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1MPORTA1T CONSELL _DE nuensTitues

Continuen les converses de Roma: Mussolini Han estat aprovats diversos
decrets sobre mobilització
segueix maniobrant per aconseguir
D ntre pocs dies halaran d'inrorporar-se les
un nou Munic
lleves del 19219 1920 i 1919. Queden motel«

L Consell de Ministres, en la
seva reunió d'ahir, acorde..
E va, pot dir-se,
la mobilització general de tete els ciutadans.
A. les esperances de l'invasor, que
tempta un cop desisiu damunt les
terres catalanes, responen aquesAlar al matt es reina el Cousell pers, i les altres (pian es determini
Cinquena.—Recuperació de tot l'are
tes mesures tan importante, que
de Ministres. La reunia comença a segons les necessitats de la guerra.
m amen disponible a la reraguarda.
dos
quarts de dotze i acabé a dos
representen la total ineorporaeió
C'n altre Decret acordant la militaSisena.—Redueeió en un Cinquanta
quarts de quatre de la tarda. En sur- r:trace de lotes res indústries ¡ em- per cent de les zxcepeions concedides
dels esforços i les possibilitats del
tir,
el
ministre
d'Agricultura,
senyor
Londres,
12
(per
telefori).
—
Les
Londres.
12.
—
La
premsa
anglesa
preses
de
tedian
que
dediquin
Hur
mans;
pesar
nosaltres
estem
conveneuls
en inddstries de guerra, centres i ornostre país a la tasca suprema de prineres noves
de les converses de no comenta sncara aques t mati ess que no e,s possible cap mediana fina Uribe, facilita la següent referencia: producció a la guerra 1 al provelment. ganismes especialistes diversos.
la guerra. Més interessant encara Roma han començat a arribar a discurses ¿e Mussolini 1 de Chambee- que
Un altre ampliant el Decret del 22
Franco es que; sol amb els espa"El ministre de Defensa Nacional,
més deeisiu per a l'efecte moral Londres, pera cal reconeixer que laln i l'enlrevista de Roma. En asne- nyols davant el Presadent Negrita. Una doctor Negras, Informa el Comen de d'octubre pel qua l sún militaritzats els Setena.—Utilitzacia del personal el-•
sil de la zona de guerra fins a cine
que sens dubte aquestes resolu- manquen encara de precisió; possi- ría, no manifesla gran intenta sobre mediació avui seria a l'esta de lord la marea de les operacions militars. chitadans barons de 20 a 45 anys.
quanta anys per a treballs de fortl.
El Coreen, a proposta del President ficace.
Ranclman."
El nostre Exèrcit es comporta d'una
dona del Govern han de produir blement que les converses no han ar- el viraran del primer ministre.
El "Dally Sketch". diari conservaribat encara a versar sobre els punts
Tumbe Brossolette denuncia a "Le manera admirable per la seca moral. i ministre de Defensa, aprovis les se.
'étt els nostres combatents
Vuitcna.—Revlsiö rigurosa 1 total
vaals.
dor. creu saber que el senyor Cham- Populaxe" que la maniobra comença disciplina h esperit de combat, 1 causa giients mesures:
personal actual que presta sere
per a ineorpo.
Sernbla que la primera entrevista berlain, amb l'aprovaeni de Da.adier, 1 parla de l'actitud del "Times", que Ull gran estrall a Fenemie. Els actes
Prancra. —Depuraste dels organis- del
veis
a la reraguarda.
1-ar a files les lleves compreses enzre Chamberlain i Mussolini. que den:aliara a Mussolini l'acesmace comença a ter les mateixes maniobres d'heroisme es produeixen en propen- mes 5 unitats de deraguarda per tal
ä'una
conferencia
franco-italiana
per
Novena.—Mobilització
deis funcionaque el mes de setembre del 1938. Els da peques vegades igualada, pel que de trametre al front tot el personal
elStre els 39 i els 45 anys, ho són dura una hora i !tarja, fou una mena a una data próxima.
ra pablies jubilats destinant-los a seri!:des les altres disposicions, que de revise general de tot el panora- El mateix peredle publica un ar. comentaras de la premsa alemanya do_ els nostres combatents. filio Preclaro utilitzable.
veis
per
als
gneis
sigue
aptes.
raen
a
entendie
feixistes no d'Eapanya, es fan tina vegada mes
internacional, perä sense que arSepas. — Formad() de Brigades
revelen la ferma voluntat d'aca- ma
El ministre d'Estat informé ämribes a entrar en estudi cap qüestió tiele del mil redactor diplomade, Can- han renunciat a una media«, angle- creditors a ragraiment i a l'amor de d'assalt combatents amb les tropes
didus.
el
qual
escrita
que
"la
masera
pliament
el
Censen
de
la
situada inbar amb tot allò que pogués re- en concret.
sa entre Frenes i Italia
tes rei- tots els ciutadans veritablement es- d'apesta especialitat. destinades a
com es desenrotlleu le converses de vindicacions aelianes a lai que
Mediterrit- panyols amants de la seta pätria.
serveis de reraguarda 1 policia de ternacional.
Presentar uns privilegis per a uns Els dos discursos pronunciar, CO Roma
depenen prinema ment de la
S'aprovaren diversos expedients de
sectors determinats de la pobla- el banquet foren tuteé dintre les li- interprelació que es ion( a la struaelo rija, segons els fettestes, han d'esser reEl ministre de Defensa ha sarape l'Exèrcit.
-en l'espera de Mutile", e a a l'aprovadó del Coeern els següents Tercera.—Dissolueió dels Batallons eredit de diversos departaments i un
Ci6, per raó del càrrec o de l'ofici. sies generals d'aquesta oratòria ofi- militar a Espanya. Franco realitza en soltes
d'Obres 1 Fortificacions i incorporació Deeret autoritzant la inversa ,- en el
sacrificant eis interesaos dabei,
!Avui la guerra és la suprema exi- cial, perä. segons el corresponsal del aquests moments un gran estora ei Pera a "L'Humanar, destaca que Decrets:
"Daily Telegraph" a Roma. as cerDecret autoritzant el ministre per a del seu personal actual a les unitats primer trimestre del 1930 del roma gran que ha fet fins ara, per
d'Infanteria.
gencia i la máxima preocupació cles diplomaries romana bona remar- más
nent de crédito extraordinario conceChamberlajn
ha
sofer1
la
primera
enmobilitzar tetaba:1cm les Heces de
guanyar la guerra. Si guanyes Frande tots els ciutadans, i ningú no ca que el disertes de ala Chamber- co, la situació de Mussolini seria Inés vestida de Mussolini. La tècnica em- 101. 1920, 1919, 1918, 1917, 1916 Qu arta.—Ineorporace a les unitats das en el lamer trimestre del 1938.
d'Infanteria del personal actual no
Fivalment s'aprovb un Decret conpot negar-se a donar l'esfore que laan és considerat mis ple decalor faca: pera si Frasco fracassa o si la prada es la madeixa que a Berchles- i 1915.
espedalitzat dels serveis, substituintgarlen ¡ a Godesberg". Peri tem que
nequereix la situació i que, si és i Inés cornplert que el de Mussolini; seva ofensiva te un resultat de mate les amenaces i presione de Mussolini
Les lleves de 1921, 1920 I 1919 s'in- lo per personal apte per a serveis au- cedint un credit de cinc milions de
pessetes amb destinació a obres i reeompartit per tothom, pot abre/i- el discurs d'aquest darme és conside- nul, pot ésser que aquesta ofensiva impediran prendre decisions categóri_ corporaran immediatament en dies P ro- xiliars.
fugis contra l'aviad() a Catalunya."
aigut la darrera que pugui Murar
jar la guerra i estalviar vides i rat com si Mussolini es reserves per Franco. Mi ha manifestacions de mal- ques al primer ministre anglas. "No
a mes endavant expressar les seves
serveix de res dir que Chamberlain ha
despeses.
veritables intencions i les seves pe- estar descontentament a la rera- renunclat al seu paper de mediador".
LA GUERRA A
guarda franquista,, ¡ Mussolini esta
Totes aquestes disposicions adop- ticions reals.
El senador comunista Cache publien la seva saluda a EsSegons l'esmentat corresponsal, obstaculitzat
lades pel Consell de Ministres
ca també a "L'Humanad" un artiele
panya",
d'ahir. que segurament compta- sembla que tot el que s'ha esdevingut
"Mussolini — continua el -Deja, dient que "l'hora es decisiva per a
fins ara pot ¡Mes considerat com
ran entre les més decisives que "una mena de preparadd moral per Sketch"—ha dit sempre que la guer- EOpanya 1 per a França". — A. E.
litt arribar a la riostra ciutat
han estat preses en el curs de la alguna gran sorpresa", El que ayas"l ra d'Espanya eslava a punt de termireverend Woods i atr. Alired Bar1 ha fet prometences suposant Chamberlain rep telegrames neo, diputats, membre i president del
nostra guerra, tendeixen a això: ésser atajaste sorpresa resta fins ara nar
que la fi de la guerra era imminent
moviment cooperati uangles.
de Londres
en el misteri.
a eliminar privilegie.
als
Serra
i que Franco beata guanyat. ChamEls senyora Barnes i Woods han
A
part
les
manifestacions
oficials
Londres, 12 — La Unió Nactonal ne visitat el ministre de Finances. setant que uns privilegis adquirits
berlain no poirit acceptar probablepare dona ment aquesta opinió que Franco gua- Mariners ha > dirigir al sen y or Chane. nvor Méndez As pa, amb el anal es
premsa
d'aquell
italianes,
la
casualment per ra6 de la feina
berlain, a Roma, un telegrama densa oro posen tenir noves i mis amplies
potser algun indici de quistes són les
que exerceixen alguna eiutadans línies de pensament als cerdo go- nya, 1 que sempre s'ha revelat falsa
-ti que exigeixi del Govern dalia-tan entrevistes relatives a l'aiut a Espafins ara. Podré contestar a Mussolini:
els eximissin d'aquesta prestació vernamentals. Aixi, per exemple, els "S¡ vós dieu que la guerra ha estat "la retirada de totes les seves tropes, nva. Durant llur estada a Barcelona
avions 1 av¡adors d'Espanya. ¡ que els dos diputats conferenciaran tamde carácter personal. I és això una diaria d'Italia tornen a parlar de les guanyada, ¿pee que cont inuar liu1- ¡nfluelxi prop de Franco per ter CeSa as be amb diverses persolnalitats del
tani? ¿ver que no retireu les vostres els ataca contra ets vaixe nIs sopeses". Govern de la República.
de les coses que representa aquest necessitats de la futura expansió
¡ que tingui un lec sota el sol. tropeat respecten l'aoorel concite amb- —A. E.
afri William Dobbie, diputar del
cos de disposicions, i ningú no
Londres, 12. — La Federació de Lon_
Sembia que e, 'rada de tenle un Une Angla' erra?"
Labour Party de la Gran Bretanya,
podre sinó aplaudir-les.
"Ao Roma — continua el "Daily d.res de les associacions pacifistes ha acompanya els scnyors Barnes i
sota el sol del Nord d'Africa. Tatulai
Sovint, d'una manera especial, sansisteix en el problema de l'exee- Setch"—la principal qüestió ha dés- telcgrafiat a Chamberlain, a Roma, Woods,
ser Espanya ¡ la perspectiva d'un ar- aemanant que no es faci cap conos.
en els momento greus de la nos- dent de població ¡ que. per tant,
Gran amic de l'Espanya republia favor de Franco t que s'ajudi
tra lluita ha estat dit que ealia donar sortida i ocunació a aquest ex- ranjament. i després d'aquest aman- sió
cana, Mr. Dobbie ha dit que durara
redest demogrefie. Si alza ha d'esser jament es podran examinar aures l'Espanya republicana—A. E.
la guerra la havia fet altres viatges.
lliurar tots els entusiasmes i els interpretar
cona les expressions d'u- problemes mediterranis." El redadoor
Afegi que neeessitaven animar rorecursos vitals del país a les exi- na realitat, vol dir que la conquesta del dit periòdic timba molt deba le
La Premsa alemanya
pinió pública, que clarament ha evode
gene:es de la guerra. La 'lástima d'Afelssinia no ha donat gaires resul- posició de Mussolini actualment. Mus_ Zurich, 12. — La premsa alemanya lucionat
a favor de la República esera que en la major part dele tase fin ara. dea del P ara de vista rotint no pot comptar mes que amb comenta favorablement l'arribada a panyola: arribar a obtenir del Oca
el suport diplomatic d'Alemanya, a Roma del usaos. Chamberlaiu 1 eis
entraren a
casos aquestes reclamacions d'una aarenensió
vern britinic un canvi en la seva poque aquest problema menys que Alemanya no opim que la brindis canv¡ats entre el primer mi- lítica actual respecte a Espanya i
política de máxima severitat enco- deSegurament
guerra
es
inevitable
contra
França
i
l'expansió italiana serl sin dels
nistre anglas i Mussolini. La 'Gaseta deturar tot moviment que pogués
COMUNICAT OFICIAL
bria unes fihalitats partidistes i que principalment seran esmentats Cl contra Ang'aterra.—A. E.
de les 12 llores" veu en aquest dis- crear en l'opine un ambient favorauna manca de sMceritat lamenta- les certver s e s de Roma.
curs un grandes exit, de la politice ble al reconeixement eventual de la
FRONT D'EXTREMADURA. — Continuant el seu aictories avene. que
La Premsa francesa
de Mussolini, perque "adhue en el cas belligeráncia als rebels i traidors.
ble, que esdevenia contraproduent
prossegueix a l'hora de redactar aquest comunicar. els soldats espanyols,
Paris, 12. — L'omitió francesa se- que les negociacions neo conduissin a
de cara al palie. Ara, en uns moReferint-se a l'actual situació in- despees de vencer la resistencia de les fores mores que la detensaaen,
gueix observant amb desconfiança len- cap resultat positiu, el discurs de ternacional, digné:
han conquistat Sierra de los Santos, al sud de Palarroya i sud-oest de
ments que reclamen més actes que
trevista de Roma. Lea primeres infor- Chamberlain es un airar real per a
—.Una cosa és certa: "No .111 oca Belmez, 1 ban capturar material i presoners, encara sesee classificar.
paraules, és des del Govern que
mac¡ons respecte a :es converses d'ah:r Italia".
liaren un segon Munic, del qual EsDiremos intents encalles al sector de Monterrubio han estat enèrgicaEl "Berliner Tageblatt" subratRa panca seria la victima". L'ofensiva
surt l'orientació, i és a les organit entre Chamberlain i Mussoment rebutjats.
CAP A UNA PROFUN- alinilasón
en gran part de procedencia les paraules de Chamberlain relativo victorio sa dels republicans sobre el
nitzacions politiquee, a tots els
FRONT DE CATALUNYA. — Previa intensissima preparada 'artillera
al cama d'informacions militars entre
ciutadans que correspon de col- DA REORGANITZA- italiana, A Londres no es coneixen co. Anglaterra i Italia j dlu amenaçado- ama d'Extremadura ha estat acolla i protegides pelo trines i l'aviada italo-germänica, les torees al servei de
cara
els
termes
exactes
de
les
converda
etnia
el
mejor
entusiasme
a
la
la
invasió
han aconseguit avançar as- ui lleugerament les seves bnles a la
laborar en aquestes resolucions de
diumenge vineni es COliei Xe rament que saca "ha de fer reacelo- Gran Bretanya, i l'avene renmentani zona d'Agramunt.
CIO MINISTERIAL ses. aElGinebra
máxima energia i de fer-les viaper l'entrevista del se--ran nar França"..—A. E.
dels rebels per en sector d'un frort
Els soldats espanyols, en contraatae a l'arana blanca. han reconquistat
bles i eficaces amb llur entusiàstic
de tanta extensió com el de Catee- les cotes 411, 444 ¡ 449 I el poble de Doncel, i han capturet presoners
Brusselles, 12. — El senyor nyor Bonnet m lord Halitas:.
El dia d'ahir
Per aquesta raó, una pan de la
nys. no ha- do ea t llac a cap senl'i- i gran quantitat de materia/ de guerra.
suport. Són moments decisins, i Spaak ha informat aquest mall
premsa es limita a publicar els textos
A la zona sud, els invasors, que en les damero hoces de la nit d'atar.
la millor demostració de força és el rei de la situació interior i dels brindis del banquet d'anit pesa- VISITA AL REI, ENTREVISTA meta de nade, Estem tras convendas que la consiena de afedrid "No ocuparen Montblanc, han prosseguit Ilur violenta ame ofensiva, protegida
la disciplina. En la mesura que, exterior. Despees ha tornat se- da, en eLs quals eta mestres en c:enrascaran": lit arrihat a ésser avui la pels seus tancs i l'aviada; es lluita a rte enorme violencia en aquella zona
cense gestos teatrals ui histeria- guidament al Ministeri d'Assump. cies ocultes poden trobar, segons els CIANO HALIFAX I LA SE- de tot Espanya. i sera selle:ala eaprop de Falsea Les divisions italiares sofreixen extraordinari nombre
seus desigs, el bo i el dolent. Hl ha GONA CONFERENCIA CHAM- Catalunea — aeala dient Mt' . Doblae. de balees.
lees, tot el poble es redreei per tes Exteriors.
una
allusta
per:liosa
i
aquesta
es
l'alEs dóna per deseontat que es
Un dels presoners capturats, el soldat italià Adula° Monardi Caffarra,
dur a terme aquesta mobilització
BERLAIN - MUSSOLINI
lusX, a la continuació de la politice
que ecos la totalitat dels seas compatrites a Espanya, es troba al nostre país
general, el món tindrà coneixe- procedire a - una reorganització de Munic i al nou 5;am-quo de la
LA
CONDEMNABIO
DE
LA
ministerial
molt
profunda.
Lugano, 12. — Aquest metí lord Hadespees d'haver cstat mobilitzada ra sera lleva per a la guerra d'Abissinia,
ment de la nostra força i veurà
ha manifestat que el primer Regiment de la Divise "Littorio" soldi ert
lifax s'ha entrevistar amb el minisBARBARIE
Brusselles, 12. — El Comitè Medllerränia.
L'oficias "Epceisior" 1 eis a:tres dia. tre Italia d'Afers rstrangers, ciano,
daza enfront de la brutal caco- directiu del Consell general del
els tres primero dies de combar suda de vuit-centes baixes. Tuteé confirma
mesa estrangera el nostre coratge partit obrer belga, en la seva re- Es destaquen tes informaemns diplo- durara quaranta minuta
els comandaments 1 les trepes ele l'esmentada D'aisló, el cap dc la qual
Els professors de la Uni- que
politiques de Berlín. Ofiés el general Ridossi, ala integra/neta italians.
El senyor Chamberlain ha estar re.
s'enforteix i la nostra fe en la unió d'anit, decidí aprovar per mittiques
eialment, Alemanya taren possesaons a but, pel rel d'Italia, amb el qual ha
La nostra aviare ha bombardejat i ametrallar eficaçuuent concentravictòria es concreta en mesures 10 vols contra 3 la política inte- favor dula nou estatut a la Mediterrà- aanat, 1 despees els minis tres angle. versitat de Kansas res- dons,
caravanes ¡ aivaes t ha abatut, en diversos costabais atila entaulats
extraordinàries, reveladores de la rior i exterior del Govern, 1 in- nia, cc) que vol dir que MussoSni, aja. sos hart assistit a la destilada, al pas
dureza la jornada, un "Dernier 17" i dos "Fiat', un pilot dels quals, de
nostra voluntat de posar en joc vite el primer ministre a no dis dat aer Hitler, no renuncia a l'arbl- de l'oca, de les joventuts militaritza- ponen als de la de Bar- naelonalitat italiana, ha estat capturar.
ALS ALTRES FRONTS. — Sense noticies d'interès.
tots els recursos i d'esmerear fine Ir/die. El Consell general, no obs_ tratge de Chamberlain ni a les rel- des. A les cinc de la tarda Chambee.
vindicacions italianes. El punt princiAVIALIO. — Els ateas halo-germanio hau bambardejat as-ui Facelona
a la nostra darrera possibilitat en lant, ha estat convocat per a pal. segons diversos observadors Iran. lain ha celebrat la seva segona enleuda, Tarragona i Reue. ¡ han causar victimes en le poblada ei-vil.
trevisla amb Mussolini.—A. E.
la defensa del nostre país i en la aquesta tarda, a l'objecte que es cesas . esté en l'actitud d'Alemanya.
.1 la Unnersilat s'ha rebut el
tasca heroica de mantenir la nos- pronunciï sobre la situactó polí- Oficiosament chas- la expressat la con. La. maniobra italo-alemanya següent telegrama:
tica. Ei el Consell aprova lambd alece que Alemanya no ajudava fina
tra dignitat d'homes lliures.
"El Claustre de la Universitat Els facciosos concentren policia del territori franquista al
del Comitè directiu, al fono Italia; pera les manifestacions
Lugano, Ea — Als cercles de la devoltant de Gibraltar han esta4
Les mesures adoptades pel Go- la resolució
ei probable que el primer minis_ oficiases alemanyes fan caure per ter- legaee emitiese es te la impresa() que de Kansas s'oneix a vostes amb
vern no han de fer trontollar el Ire, Spaak, reformi cierne maleix ra les ¡Ilusiona que alga fet la maniobra de Mussolini és evident. iota simpatia en la protesta con- policia a Córdova i tro- concentrades a tota presea u enviades immediatament cap al
nostre optimisme. Al contrari, el seu Gabinet 1 surti el diutnenge a propasa del pace d'amistat tranco. Les duce potencies ele l'eix alternen tra el bombardeig de la UniverNord, probablement cap a C6rs
alemany.
l'han d'enfortir. Afirreació de cara que ve cap a Ginebra. — A. E.
les amenaces amb la seducció. Meta sitat de Barcelona i denuncia la
pes a Extremadura
dos-a. Toles les tropes disponia
L'editorial de "L'Ordre" es pregun• tre Berlin fa publicar ea els fulls salvatge destrucció del material
al país i de cara a tot el món,
Zurie.
La
"Rheinisehe
bles d'aquesta zona han estas en.
ta quina nova abdicació podran acon- acolaras de l'Agencia del Ministerl d'ensenyament. — Shoremaker."
voldrà dir, davant dels colloquis
Westfalische
Zeitung",
d'Essen,
seguir els partidaris de la politice de d'Aros Estrangers, "Informaciú Di\jades al front- d'Extretnadurae
de Roma, que la República, que
Aquest es el primer telegrama s'ocupa de l'ofensiva facciosa al Nomes resten als pobles, per as A
Munic, que eeperen una nova amena- plonetlea 1 Politica", una nota en la
NOVA MONEDA
resisteix hero:eament a Catalunya
ea de guerra per aconsellar noves con- qual defensa les reivindicacions ha- que s'ha rebut en contestació al front de Catalunya i de l'ofensiva segurar l'ordre, petites guarnts
DE CINC CENTIMS
cesa:onz. "En aquest cas, és a Espanya fl a n e s, i Hitler aHudelx aquest ajut manifest tlels professors espa- republicana al front d'Extrema- eions d'una dotzena de carrabii ataca a Extremadura i Andaludura, i escriu que "les lomees
sia, no es resigna a esdevenir paslían oral posades en circular:e on França sofriré la s eno Sadowa me. en el sea discurs davaut el Cos dIplo- nyols.
ners i falangistes".
E.
diterritnia, pequé es a Espanya on matie, el "Volkischer Beobachter"
sive dels eäleuls imperialistes d'un unes maces monedes de eine centaus, s'arte organitzant la trampa mussoh- erlu que, de moment, Alemanya red'ama
primerosament
end'aHeace
dictador ni peta deis seus plans cunyades, les quals han estat
mana. Es contenga altre cop a sentir nuncia la paritat submarina mula Ande la
de les
de megalóman. Per a nosaltres, des al mercat en quautitat abundant parlar de titubee:a amb una estranya glaterra t tendal, a la construcee de El
25.000 ITALIANS DE
insistencia, i el fet mes estrany es que dos nous d'enes.
catalans, que veiem en perill per tal de cubrir le necessitats del afx;
Mussolini
intenta
amagar
encara
en
s'esdevé
en
el matee cam p dels
canal.
L'interès
especial
en
la
seca
aquests dies la nostra terra i senles sesee converses ene Chamberlain
TUNIS DEMANEN ES.
en eirenlacia no solament resi- que fa uns quena- dies afirmasen que
tim, per damunt de tots els trape- posta
delx a atendre les necessitats actuals, el triomf de Franco era solament qües- les seco relvindieacions concretes.
Respecte
a
França,
insisteit
en
la
lió
dhores.
Illngti
mes
que
nosaltrea
ratius que valen per als ciuta- sinb a demostrar la res/Marea amb
SER FRANCESOS
dee i t ia que s'acabi la. matutea espa- politice de Muele i demana que
dans dels altres pobles espanyol, que funeionen teta els serveis de la nyola,
ningú
Chamberlain
parrodul
una
confereni
me
que
nosaltres
deRemetiera.
el de salear el nostre poble
mana que acabi la guerra entre ger- cia en la qual es pugui discutir el
As-ist es posaran en circulada:1 al.
nou estatut mediterrani. Segons les
l'escomesa de la invasió, aquestes tres
París, 12.—El setinanari d'exmonedes de vinta-eine cantinas,
mfortnaclons angleses, Chamberlain
el
acollides
com
mesures seran
que san d'una aHeacia de Nauta, enfuma dreta "Choc" escriu que
demana
la
remeda
a
la
campean
mitjes d'expressar, sense y enes pa- cunyades tumbe anda el mareta gust.
Ginebra, 12. — Cinc ministres representant suec, i alunters, re- després de la campanya italiano;
antifrancesa 1 la rendneia a les relrauleries, peró amb la força deis Amb agnes t nou encunyament que.
randicaeions territorials, i es declara d'Afers Estrangers participaran presentant de Letania. El sent or contra Tunis 23.000 italians resis
les
dificuliats
que
totes
den
resoltes
gestos decisius, la nostra voluntat n> ara es venien advertint 5assedisposat en aquest cas a mediar, amb en els Ireballs dei Criasen, que Latinos, no participare a la refi
la condició que la mediare sigui ar- is : n rnellearan dilluns. i són: lord unió de Ginebra i será substituit denla a la regí() hau demanat ura
resolta de barrar el pas a l'ene- 'J ala upa organitzadó financera i una
rendada per ambdues parts.
Ealifax, el senyor Bonnet, el seper l'ambaixador rus a París, gentment la naciesztalilzació frena
d'alliberar Catalunya de le,; normalitat hisendisaea dintre de la
eyor Spaak, el senyor Bandler, Suritz, — A. E.
aditaa a (Pasa a ta pagiaa 2),
_
cesa.
A. E_
República.
epifi ere yed_94 dominar-la.

Però Mr. Chamberlain te importante
documento.; sobre i a intervenció
d'Itälia a Espanya

litzades les dela anys 191S al 1913

Andes de la
República

TOTS ELS FRONTS

Continuant ;a nostra ofensiva a Extremadura ha estat presa
moros la
de
los Santos, al S. de Peliarroya

En contraatac a l'arma blanca Iban citad reconquistades
cotes i el poble de Donzell a
la zona d'Agramunt
Els italians, després
bats,

I. —

Consell

Societat

Nacions

»km» es reuniran a Ginebr a cinc ministres
d'afers estrangers

Llegtu

La Publicitat

violentíssims comMontblanc
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TAULER
ESPANYA
CRONICA BARCELONINIL'Europa en el punt crucial "Si Franco
triemies, en la
EN EL

(Ve de la primera paseana)

i d'Anglaterra. 'Ja ranea no pot tolerar
tampoc que les Sevr3 COMUtliCaCi0/15
amb l'Arrice del Nord quedin sota
l'olnell ina italiana."
Segona "La Dépéche", el Goyern
diputat s senyora Tauler 1 Caneen'.
PARLAMENT
de Roma vol demanar una conferenTambé visiet el senyor Rouret el secia per a fcr acceptar els seus aranAhir al mate el senyor Irle, presetent li cor Josep Betriu Duró, el qual
tatges, aconseguits violant tots els
del Parlament de Catalunya, rebé di- féu donatiu de 500 pesetes, pregant-li
compromisos de la Conferencia de
Nerses visites, d'entre les quals cal es_ que slguin llimades al President Coma
Londres. El diari radical diu que no
en una conferencia
tintar les següents: Director general panys perquè les destini a les necessiDot tenir confiança en cop nova prooti Faba:mi 1 'leudes, senyor Lluis lata de la lluita antiteixista.
metenca ttaliana, perque Mussolini
Pares. - La senycra Gcnev:eve Ta- en una Maca o prolongada, trobaven
Mestres; seerelari de la Cambra, seno ha mantingut le. precedente, i vol, bosta ha pronunciat una conferencia un clima favorable que prenia la Pro
CONSELLENIA DE GOVERNACIO
rnos' Pere Llores: vice-president del
-porcinsel.
per mitjä de la reunió de la confe- en el "Club des Amis du Front PopaSOCIAL
ASSISTENCIA
I
Gesisell d'Etionomia I diputa senyor
Per altra part • Mussolini asta més
réncia, arribar. a establir - se a repa- ¡aire " sobre el tema "La situada, inMufa Bru i Urde 1 diputats senyors
tot
el penable
decidit que mai a fer
nya i a les Baleare. - A. E.
El conseller de Governeei6 AssIstenteniaclonai 1 el problema espanyol".
Josep Muga i Joan Balan.
per astegurar una factbraa de Franeta Social, scuyor Obert, despalxa. aliir
Comenta per agrair als lectora de co i és ¡guainas:1u evedent que eis zetas
de
la
Cambra
fransessió
La
ai
matf
amb
els
alts
funcionaris
del
PRESIDENCIA
diari "L'Oeuvre" ,a generosa respecto designis a Espanya no són d'ordre
Departament 1 rebe la visita de l'excesa
a la seva crida: en poco dies ja s'han ideológc, sine estrategice, tal com ho
' S. E. el Presiden de la Generalitat miniidre senyor Jaume Alguader 1 la
recaptat 250.000 trance,
tome els de Hitler a Txecosloviquia."
tebe ahir les visites del President del del direct or general del Transpoa, stUN
DISCURS
PATRIOTIC
"si no hi hagués hagut una Espa- I el "Vorbei re Post" afegeix que l 'O
Parlament Català. senyor Josep Irle, olor Aleublerre.
DE M. HERRIOT
de Catalunya ha eomeneat per-itrsa
nya - digué l'oradora - que dones
i del director general d'Assistència So
PROXIMA INAUGURACIO OFICIAL
cial, senyor Dot.
París, 12. - La Gambra ha SS seu veritable significas a les parau- ordre de Mue solin1 que vol presentar
INFANTIL
DEL
RESTAURANT
a
Chamberlain
durant ei seu viatge
- S. E. el President de la Generalitat
elegit aquesta tarda el senyor les "valor", "justicia" i "honor",
DE VILABOI
Aa rebre ahir la visita del general ge.
Herriot per a la seva presidencia. aqueses paratees haurien perdu; en el a Roma, les seves reiv indicacions a
Mediterränia, amb mes forea que Mal.
byte Llano de la Encomienda, cap insDiumenge vinent el Servet de Res_
Després de la seaea elecció. el se- món bina- alta categoria. Gracies, a
E: grau periòdic conservador subratpeeter d'Infanteria.
teurants Mamila del Departament d'El'Espany a repubiicana, nomes a ella, Ila que la importancia dEspanya per
nyor
Elerriot
ha
pronunciat
un
També va visitar ahir a la tarda conmina inaugura, oficialment el Res.
no
ha
deaparegut
l'esperança
d'acaimportant discurs, en el qual ha
a l'esdevenidor de la democracia no
el President Companys una Comissió
bar arnb la tiranía dees Metedora. Gra- escapa certamen: ais obaervadors ame_
tatiran t Infantil de \alabee en el cual
dit, en sintesi:
'de l'Aliança de la Joventut An ifeixista hl ha inscri.s mil sis-cents nene. HI
dubMussolini
Hitler
i
Espanya
a
des
:aulas i que les sepas:es de aoielnió
"Franca desitjaria poder fer
de Catalunya.
assistir el conseller d'Economia, Sean
victbria.
democratice as Estafa Units estaria
arribar a tols els paisos la seva ten m'in de la seva
Comorera,
una
representada
del
Ba"Adhuc eis nostres enemics pOlitieo completament guanyada si el Govern
SUBSECRETARIA DE LA PRESIper donar-los a comprendre
Yeti
talle
de
Transporta
"Jefatura
ae
Tren
DENCIA
que ;a guerra alspanea britànic mostres clarament que no es
que nomes desitja viure en pau reconetxen
del Ejército", que apadrina el restaudecidirš la sort del alón. Si Franco desinteressa del resultat final de l a,
El sota-secretare senyor Martí Rou_ rant I autornats localo. Hi haurä dinar festes i reunions. No són per
amb tots. Si lié unanimes en el
nazi
L'any
nou
triomfes,
en
la primavera que ve es guerra a Espanya, les reptecussons de
rst, despatxis ahir al masa amb els alto extraordinari per als nens, repartiment a ell els plaers licits que aleseu amor a la pau, els francesos
produfria una erial sense precedents la qual sobre la siluacIó internacional
tünelonaris del departament de Pre- de joguinea, sessló de cinema i a la
no
senlen
menys
intensament
la
EL NUNCI ELOGIA LA POLIper la seva grasetat. ja que els dic- serlen considerables. - A. E.
gren l'existència!
sidencia. Després rebé les visites dels nit im ball a profit del restaurant:
voluntat de no cedir davant cap
tadora no posen limita a 'la sera arte La situació del "José Luis
TICA MUNIQUESA
Cal veure la cara optimista
amenaça. Tot. poblé liberal ha de
ble16."
negar-se
a
que
es
reparteixin
Diez" a Gibraltar
del mateix home quan, per HITLER PARLA DELS "INTEDesprés de passar revista a la siL' AJUNTAMENT
les seves fronteros: ha de defen- tUacie en diversos pelaos europeus, la
Londres, 12. - El recicle:ter l critie
magia de la Natura, recupera RESSOS NATURALS", QUE sar-les. Tal com feren els nosque
duri
el
guarinaval
del
"Times" escriu a propòsit
Durant els dies
encera Tabouis afirma: "Nomes un
ment de les ferides rebudes a con- la força viril, tot el vigor que
SON EtS DE RAPINYA
tres avantpassats, cal mirar les
s no mes ha decebui: Espanya. Tosa de la tramesa de la tripulació del
Dai
"José Luis Diez" a Aimeria: -El 00
seqüencia d'un atropellament d'auto, correspon a la seva edat!
MINISTERI DE TREBALL
Zuric, le. - Arnb ocasió del nou dificullals cara a cara, ¡ acarar- nosaltres, pares i mares de França, cenit ang:eis ha dirigit una rigorose
oeorregut arran del brutal bombardeig
I ASSISTIINCIA SOCIAL
rebé el cos diPlonlätic• s'hi. Vivim en una epoca en que Ji devem un Immens agratinent per protesta a Franco relaeiva a la vio.
any
Hitler
de
la
vida
com
en
Gaudiu
de
dilluns
a
la
tarda,
pel
eonseller
de
Bases
de/
La Comissió especial
El daga d'aquest, el nunci senyor impera la força. Els recents esCriasen Nacional de Treball ha acaba! delegas del districte setè, senyor plena jovenesa! Trameteu una Orsenigo, elogia la politica de Mu- deveniments hall vingut a demos- l'exemp le que ofereix as nostres oves. lacte de tes wafles terrítorials angle"Els italiana i els alemanys tenen s0,0 pela vaixeils de guerra franquls:es
:a confecele recopilada de les de la Antoni Oliva i Oliva, ocupara acciampolleta d'orins i algunes Dic. Hitler contestà dient que aques- trar d'una manera fehafent que a Espany a un material excellent i que participaren en ralea contra e',
indústria siderometaltirgice, després dentalment la Conselleria delegada
ta política ea deu a la "comprensió
duna serie de diecussions sostingudes d'aquell districtc el senyor Remen dades de la vostra enfermetat de les necessitats fundades en Fe- el poder material resulta un ar- abundant. No obsant, e s espanyols, dstructor republicà, rtsercant-se el
anal) una gran altesa de n'ares P e r Part Junyent j VIla , el qual atendra les a la Secció d'Investigació i voluci6 històrica i de les necessitats fillulent indispensable per a tac- que no disposen ni de bon tros de drst de demanar indemnileacions.
La situació del "Jose Luis Diez",
ciú dels Governs i de la seva di- tant material, no es deixen vencer
de les respectivos representacions, arar- visites que se a facin els dijous i ele
- que han d'ésser reconeque es troba a pibraltar sosa .a. cusAnàlisis de Tractaments Ve- natural:
dant-se ter lliurament d'aquelles el mi. dissabtes, d'onze a dotze del matt.
gudes i no poden ésser rebutjades plomacia, en les hores segures cerque la voluntat, l'heroisme 1 la tòdia ee les au'oritats angleses, els
ristre de Treball per la Comissió en
¡q uita per un idea: són més forts que mol estranya, perd d'acord al dret ngetals Dr. Nuky, Balmes, 256, per la l'orca - d'un poble o d'un Es- diffcils.
le. "Gaceta" per donas-loa aplicada.
"En lempo de pau els tractats per- tol. Trameto a aquests amics el tes- ternacional. Es efecto, la tripulaciö
D'aquesta comprensió les potenAVIS
xalet, Barcelona. - Telefons tat.
den
tumbé
ilur
valor.
Les
Merada
cies interessades han tres les consetimoni de la no.stra gran simpatía. Al- del vaisell republice no pogué rete81250. 83731 i 70801. - De qüencies necessäries a lloro decisions politiquea i religioses es troben aaset• gun die, sabrem tornar-it el servei que rar-lo de les sigiles angleses dintre del
Productes alimentaris
jades. Les persocucions, les expatrias
NOTES SOLTES
politiqueo".
Hitler
acabé
dient
que
tarmini autoritzat. Probablement el
10 al i de 4a 7. Dies de Europa ha de tenir en comete, per cions, les expoliacions ¡ expuisions natal erls preso."
"CALDOLLA"
La, nombrosa concurrencia ovactonä vaixell seria Ilittral a les autoritats reB En el sorteig públic efectuat ahlr
sea moneda corrent en els temps acfesta,
de
10
a
1.
defensar
la
pau.
''en
la
maJor
mea
publicanes,
de
fora
la
capital
i el Govern de Barcelona
Es nostres clients
la ¡Ilustre conferenciant i barreja amb
al Seld¡cat de Cecs de Catalunya sorsura possible", els interessos natu- tuals. Cal posar atenció al que atice
eil els seus aplaudiments molss crits de prendrä les mesures per assegurar la
tiren premiats es números següents sán pregats d'abstenirese de remetrelis
significa:
la
mort
del
Dret.
Com
ral; i, per lana legitims, deis nosiseada del destructor de es aigües
"visco Espanya!". - A. E.
estan amenaçades les adquislcions
de totes les series: amb 6250 pesses girs, ja que l'excés de comandes depe- ELS
bles", - A. E.
angleses".-A, E.
l'ande ,humanisme les ensenyanee.s
lee el 684 1 amb 750 pessetes el 64, nents de trames, superiora a la proque
Tribunals
diversos
Davant
els
deis
Evangelis,
les
conquistes
de
la
va
de
donar-hi
complLA
IMPORTANCIA
D'ESPAi
ducció,
ens
pr
184, 284. 384, 484, 854, 784, 884 1 984.
"El movinent patriòtic contra
funcionen a la ilustra Audiencia es MISTER CHAMBERLAIN TE
raó filosófica. Enmig d'aquesta anarment. la qual cosa ens obligarla a van veme diverses causes els resulDOCUMENTS MOLT IMPOR- quia solament slan Set sentir unes NYA EN L'ESDEVENIDOR DE l'estranger és ja una realitat
tornar-los a I.ur procedencia.
als
respectius
tats de les quals, per
LA DEMOCRACIA
poques veus per prolesar. A Roma,
FRONTO TX I K I TANTS SOBRE LES VIOLA- ia
que Burgos ha de tenir en
Barcelona. 12 de gener del 1939. - processats, force els scgüents:
d'un honorable aneja vers el qua:
de
Control,
el
Comitè
Per
acaparament
Condemnats:
Per
acord
del
CIONS DE LA -NO INTER- pugen els nostres Illures homenatges, Un article del diari de Mr. Eden
Azul, tarda, a 1168 11115, a pala
compte"
Clara Penya Figures, 150.000 pessegerent, E. MIR ROSSELL.
sostingut per la seva fermesa
Londres. - El "Yorkshire Poet" neALEGRIA - LOL/LLA
Londres, 12. - El senyor Cummings
VENCIO"
tes de multa: Dernalieu Ferrer Telón
tus!,
renova
la
tradició
dels
creas
senyala en un editorial com ha de escriu en el "News Chronicle": "Tan
..
Maria Flalart Rodó, 5.000 pessetek
contra
París, 12. - "La Depéche a , de papes protectors dels °primita.
scrnblar estrany veure que Franco es diplomätic europeu que torna de l'Es¡ Pilar Peidrú Cargan°, Maria Ville"Al Nou Alón, mentre les reptiles vol fer passar per un general cristia, panya franquista rala declarar que el
Tolosa,
publica
una
nota
del
unte.
LOBO
TONI
il
E
L'ENSENYAMENT fanye Cadiz Maria Llopard Calceafirmen
llur
solidaritat
¡
pceen
de l'en- ques
lianeant le seca gran ofensiva en e:a moviment ''patriota nacionalista" con}:›:
rau, 1.000 ptcs. a cadascuna; per in- dactor diplomOtie a propòsit
11 'bit, no hl ha fungió.
RECTIFICACIO. - En la nota pu- fracció co les normes de subsisten- trevissa de Roma, i diu que el senyOr de manifest cl prestigi de la demo- dies de Nadal. El b
c'w..-€'enadc'r tra Franco i contra la iuflnencin dels
cracia
i
acherteixon
els
camplons
de
Chamberlain
té
documents
molt
imblicada ahir referenc a la convoca- eles. Abelard Fred Max, Aberlander
explica no obatant. que sens dubte /ao nazis constitueix ja una raelitat que
dels Eslats ha fet obligat per les diferencies cxis- Burgos cal que tmgui en cumple.
törla d'exàmens ¡ proves de Grups de Erleh Max i Alexandre Erich Lloig, portante relatius a le s prometences la violencia, el President
=....--:, la Facultat de Medicina, es deia que 25.000 pcssetes de multa, calascun; solemnes fetes per itälia en el COMi- Units proclama la sena adhesió al re- ten i s entre falang's:es requetes que - A. E.
n..j-----:.=-.:.:-.------>:=-:.:=.:-:-ade llibertat 1 a les Ilcis monis
tindrien 110c el 10 de febrer en lloe
tè de Londres i les ocies violacions. al111
FRONTO NOVETATS >: del 16 de gener, que es la dada co per Intercanee Felisa Acezo Abordin, "Un altre fet - din - ser& subrat- en qué es fonamenta.
1.000 pcssetea de multa, i per activi
"Crea que la Cambra francesa vol.
:.: Avul, tarda, a /u 3 . 15, a pala il!i que se celebraran.
tale fi-licites, 1.000 pessetes dc multa llat pel primer ministre anglès: la dra fer-se eco d'aquestes veus. El reimportància capital de les pretensions
...:9
a Josa Pons Moral.
SARASUA II ., •LENNER
IN
gim
republice no és regim de lec/italianes sobre les Baleare." "FranAbsolt: Antoni Elles Lloch.
Wats. La Iliberlat cal mereixer-la.
PI
contra
ca - afegeix - no pot tolerar que En
els moments en que rinteres naEXPOSICIONS D'ART
tur triomf franquista. que no pot 05
iIRUN - 'RIZAR
predominar, han de desser aconseguit per les armes. vulgui cional ha de
f
CARNET DEL
iÍl
aparèixer
les tendències i idees que
per la tarn, i té raó
Detalla p er cartalls 8.:
misten
arrencat
separen. deixant solament el nosACTES. CONFERENCIES.
quan no tolera que les decisions def ens
---=-:•:=----:•:2.4
PA--"..«.-=--->;,-=-:--:•:=
Ire amor a la República i al nostre
REUNIONS
Comite de No Intervenció siguin viode França sacrifici per a la pairla."-Fabra.
...a les 17: Conferencia de Gustan
Pintura i escultura deis pri- Coche, al Casal de la Cultura (Plaga ltulec contra la segueetat
de Catalunya, 14). Tema: "Com es • mers dels nostres artistes con- forma
un grao ambient artistie".
A L'EXTREM ORIENT
I
* 4,5 Dealtgeu vendre
temporanis
ela vosees moblea • bon
preu?
emulen una grill
MORT DEL CONSOL DE XILE

Generalitat

de Catalanya•

próxima primavera es produiria una erial sense preee.
dents en la seva gravetat"

Itälla lusisteis a demanar una conferencia estil Munic, i la premsa telilota intenta defensar-se de les observacions • cle Chamberlain relatives a
la violació de la No Intervenció a Espauya, tshrivint que Franca continua
ajudant la República.
SECCIO D'ESTUDIS SOCIALS I
La premsa francesa inslsteis en la
ECONOMICS
substituel6 del senyor Bonnet, per tal
Es convoca tots els afiliats d'a- de reafirmar mes la Intransigencia
questa Secció a la reunió que tindrà respecte a lIlaila. - A. E.
lloc avui, a les cine del la y arda, a
l'estatge central del Partit.
Chamberlain tracta amb tot
Pel carácter important d'aquesta
l'Eix
reunió és pregada l'aSsistencia puntual a tots els components dc la
Paris, 12. - Les informacimis
Se acia.
franceses relatives a les entrevistes
de Roma destaqueM dos fets: que
quatre horca abans de l'arribada de
Chamberlain a la capital italiana
Mussolini s'entrevistà llargament arnb
cl nou ambaixador del Japó a Roma,
que. després de l'entrevista d'avui
entre Halifax i Ciano, aquest s'Ira
entrevistat immediatament amb vanbaixador alemany,
DR. NUKY (de Boston) Els observadora destaquen que als
feixistes italiana se subratllen
L'home jove que ha perdut cercles
i comenten les paraules pronunciades
la seva força viril arrossega anit passada per Chamberlain, en
le; quals es referma el desig del priuna vida amarga. Avorrit i mer
ministre angles de continuar pel
malhumorat, deixa d'assistir a (ami traçat a Munir.. - A.

diu Mme. Tabouis

La vostra forca viril
perduda la recobrareu amb les meves
plantes favorites

de la
República

Govera

TRIBUNALS

ALAI

( all

DARRERA HORA

DIA

Sala Busquets

Les converses de Roma no doaen cap resultat. En l'entrevista d'ahir, a penes si es
parlaren Chamberlain i Mussolini

de
.
La conferència

LA PINACOTECA

DIrIglu-voa a

Hotel de Ventas
1 PELAYO, 8. • Telefon 1%370
Paguem
EL SEU VALOR ACTUAL

A Llavaneres, on residir!, ila mort
l'asedia da areola, $4
el etinsol de Xilc a Barcelona, scuyor
COL-LECTIVA
DELE
EXPOIUCIO
Jordi Larenas.
MILLORS PINTORS NODERNS
L'acte del sepeli tingué Roe ahir a
COMPRO FINCA
la tarda i constituí una sentida manifestar:id de dol. l'oren nombrases el:
casa o terres, preferible poble emir: del dinat que es traslladaren a
costa. Delalls al número 5381), Llavaneres per tal d'acompanyar el
Vergara, If
cadàver a la sera darrera estada.

ELS ESPECTACLES
PUBLI CINEMA. - Esparta al
cita. Noticiarlo Nacional. Por
TEATRES
todo el mundo. Sanidad. DiFUNCIONS PER A AVUI
bujo. Documental.
Tarda, 480. • NIt, seo
ASCAF.O.
- Sed de renomIkARCELONA. - Tarda 1 nit:
bre. NdestroS amores. El
« Sócrates y Comenta".
hechizo de Hungria. DIbta.10.
CATALA DE LA COMEDIA. Tarda 5 res: "Cebar 1 Angellea".
CouSlau POMPEIA (Gracia).

Tarda: "Ml cocinera". AH:

"Uno de ladrones".
COMIC. - Tarda: "La PIPa

de oro". Nlt: "Los lose.
parables".
ESPANYOL - Tarda I Mi:
"Dona Perfecta".
BOU. - Tarda 1 ret: Verletes 1 Gire.
PARTIIENON. - A la tarda:
"Nuestra Natacha". Nit:
"El g-enio alegre".
ROMEO. - Tarda: "La reina
de la colmena". NIt: "Mal-

valora".
TIVOLI. - Tarda: "La del
. soto del parral". NI!: "El
conde de Luxemburgo".

Mi criado es mi dallo.
AVENIDA. - 151 ultimo caperlmento del doctor artaken.
Noches de Broadovay. As.
dar ante lodo
ARNAU. - La mujer cons-

tante. Muchachas cara o
cruz. Príncipe encantador

ALIANZA. - Un vals para II.
El gallito del tango. Aventura en Venez. Dibujo.
ARENAS. - La celda de lob
Condenados. Anny en Esco-

cia, Meato rojo.

gosoug. - La voz de; de •
alerto. La prometida de mi

marido. Cómics. DIbule.
BOREME, - Aurora de Part..

AmerIca calo ale Cómica.

Dibujo.

BROADWA Y - El barbero

de Selle& La eonfiasnte.
Rampa dorada
CAPITOL. Aeormie me•
miga. Entre noche E dia.
Taller de reparectones Gato banalao.
CINEMES
CATALUNYA. - Torero he.
Cornleal6 Interventora d'Eat'Ido Anear sobre menas.
pactaoIes PObIles
Pastel de Segel. Cdrnlea.
DIDule.
CARTELLERA DE CIECIRIII
Tripuiantes dei
16
de
enero
CINEMI111.
al
Sitmana del 5
cielo. Verdadera fedeidad.
ACTUALIDADES. - za pan, si
a.
Dibujo.
c
Cómi
Ola. Noticiarte Nacional Por
lodo el mando. La liebre CONDAL. - La taquimeca se
casa. Marinos en tierra_
7 la tenue& Ei lobo taren.
Ortersil
14 I 15 81 7 loa pinto Mic•
Irey Dado adoptivo.
CHILE. - Diablos del agua.
verdnlea. Nobleza de e0ATLANTIC - España al tila.
Mira
Noticiarlo Nacional. Por lodel
, do el mundo. Melote el e- ocentrri. - El caballero
Filies Bergare. El arrabal.
rute. anean en el campo
La
cele
Destile.
Nociva Suena. Mota Prima.
D/ORANA y ROYAL. - CaSera.

VICTORIA. - Tarda: "Me
Minen la presumida". NIt:
, "E l cantar del arriero".

1

Deporte.
ASTORIA. - Baby. Cómica

tallna de Rusia. La mascara
del otro. Tres rubias.

tibie. PrIncipe de mema.

ES.PLAI. - muchacha tueste.

noche. Proceso scnsacionat.
EXCELSIOR. - Marinero con
faldas. Ei testamento del
doctor Gulden. Falsa acusación. Documental. Dibujo.
EDEN. - Ruta Imperial. Se
a. la crisis. La Sigui _
acear
m
FANTAS10.-Te amare siempre. Bula imperial, Cómica.

PEMINA. - Misterio de Coved -Garden. Cómica. Musical. Dibujo. curiosidades
musicales.
FRANCISCO renern. esposa la actiorita. China.
Dibujo.
FOC NOV. Les 15 abriles.

reuma novela. El capita»

de Corbeta.
FREGOLI y TRIANON. - Catalina de huela. POCIOVOSO

MIS IRAL. - Loco de verano.
Zomble. La vida de Enrique
VIII.
MUNDIAL. - Valses g el IleVa.
Los millones de Drewster.
Entre noche y ala. Dibujo.
NEW_YORK. - La casa de
RotschIld. Cae pague el

diablo. Tres rubias.

ODEON. - bOrambo. Edad da

amar. Valses del Neva.
PAITIE PALACE. - Catalina
de Rusia. La mascara del
otro. Edad de lunar.
1, AD110. - Valses de antano.
Manuella Aliouche. Neutro,
Cas en la selva.
PRINCIPAL. - t piedra maldita. Dama Q11. Dulzura
de amar.
RAMBLAS. - El sonvIdado de

Medra. Ruta do héroes. Los
celos del amor. Concierto.
SAVOY. - F.spuiu a/ dls. No
Retarlo Nacional. Por Indo

el mundo. Dibujo. Donamental. Cómica.
Barnum. Zombie.
SPLEADM.
- La última noGOTA. - Sorrell e Min. El
che. Muchachas de hoy. Atchico millonario. SaM3l'aufr.
este y su virtud.
mes PARE. - Chico millo. erario. - dice de la Incita.
mulo. Esplendor La gran
aireada».
•
- La tragedia de Luts
Pasteur. Los gangsieri del
aire. Ilusión juvenil.
KUIISAAL. - Torero herido.

Medio mulos. Samerang.
SLLECT - Amor y odio. Con
Tatuan me basta. Agstlias
frente al I01. Cómica.
SMART. - Todo os ritmo. La

MARYLANO. - Gedeón Fram•

Baltico. La terrera sisrm

celda de iO3 condenados.
El profesor Mannok. La muTodo una mujer, Dlbuio.
jer y la guerra. Galicia.
TETUAN r RUMA. - La Iln•
LAYETAN 5. - La <lama del
ma sag: Cita. Caras talan E'
Bouleverd. La calle reitero.
,onvidado de Medra.
se caballero
TRIUNFO - El dipubarlo de

pa y CompaRla. La Mazare
verónica. Dibujo.
Cómica. Dibujo.
VOLGA. - IVartnela. Teso
nos y ladrones Teosoro
METROPOL. - El carnet del
Competa.
Partido. Llamada de la setva. Que calamidad.
VICTORIA. - emana de le •
timad Noche celestial. Et
MONUMENTAL. - Duna del
Oc amar.

11001avard

Secretos. Paca-

niel
MIRIA. - Baque sin puerto.
Casa Rotschild. lesaalts:

dOCIOO Arronamltd.

W ALEYISIA. - Olas de toi
La verdadera felicidad El
prInelpe de Arcadia.

Pous Pagäs

Aloir a la tarda el President de la
Institució de les Lletres Catalanes,
scnyor Josep Pous i Pagés, doné
una important conferencia, inaugural
de curs, de l'Ateneu Barcelonés restablert, sobre el tema "La. situaciO
internacional, la guerra esPariVola
la política de la República". En una
en
d es nOstres properes edicions
donarcm una extensa ressenya,

e

Els italians boicotegen les radios nord-americanes
Nava York, 12. - Ducs gratis companyies nord-americanes de radiodifusló, la "National Both" i la "Columbia Broadeasting", anuncien que
les autoritats italianes ds negaren
permis per a radiar, com havia estat
convingut, les declaracions de Mussolini u Chamberlaln a Roma.-Fabra.

EL GOVERN XINES ENCARREGA ALS ESTATS UNITS
200 AVIONS , DE BOMBARDEIG
Nova York, 12, - Comuniquen de
Washington al "New York Herald"
que el Govern xinès ha encarregat
una caea nord-americana 209 avions
de bombardeig, els quals halaran d'ésser lliurats abans cle final del mes
de mere - Fabra.

Els iinesos
El duce
ofensi y a mis tulla del Rin Groc
Londres, 12, - El correspon6a1 del
"Daily Telegraph" a Hong-Kong
anuncia que les trapes :frailesco han
inlciat una ofensiva amb 60.000 hoMes Inés enlia del riu Groc. Les irone5 xineses, que proceden:en de la
provincia de Sharee han avarrat 20
mines en un front de 60.
E:s japonesas han estat rebutjats
mes enllit de la regia inundada. Els
xinesos han ocupat 60 pobles. - A. E.
ese
Xung-King, 12. - Tata la premsa
:aneas co fa resse de l'enorme entusiasme i profunda alegrla que hi ha
entre la pobladas xinesa per la reconquista de les quatre ciutats proemeials
de Xuhsien, Telin, Puissien 1 Halanglin, situades a l'oelt de la provincia
de Shansi, al nord de aeina.
Els diaria qualifiquen aquesta reconquista com un gran exit acotase
guit per tes tropes xInesis gràcies al
seu estrategia replegament, que no
permeté a l'Alt Comandament n'ipó
coneixer les veritables Intencions dele
x¡nesos.
Les troces ee linearen ice d'una
al contraatac, que els ha permes reconquistar aquestes quatre ciutats i
causar moltes bei ge, t grans pèrdues
materials als japonesoé. Al Sud de
afana ele:mimen pis acamessals combata pela voltants de Tsengxang 1
Shilung, situats al nord-cat de CanIon. - A. E.

Sindical de Funcionaris de V kjuntament de Barcelona
Aquest Sindicat celebrarà Assemblea genera, Ordinaria e l dlumenge, die. 15 del corrent , a les deu del mal( de primera comocateria ¡ a
dos emana d'onze de segona, al local situat al carrer de la Diputada,
núm. 277 (Sindieat Metal-hit-ale, U. G. T.).
Donada la importancia dels assumptes a tractor, espera l'asels'encia deis MIS attiets.

CAMISERIA

oaueria 38
FERRER- BATLLES 36,B,

Ca -s. Corbates. Pijames. Pantalons,

Pe

'ores, Caçadores. mitges. etc.

PREUS MIN IMS

1

diu que la say a intervenció a Espanya es purament ideològica

Roma, 12. - Ha estat publicat el
següent comunicat oficial:
"Al Pelan Venecia el 41.1C2 ha rebut
a dos quanta de sis de la tarda eta
senyors Chamberlain j Halifax. L'en
trevista, a la qual assistit el conato
Cieno, ha durat una hora ¡ quart."
-Sobra.
Roma, 12. - Ala cerdeo diplométics es Mes saber que en cl transcurs
de les converses italo-britaniques
Mussolni ha intentas convencer e:a
seus collegues brilänics de la "volunta l pacifica" d'Italia. En les SOMOS
converses amb el senyor Chamberlaia
Mussolini ha recordat la sera ¡nters'ende pel sotembre darrer prop de
Hitic, pare a posat de relleu que vol
que "siguin reparades lea iniusqci.s
de que fou viclima Italia en terminar
la gran guerra". Es indubtable que
Mussolini ha compres que aquesta actitud ha inquietat quelcom a Chamberlain, per la qual cosa ha cuitat
a declarar que "no vol amenaçar
l'"statu quo" de la Mediterrania". Pel
que la a tes relnindicacions sobre Tunis, sembla que ha dit que san sinlplement de caracter jurldle i econòmic., afirman: que les eventuals modificacions que podrien introduir-se a
les fronteres del sud de Tunis no
podrien Csser considerarle una alterada de l'equaibrj de la Medlterrania.
Quast a Espanya, Mussolini ha dit
que "la intervenció italiana es purament ideológica, ¡ que la retirada de
les aoves troces ha quedar subordinada "a condiciono e discutir". ?abra.
• •
Roma, 12. - Es confirma que les
entrevistes italo-britänlques no han
parat per ara a cap resultat posItiu.
Es probable que es publiqui el comunicat general de les converses
aquesta mateixa ult o SIMA al mate
Vatmostera en qué transcorregueren les converses aquesta tarda al
palau Venecia Os caracteritzada pel
detall que Chamberlain i
- gegons uua informació digna de
crèdit - han canviat n'off peques parentes. Chino ha exposat la tes: italiana, i Halitax la d'Anglaterra clavara els principals problemes de la
Mediterrania en particular 1 d'Europa
en general. -

Roma confessa oficialment
la intervenció armada
liorna, 12. - Es comunicat oficia;
anuncia que des del 23 de desea:obre
darrer al tO de gener corrent, les bel.
sea sofertes per la Divisió "Littorio",
composta totalment per italians, f que
lluita al front de Catalunya, forma lea
següents: 27 oficials i 217 sots-fidais i lcgionaris morts, i 171 oficial=
I 217 sots-oficials i legionario ferlts.
- Fabra.

Lord Halif ax conferenciara
avui amb l'ambaixador
de França
Hiena, 12. - N'anuncia que lord
halifax conferenciarà demä amb l'ambaixador de Franca en aquesta cae
Pit.Z11; cerdeo diplonsätics es eres' que
en aquesta entrevista no solament posarla al corrent l'ambaixador frauce
del cure de lea converses anglo-britaniques, sinú qsi Ii del:Lunar& que
comuniquj al seto Govern cenes informaeions especials relatives a l'avtitud definitiva d'Italia en el litigi
franeositaliä. -

Al Japó el molesta que els Estats Units i vAinn gg ulainterra es preTequioi 12, - L'almirall KanaraWa, representan: de l'Almirallat acaba de declarar que la Marina jaPc"nesa "observa amb gran Menda les
obres de fortificada empreses pels
Esteta Units Anglaterra al Pacnic
occidental, ¡ especialment les forti firaciono tetes pelo Est a ts 1-Taita a
Villa de Guam".
Nanazawa diu que "no reu la necessitat tic ler -aquestes obres de forrificaciA". - ?abra.

Varsòvia no accepta la proa
• testa txeca
T'arsenal, 12. - El ()overo polone $ no bu acceptat la protesta del
Goeern tare contra l'actitud dels
guardie,, de la frontera polonesa que
diapararen cqntra ciutadans tetes :1
dia 13 de desembre a la nit - A. E.

