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Ckuaranta avions Ileials desfan concentra- SAGITAR1
Els pirates de faire
cions faccioses en el front de Terol i, en
combat aeri, tomben tres aparells enemics
ICRONICAI

r

ELS DOS IMPERIS
1 una idea esta predestinada
a arrapar-se ,a, l'anima de la
multitud, hom podrä pressen-

EGITEIXE.a, damunt la terra

S tir-la en l'ambient, en els ulls
catalana, les agressions de
i en la fe dels horneo. La idea esdevindra Ideal, i de les eonsciencies
l'aviació facciosa. La llista
adormides en naixerä la flama inde ciutats i viles endolades per la
mortal de la perseverança, virtud reen determinats periodes de
brutalitat feixista creix de dia en
'Procurem evitar que viviseent
la histeria dels pobles que han vist
dia i ja sembla difícil donar la "Volem fer notar al Gola davallada sense coneixer l'agreprimacía en el sacrifici a una o vern les nostres änsies
de l'enyorança.
• A dos quarls d'unza, dehmatí, quaranta avions la generositat se'ns acabi dolç
DE DIUMENGE
On es el cerní? L'ideal mal ne
altra de les poblacions agredides.
nostres
han
ametrallat
arnb
extraordinaria
efiArnb
multa
menys
inLlevant.
—
s'emmuralla
en els procediments que
Exérelt de
Adhue a la frontera interior, a d'acabar amb els estranuna conoentració •de forces d'infanteria per cansament en no veu- serviren de mitjä en qualsevol dels
tensitat que els dies anteriore ha continuat avui cacia
facciosa.
Després
ban
entaulat
combat
amb
l'aalineo
periodee
que marcaren 1.3 fi
Fulgeerda i Figueres, l'aviació
la Iluita als frunts d'aquest exercit, als guate han
la meselleria patriblica, porqué el
facciosa ha dut la seva crueltat gers que redueixen a runes estat totalment rebutjades les tempatives de viació enemiga, i han abatut un "Fiat", el pilot re's corresposta. Fein Ves- de
de
la
Histeria
no brinda hui als
curs
del qual s'ha Ilaneat en paracaigudes. Dos aviene
i el seu afany d'extermini. Dasalvadors de Ilurs pätries un
l'enemic.
caça elan retirat del combat forç necessari per mante- pretesos
més
facciosos
de
clima
politie
que
aconselli
un metode
munt la Cerdanya, a banda i ban- e/ solar patri davant el
L'aviació !letal ametrallä bornbardejä amb abans que el gros de la formació, deixant, darrera
ja assajat.
da de la frontera oficial, segellant
extraordinäria ef .icäcia les limes rebele:
seu restelleres de fum, per la qual cosa se suposa nir de la nostra banda les Qwen la imaginació falla, l'endefonamentalment que han estat lambe destruits.
així amb la comunitat del sadri- mutisme dels pobles densoAlees Exercita, — Res de nou
riat no teu ni compren altres procediments que els que ha Ilegit, (dirás
• fici la ,comunitat de raça i de
D'AHIR
Extecit d'Extremadura. — La melca linia ha virtuts de la raça. El destí ¡,emulació, en les hIsteries de la seva
chifles
que
toleren
el
crim
llengua, la. metralla dels avíen.
patria I, aHucinat, es creu de debo
Exerelt de Llevant. Avin, l'activitat a terna, estat rectificada a l'avantguarda al eeclor de la
que l'esperit don gen¡ aha recr.caritaliana ha caigut i ha demostrat, i el salvatgisme dels exèr- s'ha limitat a tiroteig de fumen i foc de cenó, acose Sierra de Argallanes (Badajoz'.
ens ha atribuït aquesta al- nat
en ell. La simplicitat d'un meuna vegada mes, que no .respecta
conseqüències, a diversos sertors de la lona
distase. en aquest cas el d'"imperi",
tíssima inissió"
Altres Exbrolta.— Res 'de note
d'aquest Exercit.
pas els pavellons de potencies esempresona la gent, que ree mala vagiicits invasors"
rpent haver Ilegit aquesta paraula en
uangeres, com no ha respectat
eh libres aelaars; els vells presEl ministre de senten
:ai els hospitals ni les escotes.
im daltabaix. els joves repe
El general Cap de
la paraula una. cent, mil ve--teixn
Aquesta ferotge represa deis
Defensa
Nacional
gades,
i
la febre del deliri s'escampa
bembardeigs, que ja ha tingut
l'Exèrcit de FE s t
de cap a cap del país. Alga deseoepisodi-s de gran dramatisme, i
cesa que enclaven aquestes
el
brea
En resposta a dos vibrants despat- tres salabes que tothom repeteix Tu.
que no assoleix pas, tanmateix, El general cap de l'Exércit de alat
Alemanya i tedia segueixen
xos que el general Pozas i el comis- ladejant-ne la sonoritat, pera aleen.
ha trameS a; ministre de Defensa
desmoralitzar. les poblaeions cata- Nacional un teagrarna expressent en
sari trameteren al ministre de De- res, en nom de l'Imperi. se Ilagala,
fensa Nacional, aquest els ha adre - se'l tortura i, si cal. se ii arrenca la
lanes, hurà culminat, de cara al nom prop 1-de tot l'Exèrcit a les segal el següent telegrama:
ordres la sera mis enérgica proIlengua 1 el dret de pensar. pectina
món civilitzat, no sola en els assaa- ves
"Al general en cap i al comissari el forjador de la Idea no pot tolerar
teste pels bombardeigs que els avions
i Reus,
sinats collectius comesos a Barce- facciosos venen portan t a termo sode l'Exereit de l'Est:
la filosofia.
Poc temps despris el noble comenlona, Reus, Guíxols i tantea altres bre les eitztais de reraguarca. En olerEls telegrames que m'heu adreeat
das
i
tons.
el
general
mana
sentita
conea a sentir la tragara significació de
com
a
protesta
d'aquest
Exercit
ciutats, sind en uns fets
festa que els soldats de la República
la
paraula marica: les manes atoren
aeris
tra els continuats bombardei gs
mafia: el bombardeig del vaiseli estan desitjent ardentment aventar
damunt les nostres poblacions civils els fills que han perdut la vida dallançar-se
aleshores
munt
un tros del nou Imperi. i les
a
una
!bata
a
fonono respecten el leudad francas hl des- revelen que l'enemicseta
anglès "Thorpenews", en aigües Per
s'equivoca
en la qual no hi haure treta ni perde
creenea que lagrimes no san encara seques que
mentalment en la
de Tarragona, i aquestes recents par als culpabas ciaques's assassiuna
altea
aventura tragica arrencat
tal acció terrorífica constitueix un
cor
i premeditades agressiona damunt nats.
factor de desmoralització, puls que, milers i milers de minyons del
.
També
de
la
futura
Roma Imperial. I Musel
comissari
de
l'Exèrcit
de
al contrae. enforteix l'esperit de 14
territori francès. Els facciosos l'Est ha adreçat al ministre de Desolini, mentrestant. orle d'idees orireraguarda
1
aviva
elm
afanys
de
huata
de
prol'aeròdrom
—Queipo de Llano ho ha confita- fensa Nacional un telegrama que diu VAIXELLS...DE GUERRA ITA- tornaren sense novelat a
ginals i per tant incapac de fer reeide les nostres tropes.
cedencia.
xir una política. pederé mis 1 mes
set palcsament en una de les se- aixa.
Una conducta tan alevosa forma autiarata. mis i mis cruel, amb tota
noticies
confidencials,
en
el
bombarSegons
naos dels combatents de l'Exer- LIANS I FACCIOSOS CANONEves elucubracions— s'havien ja clt'En
una anella mes de la cadena d'errors
de rEst transmeta a la costra
deig del dia 21'darnunt Salamanca !bu tocada la comesos pels rebels des de la data la crueltat que ha iormsentit co
dels seus oredecessors.
lliurat amb un' plaer morbós a exceRexicia com a protesta unianime la
GEN VALENCIA
caserna de la Legió Còndor, on resultaren aleu- inicial de la sublevada. Cregueren en qualsevol
Italia! ;Per tm ideal mis noble,
perseguir arreu de la Península, indignació que ens ha produït el bard'aquesta, 1 al moltmis
ruhninants
nes
victimes
entre
el
personal
d'aquell
regiment
els
efectos
cinc
vaixells
de
guerpur. verament patrietie,
7.35.
aquest
mati,
les
z criminal bombardeig de reatacap d'un any 1 mig es -traben impos- lluita;e
en llar viatge de visita i infor- bar
n els forjadors de la teta unialemany.
ció estranjera sobre les formoses riu. ra, entre els quals figuraven dos destructors rIastbilitata
de
dominar
el
poble
que,
tatt
Els
cants
de Carducci eren aura
nació, els diputats laboristes an- tata de Barcelona, Valencia, Tarra- lians que, amb nom espanyol. han eejat recentaixecat 'en armes, els oposa una re- perqui partien d'un anhel de renalREUS
BOMBARDEJAT
glesos. La tàctica sembla que ela gona i pobles d'aquestes tres provfn- ment jricorporals a la marina facciosa; obriren
ateteneta
heroica.
Aspiraren
després
xenea:
els
de
Mussolini són sonoro.
eles, °retal. per llur bellesa, de la
hagi estat inspirada per un ene- nostra
a posär . remei al tracto de la seva pera. porten la llavor de la mora de
patria. Tan inqualificable rabe- foc de minó, des d'una distancia' de cinc males,
DOS
COPS,-AHIR
mitjançant
dewaradisi
de
la
miseria.
impotencia
la
fam
aie. no podien fer jarcent contra la pacifica remuerda contra València. Tiraren quaranta canonades,
siena i preiligs auxilia de dos pelaos
En la nora Roma Imperial es- ter-a no fa minvar en res la nos- que ocasionaren escassos danys, per la gran imaltra cosa millar per a irritar nos
tirantes,
alä
quals
àdhuc
arribaren
a
na
a
la
tragedia
dei Cae: els jove
22
morts
i
30
ferits
tra Moral combativa. 1 esperem Vo n .
la nostra independencia nacio- esclaus són llançats a les feres porque
Franca i Auglaterra que aquestes dre d'atacar amb entusiasme per tal precisió del tir.
-DiNenos bombardeigs que l'aviaciú facciosa aterir
nal,
i
aquesta
monstruosa
alienes
de
el
Casar
somrigui.
Com en un nalson
continuaren
en
direcEls
vaixells
agressors
agressions sistemàtiques a unes de venjar tantes víctimas innocents,
féu el diurnenge sobre alguns punts a les provin- la treció de dins 1 de l'amblció de Europa esguarda la
destilada. Passen
les quals es troben en malora cid sud. ä tota màquina.
Lleida
tingueren
resultatsa
girebé
des
d'Osca
els rics. passen
passen
nacions que no tenen ja cap mo- entre
els
magistrats.
don, vells infanta. Volem ter nofora, continua estaaellant-se contra
tiu per a considerar arnb tendresa tar al Garerla Pe r miaja de la V. E., 14 MORTS, 50 FERITS, 15 CASES
la muralla formada pels espanyol -S , els generals. els hipiicrites passa el
ramat
barreja
de
ponles
i de mal.
(Cuenca),
aquest
mateix
die,
i
a
A
nuis
Landete
les nostre_s erutes d'acabar amb eLs
que saben vincular Ilur ciutadania en
el moviment franquista.
vals.,, ¡ el nou César estén el bree.
conseqüència d'un alee reajitzat per setze avions l'amor a la patria.
estrangers que redueixen a rones el
DESTRUIDES
A
FIGUERES
La
Roma
Imperial
recital
La
fesernia.
Probablement el fet d'haver-loa solar patri davant el mutisnje dels
rebels. quedaren destruïdes set cases, i es regisLa musa de Venerare es el terror,
Cesar té la rigidesa de quaisevol
demooratics, que toleren el crim
traren diverses victimes. totes elles pertanyents per mitja del qual s'impcsa a la zona del
estat permesa fins ara. a Musso- viables
estatua
de
marbre
de
qualsevol
tira
i el salvatgisme d'exerelts invasora, Els diputats anglesos eren objectius a la poblado civil.
•
011 exerceix circumstancialment do- de l'antaga Roma. Es rül/iCa fat comlini i a Hitler i a Hirota, i de senas el mes Ileu sencal de •pietat.
en milers i, miles d'as- prensible davant del repte que alcen
basat
mini,
esta',
bombardejada
nota'Mere
dilluns,
ha
militara
retop a Ilusa satéllits de Salaman- Els combatents de l'EXéreit de l'Est,
ment, i per dues vegades, la clutat de Reus, on sassinats, i per mitjà del qual vol els costees dolorosos j tragies dels
l'eco deLs muda recialo orgullcis, reiL'activitat de l'aviació facciosa s'ha dedicat hl ha hagut vint-i-dos rnorts i Cenia feries. Les tambo trencar el nostre antas de màrtirs.
ca , tota mena d'agressions impu- teren al vostre Govern la seva conIluita. Inflult per gents estrangeres,
• CLAUDItidit
nides contra les nacions democrà- ftanca, I esperen amb arrogancia liso- avui a batre les rutes i els centres de comuni- cases destruidec han estat sis."
per a les quals la llei suprema de la
ca d'acabar amb els botitins de les cació compresos entre Barcelona i el Pireneu.
barbarie deroga tetes les lleLs divitiques, els ha fet creure que po- llibertats
espanyoles.
per on havia de transitar la delegació de la mines i humanes, l'enemic vol rescabaDavant Portbou
dien extremar fins a la insolència Visca la República!
noria parlamentäria del Parta Laborista angles,
lar - se de la desteta amb la venjança. Telegrames de conaquesta tOctica provocadora. Pot- Visco FsPanYa/
la gual, ja de I ornada al seu País, havia decidit ELS NOSTRES AVIONS FAN FU- A ale ò equivalen els constants bomVisca el Govern del Front Popular!" realittar el viatge en autombbIl fins a una es.
ser els reïxi. Potser, també, arribi
bardeigs després de la nostra victoria
Terol. Res mes antiespan y ol, perde la
un moment que les gratas potèntacj,6 fronterera, en la qual havien d'agafar el tren GIR, A FORCA DE BOMBES, EL de
que no hi ha res mes oposat a la "hi- dol amb motiu
cies liberals creguin que cal planque els portarla a Paris. Per sort, un relard
dalguia" que secularment ens caree"CANARIAS",
EL
"BALEARES",
tar cara i fer sentir llur ven.
teritze davant el món.
considerable en l'hora (liada per a la sortida
de Mme. Lean
Nosaltres, que sabem que els dicallibera els nostres hostes dele perilla de Curio- UN DESTRUCTOR I UN
Pech no importa; procurem evitar
que la generositat se'ns acabi per
sissims bombardeigs.
tadors no volen ni poden suportar
•
SUBMARI
cansament en no veure's corresposta.
Blum
Sobre Figueres es realitzaren dues agresuna guerra total, de graos proFern l'estora necessarl per a monte"Aquesta
tarda
(dilluns)
s'han
presentat
dales
12.30,
i
la
segona
a
les
sions:
la
primera
a
de
de
la defuncie de Mme.
de
de
la
nostra
banda,
les
virtuts
(oc
Cortines
Amb
motiu
oir
porciona i de cost fabulós, estem
propòsit. evident de realit13.45, en cadascuna de les quals intervingueren vant Portbova, amb el
raes . El desti ens ha atribult Léon Blum, el President de la Gensconvençuts que si les democràcies
Latzar ens tea contemplar la sis avions. Les bombee llançades foren quaran - ' zar un atac. els creuers facciosos "Baleares". la
aquesta altissima m'asió, 1 no podem raleat ha trames a l'illusre ex-Presatinada de diumenge un espec"Canarias", un destructor i un submari.
pas deixar-la. Salvem la dignitat sident sei Consell de la República
plantee-sin cara s'haurien acabat
tacle apocalíptic. ¿Que diem apo- ta-cine, i les víctimes t'oren catorze morts i una
Avions nostres de bombardefg, protegils per d'Espanya, deixant aquesta juntament Francesa, el telegrama següent:
de seguida totes les intemperànccalptic? L'Apoca/tasa la Biblia, rinquantena de ferils. ()lanza cases loren es"En aquest, dolores monten rebea
altres de cava, s'han alçat per tal d'evitar l'atac amb els seas vells titoLs d'honor, a
amb les seves pluges de foc, no ha fondrádes.
cies dels dictadors, i no cal dir
maritim,no obstant haver estat rebuts amb in- la generada que ens succeeixi, a la la prova de la mera sincera afeccia descrit res de tan terrible. Ens
Lilas
Companys.".
les que, a sou i per inspiració dels
qual
correspondrä
la
vasta
i
dificil
tens
foc
antiaeri
dels
vaiireelle,
han
llançat
conacostdvem ert, cofre a Barcelona
ass
tra aquests catorze bomhes. Els vaixells faccio- empresa de reconstruir el pais da(luan, la vista d'una mena d'esiels SOBRE PUIGCERDA: 21 MORTS,
cabdills totalitaris, es permeten
van
reduint
El
President
del Consta ha dirigit
qué
el
munt
les
runes
a
i
movibles,
que
s'encenien
apagasos. davant el perill que suposava 'la presencia
eis sicaris de Franco.
que, si no catan ja, penedits un sentit telegrama al senyor 1-ton
sen entre cls &tres estels que es- 17 FER1TS, 10 BOMBES CONTRA
de la nostra aviaci
ó, han optat per desistir de aquella
crim monstruós de llar rebelltó Blum,.en el qual testimonia la seta
Per contradir aquella que engultraven amb el seu or meravellós
l'atac,
i
s'han
allunyat
a
tota
màquina
arnb
rumb
FRANÇA
la volta del ce!, ens va sor prendre.
sera perquè dina de llur anima, en condolença per la mort de la seta escara, a casa nostra, parlen deis
a l'arxipèlag balear.
tenebres, no s'encen la flama del pa- posa.
dre.
A les 14.15 Con bombardejat Pulgeerdä. D'ensenyor ministre de Defensa Na
uns i els altres; per posar en. riTots els nostres aparells han toenat sense tniotl.sme 1 perquè sets han tornat de
—Aviane! — va cridar un dets
-cionaltmbé'hdirgaunlte
tre
les
runes
de
diversos
edificis
esfondrats
han
de
No
Intervensuro les libres sensibles que posen a
sastres companys.
novetat .a Ilurs bases."
dícul el Comitè
senyor Blum amb igual motu.
cap
d'una
començava
estat
extrets
vint-i-un
morts
i
disset
ferite.
Els
l'home
damunt
el
nivel'
de
la
bestia.
estona
Al
ció, que vota projectes i anteprola gran festa, somniasla amb tanta treballa de desenrunarnent no estan tiestos, hom
CONDOL PER LA MORT
França, agredida
LA 111.512/Tla (UTA [tul sen els que en
,iectes de resolucions per a posar/ruleta pel geni malelic deis ge- crol) que encara seran trobats més cadävers.
aguaste, terrible 1 devastadora guerra
DE L'ESPOSA DE M. BLUM
nerals germanio. Sota el cel de la
los a coneixement de /es dues
defensaven
de
veritat
els
interessos
Aquesta agressió ha estat realitzada per ca- EL PREFECTE FRAN CES DE- materiale 1 espirituals d'Espanya. 1 qul
Amb motiu de la me 'de l'esposa
ciutat adormkia, en un petimetre
parte, els facciosos, amb llurs
de Lion Blum. la Comissió Executiva
anponent, es formaven 1.1113 estela torre avions, els quals. desprès de passar per
eón els que sense ca paltra excusa pos- de la U. G. T. ha dirigit el segilenu
MANA BATERIES ANTIAERIES sible
josforescents nascuts per a morir, darnunt de la Seo d'Urgell, arribaren a Puigminals bombardeigs, reivindiquen
que la de la bogeria, atemptaren telegrama a l'ex-president del Conque esclataven de coste; bigida
davant el radia sencer llur condi•
Orces, Ilumnioaos, t'etanol!, un cerda a través de territorj trances, sobre el qual I AVIONS PER PROTEGIR LA de manera tan criminal contra ells. sell trances:
Molt afectuosament saluda a tra"Profundament ernocionats per la
rastre incandescent; rateases de volaren des de la Tour de Carel fina a Bourgció de pirates. Com a tala, no els
POBLACIO
vés de tostes s äquest Exérclt. Inda- pèrdua dolorosa de la cornpanya de
/00, con; a meneases d'atora, pu- Madame. Deu de les bombos Ilaneades per elle
lliga cap Ilei de les que regeixen
la
vastra vida. els membres de la CoPrieta."
ledo
laven o baixaven de la terra; es caigueren mis erillä de la frontera, i ocasioPerpinyä, i. — El bornbardeig de Puigeerdä
per a la resta deis homes i pobles.
missió Executiva de la U. O...T. us
produïen terribles erhalacions, cons
i de la Seu d'Urgell ha prodnit gran emoció a
naren
desperfectes,
però
no
victimes,
en
cases
expressen
la seca mes viva 'cundoque
rebentes
de
sable.
d'un
volee
Enicament Ilur instint de destrucFrança.
i simpatía molt sincera. — RoSnmig del camp ras, Quitt, sense situarles en lereitori de Franela.
POSSIBILITATS lenes
REMOTES
llur 'afany de superar-se en
Els
ferits
de
P
ujgcerdä
han
estat
curats
en
,
driguez
Vera,
secretari general."
una anima, on flamea el vent geEl veinat trances dels pobles limitrofs s'ha
territori francès, a Font Romeu, i el director de PER A LA CELEBRACIO LES EXECUES DE MADAME BLUM
megava entre els arbres dezpullaes, mostrat molt sollIcIt, amb els habitante de Puigel seguit de crims que assenyala
que
semblar
ens
presencievem
va
l'hospital
de
Perpinyt
s'ha
traslladat
amb
urgenIlur agtuació, els inspira Ilur conParis, 24. — Aquest mati s'ha efecla destrucció de la Muta& El cor cerdà. ha aeollit a les seves cases dones j incia a Bourg Madame, per operar alguns ferits. D'UNA CONFERENCIA DE tuat l'enterrament de la muller nel
seas enconada d'atracara. Quan ar- fante, j ha auxiliat els ferits. Els rnetges de la
•
ducta.
El
prefecte
}rancie
ha
demanat
amb
urgencia
,senyor
Blum, al cementa' del Pere
ribarem. penatitzem, trobarem mig Tour de Carel s'han traslladat a Puigcerdà per
Són piratea, i com P. piratas es.
PAU
al seu Govern que li envii bateries antiaèries
Lachaise. L'acte ha reyestit caràcter
calcigada, Barcelona.
auxiliar
Ihire
col-legues
espanyole,
en
escaseas
bien. de conformitat amb
purament
captenen. Juguen fort perquè
esquadreta
d'avions
ile
cava
per
tal
d'evitar
i una
Ja vara els suburbis va comentar,
Londres, 24. -- En un periadle
difunta. — Fabra.
pena a etvair- sens rangotra. Cap nombre, i la farrnäcia de Borarg-Madame ha fa- la repetid() d'atemptats d'aquest tipus per part d'ahlr es publicava. la noticia que Ne- els desigs de la
tenen res per perdre i perquè sa• •
senyal terrible no apareizta d'a- cilitat material sanitari. Una part dels ferits han
deis facciosos. "Le Populaire" protesta violenta- tibie Chamberlain té el propòsit de
ben que llar partida ja s'ha deLa
mor,
de
la
senyora
sociaquella mena de mal ton. Com mes estat hospitalitzats al sanatorj francés de Font
ment contra la violarle de la frontera pele aviene convocar per al proper MI de juny lista' molt roneguda, ha Blusa.
eidit fa temps, desfavorablement
'produit gran
avantavem mes cita adonavem que
de Franco.
Perpinyà.
Romeo
i
a
diverses
cliniques
de
Conferencia
de
la
Pau.
Als
ceruna
impreasiä.
El
Presiden
de
la
República,
Gairebé
restasa
,ntacta.
la
ciutat
per a ella. Com a piratea caldrà,
Per enterrec del ministre de Defensa Nadono ens n'avente/7a .4 la fi, a un
afectes a Whitehall es considera els m¡n¡stres. destacades personaliiats
dones, tractar-los. Els bombardeigs
LA PREMSA FRANCESA PRO- dea
acacia que va deturar el nostre .al, el denso) d'Expanva a Perpinyä ha expressat
que la notica no te cap fonament, politiquea 1 literaries. els Ajuntaments
catre — rractrma encara perestfa-- si prefeete la seva ereiitud per aqueeta conducta
que la nostra aviació ha dut a
que
sImplement una vista i eI partiis d'esquerra han fet arribar
TESTA INDIGNADA CONTRA ideal canstituelx
afectuoses manifestacions Ce solidaritat
/t vérem preguntar aneetants que
de la situada vish5 que te po- a
Salamanca i a Sevilla hauran tinhumanitària, i demà eomplirä l'esmentat cònsol
del Consell. Tambe el
hacia passar.
probabilitats de convertir-se en rosl'exPresidere
ELS BOMBARDEIGS DE LES ques
gut, dones, no solament el valor
—Per ara res — ens va rcipon- Oil encàrrec igual prop de les autoritats locals
diplomatic. 1 assenyaladanien els
realitat.
dre amb indiferencia—. Almenys de la Tour de Carol i de Bourg-Madame.
ambaixadors dEspanya, de Ressie, de
(Cunea represàlies alliçonadores,
POBLACIONS CATALANES
per aquest sector, no ha calgut
La eouferencla tSe gut es parla es- Turquia i del Brasil. han trames caras
sitió la demoistració que la Repúcap bomba.
Paris. 254. — Espanya esta altea vegada tarle encenagada de resoldre tots els dv condol a Lion Blum.
CALIA
CONTESTAR:
CINC
blica sap defensar-se contra tota
—Perd, i per altres indrets?
d'aetualitat en la premsa francesa. Tete els Pe- problemes politice i econämlcs plante—No ho sabem encara. Perb
han destacat els bärbars bombardeigs de jets actualinent.
mena d'agressions i tractar com
TONES D'EXPLOSIUS SOBRE riòdics
PROPERES CONSULTES' PER
que els avions on han pogut
bla
les ciutats espanyoles, i només —com te natural,
Es Indubtable, de toles maueres, que
cal els piratee. Caldea només que
entrar.
de
justificar
Jour"
tracta'
A REVISAR EL TONATGE
SEVILLA.
després
de
tot—
"Le
el
les
eircoraständes
11
fossin
favoraden—Per() si a nosaltres ens ha
el neón s'adoni de la qualitat d'aWat que quela sobre Barcelona una
Com a réplica als bombardeigs , de l'aviació la matança de dones i infants amb una infor- bles el President del Censen no culi- LIMIT DELS VAIXELLS DE
questa gent que ens agredeix i
qual
es
diu
que
l'avia_
la
!aria a prendre la iniciativa de tal
jauja de loc.
facciosa contra poblacions civils, deu avión re- meció de Salamanca, en
icia • .
GUERRAS
.—
q ue no e 'està pas d'assassinar
24G
El l'oficia va somriure.
rió facciosa ha bombardejat exclusivament ob- concomiten, pera emb la candle16 de
publicans han realitrat aquest mal( una incursló jectius
/mar aeseguret rima per endavant.
—Es per airó que 170 han entrat.
militare.
El
mateix
"Parle
Midi"
crida
súbdita franceses i anglesos. Que
pta.
imareL
einiint Sevilla, !nula de grane activitatsedels
—Per
aixOl
avui referid& en priinera plana, sobre el re p ite - Falta saber al revolveló del eonniete sima 'celebrada de caimanes cutre
v egi que eón piratea i que es deci.
La titula de foc, o millar rebela.
—Si.
ter de terrible violencia dele bombardeigs fac- sino-japones, al melle de la guerra Frauga, Anglaterra 1 els Estais latas.
com en segles passats, a ex.
El aparells, que llançaren, damunt d'aquel l
dit, els tronadora de foc que heu
ciosos. De dolze bombardeigs Contra ciutats, espauyola, 1 les relaciona catre Angla. per tal de revloar el lomee lima
t erminar-los implacablement, eom
tasa 36n, segurament, de les no- important centre militar mes de cinc tones d'exnomés diem, els de Sevilla e Salamanca, han anat terra 1 Roma 1 'Jerife sean suscepti- dels vaixells de guerra, fluir, cola ea
antiaerlea
que
han
cotan
detraes
ploslue
sanee
proque
els caces enemics ni l'anille- a càrrec de l'aviació republicana, com a reprue- bles de preparar el terreny pez g
el la es mereixen i com Ilurs
sabut, en 35.000 1011t8, pg trectat rae
mençat a juncionat.
'
vae da 1936, — Palme, antiaèria
por-tesela destorbar Ilur cornees, ba pele. atIcs nacionalistes.
gedipsenta 44 en fan creditora.
Teira.
DEGUE ria
i ni cia tiva en

Comunicats ofielals

.

LA GUERRA TOTAL
devastant la reraguarda republicana : València canonejada pels
víctimes
vaixells : Figueres, Puigcerdà
de salvatges bombardeigs aeris

Eis wions estrangers
carreguen deu bombes

ITOTACIONS?

i

mort

Les dernocräcies van obrint els ulls referent a la qüestió
espanyola. Les visites dels laboristes i de repòrters
imparcials han aclarit davant del alón la veritat de la

PUBLICITAT

no es pot parlar d'una
civil. Es una guerra que el Govern de la República sosté contra les tropes d'Itàlia i d'Alemanya

tragsklia d'Espanya. Avui ja

guerra

6onerós homenatge 'de "La Libertad" al
preguntar al
Eis Proveiments La vida i la mort a Astúries Cap
del 6overn, al senyor Prieto, a Cata- Papa que pelea de la
MARTIRS, NEROIS 1 ASSASSINS

10' Importants declaracions del
Director general del nam
Hem • demanat al Director General

no.

devastada

no puguin assortir-se de m'alares
ìe Proveiments, senyor Tritón Gemez. mas que del sea orgnilisme soda/. No Relació de quatre presoners Ilettus que entraren en el clarear canvl
a troben a Barcelona
que ens res mies manifestacions 'ala- cal dir que la quantltat de pies-tares
I\ a
¡aves a la reorganitzaeló deis serveis que la Direcció General Illurl a la
Fcren molts els que en aquella nit pugnables fortificacions, Ion testimon

dateauallament a Catalunya. El seuy« Tribal Gómez ha acceda als nos-tres destgs, t responeta a les nostres
preguntes ha dit:
•
• —En el mes actea' alta realitzat
tal (torero de la Repaielica. d'aeord
mal) la Gencenlitaa (le Catn
alaa, la
da deis serreta- de Provea
coordina
ments de la regló antenoma amb els
de la resta ael territorio letal.
D'aquesta manera s'ha aeonseguit
una notable malora en un deis eies
aspeetes prineipals que afecteu la rereguarda, I que as (san el rompe/neta
de la millora aconseenida en els nitres dos, que són l'Inereatent en la
produccIó de les indústries de guerra
I de les indas/rice basigales de reeoe
norala d'Espanya. P1 que es referelit
a Provea:nema slia enearregat aquesta p itee:da General d'organitzar els
diversos serveis a la regia amemos:a
igual que els tenia orgp atzaie e la
cesta del territori nacianal.
S'ha considerat sport I arofbbir
rorganitzada administrativa que tenia
montada la Geueralitat da Catalutiya,
amb la seas invista( del territorl ea.
tale en regueries i regases, i ;apestes,
al seu torn, en comarques. Subsisteilen les Juntes de Provabnenta (le vegacela, enearregades `de enlazar la
distribució entre els imitas de la seva
aurisdieeió deis queviures que en elles
es producixin. Tenle els 'lambda
proposar a les autoritats dependa
de la Dieces:leí General de Proveintents
Vadgaisielea dele queviures que els
manguita per a protedir a la distribució corresponent.
La Direeciú General ha creas unes
delegacions d vegueries i unes anees,
eomarcals, la m'asió de les quals serte
vigilar, en el territori de la seva jurisdiccia, el complimeut de les correslatiente disposicions que es dimita Sala
atablen que en proveir-se qualevol
lacalitat, tant de mercaderies que no
as produeixin a Espanya com diqueales altres que no tingui la vegueria o
regia, ou cstigui situada la localitat
lamentada, caldrà que els AjuntaLente presentin estadistiques de proenceló i existències, alb el fi de mobilitzar el sobrant deis propia produetea Aquests sobrants molen destinarte, segons convingui, a altres pobles
o eiatats de la mateixa vegueria, a
altres vegueries de la regid eutónoma,
o, en fi, a nitres provincies de rEspanya 'letal. Els Ajuntaments que no
posa) els productes sobrauts a la disposicia deis delegats de' vegueria de
• la Decrete General, no podran rebre
ganeres. I el particular que no declari
la seca producció o exieteucies, incorerra; entre altres sanciono., ea la iueautaela de les mercaderies.
Per a garantir el (m'aplauda de les
disposicions a les guate m'acabo de
referir. s i tia implantas la gula de ercaleció. -Malearas guies s'expedeixen
per duplicas o triplicat, segons els eaSen, 1 van sempre numerades; de manera que en qualsevol moment hom
pugui coueixer tot el que fa refereasea al desplaeament de les mereaderies.

S'acabarà amb els acaparaments, preus abusius i
altres irregularitats
Les eamentades mesures — prosee.
gueix el senyor Trifam Gómez—, junt
amb el fet de considerar-se cono arte
d'hostilitat 1 desafeediú al regle/ l'alteració de watts de tasa, ocultas:loas,
acaparameuts de mereaderies, variada de la ene patatar, incompliment
de les normes de distribuela que es
dictin, portaran Indubtablemeat una
franca millora 1 un normal proveainent. Quedaran prohibas amanearraent els intercanvis de ruercialeries,
siguin o no partieulars els seas propietaria. Es considerara roen oculta- de la falta dt declarada de prodaede o existencies per part ele qualaevol classe de produetors o poesea
dors d'articles, els quals celan obligats a fer acumulada declarada( als
Ajuntameuts respectius. Les iraecieno seran castigades ene) =don,
governatives dineautaeiú de les mercaderes, o inhaailitació per a seguir
exercint' el comere, o amb altres
eareeter judicial que comprenen penyores de mil a cinc mil pessetes, o,
finalment, amb penes que ceseillen de
dos cuetos a tres anys de privado de
Illbertat. No hl ha doble que enes
aquestes mesures enèrgiques la situada( minorara notablement.

La importància
del cooperatisme
Ea preguntar al Director General
de Provelaments per lee facilitats que
amb el nou regias de proveiments tesbaran les organitzadons cooperatives.
eles respon:
—alee muntat magatzems emetrate per a reeepeló 1 distribució
queviures a cada vegueria. al davaut
dels quicio acaten ele delegats de la
Dil-eac16 General. També exlsteixen
magatzems comarcals Els uns t els als ta-es facilitaran els queviures per a
11 distribució general. Pera alza no
col dir que ens oblidem de les Coopes ratives. Al contrari, de l'organitzaelú
Iza provelment de Catalunya és seas
einbte el seu aspecte mes important
el que es refereix a les Cooperatives.
Des d'un prirelei la Direcció Genetal ha prestas len ajut veritablement
eaectiu al desenrotaament de l'esperit
eooperatista en tot el territorl d'Espanya, sota l'autoritat del nostre Govera. Prossegulnt aquesta tasca hem
dialellt que el provefment de la maese
• cooperadors de la regid autbnoma
no es realitzi a través dele organismes de caräeter regional o comarcal,
atila directament per la Direeció General amb la Cooperativa de provea
ment de la Federada Nacional de
Cooperatives d'Espanya.
La transcendencia d'aqueata mesura
elot ésser veritablement important per
h la solada del problema de substaneles alimentaries. Es clar que aquesta
modalitat té com a baile l'establiment
de la tarja única de proveiment cape da pele Ajuntaments respecilus, per
tal que els anliata a les Ceoperatives

Cooperativa Central de Proveiments
per a cada un dels seas sotas sera
Igual a la que Muta als Ajuutaments
per als no cooperadors. En un 1 altre
eas aestabltra hlentic racionameut.

S'e.o ablirà, en el que sigui
possible. la unificació dels
preis de laxa a tot el territari de la Repúb:ica
sPodre arribar-se a uva unificacia de precie a tat el terrItori Ilcial?—
preguntern.
. — Aquesta es neta dc le3priacipais
finalitais que hom espera aconsegtar
ami, 1:1 tasca que estem portant a
e-ap. El nostre trotada s'encarrila a
igualar els veas ele taxa al territori
republice. sigui o no ante p on ccc iota
aquells produetes en que la unificada sigui possible. Esstat alai, la Comiese; Nneinnal de Provehnents, oestenastue eonaultiu de la lareechi, ha esta t organItzada pel Decret que publica la "Gaceta" del Ii del corrent,
leonina entrada a representadons de
la Generallist de Catalunya, de lea
nones d'Antela Centre, Llesant 1 Extremedurn-Andalusia 1 nls Ajutitameras de Madrid, Barcelona 1 Valencia. Aquestes representacions coHaboven amb les governatives que existien
anteriorment, integrades per la Subsecretaria d'Agricultura i les Direedons Generals de Provehnents, Coitere. Economia, Raniaderla i les naves del Ministeri de Comdnicacions,
Transports 1 Obres Públiques 1 atta)
les amigues representacions de la UGT,
CNT i Federada Nacional de Cooperatives. La COIlliS5iti Nacional, amb
la important ampliada assenyalada,
es traba en condicione de donar els
maxims rendiments. La primera remita,- celebrada el 20 de factual, ens
ha proporcionar aquesta :seguretat en
l'avenir. Entre els reunits ha exista
la mejor cordialtat. En tots elle Ii1 ha
un entente desig de collaboració 1 un
lloable entusiasme per a arribar a una
organització perfecta. Fou repartit el teclean relatiu a l'estudi de la unificada de laxes i de les- diferencies que
actualment existeixen. L'estudi quedara acabat dintre diene quants dies,
1 innuediatament sera satines al criteri
del Consell de ministre:, publicant-se
les taxes un cap estiguin establertes,
essa que será molt aviat.
Per althn. 1 fent-ne ressaltar la importancia, el senyor Tritón Gómez ea
referí al punt estudiat en la darrera
reunió de la Comissiú Nacional, referent a tetar en compte, en estable
els preus de venda dels anteles, la
gunntia dele salarla 1 la circulada
fiducieria 1 els cansas.
El problema del proveirnent, pel que
es pot deduir de les declaracions exposados, ha entrat en una fase de
franca salude. Aquesta seguretat
basta en la perfecta organització que
existeix i en la cordialitat amb que
totes les representado/1e que integren
la Cotnissió Nacional de Proveiments
— aoven:Viva, regionals sindicals
soeials — clan disposat a portar a
cnp la sena tasca.

tragica del 19 d'octubre de lany passal, quan es .feu l'evacuada de la
vila gijonesa, no pogueren embarcar
cap a França. Entraren a Gijon les
tropes teix1stes, 1 a poc a poe toren
detinguts els que no tingueren ternas
ae Ilançar-se a la anuntanya. Entre
ells es trobaven aikara CoPiena, de
Colunga: ataran Fuego Fanjul, a'0lloniego; Agusti Cuesta Cuesta, de
Sama, i Nicolau Canseco Fernandez,
de Gijon. Els guatee saberen despees
dels amargues de les presons rebele,
dels turments 1 de les vexacions 1 pasearen les horas cruels de compare>
:ice clavan: un Coneeil de guerra enmarissim i enceldan la terrible sentencia cme pena tic mórt que els , toposä el tribunal facetas. ats guatee han
-santa igualzesnt aelegria Inmensa
d'halar retal elegits per al canvi arna
altres presaners rebela i es traben
ara e estalvi entre els sets, a la zona
lleial.
ELS PRESOS I LA CINQUENA CO
LUMNA, AMOS DE GIJON
Aquella nit del 19 d'octubre foren
amos i senyors de Gijón els presos e
eis elements de la cinquena columna.
Alliberats ele primen 1 proveas darenes. patrullaren pele carrers 1 sostingueren alguns entontece amb els furadies que aliaren arrIbent amb l'ensis que la mar tos la tova alliberacIó.
Les trapes rebels no feren la seva
entrada ata la nit del 21. Una columna motoriezada i una • altea d'infanterio, arribaren a Gijón, l'una ¡aer
l'Alto del Infanzón, a Somio, i Isttea per la carretera de Villaviciosa.
COMENCEN ELS ASSASSINA'TS
Es practicaren aleshores les primared reerencions. Perú els eoldats espanyols deixaven en llibertat els que
havien defensat la República i els enviaren a casa sera. Itallans i moros
feren premuera a altra, que eren
traslladats a la plaça d'e braus. Fina
al dia 23 Gato no visa intensament
i tràgicament les conseqüències de la
ineasió estrangera. A partr del dit
die s'encarregaren els falangisits
realitzar els servele policiaca. Començaren les escenes dramätiques. 'actea
les cases eren escorcollades minuciosament; trets ele milicians que san
amagaren j portats de matinada als
atores de la poblada — ale claveguerons de la costa immediata al tau Piles — on eren afusellats sense pietat.
Al dia segilent nombrosos cadävers
flotaren sobre la mar, cncarregantse les onades de desfer-los contra lea
roques. Eren cadävers de roigs—deien
— que haeien mort en naufragar les
embarcacions en les quals fuglen.
Aqueixes träglques carenes es repetien diàriament i duraren malt de
temas. Fins que tanta sang d'hm-ole
arribe a esquitear els seas botxins.
El regim de terror tenia horroritzada la poblacee I aleshores. els assassins cessaren en les seves matances 1 els presos eren lliurats a les autoritats.
Pene ja el nombre de martes era
infinit. No solament a Gijón, stn0
també a Oviedo. Aquí funcionava una
"txexa" que tenla carta blanca 1 eslava in.stallada en un edifier riel carrer d'Urea. Tots els presoners que
queien a les seres mans eren afoseIlats L'armer de San Esteban de lee
Cruces, teatre mut d'accions guerreres inoblidables durant lencerclament
de la capital, posició brillantment conquistada als guàrdies chala malgrat
la seca :situada estratégica i Inex-

LloiA George ataca els
governs totalitaris
"El destí de la Ilibertat humana depèn del
que fern nosaltres".
Niea, 24. — L'ex•preadent del Censen aikgles Lloyd George ha rebut els
represeutants de la premsa internacional, 1 a preguntes deis periodistes
hau contestat Mamut els ragims
totalitaria "El desti futur de la 'libertar humana per a les generacions
pròximes — ha dit Fex-president —
(lepe]) del que fem nosaltres. Les grans
democreeles són prou poderoses per a
defensa': aquesta llibertat. Ate Anglaterra no hl ha cap partit que es ilegal
a posar-se al costat de Franea en el
vas d'una agremió."
Un periodista ha preguntat a Lloyd
George quina seria l'actitud d'Anglaterra en el cas d'un conflicto a la
alediterränia. "No ens espanta temes;
tec eventualitat — ha contestat Lloyd
George Si la Gran Guerra /legues
continuat ein any Inés, fina al 1919,
Anglaterra batata pogut augmentar la
seva producció de guerra fine a construir 30.000 ()vicias en un any." L'expresident del Consell ha dit també:
"Les fantarronades d ellitler 1 Mussolini, que es presenteu com a defensora de la (-M'azada contra el coima
Mame, cm delxen fred."
Lloyd George ha exposat la sena
teorla liberal, tan allunyada del comon'eme cota del feixisme, 1 ha dit que
Mussolini As un gran "bluffeur". Ta
alguna atots a la mä; perb les minore «erres les tenen les democrtteIes.
Arribare un die que Masonal no anee neo remei que jugar net."

ual ha dit que les probabilitats de
counicte eón nombrases.
Es contenta la publicada d'un article del director de l'"Osservatore Romano". eu el qual s'ataca severament
el qui fan de la guerra una monja,
una atice de l'heroisme, 1 del sacrifici
una política al servei de l'expaneiú.
Pera rargan del Vatieä no treu les
conseqüències lbgiques de les seves
severes paraules, i les conseqüències
estau molt a la nora d'en, a la mateixa Roma imperial, aliada de la
Roma pontificia.
El pacifismo de l a'Osservaeore Romano" es el =tela que manifesta
"L'Adíen] Franealse", la qual ee les
empren aquest metí contra el perill de
guerra, afirmant que Anglaterra, amb
l'njut de Frenen, vol llançar-se a una
guerra contra Itàlia, negociant amb
Alemanya la neutralitat d'aPiestaa El
peribdie monärquic, que ara se sent
extremadarneut pacifista, protesta contra apesta eventualitat.

ELS CAGOULARDS

El general Duseigneur
pateix de ellterocolitis

París, 24. — Els periódica de dretes disten que el general Dusseigneur,
que, com es sabut, es troba a la trae
LLOYD GEORGE HA CELE- se (le la Senté, acusat d'haver prez
part al complot del "Csar", ha esBRAT LES NOCES D'OR
tat traslladat a la infermeria de la
Cannes, 24. — Lloyd George 1 la presa de Fresnos, per sofrir una enterocolitis que 1/ ha causal dues hesera muller, que celebren avul Hure morragies
intestinals. — Fabra.
necea d'or, han rebut centellara de
telegrames 1 canes de felicitació. EnTROBALLA D'ARMES
tre ela primera tabi ha del rei JorI MUNICIONS
di VI, deis ducs de Windsor, del Ge24. — Prop de Nersae, ea
nero deis Esteta Units 1 d'altes per- elAngulema,
riu Xarente, ha estat trabada una
sonalitats de nombrases palcos d'Eu- notable quantitat (l'armes:
7 fumas
ropa.
Mauser, 3 fuselLs anglesos, un fleellA mitas tarda el Prefecte deis Alps metrador, una pistola-metralladora 1
diverses reates de cartutxas. — Flabra.
Marítima ha vlaltat Lloyd Geprge
nut felicitat oficialment en nom del
Govern francés. — Fabril(

e

LA GUERRA
INgVITABI,E,
HA DECLARAT L'eMBAIXADOR DEL$ ESTATS UNITS
Palas, 24. Veteada dela cerdea
politice fragceles torna a convergir
noiament en la politice exterior. "La
guerra as Ineyitable", ha declarar a
Nancy rambaixador deis Estala Citas,
1 en examinar la situada internado-

EL "RAS DE L'OCA"
INTRODUiT A ITALIA'
Roma, 23. — Una part de les tropes
italianas que retran honors a Hitler,
amb motiu del saetee d'aquest a Roma,
desfilaran al "pas de roca". Com sigui
ene a Itälia no és coneenda ;mecate
forma de marxa militar. 125 t oees que
llaman d'exhibir-la davant Hitler han
sortit sap a *Alernanya, per tal d'a y -entes la. — ['abra.

de múltples execuei
ons realitzades en
les hores fredes 1 grises dels despuntare dels ales.
LA LLUITA SEGUEIX A LA MUNTANYA
I alai a La Felguera, a Sama, a Laviene, a Mieres... mentre molla &adata lemas continuaren defensant
seves vides en les muntanyes d'Arriendas, de Quirós, de Cabailiqulnta,
a El Aramo 1 a tot Astúries, provee
de municions 1 bombee de ni& 1 allmentant-se després de realitzar arrlscedes i impressionants incursions durant les 'las als pobles, tal regada
emparats pels seus mateixos habitante. Perque ¿qui ho tenia un paren;
lluitant encara?
EL TERROR "LEGAL"
Arriba després el terror admIni.strat
ele nom d'una pretesa legalitat. Comenearen a funcionar els consells de
guerra sumarissims a 'Oviedo 1 Gijoit
Files a primera de mes anaven celebrote prop del miler a cada una d'elles. I un noranta-nas per cent erea
eonciemnes de mort, de les qua pagues foren alelases en l'indulta Altres malta herota asturiana caigucren també en aquesta segona fase ele
la repressió, el cornandant Drago,
del Batalló Azaña, el célebre "Cora
tu". que mori valentament, amb c.
puny enlaire 1 cantara "La Internacional".
EL TERRIBLE REGIM CARCELARI
ELS AFUSELLAMENTS
A les presons asturianes quellen
rallen t ralleis de presos esperant esser jutjats inexorablement per aquel.:
xas freds tribunals. A La Cadellada
n'hi ha 5.000. Entre elle hi ha nombrases dones. A la presa de Gijor.,
rahi ha 356. Altres han pagat ja ama
la vida. I molts llueixen l'oprobl d'al
na tallada de cabells, com a senyal
inconfusib/e de posseir sentiments
lleials i democratice.
Una de les condemnes a mort que
causä impressió profunda i indignada/ fou la del sec ovetenc Rafael Muñoz. que era un popular venedor de
dècims de lateria.
El metge senyor Manuel Zarracina, que esteva a la presa de uaota
conclemnat a mort, quan anaven a
portar-lo a afusellar, amb una fulla
d'afeitar es feu un profund tall en
una ingle, dient: "Visca la República! A mi no m'afusellen eas facciosas!'
el senyor sarracina morí poc desprea
1 la seva fortitud d'arana entre jutjadors i l'orante pública, produi una
impressió formidable. També fou afusellat el comandant cap de tentad-dona, Sadurni Lusarreta. Un altre
aletee, el francas Andreu Tihyli, que
anà voluntari a Astúries per a prestar els seus humanitaria tal-veis, C3
troba a la presa d'Oviedo, cella número 11, regona galeria 1 esta conclemnat a mart. Fou fet presoner
quan compita la res-a mis-eje profess'anal a l'hospitalet installat a l'Escola de Capataeos, de Mieres, per no
ha y a volgut abandonar els setas feras.
UN CAPELLA DECENT.—"¡ARRIBA
AZANA"
Igualment está pres a la Model
ordene, el rector de .Ftiosa, acusat de
negar-se a denunciar quina reina contraternitzaven amb cts lleials al Govern. Aquest honrat sacerdot, que n:e
colgué exercir 1 infame paper ele delator, es el que cada aiutnenge d'u
la musa a la presó. Per cert que, acabada aquesta, un falangista dóna cLs
crits de rigor, de "¡Franco, Franco,
Franco! ¡Arriba España!" La poblaele penal contesta disfressant les fras.
ces e molts reclosos, en llar de 'lArriba España!" confonien amb altres
un "¡Arriba Azafta!" de termin-ació
Per¡ un dia se sorprengat
l'engany i diversos d'ells foren severissimament castigats. Reberen unes
palliases formidables, 1 un caporal de
vara, anornenat Raimundo "El Frenaquin", subjecte de terribles 1 sango,cierta instints, que malteaste cantanuament els . detinguts, en trepitjä
dos i els llamie per unes escales, quedant malferits. Als que no aixecaven
el bree clarament, el tenen tres 1 quatre hores amb el brea estirat a l'esUl feixista.
A totes les presons impera aquea
rgim
terror que caracteritza la
repressió d'octubre, i cotn aleshoree,
molts sucumbeixen en no poder resistir els horribles martiris a que san
sotmesos.

e

L'HEROIC COMANDANT QUE NO
VOLGUE DEIXAR EN TERRA ELS
SEUS SOLDATS
Carrocera, el formidable guerrilitr
estaría, que portara sempre eso mo y ament les forces feixistes a la sera
prpia reraguarda, i que escriv1 al
davant dels seus braus soldats aquella
bella gesta de la resistencia del M3zuco, lent besar la tarea milers
vasors, aconseguiren agafar-lo els rebela. Pera en els primera moments la
seva personalitat romangué en l'insIgnit. Es trasllada amb altres mocos
a un camp de concentrada de Galicia. Un ella, un feixista, el reconegue.
—Tu ets Carrocera, no ho dissirnulis. El famós Carrocera, que no lea
pogut fugir.
1 aquell facclós, ignorava que Matra Carrocera, brav1ssim consandant
de les mllicies asturtanes, tot un herol, renuncia a embarcar al port
percaté no podien fer-ho teta els
seus homes i valla seguir essent el
comandant amb els que es quedaven
en terra.
Avui, el cabdill del Manco es ,roba pres a la cella número 13 de ets
segona galeras de la presa d'Oviedn.
I encara té valor 1 anime per Infondre coratge i donar exemple d'enteresa als seas companys de captivert
FAM I SAQUEIGS
La vida a Astúrles as veritablement
impossible. Com que els facciosos robaren els diners que trobaren a la
sera arribada, la poblada( civil sotreta una penúria enorme. Els alimenta són escassos, dolents 1 cara;
sims. Solarnent els grana capitalistas
poden vitae estretament. La classe
mitjana i els obrera, la mejoría sease lelas, 1 eLs 'que treballen cobrar.t
afane irrisoria passen malta fans.
camperol és saquejat. Ele 11 enduen
elet pral:lactes del carap 1 el seu best . O seis paguen exiguament o
se confisquen a pretevt de simpatitear amb els "roiga" o no valer chinunciar els que catan atnagats,
mentrestant, els perldies "La Voz
de Asturias", "Nueva España", "Ftsgión de Oviedo". "El Comercio"
"Voluntad" (que n'aun bou "La Prere•
sa"). segueixen teixint faules cte crInts
atrerellaments dels marxistas, 1 si
!mielen els que r meten els rebele.

"Caldria

lunya i al President Companys

electrice 24. — "La Libertad" publica avui 'extensos elogis al Cap del
Govern 1 al ministre de Defensa Nacional.
Diu del doctor ' Negrin que la sena
obra es de Uta. Calla tallar les lucentarima particulars I ahavia d'estruetetar la vida econatmlea del pais. Alma
ho ha aeousegult el Cap del Govern,
divtant normes 1 decreta
Dludalerio Prieto din el periadle
que en ell es donen totes les candielous per a olerme el trlomf. Ell ha
sabut crear un potent exerelt capee
d'enfrontar-se ande els d'Alernanya 1
d'Italia. Ana) Prieto 'tele a Espanya
una interessant 1 vigorosa modalitat
de governant de Defensa Nacioutil,
basada en els principie d'amor n1 imite, It la paria i st regia].
En un altre lloe ret hola:110 g a al
polde eatalä per la sena aportada n
l'obra revolucionaria. Fa història de/
moviment (les de taixecament militar
i dedica grane elogia a l'obra de la
Generalitat 1 de Companys, el retrat
del qual Insereig al mil; de la 'Mora/ave:a

La ex-comtessa-dieessa de Behavente baja se
y erainel els facciosos
"No es pot esperar res de
la barreja de feixisfes i requetés amb els prussians
del 70 i del 14
Madrid, 23. — Un periodista s'ha
entrevistat amb la senyora Maria deis
Dolors Valltes Giran, ex-comtessa-duquessa de Benavente.
Contestaut a les preguntes del reigirter, ha contetat que es troba molt
ben ateas i alimentada. Per sial este
eontentíssima.
Ha afegit que aquesta guerra terrible ti recorda la del 70 1 la del 14,
aixt com la segona guerra carlina.
La guerra del 14 la sorprengué
París i recorda amb horror la destrucció de resalésia de Saut Gervaei pele
pressians.
Creu que niolt poc es pot esperar de
l'amalgama deis feixistea i requetee,
tots barrejats amb estrangers, atub
aquests alemanys que san ele mateixos
prussians . del 70 1 del 14.
Els faccioaos espanyols san els mateixos de les cines guerres canicies.
Aquestes cines anules que 11 aeaordan
els erhus d'apesta guerra civil desencadenada -pels que tot ho tenien. Es
dol de la incompreasit7 dels aristòcrates, 1 diu que a ha causal una sensació de menyspreu la posició pelalant de Queirm de Llano.
Crea que el jornal de fam no pot
ésser la base econentice d'una Espanya grao, m afegeir que la Ilibertat
s'obrirä cama per bé de toba car sial
el niki s'evitara dolors immensos.
Recorda tanibe que ei sea ave el
prfneep d'Angiona, aneje ele Wellington, feas desterrat per Ferran VII per
les aoves tendències liberals,
LA PROPAGANDA
PER AL BON TEATRE
Madrid, 23. — £1 Consell Central
del Tcatre ha s començat a rebre donatius mida destinada a propaganda
del bou teatre. Aquestes quantitats es
destinen a la creada, d'un Butlleti
d'informada teatral per a fabriques 1
tallers.

L'esport i la guerra

Un -a cursa a peu a
times de Madrid
Madrid, 23. — Sita efectuat la carga pedestre °jornada des de fa temps.
In han mes part gran nombre de corredora 1 la prova ha resultat altament
Interesante. L'esplendidesa del mati
ha fet que la concurrencia fos n'oh
nombrosa.
Per tal devitar qualsevol possible
agremió, durant la 'mo y a han prestat
servei de vigilancia sobre Madrid alguna aparas de cava lleials. En adoama sen l'encune ha disparat repetidameut les Setas bateries alinearles contra els maten republicans, els gneis
han tornat a llurs bases sense novetat.
En el croas celebrat, els primers
llora han estat conquistats per: Primer, Mari Ricard, de la .42 Brigada;
segon, Jeroni Joan, de la 150; tercer,
Joan Ramos, de 78; quart, Viceue
Tormo, de 1a, 44 elnque, Adarmuy, de
la 41; 1 she, Gonzülez, de la 71.

Atar a la nit, a Carabanchel, quan
els soldats es trobaven a les trinxeres,
foren sorpresas per una fortissima
explos16 1 veieren com els parapeta
que hi havia al clavant sea volaven.
En sentir l'explosió els soldats que
hl hast ía més a la reraguarda 1 aquella
que es trobaven en centres culturals
abandonaren immedtatament Shas
ocupadora del moment I apoderant92 dels fusells marxaren a les ti-luxeres, pecó no pogueren fea res. caz les
trinxeres enemigues estas-en destruidos
en part 1 les ambulandes es dedicaren a la recollida sie victimes. L'eneudc havia fet volar tina mina, que
eselatte als seus propis emplaçaments.

HA SORTIT DE MADRID EL
DARRER COMBOI DE REFUGIATS" A L'AMBAIXADA
FRANCESA
Parts. 23. — Comuniquen de Madrid
a l'Agència Ha y as que avui ha sortit
cap a Valencia un nitre combo/ integrat per 197 refuglats a l'Ambaixada
de França a la capital ezpanyola. Per
a inolt aviat s'anuncia. la sortiaa d'un
altre comboi arnb la resta deis refu.
zaite a la dita Ambaixada. — Fabra.
Parta 24. — Co:nunlquen de Madrid
a l'Agencia Havas que a les onze
d'aquest metí ha sortit el darrer con_
taagent de refugjats que es trabaren
a l'Ambaixacia de França a la capital
espanvola.. Actuaste darrera expedida
de refuglats és integrada per 142 persones, que han estat traslladades en
cinc camera; 1 esta.catees de turisme.

Peto.

També rartilleria fou ahir a la tia
rencarregade, de fatistrar els plans
enernics al sector de El Pardo. Des de
fa uns quanta dles, per mItja d'alta.
veus, renemic venia realltzant intentes propagandes. Les seves prediques
donaven llar a que els solista repüblicanas, Indignats per la vileza de
l'encante, hoatilitzessin amb bombea
de mä t foc de metralladora les trin.
seres veines 1 es promovent-se freqüents escaramusses. Ahir a la nit el
cap de la vultena envIsió ordena que
avantguarda
Ion emplaçat un cana
1 en Iniciar-se els disciernas feixistes
la pega llança algunes granados, que
clestrocaren els apareas deis quals es
vallen els rebels per a aqUeete4 WOpagan d es.

Antonio Zozaya
Madrid, 23. — L'escriptor Antonio
zozaya publica aval a "R1 Liberal"
un antele que titula: "Con mucha;.
mo respeto". Alludelx el bistec de Te.
rol 1 la seva nefasta labor politice
e favor deis facciosos:.
Creu que el n1E: pe camí per a cas.
tigar el prelat seria dirigir-se per la
vea diplomatica al Papa demanant-11
que declarl si apeara o desaprova la
conducta del lasbe presoner amb les
trapes de la República. Si la condena
na, hauria d'ordenar a les autoritats
ecleiästiqles que el culpable 103 esto.
nerat en el seu càrrec. degradat I pesata dispoeició de les autoritats
sala ' per a Coser jutjat d'acord ame
el Coda Aixi donaria un exemple aas
veritables crelents 1 als que' no proleasen la fe católica, pera que san
amauta de la justicia. Si el Papa apee.
va o disculpa la conducta del bistre,
penar el culpable en Ilibertat. pera
fent constar que de navors endavant,
a tleta ropinie, de l'Església 1 del PonDíez. no es dirigirla el Govern al
Pontifex en altre cas sernbiant 1 fara
justicia Implacable i severa en tos
culpable que invoqui la seca condlcie
de sacerdot d'una. Esglesia que es
posi de part dels hornleides 1 contra
les seves vietimes. I si el Vatica
I i cohresta o ho fa amb frases eque_
roques, ja no podran preguntar-se
mai més els católica espanyols porqué
es fa cas otras d'una Església que
havia oblidat fins a extreme tan lamentables la doctrina del seu fundador.

Davant la propera reunió

d e l Consell de la S. de N.
REUNIO DEL CONSELL DE GABINET J3E LONDRES :: ES TRACTA
DE LA SITUACIO A ESPANYA I A
L'EXTREM ORIENT
Londres, 24. — Aquest mata s'ha celebrat una reunió restringida del Gabinet, i aquesta tarda s'ha reunit el
Cansen de eabinet.
En aquestes reunions, els ministres
Iran estudiat la sauació internacional
actual, i han canviat impresslons en
ordre a l'actitud a adoptar pel senyor Eden, cap de la delegada anglesa a la pocietu; re Nacions, en la
propera reunió del Consell de l'organisme internacional.
Especialment salan estudia; els darrers esdeveniments a rExtrern Orlen:"
la possibilitat qtte sorgeixin noves dificultats internacionals al volant
d'Espanya, si la batalla de Terol ha
de provocar noves inervencions
talians, etc.
•
Per aquestes raons es essencial que
el senyor Eden es post d'acord ama
els cozegues de Gabinet abans de sottir cap a Ginebra, on podré conferenciar sobre aquestes qüestions amb
estadistes dels nitres països interesSe. S, i especialment amb el senyor
Delbos.
Per ¡otee aquestes raons. als cercles
politice britänics es concecelx gran
importancia a les dues reunions n•ün1sterials celebrades avuL — Fabra.
DELBOS, BONCOUR, DE TESSAN,
REPRESENTARAN ER.A1NÇ
Para, 24. — La delegació francesa
a la sessió del Consell de la Soca:esa
de Nacions, que s'obrirà el 26 de gener, estera formada, entre nitres, peLs
senyors Delbos, Paul Boncour y De
Teman. — Fabra.

L'OFENSIVA CONTRA L'ARTICLE 16 DEL PACTE
Paris, 24. — El punt dificil de la.
reunió del Consell de la Societat de
Naciones es la reforma del pacte 1 la
tasca de l'anomenat Comit é d ei s Vint
-ivult.AGnebramcäl'baixador de Xile, EaWards, que hayal
preparat el terreny, d'aco pa amb Molla 1 amb Beck, per a l'anomenada
reforma del pacte; pera ara hi queden Beek 1 Mique,seu, i també el Pacifisa socialista Adler, que defensara
el projecte de reforma, da a dir, la
supressió de l'article 16, que es celerette a les sancions contra l'agressor.
Lattac contra rartiele 16 sera dirigit pel senyor Malta i defensas per
Suecia, Bélgica, Holanda, Polónia i alguna Estala sud-americana. La discussió pot tenir resultats mol; selloasa En conseqüència, sembla que Anglaterra, França i Ramita evitaran que
es djscuteexi la reforma del pede,
ajornant la discussió del Comité dels
Vine -1-ruda
"L'Humanad" en desmentir ele rumors relatius a un viatge del senyor
Delbos a Berlín, diu que la Societat
de Nacions no as pas feble perque h¡
manquin Alemanya i Ittetla. Esteta
aquests que sabotegen la Lliga, sial
porqué ha política franco-anglesa es
indecisa. En lloc d'ajornar la retoma
del pacte, França ¡ Anglaterra haurien
de propasar a Ginebra el reforçament

VALÈNCIA

ELS FACCIOSOS NO TENEN
SORT
UNA SUBSCRIPCIO PER A
COMPRAR CIMENT PER A
FAN PROPAGANDA AMES ALTAVEU I ELS NOSTRES CANONS ELS
FER REFUGIS
EL DESTRUEIXEN : : VOLEN FER

UNA MINA I FA SALTAR LES
SEVES PROPIES TRINXERES
Masdrid, 24. — A determinats sentare del front de Madrid els canons
republicans desplegaren molta actavItat la nit passada. Les granadas,
llançades amb gran precisa), esclataven en Importante objectlus, piancipaiment en aquella en es felen concentracions d'homes 1 material. A jutjar per les observacions fetes, es produiren mollea balices entre les trapes
1 destroces en el material 1 als para.

seva actuació", escriu

Valencia, 24. — L'Associaciet de. la
Premsa Valenciana ha Ilançat la iniciativa d'abrir una suscripció voluntaria per a recollir un minó ele pessetes, destinados a comprar cinc mit
Iones de ciment, les quals. junt amb
els donatius de material fets ja per
les cases constructores, pudren fac1
litar la rapIda construcción de refugia.

del dit pacte, 1 amb alee infondrien
mis cante:mea als petits Eseats.
LITVINOV SURT CAP A GINEBRA
Moscou, 24.—L'agencia Tusa anuncia que el sensor Litvinov, comisosr; del Peale d'Afees Estrangers de la
U. R. S. S., ha sortit avui en careccie
a Ginebra per tal de prendre para en
les properes deliberacions del Gansea
de l'organisme ¡nternacional. — Fabra.
RUSIA ARAS ASSISTIRA
A LA REUNIO
Sofia, 24. — El Ministre d'Aren Est angers de Turquia, senyor RUStIl Aras,
que es diregetx a Ginebra, ha arribat
aquesta 'tarda a Bofia, on ha romas
pica minuts. Ha estat saludat a restada pel primer ministre i altres perFabra.
sonallats oficials.

Polbnia, cap
al

feixisme

lanosa demostra extraordinari alteres davant el debat de la Comissió
pressuposterla del Senat, en el tramecure del qual el senador Klasczynkl
pronuncia violenta ateas contra el Geisern i principalment contra el President ael Consell I ministre de Ilnterlor, general Skladkowski.
Klesczynkl critica principalment
president del Corlee el no haver coordinas ractivitat dels diferente ministeris, els quals aegueixen conductes politques completament personal>,
ata' com el no tenir un programa politic fixat.
Skladkowski es justifica declaran;
que solament esperava el moment en
qué la .Unió Nacional (de tendenceis
purament feexistesi estigul sulicienr.ment organitzada porqué pugui ferse carrec del poder. Saladkovrski assegura que cedira el poder a la Urfló
Nacional molt gustosament, pula que
el seu estat de salut Ja no u permet
suportar raes les tasques de cap de
Cayena
El president del Consell ha afegit,
en sintest:
"Quan el president de l'Estat 1 el
general Smigly Rida em confiaren la
presidencia del Consell, vaig creure
que la me ya obligada era solameni
ter durar el Govern, adhuc sense rajat de repintó pública, per espai duna
quanta mema. Aquest periode Sha
prolongat considerablement. Per alai>
han pogut ocórrer esdeveniments com
la vaga de camperols de legost darrer.
El meu deure és governar Polònia
fins el moment que l'organització de
la Unió Nacional sigui suficient per a
pettnetre-1 fer-se arree del poder."
Al cerdee politics d'aquesta capital no es creu que el canvi de Ooven
anunciat pel propi president del Consell hagi de produir-se immedlatament, és a dir: abatas que el Parlament hagi acabat l'examen 1 la votada del pressupost de 1938-39. Per consegilent. es dóna per descomptat que
la transida, no es produirä almenys
fins al mes d'abril vinent. — Pebre.

MICESCU I BECK
S'ENTREVISTEN
Cannes, 23. — Procedents de Ginebra, aquest man han arribat a Cannes el senyor Micescu, Ministre romanes de Relacions Exteriors, l la
seva esposa.
Solament han passat a Cannes el
die dedicant-lo en /a seva mejor part a celebrar una detinguda.
conferencia Miceseu-Beck. A l'hotel
on s'allotjaaquest.ha tingut lloc un
äpat intim al qual han amista diversos alta funcionaras romanceas 1 palonesos. Wnster Churchill , que hada d'assistir Igualment a tapat, s'ha
excusat. — Pebre.

EL CAP DE L'ESPIONATGE
NAZI .HA ARRIBAT
A CASTELLO TAMBE ES
A BUDAPEST
CONSTRUIRAN REFUGIS
Castelló, 23. — Convocada pel Front
Popular antifeixista 1 presidida pel governador civil, aha celebrat' a redífiel del Cansen Provincial una reunió
a la qual amistaren el Censen Municipal, la Junta de Defensa Passiva y
representante de les dies Centrals
Sinalcals del ram de la Conetrucció.
Prengueren record d'intensificar la
construcd6 de refugia subterranis contra els bombardeigs ama, paralitzantte toles
totes les obres de carácter popular,
Per tal que, des de duna, la mä d'obra
Pugui dedicar-se absolutament ß la
tasca aquesta,
4
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Budapest, 23. L- Invitad pel President del Consell, senyor Daranyi,
quan la recent estada d'aguas a Bernia a les 1230 d'aquesta tara ha arribat a Budapest Ernst Bohle, cap
de l'organitzaela estrangera del -Partit nacional-socialista alemany 1 sotssecretari de Relación-5 Exteriors del
Reich.
L'estada de Bohle a la cítale: hanganase durara uns quatre elles, en el
transcurs dels quals conferenciara
amb el President del Consell, el ministres de Relacions Exterior& de IQnyia; el ministre d'Instruccin Pública,
Roman; i el ministre de l'Interior.
SieiLrzialment eere. rut
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