es trobava en un gruta 31 !loe del Ra- llenas eubans morts a Espanya.
yar conegut per La /afaman, meta un
Els notables amistes Leopold Cardonen a copa dc balonetse .Ta compren- na , pianista, i Eaouli Vendrell, tenor,
dren com tetare d'horro/1=de la P o oferien als a gaistents a l'acre un con-blan cert de piano 1 camama re:peona-t— .;Aquests legionari eren estran- ema, del mes selecte dc nur cepergers?
aura
—No: tots eren espetaseis. Els estrangers em digneren que cree a Seragossa.
— ;.I aquells. quin inena de gent
eren?
—No ho ge pos: en en coneisin cap,
ni tenia tampoe ganes de conelexr-los.
eximans de la Facultat
davant la tropa, quina actitud Convocatóries a
de Medicina
are= el poble?
El
vinent
dia
a les dotze del
— Una actitud d'absoluta indiferen- mati, a la ClInica,24,
B. comenTeespectacle no era tuno n essi per a çaran els examensMedica
de Patologla Mènombres, 1 entre els soldase la llevas dica, segon curs.
melle palesos nostres. Era molt difeEl día 27. a les deu del mate a
rent el sen trame del dels legloneris. l'aula número 7, s'efectuaran els exäJo vaig tractar molts sopaste mente, mens de Bioquímica, Tielologia geneera objecte de reconeixement a l'hos- ral 1 Fisiologia humana.
El mateix dia 27, a, les quatre de la
pital de Saragossa. N'hi harta molts
de Terol, tnts tente. que explieaven tarda, tindran lloc els de Farmacoeom era de dur Ilnitar contra els logi a 1 de Fisiopatologia.
El d'a 28, a les deu del mate els de
"rojos".
legal, a l'aula número 4.
emb quin esperit m'incorpora- Medicina
El dia primer, de febrer, a les deu
ven les !leves cridades per Franco
del mata a l'aula número 5, ele d'Ana—A= gran temor. Veureu, una temía. prrmer 1 segon cursos.
rosa era que nosaltres Vele5SIM, cont
El ulla 27 dels comente, a les deu
de costure, els soldase passejar pelo del mate comencaran els examens de
carrera t una :Otra que nosaltres =- QuImIcologra pels alumnas als quas
tersos ens ha guéselm de convertir en no s'hagi concedit laccolaritat del
soldats I sortir a aunar contra un dit examen.
El meterse die 27, a les onze, tIndra
enernie que e/idee/Avení terrible. I despres, l'espectacle dalo boapitals, plena lloc el de Pato:mera Medica, primer
curs,
a l'auditort de la Clínica del docde soldats atemorit, que en ven balan tor Pere
Ponç.
munnuraven de la tirania militar 1
El ella 28. a les deu del matf. oto
sospiraven per tornar als sena doma de Microbiología. Higiene 1 Sanitat.
filia no important -los res la estuco de Aquest (temer referent als alumnes als
Franco.
atuses no s'ha concedit l'escolarnat rle
l'esmentat engenyament
— Això no posea entre nosaltres.
Aquests extorne tindran 110c a les
— Ja ho sé ; ho /se vea jo matera.
1 i 2.
Aquesta tarda, quan (ma y a al Socors aules
dia 31 , a les den del mati. els
Roig, on m'ha ll donat el vestit que deEl
Patologia QuImiee, tercer cura. a
porto, he via. &afilar el: arados de la sala ael doctor Bartrina.
la lleva del 1030. La nueva. Tots aliaEls examens sie prectiesusts comenren alegres 1 sanaren.. u els ofrelals caran dirimas. ella 24 a les deu del
els traeteven ana) una camaraderla matt.
que a lis lma banda no es compren.
Art mateix. a l'hospital, bi ha goldats re/u/dale:1ns l'eras en las-rió de
Tema, i no n'hi ha cap que es quejar.
Sempre demanen les noticies del din.
llegelsen, contenta el emnunint "DIGUES-ME QUE ES AMOR"
oficial. Tots parlen de gitana-se aviat,
de Domènec de Bellmunt
pera no pes per anar a casa seva,
Ha eetat posat a la venda el nou
sine per tensar a la tainxera, 1 florees
pensen en la victarra final. Es molt labre de Dentellee de Bellmunt, titulat "Digues-me que es amor".
diferent d'"alta".
Es tracta d'un volum bellament edi—1 durillo la nostra ofensiva, ecom
es comportaren les torees sie Franco? tat, en el qual l'autor presenta un
—No les raig pas vence actuar. suggestlu recull de confessions espiJa tus he dit que la poblada civil ens rituals sobre l'amor.
refugiaren) als soterranis ute les ceses.
El llibre, que ha estat imprès amb
Lles pegues-cm presenciar l'en- tota cura als Latiera gratin de la Casa
trada dels sanes republicana darrera President Macla, ha aparegut sota els
deis quals mareava la tropa, i no auspicia de la Llibreria Catabbnia.
veiérem res Inés. perque en)) evacuaren tot segun del lloc de la Huasa

fi

comparegué Jautne Morales Martilles, proéessat per barer maltractat
d'obra la sera auges, a la qual causa
lesione d'Importància. El veredicto fou
le culpabilitat, i el tribunal cundenal el processat al pepenen d'uua
insulta de 250 pessetes, les costes del
ludid 1 una indfinnitzecie de 100 pesses tee a la perjudicada.
Tribunal Popular admiro 2

La causa sale estala assenyalada
contra Emili Villalba, per lesions, bague d'eseer melga per incomparetxença del processat, que sofreix presa
atenuada. Eu vista d'alzsb, el Tribunal aCOrdA procedtr a la detencl6
empresonament del processat.
Tribunal d'Urgencia narnee0 2

Ocuparen la banqueta l'ere Fitas I
Vicenç Celda, adula de Mesuren 1 ama
sets de sabotatge a la »ova economla.
Els processats oren fundadora d'una
collectivitat de blat de l'esineutada datat, 1, segons sembla, no pastaren el
pa corresponent a lis quantitat de blat
que ele donaren.
EL PRESIDENT DE L'AUDIENCIA REP LA
VISITA DEL SR. CLAUDI AMETLLA

Ha coman/ventas el president
l'Audiencia, genyor Andreu Muelle, el
drputnt a Corto senyor Claudi Ametlia,
VARIA

Magdalena Puig Cortada ha denme.
elat la desaparició de la seva filia
de cinc anys Margarida Cortada Sillera, que tenia dipoeltada n1 earrer
de Rolg, domicill de Gatee Ballestea
Una verau de remontada casa acusa
Giner d'ésser l'autor de la deeaparlcie de la nena.
— A l'Hospital Clinic ha mort Beta
nat Pérez 1 Pérez, de 70 anys, qtte
hl ingressä amb ferides que li foren
prodnides ah su su aceident.
ASSENYALAMENTS PER A AVUI
Tribunal Popular número a. — Ten
panel per linera d'anua, contra Antoisi Ceeped. — tu nitre judici per
lesiona contra Antoni Hermoso.
Tribunal Popular número 2. — rusa
cansa per lesione, contra Albert Rulin.
— Una abra causa per Insulte, contra
Teresa Bancells.
Tribunal d'Urgencia número 2. —
Una causa contra Alfred Tagüe.

Guifré BOSCH
Alcanyls, 15 gener 1938.
OBITUARI

ERNEST BRETO I NOLLA
Víctima de les agressions ele Saviació facciosa ha mort el nostre bemolgut anule Ernest Bretes i Rolla. El seu
caracter bondadós l'havia fet creditor
d'una gran simpatia en tots els media
o nactuava. Catalanista fervent, havia
posat els seus esforços f la seva intelegencla a favor dels ldeals catalanistes 1 liberare. La seva mort, el aeu assassinat, millor einem, ha eliminat un
cap de familia exemplar, un Mutada
curte 1 un catalä de cor. Acció Catalana Republicana, que es troba pregonament apenada per aguanta lamentable pèrdua, testimonia el seu sentlment a la familia disertada del que
fou un amic sincer deis Ideare perennes de Catalunya.
Denla, dissabte, dia 22, a les VlIn
del mata es procedirl a rerderrament
del dlsortat emIc noetre. El sepell
sortir de l'Hospital Milite.
•

Tractors industrials en bon fus,
compro 1 pago be. Urgeix. Via
Minan núm. 15, pral, dreta.
Sr. Reglen),

LA DONA A LA

RERAGUARDA"
Fa arinent a tots els Infante als
miele no tares) lliurats resol') 1 la
joguina corresponents, degut a l'hora
:trancada 1 pels motius exposats pele
cncarregats de la sala on s'efeetuii el
repartIment, que poden pasear a re
collir-los mitjançaut la presentació (le
la cotnrasenya, a l'estatge de "La
Dona a la Reraguarda", Manguera del
14 d'Abril, 389, totes les tardes, fina
al dfrendres tila 21, inclusivament.
Aval ha sortlt la revista infantil
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no deissu de comprar-la; els minore
contee, melle historietas

flanquea, 20. — " Tot Xina ¡carne
una auerra saenant destructora. imposada pele nivaaries, i acolliria anib
bava detingut per un dende centra la conhort la possibilitat de coneloure
propietat Laurel Barto:omé Pastor, e: une pau honorable a base del respecqual, saltant una !nuestra de l'habla:e- te de la sobirania nacional: Per?)
mes on es Coba y a reclós. paroS, a una n'entre en orinzion enuncian riel§
dependencia de lesmenteda caserna on p osesos es contrediauin amb Ibas acguardaven les seves guerreres ele car- tea, mentre hi haut 1100 a temer eme,
rebasen, Darlos Clonzalez t Pere Stui- vota les mes diverses disfresses, la
((t'alisas reaj del Tao6 sana el vassadiez arcas, i s'apodera de 609 pessetes Hatee
de Xina, continuarem resistast
que tenien per al pagamcnt ese arfe- amb totes
les nostres forres malgrat
renta atencions oficiala.
l'extensió trá g ica i el sacriiici istEl reicindent lladre paezá a la Co- de
evitable
missarla, on ingressä de moment en
Aquesta da la declaració comuna teun dele calabossos d'aquest centre po- collida
de Irania de diverses p ersonaliclac.
litats xinese g de aran orestiai. La PoVARIA

La propietaria de l'establiment "La
Bola de Oro", Rosalla Rodriguez Sesera, ha denunciat a la policia la desaparició de diversen peces 1 objectes ei
valor deis quals ascendeix a mea de
eis mil pessetes, 1 aupase que l'autor
de la acatraccies da Josep Domenech Solano, que fou detingut 1 maese ala deparlamenta reservara de la Condsaarla
General d'Ordre Públic.
— Han estat datinguts Joan Salín
Canas, Rarnon Esteba Sabater, Ismael
Federman, Emmanuel Tellinger 1 Tenclon Boye Recasens, als quals els fou
decomteada una regular quantitat de
carn que posselen illicitament.
— A denúncia del respensable d'una fabrica de teLxIts, han estat creenguts Pipo Papaßey Casanoves I Josep
Garcia Tormos, per hacer falsificas
la signatura del denunciant.
— A dispoeició del delegat de Finances han cenit posades 20.000 pesadas que foren ocupades a la Coalectirita! "Tacos y Correas".
— En un eacereoll que ha practicat
la adicta, luan estat treinta 155 quilos
d'argent en °afectes de valor.
SOSTRACCIO D'usa CARTERA
Quan viatjava en un memela li fou
sostreta la cartera e Bartomeu Irles
Tudela. Hi portara 330 pessetes 1 documente.
C£NUNCIR

"DIGUES-ME QUE ES AMOR"

Domènec de Bellmunt

En un escorcoll erectuat per la pollera en el domicili de Julia Mofas, forme trobades diverses armes, per la
qual cosa fou detingut.

que es posa ahir a la venda
a la
Llibreria Catalnia

UNA INICIATIVA

DETINCIO

LLOABLE

En el sorteig públic del cupo dels
Cecs efectuat chite sortiren premiats
els números segeents de tetes les series: arnb 25 pessetes. el 801, i amb
3 pessetes, el 1, MI, 201. 301, 401, 501,
601. 701 i 901.
Ens comunica el Comité Obrer dels
Tramares de Barcelona que des del
pròxim dissabte, la linia número 28,
que actualment fa el recorregut de
plaça de Catalunya a la Rabassada,
ho fara únicment des de la Rabassada
flns als Penitents, enllaçant en aquest
lloc amb els cotxes de la Unía número 26: plaça Catalunya-Can GomisPenitente. I que la Unta número 16:
Via Durruti-plaça Molina, el matear
dia quedará perllongada fins a la plaça
de Frederic Soler.
La Secció de Repórters Granas de
l'Agrupa= Professional de Perlodistes, U. G. T., celebra Assemblea 1 notuend la següent Junta Directiva: Presrdent, Pau Llues Torrents; secretarl,
R. Claret: tresorer, C. Pérez de Rozas. i vocal, J. Puig Forran 1 C. Marletti.

LA MUSICA
Ele concome alrnfänles popular*
de la Randa Municipal

El diumenge vinent, a un quart de
dotze del mate tindra lloc rafrau
ii JoiJni 1.' 'a el 171 Conceit SS:a farde Popu.a, de la Santa Municipal,
amb el següent programa:
Primera part: Cinquena Simfonia,
en mi menor (dita "Del nou món"),
en quatre temas, de Dvorak.
Segona part: Emes danses fantästiques, ele Turfna. Preludi a '"La mig
diada d'un faune", de Debussy. "Dansa deis veis", de la tragedia laica
"Salomé". de Strauss.
Entrada lliure. Tic/u= de seient a
una pesseta, a profit dels hospitals
de Barcelona.
El vinent concert d'orase del mitre
8unyer I Cintas

Diumenee. a les nou del mati, tira
drá 110c "S a t 15' Ya-ata d afantjuic Pana—eme. /..1 ti a 1 n11 . ri a
carne del mestre J. Sunyer i Saltes,
organitzat pea la Direcele General de
Radiodifustó. El programa es constetutt per un recital d'obres de Bach.
Preludi i Fuga en do menor. Carnena, 1 Segon Concert (Vivald1). L'acte
sera radiat, com de costum, per Radio Associaeló de Catalunya 1 Radio
Barcelona.
El "Quartet literio de EtarcelOna"
El dlumenge vinent a les set de
la tarda, es retransmetrà des dels Estildes de le. Latente General de Radiodifusió un concert a canee del "Quartet Ibärlc de Barcelona" , compase
per; Ferran Guerin, viola Josep Doncel, viola Gracia, Turnó. viola. 1
Temen Parea-Prior, vloloncel. Hi collaborarà, a mas, el pianista Ferrara
Ardevol. Formen el programa: Qiiintet op. 34, de J. Brahma, 1 (julntet
op. 81, de A. Dvorak.
Aquest concert será radiat per Radio Barcelona 1 Radio Associació de
Catalunya
Conoert de l'A. E. de E. de M.
L'Associacie d'Estudiants de l'Escola Municipal de Música celebrara
el dlumenge vinent el concert que a
causa de les alarmes de la setmana
paseada llagué de suspendre's. Aquest
concert tindra Iloc a la sala de l'Escola Profeasional per a la Dona, carrer Bala de Sant Pere, 1, a les onze
lel matt, ami) el programa següent:
Primera part: Sonata VI, de Haendel,
1 Semata VII, de Beethoven. La segona part sera integrada per obres de
Sehusnann, Toldra, Floc, Dvoraki{ceisler, Achron 1 Paganini.

Els nipons intenten un desembarcament
1 són rebutjats

UN REINCIDENT
A la caserna de Darrablners es tro-

Constarui Prmen ha aresentat una
denúncia contra Mirades Gómez, la
qual acusa d'haver-li sostret un anell
valorat en 1.700 pessetes.

de

Com que no hi ha deciaracid de guerra
no hi pot haver deciaració de pau

.

"Dona, $¡ ho sabessis! De vegades depén de tu la glena d'un
heme. Una caricia teva pot crear
energies poderoses"
(Del Ilibee

L'ENSENYAMENT NOTES SOLTES

ELS LLIBRES

DEPURANT LA RERAGUARDA

Quan es proposava de-splegar les seves activitats a la Granja Royal fou
detinguda Regina Ponce Caatell6, de
31 saYa, coneguda carterista 1 "metxera"
— També han eatat detinguts Erancese Alminyana Descens, carterista que
ha complert diem:sea condemnee; Cecilia (larda Restando,. ele 18 anea, també carterata, i Manuel Alvarez Cayán
(a) "Longines ¡Jeta", Camal 1 frece
escurabutxeques.

Per a honorar la memória det gran músic Esteve Gratacós
Sels dentella la inserele de la seglient nota, al mdtiu de la qual ens
adlierlm cordlalment
e La Companyia d'Art Dramàtic (le
Josep Camamila que actea al teatre
de l'Orfeú Graclene, pregonament
pressionada per la pela= d'un tan
alt valor muslcal com fou Esteee Oratacas, que amb el sets are ettaltí el de
Catalunya, ha adreçat una instancia a
l'alcalde de la ciutat, demanant que,
cm a petita mostra d'agraíment a tan
¡nadar artista, l'Ajuntament conceder:al cona a pensil) vitalicia l'Impon
del sou integre que percuda de la
corporació munleipal a la sena ardua
i fals, 1 que a mas se serverxi donar
el nora d'Esteve Grataces a la Flavo.
del Diamant, de Gracia, per estar euclavada a la barriada ou va naixer
Cretas:6s 1 tocant gairebé a la casa (ni
(Idea d'existir.
Es de mesure que tot Barcelona sedherirá a una pende tau justa i eme
en tan bou Use posara el nom dels barcelonins."

Reflexos de
la guerra
(Ve de la página 1)

sant la imrninancia de cosa fatal que
abans notaba existía a les curses de
breas ens ha acabat guanyant. I podem felicitar-nos-en.
¿Lis imagineu qué cosa seria altrament? El cha, que en un poble, aquell
vei que sempre hi ha amb les entraayes corcades, es decidia a penjar-se
d'un garrofer deis atores, el pobre es
convulsionava. La compassió enana a
dojo, 1 tot 1 tractar-se d'un cas percha, s'experimentava un dolor general que alimentara les conversacions
de quinze dies. Fina a l'altre suicida
Ara es diu:
--Saps la bomba d'ahir? Ha mOrt
cinc persones.
—Notada?
Aquest "nomée" es un beis= meravellós que cal incrementar fins a
fer-11 de rigorosa necessitat.
Ens sera útil per a guanyar la guerra i per a. mentre espere Rie l final(
Illustrer els moments d'esbarjo amb
la cínica alegria que h 1 ha destinada
pel que no pot fruir de la vida amb
tota la Intensitat dels galga naturals
artificials.
Desprée, com que el nostre país
deine per tot 1 en aleó de les reisrisitas te unes possibllitats mes que
fantàstiques, insuperables, ja tornara
elle que ara ve un moment que enyoEs de creure que tot el que ens volta 1 el que porteas a dins és prou poderes per a fer-nos rectificar en el
moment oportú 1 de la mateixa manera que g'ha organItzat un Exercit 1
s'ha pogut prendre Terol, organitzarem una gensibllitat de post-guerra
q ue matara la frwensfbaltat amb la
qual s'haurtt euportat un daltabaix
béllic. llarg 1 penes.
Esteta segura que será Mal perquè
si la cosa no ve automiticamen, pele
seus passos comptat.".apellarem a la
travessia geográfica Barcelona-Valencia amb Illustracions emocionare al
programa, 1 el que encara es registra
aleshores podriem pujar-hi de peus:
Feria un ces perdut per a la mensibintat. víctima de la insensibilltat de
guerra.

Però n'hi haurà pocs.
Enr1c F. GUAU

5iCiÓ partieularnient sólida adnntan

Per Xina en landre . del Dret Internacional i del Dret de Gens!). no ha
eanat de cap manera des del cometa
cament de les hostilitats; en canvi.
les finalitats sie Mierra i• •nin
sembien ésser obiecte de malors
cucsions, ädhuc a Tonto.i la tesi
sar mosaponesa oficial "Pude t'ali
tivada pel sol riesi g d'establir una
en/laboradaanda Xina i sumesoonisme" és cada (ha
sió del'antini
méa difícil de sostenir davant el tribunal mundial. De momees uso ea
arevca la possibilitat de conciliar les
aclituds ebsolutiete g oposades. ni les
basesminime s indis p ensables a lea
ne gociacions esse sane= oossibilitat
de triomfar. Els dirizenta xinesos
destaquen q ue en el curs de les cerdastenuntaves oer a Pre p arar les
negocia
cions de oau Per =diana de
l'ambaixador alentase, Trautmane,
els iaposiesos no volgueren raeassar
Ilurs exigendee. limitant-se a indicar
lee condiciona de caräcter eunerai
leg conseciiincies i maneras d'ardic.ció de les (mala ha guessin ooeut interpretar-se en forma diferens i convertir-se en font de les mes armes
incom p rensions. Es oossible suc el
Minister; d'Afers Estran gers no los
capee de precisar mis enceres cousdicions de g ut a les eivereeneles politieues que es manifesten en el ei del
Govern tapones, 1 sobratot degut
les incertituds en el sus fa a la seva
acceptació pels militara En definitiva seria nrobablement un error descometer un canvi radical en l'actitud
dels dirieents xinesos. com samba
seria ilrusori considerar el final sobtet de les hostilitats amb una solueió
duradora del conflicte, la q ue es tracta d'una hipatesi extraordinàriament
inversemblant ser a un p reuxim futur. Aquestes conclusions es recolzen
en una serie d'observacions de les
q uals aneen a declarar les orincioats:
Primera. — La un;tat xinesa is mes
profunda 1 sólida del que molts suposavere i que jutjaven aquest pala segons un passat recent.
Segona. — L'esciesie que alguns peeseien en el al del govern xinès no
s'ha produli i no sembla imaninene
Tercera. — El Kuo-Min-Tang, obrad,de nombroses critiques, evoluciona mes 1 mes cap al llberansme, ;
admet en les funcions oficiare elemento reclutats al marge del partit.
Quar.a. — La collaboració comunista demostra la subordinada de tots
els problemes al de la defensa nadonal.
Cinquena. — Punt capital: Contraelement als recen s rumors, els dirigen te arneses: mes favorables a la pau
reputats com a representants del
"Partit de la Pan", no esan a favor
de la pau a sota costa, sine a favor
d'una pau acceptable per la nació independent, l'exls'encia Ce la qual com
a nació independent es t igui assegurada. Pera, com seria inútil esperar que
els militaristes japonesas, mugre%
pels exas, renunciin actualmerr a
aurs designis de dominanl de la Xina,
1 com, per altra part, as evident que
les annes xineses, terrriblement esgosedes, no poden buscar, momentarnaraen , una creciere en el camp de batalla, icom se presentará l'esdevenidor
immed1at? S'antra, versemblantment,
—llevat d'estavenlments imprevistos—
a un pe/acide castaic en el qual les trepes xineses, reagrupades. s'esforearan
a deturar de la millor manera possible l'avanç _lapones que s'efectua del
Nord 1 va cap a Banqueta L'acció japonesa contra Kuantung no sembla,
ara, imminent, llevat del cae que la5-eng cap a Hanqueu topes anda das:sueles mejore. De la mateixa manera
que no hi ha declaració de guerra,
pecina ésser que "no" hi hagués declareció de pau. El gatuna 'cines, al
qual la clectsi6 japonesa de no recuneixement no sembla emocionar gaire,
orgaratzara — si es convenient — un
replegament cap a l'interior, limitant
aixi el emitan escollit cona a darrera
resistencia duradora a les provincies
cal Centre, Oest i Sud.
La situació financera, encara que
precaria, no inquieta mole Les dameres collítes, abundante, descarten el
perill de la fam. Les noves carreteros,
els nous ferrocarrils en construcció
en direeció a Indoxina, Birmania i
Rüssla, augmentaran les possibilitats
d'importació i exporlació. Els nous
exercits en formació permetran
eubstltució progressive de les unitats
combatents. Resumint, el periode dels
propers quatre mesos sembla ésser el
mes critica 1 segurament el mes decielu per a l'esdevenidor de la Xina
1 de tots els paises 1nteresseas a l'Extrena Orient. Si Xlna aconsegueix finir la primavera sense enderrocar-se,
no seria Impossible que la gran esperança d'alliberació naelonal comences
sotala influencia de nombrosos factone que treballen lentament a favor
seta — robra.

Japn envere Xina no significa un
canvi (l'actitud envere les potencies
extrangerts. — Fabra.
ELS CASTIG ALS OFICIALS CULPABLES ES FA SECRET, PERQUE
— SEGONS ELS NIPONS — EST.LN
EN TEMPS DE PAU
Toquio, 20. — Interrogat sobre la publicitat que el Japó te la intenció de
fer cobre el castig deis Oficiara culpables del bombardeig del "Pana), " 1
"Lady Bird", eh portantveu declara:
-Ele cestitas sean comunIcats confidenciaiment als governs anglas I
amcrica en la mesura necessarla. Seis
pregara que no els facin pública, ja
que el reglament de la Marina no permet en temas de pau divulgar eis
castiga per error de servel. La publica= afectaria la moral de la marina. — Fabra.
L'AMBAIXADOR BRITANIC
CAP A L'EXTREM ORIENT
Londres, XI — Denla o deme passat surtirá cap a l'Extrern Orient
l'ambeezador d'Auglaterra, per tal de
reintegrar-se immediatament al sera
canee — Fabra.
L'AMBAIXADOR DE XINA AL JAPO
TORNA AL SEU PAIS
'Puquio, 20. — Su-Vhin-Ying, ambabeador de atina, e'ha embarcat a
Yokohama per Hong-Kong a bord de
rEmpress of Asia", Anita 1 Yuki —ex
ministres — el visitaren abans de sortir. Abans de sortir trameté el següent
missatge Maconnadament al Japó:
"Els exemples :asierres demostren
que l'extstencla de les naciones Ea plena de vicissituds. No obetant les vidasituds sen permanente. La torea armada no pot ofegar el sentiment racial , eLes persones clarividente del vozIre país creuen que la situada actual
es preludi de felIcitat eterna per al
pobre laponas? He demanat al mea
govern en diferentes ocasiona que m'autoras/as a anarme'n. Tanalment, ho he
obtingut. Surto del Jumó amb un untiment inexpressable. — Fabra.
L'ALMIRALL NODA DESMENTEIX
LA CONSTRECCIO DE SUPERCUIRASSATS

Toquis, 20. — El ministeri de Marina ha començat les seves conferencies de prensa. El seu portantveu,
almirall Roda, ha manifestat no Usoder desmentir l'entrada a la dramana de supercuirassats, pula que el/
matee ignora el programa. persa —diu
"les potencies no han d'alarmar-se
manos davant el serrat que enclou
les construccions japoneses. El Japó
no sortera mal del principi de no ingerencia. Landó de la marina a Xina
s'encamina a assegurar la pau a l'Extrem Orient i al món. Les potencies
han de tenir confiança amb el Jara".
El portantveu anunciá que d'ara
endavant s'abstIndria de desmentir
les informacions sobre el programa
de construccions del Japó. — Estera..
ALS ALEMANYS NO ELS AGRADA
QUE LES POTENCIES DEMOCRATIQUES ES FIQUIN EN ELS AFERS
DE XINA
Berlin, 20. — Es mal acollit el suggeranent d'un periòdic francés reterent a una media= de Frenes, Alemanya, Anglaterra 1 &tate Units al
conflicte sino-japone.s. El perladie
"Deutsche Allgemeine Zeitung" retreu a la penó el seu carácter antilapones i no ésser inspirada en "les
consideraclons d'estricta neutralltat
que caracteritzen fine ara latitud del
Reich en aquesta qüestió." — Fabra
"AJUDEU EL POBLE XLNE: ;BOICOT ALS PRODUCTES NIPONS:”,
AQUEST ES EL LEMA DE
CAMBRIDGE

Londres, 20. — A Cambridge san
efectuat una destilada de propaganda
del boicot contra el Japó. En nombrosos vehicles han estat collocades ultra
pancartes que deien: "Ajudeu el pelele xinès!", "Bolco.egeu els productes
japonesosl", "No permeteu que ele castres diners serveixin per a comprar
bombeo", etzetera.
17n dels manifestants, en un discura Improvisat que ha pronuncrat,
declarat que comprar tres parells de
mitges de seda, de fabricació japonesa, equival a donar un profit nullcient per al llançament d'una bomba
a Xina.
En la desfilada ha participat una
gran gentada. Entre ele dirigente hl
havia diversos estudiante, entre tus
quals poden esmentar-se H. Hai. de
Xang-Hai, president de la Societat XIneme de la Universitat de Cambridge,
i H. K. Lo, de Pequin. — Fabra
DETENCIONS A L.4 CONCESSIO
Londres. 20. — De Nang- Rat comuniquen a l'agencia Reuter que 98 xie
tuecos &cueros d'aetes de terrorisme
eontra els japonesoa, han estas detinesas a la Caneo:sis) internacional 1
transaste Nou d'ells hau estat peseta
en llibertat. — Fabra.
HA MORT EL GENERAL XLVES
LUINSLING

Hanqueu, 20. — Ola mort el general
Liuhstang, governador de la provincia
'artesa de Szexuan, en la qual es troba
situada la ciutat de Xungetting, nava
EL JAPO ES TROBA EN UNA capital xinesa. — Fabra.
DIFICIL SITEACIO ECONOMICA ELS NIPONS INTENTEN EN DESToquio, Ni. — Aquest mati ha UnEMBARCAMENT, PERO SON
gut lloc l'obertura de la Conferencia
Rail:WATS
de governadors de proeincle g. El planParte, 20. — Segons informes recap Konoye ha pronuncias un discuta
en el qua l ha posat de relleu la difi- inas en aquesta capital, la temptaticil situad() econamica I ha afirtnat va japonesa de desembarcar 200 se;que "cal posar en joc absolutament dala a libia de Hainan ocorregué de la
tots els recureos econernics l finaneers segaent forma; ahir, 200 fusellers marins nipona intentaren desembarcar a
delH Pa nicsnfIrmat que el Jape no vol la badia de 1ulin, protegits per tres
marrar mes anda el Govern alees.
vaixells de guerra 1 un arto. Probablegute e'eforçare a encoratjar el deteste ment, la intenció d'ella era praveir-se
rotllament del non regim yenes, a= d'aigua potable 1 de queviures.
l'objerte d'e nenwIner lee reladone enPer?) el destacament en caleati6 tou
tre la Xina 1 el :rapó sobre la base rebut amb un considerable tiroteig,
d'una Xina renovada.
es replega seguidament, sense oposar
Finalment ha dit que l'actitud de; resistencia, de manera que no hl hagué balees. — Fabra.
Camionetes I Furgonetes en
Ion da, compro I pago bi

seis. Visa Derruir, núm. 15. pral.
dreta. Sr. Realero.

ELS JAPONESOS S'APODEREN DE
LA DIANA DE TSLNG TA0
Tocado. 20. — Comuniquen de leanreo que per primera vegada d'enä del
1917, els japonesas han ocupat la Direceló de les Duanes de Taing-Tao,
que pertanyien ala xineaca. —
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La política exterior anglo-frantesa tindra Una notable
preponderancia en la pròxima reunió del Consell de la S. de N
Amb aquest motiu Eden s'entrevistarà, a París, amb Delbo:

prole& iie la deciaració ministeria? tonfecClottaila per

ttiautemps -senlie que serà ben rebuda per tots els sectors
de la Cambra

LA PIRATARIA ITALIANA

LA GUERRA A TOTS ELS FRONTS

ANDALUSIA

MADRID

vaixell anglès "Pho,.

Continua, durissinia,
la batalla de Terol

El
Continua arribant a
benes" bombardejat al
les p ostres 'Mes evadits
"Lleis eficaces per a
de Tarragona
de la zona rebel
la defensa de l'Estat Exereit deendalusta, 20. (De l'en- En dos combats aeris en els quals prengueren part más de 4 tripulants morta, 7 ferits
dat especial de Febus.) — L'activitat
registrada en laqueaba fronts es quasi
i de la patria en nulla.
1 3 desapareguts
LInicament canoneig per amb- cent avions, els nostres caces tumbaren deu aparells facciosos
dues parta al sector de Jaén, tense
2
dettearregadors
morta tift
conseqüencles per a nosaltres.
peral.,"
lea
a
Sim pogut observar l'exeellent pun. A Extremadura
Madrid. 20. — L'enviat especial dun terla dels nostres arsillers, cae eh abude ferit
forces avancen
periódic de Barcelona ha celebrat una sos de Ilurs baterles han ocasionen
lt
entrevista amb el ministre de justicia,
..1e, han entrat aquest mate.
ministre
de Justicia, senyor Amó

Els projectes del

1 Andalusia,

1 balees a l'enemic.
senior Ansó. D'aquesta entrevista reco- destroces
Al front de Granada arriben esos.
ihm els conectases següents:
—Come/icà dient el senyor Ans6 que tantment evadits de la zona facciosa.
en ésser nomenat ministre portava prop Ahir ho taren alguns soldara. Raúl arde mir aria, a la Sots-secretaria d'aquell marnent 1 municione. Despees arribaDepartament. i en l'esmentat arree la ren mes soldats amase armament 1 sis
seca gestió es limitä a signar el que ea dones, que confirmaren la tirante 1 el
de la seca competencia. sense, pree,,que regia' de terror en que sellen els solaixò vugui dir que censuri t'oleica
del seu antecessor, ,oue creu digna i oe r mesos a l'Espanya 1 Franco.
-fetamncosiul.
Ea arenare Dossessió del aun es va
dedicar a atendre dins del possible a la
Politice económica del Ministeri. Em
s 4 1, y
Pros-Seis° —cegué el senyor Ansó— aconseguir un èxit en aquest ordre de coses
iniposant la disci plina entre eta funciol ifi iti eg 4 4 . e,411,..e.
naria.
'En la política de lasticia, em proPoso l'obligació de fer lleis eficaces Per
p149 ‘14.1,,v
a la defensa de l'Estat i de la pätria
en henil i també (tu aq uestes lleis i la
»ya aplicació tinguin la dignitat i el
Kix
rano' q ue li corresponen cona a cures- '9 1 3
isee ni:exima d'un Estat civilitzat modern
q ue siiu en relució amb els altres Estats.
tDesitjo acabar com mis aviat miere
c. et,
r el q ue hi Duatii hacer de traustç‘a
ieri o accidental en ordre a la Tuste Pi al
equ
i
ina. Les circumstancies d'anormalitat
eh eme vivim han donas naixement
_
r
legitim i constitucional a diversos or"infames q ue funcionen. si no amb
V I jdisa
•
ularitat
almenvs
amb
una perfecta reg
%U ,e
del bb
la suficient. Era manos° reorganitzar
aciaeixes institucions. aclarant conmeiurisdiccions.
8 A:e
r ea ;1,11 ‘•s‘,
Subsista. la Iusticia Popular, a la ta lei
,
—
q ual deu la Rep ública serveis inestimables. sornes cal de purar els es11 Ni, 41"ie,e s
elleatats organismea 4 eliminar de liar
fe i-7
4neurement tot el /me ultraoassi el
tet delictiu. Els Tribunals especials
de g uerra entena Unicament en els
delictes fla grants d'esaionat ge 4 alta
tagició: i encara en eguests casos els
.
,L
)nculoats tenen sobrara mitians tiro• '`
tee:sale oer a la graduació de llur 'te l
L
e, im
loa.
an Pr000so reorganitzar la tuste
• k.
e,e municipal. i indenenditzar-la miteençant La seva proiessionalitat Pel
%ye fa a això arenero un decret eme
6ottnetri al Consell de ministres, car
e'ha de crear unaiustícia desIlizada
•
•
de la situació politice i caciauista.
' aiaL
A a a„„,,
També tinc el projecte de modificar
en funcionament de la Comissió Jurldice Asseasora. encara que sera resmar
45
pectado llur estructura 1 composiató
e
,v • a 44
• D'ultra el retal cellular s'observa
la més profunda normalitat. Són falses les patranyes que fan córrer tal
enemics sobre el tracte que es dóna ale
gt.
(_„_
Pt.reclusos d'aquesta zona. Aixi ho po.4
A
•
den comprovar els político i periodistas
nacionals i els estrangers que cada dia
%Ce' V
•
,• isit,en les nostres presons.
Actualment s'organitza el repartí.
la t..‘'"
.,‘"
ment d'uns socoraos per als presos
ariortats pel S. R. I.
Acabà dient que espera aconseguir
nue tota l'obra de Justicia estigui Irle:fea/Se d e nla atmosfera de reiree.a.

,

;f\
"

e-
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Comunicats

Exaccit de Llevant. — La jornada d'avui ha
estat una de les de major duresa en la batalla
de Terol, batalla que, per la seva durada ¡ els

ofectius que la mantenen, és la mes important
entre totes tes hagudes des del començament de
la guerra.
L'enemic porta un mes sencer en la seva obstinada porfia de reconquistar la placa, que nosaltres vana prendre nornés en sis dies. Iniciada
la nostra ofensiva el 15 de desembre, les tropes
republicanes entraren el 21 a la ciutat, per la
recupetació de la qual pugnen els facciosos des
d'aquella data, i acumulen en servei d'aquest
propäsit mitjans que rhai no arribaren a reunir
en cap front, i es veuen obligats a la renovació
cnnstant de les forces de combat, pel terrible
desgast que aquestes sofreixen.
Avui, els rebels, amb auxili de gran massa
d'aviació, han realitzat furiosos alees pel pla
pels alts de Celadas, ¡ han estat rebutjats. 'A les
cinc de la tarda, i a costa de grans baixes, han
aconseguit apoderar-se del Muletón.
Forres de cavalleria enemigues, que han inlentat infiltrar-se, han estat dispersades i han
fugit.
S'han Mural, dos combato aeris. El primer,

port

nostres

oficials

en s.l qual han intervingut, sumades les dues
parts, més de oent, avions, s'ha desenrotllat
nuts abans de les onze del mati. Han estat abatuts Uns aparells de caca ¡ un altre de hombardeig, tots tres enemics, sense que nnsaltres 11nguéssim cap baixa.
El segon combat ha ungut !loe a dos quarts
'de tres de la tarda, i ha assolit, quant a la xifra
d'aparells en batalla*, les mateixes proporcions
que en l'anterior. Aquesta vegada ha perdut
l'enernic tres monoplans rhpids i quatre "Fiar.
Nosaltres hem perdut dos "chatos". Dos més han
topat a l'aire, els pilote s'han llançat runh
paracaigudes.
No obstant aquest sensible accident, el balanç en les lluites aèries ens ha estat, cona es
veu, favorabilfssim.
Exdrelt d'Extremadura. — Al sector de Bélmez, al sud del Cerro Romera, les tropes repliblicanes han realitzat ran avanç en profunditat
de tres quilòmetres.
Exbrolt d'Andalusla. Les forces pròpies
han or,upat avui les rotes 753. 730 i 715, situades al Feelor do Morlín, al SE. de Los Olivares.
Altres Exia rclts. — Res de nou.

.....iragona, per la part de ha mar,
tres avions "Junkers", que, perseguint
com a objectiu el vapor angles "Priorbenes", que eslava descarregant carbó, han llançat contra ell diverses
bombas. Una d'aquestes, de gran potencia, tal vegada de cinc-renta gallos, ha caigut al moll, prop de lesmental vaixell. Segons informe del capita. d'aquezt, cal lamentar en la tripulacló, tata ella anglesa, les següents
baixes: quatre moras, set fer ias, deis
quals dos esb troben en greu estat, 1
tres desapareguts que, probablement,
foren ilançats a la mar per la força
de l'explosió.
Entre eis obrera nacionals ocupats en
la descarrega, s'han registrat dos morts
un ferit greu.

La próxima reuaié del Consell
La nostra artilleria ha bonade la S. de
bardejat intensament l'esta- Mr, Eden bi assistir.
e:6 de Caldearenas
Mas, però, celebrara
`ARAGÓ

Front de lEst, 20. (De tendal es- [WELS DE CANO AL NORD D'OSCA
pecial cte Febus.) — Aquesta larda
Front de l'Est, 20. (De l'enriar ess'han produït uns tiroteigs al seden pecial de Febus.) — Als seetors del
d'Anadienza, a l'Alt Aragd, per.) 1/an sud de la provincia d'Osca bi ha hagut
durat poca estona. Al sector de San duels de casó 1 de morter, que uo han
Vicente, cap a Orna de Gällego, hi ha tingut gatee Importancia.
A la serra nimbé s'han sentit exbagut foc de cada
Els nostres artillers han observat polsious, pere no s'han registrat conseqüimcies
desagradables.
1
a
l'estaeió
al Po
molt de movimeut
Calma a Lecifiena, Perdiguera, Farde Caldearenas, 1 räpidament han-ble
preparat les peces 1 hau aconseguit tete i Osera.
L'ACTIVITAT ALS SECTORS
paralitzar d'una manera absoluta lot
Londres, 20. — Als cerdee oherals
SARAGOSSANS
s'han desmentit cerees informacions
moviment, alai com provocar alguns
segons
les quals e/ senyor Eden no
sinistres. Aquesta ecce) es important,
Front de l'Est, 20. (De l'enviat essi born te en compte que Caldenrenas pedal de Febus.) — Al sector est de assistiria a la próxima sessió dat Canes lloe de concentració dele rebela la prorinela de Saragossa. alguna uno- sen de la Societat de Nacions. Es declara que, per contra, 5/Sen presidirä
I des don sún proveides les posielons cimento, e/1 particular per Mediana 1 la delegacio británica, t que en abd'aquest sector.
Fuentes, on s'hau sentit molts dispars sencia claques:, dirigirä la delegad()
de modem 1 e/llegues de metralladora. anglesa lord Granborne. — Fabra.
Londres, 20. — Als cercles dip,...aAquesta ha estat la mäquina que ha
tic.s es concedeix gran importancia a
trehallat mes durant el dia.
Des de la posició del Santo els re- l'entrevista que Eden i Delbos pensen
Sets han disparat intensament sobre celebrar el dia 24 a Paris. Indubtablela nostra de Pantarronis. Nosaltres ment el punt essencial d'aquesta conL'Ajuntament de Mahern contestat filas que els hect fet ferencia seda la Societat de les Naemmudir.
cions i, generalment, es creu als gendrid visita els fronts
Les bateries enemigues han llançat des ben informats que es decidirá dealgunes
granades
en
direcció
a
la
nosfinitivament sobre la incencló del seMadrid, 20. — En la reunió que el
tra posicie del Plano, seise cauear-uos nyor Eden d'efectuar una declaració
Consell Municipal de Madrid va celematerials.
baixes
ni
danys
conjunta franco-anglesa clareen es
brar el divendres passat, es va acordar que Delegacions formades per conCALMA I TREBALLS DE FORTE- consell de Forganisine internacional,
en
la qual es proclamará una regada
FICACIO
sellers de les diverses ealnories ivisideclara el Governador general d'Aragó
mes la finalitat dels dos paesos vers eta
tessin els fronts propers a la capital
Front de l'Est, 20. (De Venviat es- principia i la Institució de Ginebra.
Ha passat algunes horas a Barcelo- portada a termo a la plaga del To- pecial de Febus.) — La jornada ha
per tal de porta rals cornbatents la
De totes maneres es creu que si
na, on arriba per a conferenuciar ame rico, amb l'assistència satisfeta de transeorregut molt tranquilla, haveut
salutació del poble madrileny.
el
President del Consell 1 diversos mi- gran nombre d'elements feixistes, no estat mott escassa l'acrivitas bel-tica Suissa, Polònia 1 Suecia, no plantegen
de
va
sarta/.
Complint aquest acord
declaradament aquesta qüestió, coro a
Madrid una d'aquestes Delegacions, nistes, el Governador general d'Ara- havia existit. Maneta volgut que noa a tots els seetors.
fos mes que un rumor; pera per
compasta pels consellers López i Ló- gó, senyor Juan Ignacio Mantecón.
Cap al sud del front, a letritas 1 con.seqüencia de les declaracions deis
vergonya
d'una
ciutat,
eignominlós
esUn
deis
nostre.s
redactora
acinsegui
que estadistes d'aquests pataco, França i
pez, Manuel Treviño i German AlonForen afusellats Martín del Rio, alguns tiroteigs
no han impossibilitat cap dels serveis Anglaterra podrien abstenir-se de
so Udano, per tal de visitar alguna parlar amb l'esmentada autoritat so- pectacle se celebrä.
una
dona.
Despees
d'apronunciar la declarad /Sementada —
encomanats a les nostres trapes.
fronts. Reconeren les trinxeres del sec- bre la situació de Terol, don acabava dotze homes 1
quelles execucions, a la plaga, trepitL'aviad() enemiga ha efectuat al- Fabra.
tor de la Ciutat Universitaria i enti- de sortir.
fresca dels calguts, fa- guns vols; perb tement el foe dels nos- LA DELEGACIO BELGA A LA SOsang
jant
la
—En
aquella
ciutat
—
començà
dient
gueren en el sector d'El Pardo, on tolangistes d'ambdós sexes celebraren un tres antiaeris ha remuntat a conside- CIETAT DE LES NACIONS NO PROrdn rebuts pels caps i oficials 1 comis- el senyor Mantecón — queden unes ball que dará fins a acabar el dia.
rable altura, des don no era possi- CLAMARA EL RECONEIXEMENT
saris de les unitats que guarneixee quatre mil cinc-centes persones d'abLa tasca de la policla éa magnifica. ble donar efectivitat a la sera labor. DE LA CONQUESTA ITALIANA A
soluta
solvencia
republicana;
que
fan
aquell sector 1 foren convldats a dinar
Grades a les seves constants recerques
la
seva
vida
de
costum
enmig
de
la
Els facciosos s'han dedicat intensaABISSINIA
amb ells.
investigacions, es traben en poder de
Brussselles, 25. — Els elements auto•
Despees de dinar i en un ample saló mas absoluta tranquillitat; i dic tran- la Justicia de la República els das ment als treballs de fortificació, pere
rl , t353 r:esnienifixen calegOricament duo
i davant la presencia de nombrosos quíilltat percate les incursiona de l'a- cape de Falange de Terol, el remeter els soldats republicans, ben situats, els la
delegaele bel ga a la Socletat de les :sae.oldats, López i López va pronunciar viació facciosa i els perilla inherent a Pamplona i Elipe, quei de mes a mee, han hostilitzats constautment 1 els clons e; propwl proclamar claven del
han obligats a abandonar Ilur tasca.
la
guerra
els
suporten
aquella
Ileals
al
Consell de Forganisme Internacional el
breus paraules.
dirigia
la
Central
Obrera
Nacionalde BelgIca a la conquesta
Començà saludant eis combatents Govern amb una serenitat digna de Sindicalista 1 es el principal organn- VOLEEN FER CALLAR L'ALTAVEU reconeixement
Italiana d'Etlopia. — Fabra.
tots els elogia Molts d'aquests dataDEL FRONT
en nom del poble madrileny.
zador de tots els assessinats . durant el
DE MICESCU. —
de
citasDECLARACIONS
alt
exemple
dans,
donant
un
—Venim — digué — els que regim
Front de l'Est, 20. (De l'enviat es- ROMANIA JUSTIFICARA LES MEhan organitzat brigades que, au- temps que la ciutat ha estat medienla vida civil de Madrid, no a donar- me,
pecial
(le
Febus.)
—
Abansal'ault,
zada
pel
feixisme.
Estan
detinguts
els
SURES
QUE
HA PRES
xiliades per forces de FEecereit, realltvos ànima perqué continueu lluitant, zen a tota preses el sanejament de la famosos cemponents de la Brigada de mentre el Comissari de l'Exèrcit (le
Ginebra, 20. — El ministre d'Atees
sind a rebre'ls de vosaltres per tal de població, on abans que acabl la Set- la Mort, "el Calamocha". "el Cojo de l'Est pronunciara un discurs a l'Altapoder complir la missió que ens ha mana començaran a funcionar tots els Cella", els guärdiee civtla Carquba 1 veu del Frene en una poslció propera Estrangers de Romania, senyor MicesOsca, revierte> enemiga féu alguna cu, ha fet unes declaracions a un peestat confiada.
Régulo, i tots els subalterns de come- arole
serveis
per tal de localitzne l'alienten, pere riodista suis, en les quals ha dit, en
Alludi a la constitució de l'antic
Per la seva part la policia continua tre els erims decretats per Falange.
ho aconsegid ni impedí que les pa- substància
Exercit espanyol i acaba alabant la a l'interior de la ciutat la recerca darTambé estan detingud e s totes les no
"Romania no planteará davant del
gran obra realitzada davant la conste- alas 1 documentaCians faccioses i prac- nutoritats faceiosee, llevat de l'alcalde rentes del nostre Comissarl arribessin Consell
de l'organisme ginebrf la qüesperfectament a elides dels soldats de
tució de l'Exèrcit Popular.
ticant recerques 1 instrutnt dilgences Maleas. que aeonsegn1 fugir el primer
tió jueva ni la de les minories; peda
rebel ,
—Quan l'Exèrcit se subleva — ale- per a concretar les responsaounais dia del setge, 1 el president de l'Aualtres Estats ho fessin, Romania no
gi —, tot era desorganitzaciá. Teniem que hagin contret determinats ele- diencia, que fou assassinat pels madeixaria d'adduir arguments propio per
torça, perd aquesta força era com la ments dretistes de Terol. Fine ara teixos feixistes quan fugia del Semital de justificar les mesures que ha
dels minerals a la mina, serme pulir, s'han recollit molts 1 molt interessan- /inri. Hnn estat capturats tots els que Seminari, coueertit en residencia del
tot
sense hacer passat pel cregol; 1 avui tiesims documenta el simple examen intentaven fugir, harrejats entre la bisbe, les pastorals dels qual sún
S'ha estés en con.sideracions, 1 ha
un poema, hi baria un hospital, uua
sala fos 1 comptern amb un Exercit dels guate demostra que els facciosos poblarle civil evacuada, Sets els caserna i una presú destinada exclu- explicat aquestes mesures, en la forma
potent capaç de realitzar grans ope- no tenien confiança en el veïnat 1 que agents, tulhue el comiscare de la noticia facciosa. i gran nombre d'ofielals sivament a presos politices, que eres ja coneguda.
racions.
la majoria d'aquest It era hostil.
Seguidament ha tractat de la Miesindividus de la guärdia civil que tractats amb rentable inbumanitat.
German Alonso repetí les paraules
Van comprovant els agente a les meUna de les dones que lit baria detin- tió de les minorles hongareses i ha dit
de López 1 López, i manifest que era ces ordres — segueix dient el governa- traïren la Repdblica 1 assassinaren,
guda des de tela set mesos no hada que el Govern romanes respectara els
per a un combatent motiu d'orgull el dor general d'Aragó — totes les ma- Puebla de Valverde, el diputat senyor comes altre delicte que dir un dia en M'eta de les minories fixats peLs traedestacats elements
saber que era considerat a tot el raen lifetes, infämies 1 crines que a la din- Cases Sala, nitres
una botiga que "els roigs guanyarien tato, mentre les minories respectin la
mercante
milicians
que
1
coro a defensor de la Llibertat 1 de tat s'han comes. Alguns no tenen qua- republicana
acompanyaven la columna sublevada. la guerra, porque Aula te un ángel inviolabilitat del terrtori romanes. —
la Justicia.
lificatiu per a censurar-los. Jo vaIg Igual ha passat amb quasi tots eis sota la Vengue 1 parla millor que Fabra.
—Amb el sastre exemple — digne — creure en un prineipi que la matança caps i oficials de l'esmentada columna. ningú a Espanya..."
en.s en aneen a Madrid enfortits per a
Per fortuna — segueix dient el seHe de destacar un fet que &ala una
cantinuant laborant per al poble maidea del concepto que els nobles de la nyor Mantecón — els facciosos no tiudrileny, mereixedor dels esforços qua Hez Girón ex-comtessa duquesa de Be- nostra reraguarda temo de llar pra- gueren temps d'emportar- se'n el que
vosaltres realitzeu a les trir,xeres.
navente, abandonada pels seus fanal- pie dignitat. Tots aqusts oficials 1 de valor exIstia a Territ. Quan
Després d'unes breus paraules del liars, s'ha vLst obligada a deixar el seu guardes travessaren els pobles 1 nin- liaren del perill, el setge els imenobe
comissari, va acabar l'acre de confra- pelan del paseix del Cisne 1 ingrensar pi no els moleste gens, malgrat que afee/. Per aquest modu, al Baue d'EsEl Caire, 20. — Aquest mati al papanya fou trobat tot el tresor de la lau Kubeh s'ha celebrat el casament
tothom sabia Pur trairió...
eszació.
en un Asil de vells.
catedral,
consistent
en
quadres,
tapisde
fets
confirdel
ret Faruc amb la senyoreta FaSegous
els
relculs
Al cap de poc la Delegació de l'AjunEs tracta d'una senyora de setanta
sos. joies i altres objectes d'or, plata ena Zulficar.—Fabra.
tament tornava a Madrid.
anys emparentada amb l'ex-duc d'Alba. mato per les diligencies pollelaques,
Tot es- HITLER FA UN PRESENT AL REI
I
pedres
precioses
del
mate.
Terol
els
feixistes
assassinaren
mes
de
MORT D'UN REGIDOR
La casa de Benavente, des del 1901, tres mil persones. A la provincia la lava ja perfectameut embalar per tal
FARUK
MADRILENY
tenia la primacia de la noblesa.
>afta 0.s molt més important, perla ile treure-ho de la dotat.. I de la
Berlin, 20. — Hitler ha dirigit un
Madrid, 20. — Ha mort a Madrid,
L'actual posseidora del tito] era la fina ara no tinc dades precises. A la clutat ha sortit: perd ha estat per a
telegrama de lelicllac16 al reí Faruk,
víctima d'una malaltia, el senyor En- XVI comtessa de Benavente, la XIX capital, i per declaració del rector (le passar al dipesiteartistie del Govern
amb motiu de les seves noces. Li ha
ríe Sánchez del Alamo, de l'Agrupaciti marquesa de Lombay i la XI marquesa l'esglesta de Sant Miquel, mames de la la República.
ofert un "cabriolet" automòbil de
de Unión Republicana d'aquesta ca- de Javalquínto, apart d'altres baronien. dita parrequia baleen estat executats
Alai es la realitat — acaba dient guatee places. — Fabra.
el governador general d'Arag()-- El
set-renta reina.
pital.
i comtats.
Hl ha un fet que demostra la con- cornerç de Terol traressava des de fa
Actualment era conseller municipal
ZEES'EVACUARAN ELS MALALTS
textura moral dels faccioso « . Entre els sis lusos una cele ; terrible. Les ven- L'INFORME DE VAN
en representació del Partit. Pertanyta
detinguts fets per la pollela en els des estaven totalment paralitzades, 1 LAND SERA PUBLICAT LA
CRONICS
al Cos Administratiu Municipal amb
primera moments fignrava el president la cris' de hielen era espantosa: tulla categorla de cap de Negociat.
SETMANA ENTRANT
Madrid, 20. — La Comlasió de Pro- de la Diputada En éster pudra a la huc en la inchistria (id calçat — la
SIC TRANSIT
veiments té el projecte de realitzar me ya presencie, arnb el Inés gran ci- principal de la chiten — hada cessat
Londres, 0. — Ale cerdeo oficial
UNA EX-DUQUESSA PARENTA DEL l'evacuació forçosa dels malalta cró- nisme se m'oferi per al lloc en que tota activitat Alee hacia provocas en- es creu que l'informe del senyor Van
D',..11.1.BA HA INGESSAT EN UN ASIL nica als quals no es pugui adminis- pogues necessitar-lo.
tre els elements obrera una mseria ab- Zeeland ser publicat a principis de la
setmana entrant. —
aoluta.
.-Madrid, 20. — La senyora Dolors Te- trar le llet'aternecenziten.
Hl ha veritable monstrnositais.

e

ulla entrevista amb
M. Delbos, a París, a la
qual es conceden una
gran importancia

A

Terol republicà

Tots ela autora i cbmplices
deis aasassinats comesos a la
ciutat sota el feixisme estala
ja en peder de la justicia

casat
El rei Faruk
amb la Srta. Zulficar

El "Phorbenes" ha sofert avaries
poca importancia que podran esser reparados a Tarragona.
A FIGUERES
De matinada, a les 530, dieerses
an o na facciosos han deixat canee se.
bre la ciutat de Figueres trenta hora.
bes di diferent potencia, que han oca.
sionat desperfectes d'alguna comide.
rac. Per fortuna, solament
lamentar un ferit.
A VALENCIA
TRES MORTS I DIVIJIT PERITO
Valencia fou bombardejada ahz,
les 918, per sis bimotors. que llangsren divuit bombos. Les victlmes torea
tres morts i divuit feraz. Quedare,
destruits guatee edificts.

La solució de la crisi francesa
El nou Govern seguirá el criteri det
dos darrers
LA REUNE° DEL CONSSEL S'HA
AJORNAT UNA HORA
París, 20. — La reuniú del Consell
de Gabinet denuesta tarda ha estat
ajornada una boca. Es declara que
l'ajornament no ha estas provocat per
cap qüestió d'ordre politic, sisa amaplement per conveniencias personals
deis ministres. — Fabra.
EL CONSELL DE GABENET HA
PUBLICAT UN COMUNICAT
OFICIAL
Paris, 20. — Despees deja reunió
que ha eelebrat aquesta tarda el Cousell de Gabinet, ha estat publicat un
comunicat oficial en el qual es dana
donat lectura a la
'
compte que abs
declaraeló ministerial, la qual ha estat aprovada per la unanimitat deis
compoments del mintsteri. — Fabra.
EL PROJECTE DE LA DECLA.
SACIO MINISTERIAL
París, 20. — En la primera reunió
del nou Gabinet, celebrada aquesta tarda, el sensor Chauternps ha donat lectura al projecte de declaració ministerial, que ha d'ésser aprovat deenä
pel Consell de ministres, abans dessen
llegida al Parlament.
Les lisies generals de la declaracié del Govern s'assegura que coincideixen amb el comunicat que publicà
Chautemps immediatament despees de
la constitució del Govern.
Despees de retre homeuatge a la
temptativa feta per Blusa de formar
un Govern de concentraele nacional
al voltant del Front Popular, i indicar
que la dimissió del precedent Gabilitt no era resultat d'un confliete doctrinal, sembla que la declaració afirmará la semblana de entert del nou
Govern amb la deis dos precedents ministeris, 1 posa de relleu la realitat
de la seca continuitat d'acebe De manera que seré represa la recent ricavitat del ministeri de l'Interior, 1 continuada intensament l'obra de defensa
de la República, que des de l'esmentat ministeri hacia iniciat l'anterior
Govern.
Des del punt de vista financer, la
declarad() confirma la coluntat del
Govern de manfenir la llibertat mine[itrio. 1 de continuar el sancjament fimucr r enipres per Bonete.
D'altra banda, el Govern assegura
que no atemptnrä contra les reformes
socials efectuadas ja, 1 que continuará
l'aplicució des programa establert per
la Concentrada Popular, en aquella
mesura que permetin les cireumstäu-

"Le Jour" explica que cal &asiere.
car completament el Frent Popula,
escombrar les seres ruenes i de.sgés
posar-se a reconstruir. Els altres pe.
dódies dretistes donen consells al senyor Chautemps, i el cap dels pana
Gignoux, en el seu "Journée
trielle", assegura al senyor ChautemP5

que pot arribar a posar-se d'amod
amb els patrons. Tota la premsa dté.

tinta goa molt Marchanclau, Bonnet
Frassard, dient que aquestes tres hemes inspiren confiança. Boiameel
"L'Action Française" protesea: "La
sortida de l'extravagant senyor Dar.
moy está compensada per l'arriba:la
del seus substitut, senyor Serme
anomenat el "Gorila", parent de Faba
-ninable associació de malfactors que
is la policía política."

senyor Chautemps Os un hose

häbil en les Iliiites parlamentaries,

la seva declaració será, sens dubte, ba•

bil. erre/ és dificil contentar tothem.
S'assegura que el sensor Chautemps
Frotis Popular imita r,r nne
1-11 a votar en favor del seu Gavera
la majoria contraria, és a dlr, els e:Innata del Front Popular, sense
nunclar cap exclusió contra els Cenit;
nistes i sense invitar especialment
grups del centre. Assegurada que l'obra de Dormoy será continuada 1 l'enquesta sobre el "C,sar" es portad a
termo amb energia. En el terreny Serial confirmará que vol arriba: al
codi de treball. En politiza tinanecza.
la llibertat dels canvis segueix essens
el programa del Gabinet. Total, ei
nyor Chautemps repetirá la declaroció de Rambouillet del 2 d'octubre de
1937, quan es presenta a la Cambra el
segon Govern del Front Popular.
Per altra banda, avul o demä es reuntran els grups parlamentaras 1 decidiran la seca actitur. Mes que sobre
la deelaracid, la majoria es formar)
durant la discussió, 1 a les prime:es
polèmiques. Ja han estat presentada
guatee interpellacions sobre polifica
general, una d'elles de Berfgery, rala
cal-socialista i predilecte de Caillain
aLsi COM gran adversari del Front Pipulan Aquestes intervencions podre:
tenle com a resultat limitar la vera
table majoria. Podda ésser que la in
sisténcla de les dretes 1 del centre a
vder destacar a la Cambra la mal"
del Front Popular, tingut per regia
tat reforçar-lo i formar novament unS
mejoría d'esquerres en la (val tara
e
els comunistas podrat votar favombl
-mentalGro

eles.

El dimarts vineut el Govern presentarä a la Cambra el set] projecte d'Estatut del Treball.
Pel que es refereix a politica cateserios el manteniment de Delbos al
ininisteri es una nora prova del desig del troven( de no modificar la
sena política, inspirada en els tradicionals principis de la diplomäcia
francesa.
La deelaraeirS ministerial .es
tarä a afirmar que França romandrà
fidel a la seca politica de no listenvenció i que cercarà un "clima d'apaivagament europea" en el manteniment de les seves alta/ices i amistats.
França continuare esseut fidel als
pactes que té signants i a la Societat
de Raviolis,
dels punts importants d'aquesta
desenrede será l'anunel d'un reforçament de la defensa nacional, gràcies
a la coordinad() dels serreta dels mintsteris de Guerra, Aire i Marina, eta
quals queden posats tots sota l'alta
direcció de Daladier.
Com a confirmació d'aquest fet,
aqueas vespre metete. despees de la
rondó del Colasen dc Galetnet, sala
celebras a l'Hotel Matignon una reunió entre el ministre de Defensa, DaIndier, el ministre de l'Aire, Guy La.
chambee. 1 el ministre de Marina, 1Villiam Bertran. —
COMENTARES A LA PRESENTAC10
DEL GOVERN A LA CAMERA
Pases, 20. — La temperatura paGamentária ha baixat. La calma torna als
passtchasos del Parlament. El Govern
es reunirá aquesta tarda a les cinc,
per a fer la seva declaració politica
Mentre araiba aquelxa declaració, els
calcula que es fan sin arbitraria D'esser corta, el nou Gabinet tindria, a la
seca presentació al Parlament, una
Imponent majara, massa gran per a
ésser sincera. Fins are, solament l'extrema dreta votará en contra. Els partits dretistes 1 del centre compten
amb la mort del Front Popular. Fn
censeqUencla diuen que uo s'ha data-

car nou Govern.

COMENTARIS AMERICANS
A LA PASSADA CRISI FRANCESE
Nonva York, 20 . — La premsa ce
Nova York crema que el nou
frenes és un mal menor i te vida I:
alnada. El periódic "Ncw York.
mes" insisteix en el carácter rand
cional de l'ajut socialista, que pa
perllongar o abreujar la vida del l'••
vena
"New York Herald Tribune" diu
Voitada d'Estafa totalitaria vigilant
seu impon colonial, França al vol se
breviure ha de terur un govern tu tiré
nacional que Leon Blusas estigue 8
punt d'aconsegui el diumenge pa&
sat. — Fabra.

ELS NAZIS PASSECEN
STOIADINOVITX PER LA
CONCA DEL RUHR
Essen, 20. — Despees de Une vesia
a les fbriques Krupp, Stoiadinövse
la seca meter han visitat la "Ge:ci•
kirchen Buer", que es una de les
importants fäbriques de lignificare
d'hulla.
Davant la fábrica hi havia
Delegacions de la Colònia
resident a la conca del Rur, i han siludat el primer ministre de llur até
amb banderes desplegades.
Despees de la visita a ira esmentr...e
fisbelques, Stoiadinevitx s'ha tratil a
-datDuselorf,ncShes
representant del Ocurra alemany,
ofert un te d'honor. Denpres, ha at•
sistit a la projecció d'un film alernael
premiat a eneposieló de Paris.
Stoiadindvitx s.ortirä aquesta nit
Dusseldorf en direcció a Munich. Fabra.
DISSET JUEUS QUE PERDER Le
NACIONALITAT ALEMANYA
Berlin, 20. — En virtut ciam deztel
especial és retirada la nazionali
alemanya a 17 persones de rae/
va. — Fatua,

