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DIMARTS~ I Di DENER DU 1~7 , . ,, . t !!i 

Té proves ja Lord Plymouth? 
• 

~ nua ~ 
El vaixell 11 Aragón11 ha estat conduït a la for~a a 
un pott rebel pel creuer atemany u Graf von Spee'1 Pacord anglo-italià 

Desmentint 
una infàmia 

ELS PIRATES NAZIS CON· 
Dl ClONEN EL LLIURA· 
MENT DEL VAIXE LL «A· 
RAGON>> 

Paris, 3. - L'Ambaixada. d'Espa. 
nya a Paris, comunica que el creuer 
alemany «Koenlgsberg» ha tramès el 
següent ràdiotelegrama al Govern 
espanyol: 

<<L'almirall alemany en algUes es
panyoles està disposat, previ lliura
ment del passatger detingut i que 
viatjava a bord del «PalosJ> i de la 
part del carregament confiscat, a 
deixar en llibertat el vaixell espanyol 
«Aragón» i a. suspendre tota nova. 
classe de represàlies. Espera contes
tació per ràdio, adreçada al «Koe
n lgsberg.» 

La nota de l'ambaixada espanyola 
acaba. dient que el Govern de la 
Republica. espanyola. s'ha reunit tm
mediatament per tal d'estudiar ls 
contestació a cursar a l'esmentat te
legrama. 

A LONDRES CONSIDEREN 
QUE LA DETENCIO DE 
L'«ARAQONll POT TENIR 
GREUS CONSEQUENCIES 

Londres, 4. - En general els pe
r iòdics diuen que l'acte que han re
alitzat els mariners de guerra ale
manys, no solament pot tenir conse
qüències greu.s, sinó que ha estat 
l'acte de desaprensió més important 
que s'ha comès des que s'ha. iniciat 
la guerra civil espanyola. 

ALEMANYS I REBELS 
FAN EL POSSIBLE PER· 
QUE ESCLATI LA GUER• 
RA MUNDIAL 

Londres, 3. - L'Almirallat ha es
tat oficialment informat que el vai
xell britànic «B!ackhilb, de 2 480 to
nes, fou tirotejat per una. xalupa 
insurrecta espanyola. Sembla. que els 
t rets no tocaren el vaixell 

En canvi, no s'ha rebut cap con
firmació de les noves que comuni
quen que el «Blackhllb havia estat 
capturat pel creuer alemany «Koe
nigsberg». 

<<CAP RESPECTE AL S 
COMPROMISOS I CONTI· 
NUACIO DE LA POLITICA 
DEL F ET CONSUMAT», 
SON ELS METODES QUE 
EMPRA EL NAZISME 

alemany lKoonigsberglt. L'operac-ió 
d 'entrada al port fou protegida per 
la nostra aviació 1 alguns «bous». 

Interrogat el capità del «Koenigs.
berg» ha donat compte que el dia 
primer de gener canvià per senyal& 
ra<iiote:egràfics Morse, a la regió de 
Santoña, com és costum en casos 
semblants>>. 

MES DETALLS DE L'A
GBESSIO FEIXISTA AL 
"VAIXELL <18LACKIDLL11 

Quan l'operació estava enllestint
se, fou advertida Ja presència. d'al
guns <<bous» facciosos a l'altura de 
Lequeitio. Immediatment sorti el 
destructor «José Luis Diez» i els 
<<bous• enemics fugiren a tota mà
quina. cap a San Sebastlàn. Foren 
canonejats per alguns unitats lleials. València, 4. -El governador gene

LA POSICIO D'ANGLA- r~ de Santander ha tramès al mi
'.fEBRA DAVANT ELS IL- mstre _de Marma un telegrama en el 
LEGALS ESCORCOLLS ALS l q~l 11 dóna. ~ompte de la informa
VAIXELLS MERCANTS ClÓ Q.Ue U facllità, en ambar a San. 

Londres 4 _La posició del Go- tander, el co~andant del vaixell an-
! • glès «Blackhill» sobre l'agr&.sió que vern brltanlc davant les continues fou objecte pels bous facciosos 1 de-

captures de vaixe~ mercants per tenctó i reg;stre que practicà el 
part de les forces r ebels espanyoles «Koenigsberg» Coincideix exacta-
és el següent: · •~ 11. j Dintre el Umit de t res milles es ment amb els de.,.._ a coneguts. 
reconeix «de facto>J i no «de jure» PreclEA que els vaixells rebels co
a les a"ltoritats rebels el dret de mençaren a. agredir-lo dea de tres o 
control que actua:ment exerceix de quatre milles de distància. 1 que està 
fet segur que n1 en sortir de Pasajes ni 

De totes maneres s'&.tima que en després no portaven cap bandera. 
aquesta zona cap vaixell britànic no Detalla també la posició en què es 
hauria d'ésser regi.E.trat, sinó es t ro- trobava en é-."'Ser detingut, que era: 
ba a la. vista. tm vaixell de guerra latitud 43•, 30 minuts nord; longitud 
britànic la tripulació del qua¡ hau- 2•, 10 minuts oest. 
ria d 'encarregar-se de decidir sl la 
vis.lta es feta en condicions normals. 

Finalment, s'anuncia que si el vai
xell anglès en qüestió portés armes 
o municions seria. de la. incumbència 
de lea autoritats britàniques 1 no a. 
les autoritats rebels l'adoptar mesu
res de repressió. 

Es posa de manifest que aquest 
no és el cas ni del «Blackhilb ni del 
«Etrlp». 

BERLIN ASSEGURA QUE 
EL «KOENIGSBERGu NO 
HA DETINGUT NI ESCOR
COLLA EL uBLACKHILLll 

Berlin, 4.-S'ha. publicat un co
municat de l'agència oficiosa nazi 
D.N.B., en C1 qual «desment la no
ticia pub:Icada per una agència es
trangera, segons la qual e¡ «Koenigs. 
berg» havia detingut 1 visitat el vai
xell anglès «Blackhill». Afegeix que 
«cap comunicació oficial anglesa no 
confirma la notlcta. La «Press Asso
ciation» declara. unicament que el 
«BlackhUl» fou canonejat per qua
tre bous armats.» 

L'«ARAGONu HA ESTAT 
CONDUïT A UN PORT RE
BEL! 

Berlin, 4. - Als cercles competents 
es declara. que la. noticia radiada per 
l'emissora de Tetuan, segons la. qual 
el creuer «Graf von Spee» havia 
deixat en llibertat el vaixell «Ara
gón», és inexacta, almenys en la 
forma en què ha &.tat donada. 

Es diu que la noticia podia ésser 
redactada. en ela següents termes: 

«El creuer «Graf von SpeeJt, da
vant la impossibilitat de oontinuar 
guardant l'«Aragóm, sota el seu radi 
d'acció, l'ha portat a un port rebel 
per a poder continuar el seu camb 

ON ES L'«ARAGONn? 
Gibraltar, 4.-L'eJill&ora. facciosa. 

de TebUan anuncia que el vaixell go
vernamental espanyol «Aragóm>, de
tingut pel creuer alemany «Graf von 
Spee>>, ha estat posat en lliber tat. 

Aquesta noticia no ha estat con
firmada de cap manera fins ara. 

Signat el dia 2 i publicat el 
dia 3, el "gen tlemen' s agree
ment" entre la Cran Bretanya 
i Itàlia obre l'any nou de la di
p lo màcia europea amb el pre
sagi d'una clariana enmig de 
les amenaces persistents. 

Un escriptor francès d efinia 
Anglate rra, fa pocs dies, en ela 
següent. termes : "una naci6 
sense rancuma , Bastà, en 
efecte, que Mussolin1 ea d ecla
rés disposat a a rrib ar a un a· 
cord sobre la Mediterrània, 
perquè Londres ea p osés to t se
guit a negociar, amb un sincer 
desig de contribuir a la form a
ció d'un ambient de confiança 
i de pau a Europa. 

El resultat directe de l' " a
cord de cavallers" és la liqui
dació oficial de la tivantor an
glo-italiana que produí l'afer 
etiòpic. Ela anglesos no volen 
ja recordar-se dels greuges re
buts ni de la humiliaci6 so ferta. 
Mentre que Itàlia perpetua amb 
làpides el record d ' aquelles fa
moses sanciona econòmiques i 
financeres que van resultar in
útils, Anglatena ho oblida tot 
generosament. 

"La naci6 sen1e rancúnia ••• " 
Heu-voa ac{ una bella deñni
ci6 moral. Per dissort, no s6n 
els factora m orals ela que pre
dominen en la polftica interna
cional dels nostres dies. 

• • • 
Llegint el breu text de l'a

cord signat, hom constata que 
en si mateix no sembla gaire 

Paris, 3.-El tema preferit aquests 
dies als cercles diplomàtics és l'ago
sarada. actitud presa. pel Reich en 
algUes espanyoles. Després de fer 
constar que Alemanya ja fa temps 
que no té cap mena de compromis 
acceptat lliurament, hom considera 
la importància de l'acció de la flota. 
alemanya. en el moment que París 1 
Londres esperen la resposta del 

Mentre Anglaterra • 
I lt, I" cosa. Ea un text gria i vague. a la . Una part de l' opini6 mundial 

haurà qued a t decebuda. H om 
p ot dir que el d ocument no • stgr)en ••• 

Reich a les proposicions que tant (Ve de la primera pàgina.) 
ha~ f:pro~~ia per ara anarda una I Estados tascf.3tas ~ C7!- primer término, de la Alemania hitleriana_. Fué en 

a • . ..~ su deseo de cootnbUir a los esjuerzos de los tsta.dos democràtlCos para gran reserva, PWX que manca un evitar que la guerra civll española ccmdujese a una conjlagract6n mun
factor es~encial per a poder com· dial, que el ~bierno espa7Wl, a pesar de las vlolaciones reiteradas du
P!endre duna manera .total la situa- rante meses 11 meses de la no intervención, aceptó en 'P!incipio el proyec
ClÓ present. ~ .incògruta és la post- to de plan de control del Comité de Londres, transmJtido a España por 
ció de Mussohru. , . conducto del ~bierno del Reina Unida. Fué movida con el mlsmo pro-

¿Aprova el Duce 1 actitud de Hit- pósito que España, fie! a sus deberes para con l a Socieda.d de las Nacio
ler? Aquesta. és la pregunta que es nes, denunctó pública 71 solemnemente, mediante la convocatoria extraor
fa la Premsa d'avui. dinaria del Conse¡o el peligro diario que para la paz de Europa consti.. 

Mentre per una part Itàlia sem- tuia la polittca de agrestón practicada impunemente por loo Estados jas
blava «bastant fav~ra~le» a les pro- clstas en torno del asunto de España. Un peligro de guerra cu11a exísten
posici~ns fra.nco-bntàmques, sor¡1 la cia, coincidiendo con el punto de vista del Gobterno español, el Consejo 
preclp1tacl6 d'Anglaterra en posl\1' reconoció tyual que dos dfas antes habían reconocido ojicialmente la exís
la seva signatura al peu del «gent· tencW. de dicho peltgro los Gobiernos de Francia e Inglaterra en su ges
lemen's agreement». . tión conjunta cerca de determinadas cancillerias, encaminada, principal-

A més, és objecte de preocupac1ó mente, a asegura1 el cumplimiento ejectiva del acuerdo de no inter
la coincidència de les agressions aie- venctón. 

conté rea de nou, puix que el 
principi de la lliu re c irculaci6 
pe r la Medite rrània i el del res
pecte a l'" statu quo " en lea 
terrea d ' aquesta zo na, er en ja 
p rincipis oficialment procla
mats pele Govern de Roma i de 
Londres. 

En realitat, el valor de l'a
cord anglo-italil radica molt 
méa en l'esperit que no pas en 
el contingut te:r.tual. Es una pro
metença mútua de bones rela
cio na. Ea una póblica declara
ci6 d ' amistat. 

• • • 

el .. gentlemen' s a greem ent.. en I La premsa ferxista francesa 
el curs dels esd eveniments informà que l'avió de l'Arn· 
d 'Espanya} Tal és la pregunta baixada de França fou matra-
que esp ontàniament sorgeix llat per l'aviació republicana 
arreu. Paris 3. - En una carta oficial, 

No cal fer-se excessives il- adreçada pel senyor Alvarez del Vayo 
lusions respecte a l'actitud de a l'encarregat d 'Afers francès a Va.. 

lèncla, el minlstrG d'Estat espanyol 
Mussolini. Aquest no realitzarà afirma d 'una manera rodona que el 
pas una girada espectacular . N o Govern legal té proves incontesta· 

bles 9.ue l'avió en què viatjava el 
desllorigarà de sobte el cèlebre periodista Delaprée fou agredit per 
"eix Roma-Berlín". Però el un aparell rebel i no per un avió g(). 

vernamental, com pretenen fer creu
" Duce" comprèn p e rfe-::tament re certes informacions de la. prem-
q ue l'acord am b Lond res, per sa dretista francesa. 

Alvarez del Vayo posa de relleu 
a ésser durador i fructífer, im- que s'ha efectuat una. enque¡¡ta on-
plica la renúncia a certes for• cial per a depurar responsabilitats, 

t entre altres coses diu: 
m es d'intervenci6 a la P enínsu- «El mateix dia que es produi l'In-
la ibèrica. cldent I unes hores després d'a-

quest, l'aeròdrom d'Alcalà d'Hena
H om pot pensar que, àdhuc res era atacat pels avions rebels, 

abans d'ésser signat, el "gent• avions de bombardeig i de caça, 
entre els quals indubtablement es 

Iemen' a agreement" ja ha in- trobava l'agressor de l'avió de l'arn-
fluït en l'acci6 d ' Itàlia davant ba\xada. francesa. 

Una. hora abans els avions rebels 
la guerra peninsular. N oti'a que, efectuaren un vol de reconeixement 
al principi, )'acció italiana i }'a- als volts de Pastrana.lt 

El document acaba aconsellant el 
lemanya eren equivalents, i que Govern francès que ajudi a. fer una 
d'algunes setmanes ençà l'ac- enquesta per a desmentir lea fan-

, . tàstlques lnformaclona publicades 
ci6 alemanya éa molt mes m- pel diari feixista «L'Echo de Paris», 
tensa que la italiana. Es lògic segona el qual els governamentals 

, d' , d 1 volgueren aterrar l'avió de l'ambai- 1 d esperar que, acl en avant, xada francesa perquè h1 viatjava el 
ftàlia no prendrà , en l'afer p en- senyor Hory, delegat de la. Creu 
. · ¡ Roja Internacional a Madrid. msular nJ en cap a tre, una po- I Alvarez del Vayo descriu d'una 
sici6 que la posi en pugna amb 

1 

manera precisa. 1 emoolonant que el 
An 1 senyor Hory fou assassinat fa una 

g aterra. dies per 1.500 soldats del Terç, sota 
S6n els fet&--i enca ra més l les ordres dels generala rebels. 

les abtencions-allò q ue ens re- Al f "f• 
velarà la influència de 'Ta.- emanya Orfl ICa 
cor~ de c~vai~era" damunt la la zona del Rin 
Pemnsula tbènca. El bon se• 
nyal per aquest cant6, ha d 'és- Paria, 4. - El periòdic «Le Ma-

•, 1 · d 1 tin» publica el següent telegrama. en 
ser 1 aturada o a mtnv a e a la seva edició departamental: 
política intervencionista que «Nancy.- A la sortida del pont 
I l h · 1 d'Huningue, sobre el Rin, en direc· tà ia a segutt. c1ó a Palmra.in, ela alemanys aca-

A ROVIRA 1 VIRGILI ben d'!nstaHar-hi una reixa solldls-
• sima de ferro forjat. A més, !'~tat 

Major de la Retchswehr està fent 

L 
oonsolidar actualment Iea posicions 

EL NEBOT D~ CHURCHIL fortificades d'Isteiner Klotz, .que do-
ll: J minen el Rin, davant la regió d'Hu-

SOlOAT DE LA BRIGADA IN- I ~~~ ~.:CS.ta~u~. ~~d: 1Ws 
· no pot construir fortificacions.• 

TERNACIONAL, DESCRIU L'HE- I 

ROICA DEFENSA DE MADRID LA U.R.S.S. DESMENT UN 
Londres, 4. - Un nebot del cone

gut politic Winston Churchill i un 
company seu anomenat Eamond Ro
milly han arribat a aquesta capi
tal amb permis, procedent, d'~pa.-
nya, on han estat combatent en ela 
rengles lleials. Han fet una emocio
nant descripció de l'heroioo. resis
tència de Madrid 1 han afegit que, 
després d'un curt descans, ea pro
posen reintegrar-se al seu .Ioc de la. 

INFUNDI FEIXISTA 
Moscou, 4. - L'Agència Tass pu· 

blica avui un comunicat oficial con
cebut en els següent, termes: 

manyes contra els vaixells espanyols 
1 Pero, a pesar de todos csos esjuerzos conjuntos de los esta.dos demo

amb les agressions que d'un temps cràticos 11 de la República española, realizado por ésta, poniendo por en
ençà realitlla la flota rebel, no sola· cima de sus propios intereses la causa general de la paz, Alemania viene 
ment contra els vaixells governa- acentuando cada dia su política intervencionista 11 agresiva, primera su
mentals. sinó àdhuc contra vaixells ministrando al ejército rebelde toda clase de material de guerra v des
mercants estrangers. pués al ver que las Juerzas rebeldes a pesar de ser protegida/I en una for-

t Quifta influ~cia 

Brigada Internacional, amb l'unt
forme de 1& qual anaven vest1ta 

exercirà quan desembarcaren a P'olkestone. 

«Havent-Be fet circular rumors a 
Sevilla segons els 0111'1 Ja URSS, a. 
canvi del subministrament de ma
terial de guerra al legítim Govern 
de la. Republica espanyola, havia 
obtingut el dret exclu.siu de l'extrac
ció de plom a les mines de les pro
vincles de Múrcia i Ciudad Real. 
l'Agència Ta.sa està autoritzada a 
declarar que tals rumora sobre con
oe.sslons suposades al Govern soviè
tic, són completament inventades.» 

Allò que resta ben clar és la posi- ma cada vez mayor de aviones, de artilleria, de arma.s de todas clases 
ció francament provocadora d'Ale- de jejes 11 oficiales, que ejercitan de ltecho el mando no era capaz dé 
manya la qual cosa ja era de pre- vencer la heroica resistencia de Madrid ni de hacer frente a las diversas 
veure Ía nit del 31 del mes passat o/ensivas victoriosas del ejército republicana, el envfo descarado de miles 
quan Hitler Goering 1 Goebbels va- 'V miles de llamados «voluntarios alemanes», voluntarios procedentes de 

La 
ren pronunélar els coneguts discur- un pafs que por su propia estructura interior no deja margen Zibre a la 
sos que eren una nova professió de voluntad 'V tras de los cuales era jàcfl presenciar a Zoo cootingentes re- a 
fe o.ls mètodes emprats fins ara pel guiares del eiército alemàn. Y como tampoco el envio de millares de 
nazisme: cap respecte als compromi- soldados . alemanes, disjrazados de vohmtarios, para reemplazar a las tro
sós 1 continuació de la politica del pas Jaccwsas dtezmadas. les diese resultada, estos dfas la tntervención de 

singular 
la gestió 

resposta d'Itàlia 
franco-britànica 

fet consum'lt la flota ale.mana con el doble objetivo de buscar un pretexto para atacar 
71 hacerlo mejicaz el nuevo plan de control elaborada por el Comité de 

HA ESTAT ESCORCOLLAT Londres antes de que comience a ponerse en pràctica. Estos hechos evi.. 
UN ALTRE VAIXELL SO• dentes a que aludo, son la mejor prueba de las violaciones permanentea 
VIETIC por parte de Alemama del acuerdo de no lntervención 11 el me;or indicio 

Londres, 3. - L'agència Reuter ha de que procuran por todos los medios contrarrestar el estueT'Zl> conjunto 
rebut del seu corresponsal a Moscou de los Estados democràticos y de la España republicana para asegurar 
una informació segons la qual el l a localizaci6n del conjlicto. Un barco alemàn el «Palos>>, Zlevando a bor
vaixell soviètic «PostyscheV» fou cap- do material de guerra es detenido en aguas jurisdiccionales espafwlas 11 
turat al llarg de les costes de Gi· conducido a puerto. Las autoridades vascas retienen aquella parte de la 
braltar per uns vaixells de la nota carga que es material de guerra 71 a un español indocumentado que se 
insurrecta espanyola. . en~traba ~ bordo y d'!ja partir al barco con el resto de la carga y de 

51insisteix en el desembarcament dels 4.000 
italians a Cadíz 

De totes maneres, hom diu que els su trrpulacion. 

• 
Londres, 4. - Segons informacions 

de font britànica ala cercles diplomà-
tica angleSOII a'aasegura. que 4 000 ita
lians desembarcaren el dia 1 d"uquest 
mes a Càdiz. 

Es creu que el& italians anaven e
quipata 1 const1tuien una. formació 
regular. Feren el viatge a bord del 
cLomberdia.» procedent de Gaeta 
<Caserta> 

rebC:S deixaren en llibertat el vaixell España ha ejerciao un de!echo. indiscutible: el. derecho de detener al 
després l'haver-lo registrat. El «Pos- «Palos» 11 el derecho de conjrscación, i{lualmente trrejrenable de un ma
tyschev» desplaça 3 500 tones i por- terial de guerra destinada a los rebeldes. Pue~ a ese ejercicio del dere
ta.va. un carregament no bè!Uc, pro- cho de un pafs ~oberano, se responde agredtendo en nuestras propias 
cedent de Nikolaiev, a prop d'Odessa. aguas territoriales a un. barco ~spañol: al «.Sot6m>; 11 retenienda contra 
amb destí 1aci6 a. Gant (BÈ'lgica>. toda norma de derecho tnternacwnal a otro barco, al «Aragón» 11 preten-l diendo conservarle como rehén para Jorzar la entrega del material de COINCIDEIX LA TRAM ESA 

SUMA I SEGU EIX... guerra conjfsca~o. DELS QUATRE MIL VOLUM-
Gibraltar 4 -(De l'Agència. Reu. Sl se necesrtase todavia una prueba de que la política intervencionis- TARIS AMB LA SIGNATURA 

ter> - EÍ vaixell soviètic «Komi- ta alemana se encamina a querer convertir a España en una colonia, DE L'ACORD ANGLO·ITA-
les»· fou detingut, ahir, per unes aht . està ese acto inconcebible d~ agresión contra un pafs que viene sos- LlA 
xalupes insurrectes a. l'~tret de Gi- tenrenda la lucha desde llace cmco meses en defensa de su soberania Paris, 4. - El desembarc a Càdiz 
braltar. i conduït a Ceuta. 'V de su llbertad 'V en interés general de la paz. No nos dejaremos tratar de 4.000 «voluntaris• italiana ha cau-

• • • como una colo-nia Estamos flrmemente resueltos, pase lo que pase a no sat a Londres penosa. impressió. 

Cà.diz el dia 22 de desembre darrer. 0 .11!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Es concreta que el contingent es-
mentat és totalment diferent del de 
4.000 homes recentment desembar
cats a l'esmentat port rebel. AQUEST NUMERO HA ESTAT 

I 

, ~ , .. VISAT 
¡ PER LA CENSURA 

Víctimes del feixisme 

HA MORT JOAN MAS· 
CLANS, DE LA COLUMNA 

MAClA· COMPANYS 

Ha calgut un altre lluitador llet 
la. Llibertat! Una bala feixista ha 
occit, a Fonferrada. (sector d 'Ara. 
gó), el milicià de la. Columna M&. 
cià-Companys, J oan Masclans 1 
Rodés. 

Masclans pertanyia a E:lquerra 4 
publlcana de Catalunya, Vivia, amb 

HONOR ALS HEROIS 

.Joan Muolana, de la Columna Fran
oeiO Maol• • Lluf• Companya, mort 
heroicament lluitant oontra elt fao
oiosos al front de Vlvel del Rlo. 

la seva esposa. i dues filletes, a Cal. 
des de Montbui. Era. un home d'ar. 
relades conviccions catalanistes 1 re. 
publlcanes. En defensa d 'aquestf 
ideals -que són uns 1deala de lli
bertat 1 de justicla.- Joan Masclans 
ha sacrificat la. seva. vlda jove. 

Joan Masclana és un altre heroi 
anònim, un d'aque¡¡ta bornes que han 
t reballat sempre pela seu.s ideals sen. 
se fer-ne cap ostentació, i que a l'h<>
ra de demostrar fins a quin punt 
estan disposats al sacrifici, no va. 
cUlen a. jugar-s'ho tot, a canvi d'a
portar un generós sacrifici a la. cau. 
sa de la. Llibertat. 

Reposi en pau aquest heroic mi
licià de la Columna Macià- Com. 
panys! Catalunya, la República 1 1a 
Llibertat, $abran agrair el seu aa
crlflc1, aquest sacrifici, tenyit de 
sang, que no serà tampoc estèril 
perquè haurà contriburt al triomf i 
haurà contribuït a consolidar-lo. 

El Dr. F. Martí lbà-
ñez sots-secretar: 

d e Sanitat 
La. <tGaceta» publica l'admissió de 

lJ¡. dimissió del càrrec de sots-secre
tari de Sanitat, presentada rer la 
senyora. Mercè.s Maestre Mart 1 no
menant per a substituir-lo al senyor 
Fèlix Martt Ibàñez. 

EL DELEGAT DE L'ESQUADRA 
REPUBLICANA COMPLIMENTA 
EL PRESIDENT COMPANYS 

El President de Catalunya rebt' 
en audièncJa. el senyor Bruno Alon· 
so, delegat a l'Esquadra Republicana 
1 a la vídua del capità Molino, que 
mori gloriosament al front ara.g(} 
nès. 

Detencions 
Han ingressat als calabossos de la 

Comissaria General, per ésser des
afectes al règim, Frederic Janer A
migó, Joan Janer Ami¡ ó, Joan Serra 
Sorribas, Joan Rage Cabré, Lluis 
Sancho Noguera., Josep Aranda Cam
panals, Eugeni Scheyer, Miquel Ro
vira Serraban, Josep BofUl Senest l 
catorze de Farners de la Selva consi· 
derats com a monàrquics, ja que du
rant la. Dictadura exerciren càrrecl. 
Entre els esmentats detinguts hi h& 
diversos capellans. 

Casp, 
n.o 17 

Berlin 4. _ L'agència D. N. B. consentir una sola agresi6n màs de la Ilota alemana a Espaffa que viene 1 Sobre l'exactitud de la notfcla, als 
anuncia 'que el creuer <<Kóenigsberg» sacrtjicando todo a la causa de la paz. Tenemos plena autoridad para cercles diplomàtics es tenen pocs 
capturà el dia 3 de gener a la costa expresarnos 11 para conducirnos asi 'V la responsabUidad de lo que ocurra dubtes malgrat certs desmentiments 
nord d'Espanya el vaixell governa- no serà. ciertamente nu"stra. (Grans aplaudiments).» cursat; ahir per Roma., car la. in!or-
mental <<Marta Junquerall. LA CONTUMACIA ALEMANY A POT TENIR GREUS mació fou rebuda per les autoritats 

CONSEQUENCIES de Gibraltar. 
Paris, 4.-L'ambaixada d'Espanya. 

en aquesta capital dóna. publicitat a 
una nota del ministre d'Hisenda es
panyol en la qual s 'anuncia que les 
reserves d'or del Banc d'Espanya no 
garantiran de cap manera n1 per cap 
pretext e!:s bitllets del Banc espanyol 
que hagin estat estampUlats pels re
bels. L'ambaixada ho denuncia a l'o
pinió internacional, per tal que e¡ 
negui a. admetre la circulació dels 
esmentats bitllets dels facciosos es
panyols. 

Aquesta Maga tzem s regalen 
seus petits clienta bon iques 

alt 

ANG LATERRA, PER ARA, 
NOM ES PROTESTARA Bilbao, 4. - L'actitud del Govern basc sobre la detenció del «Soton» Als cercles diplomàtics no es dissi-

és ben clara en la nota que ha fet pública, í qrte diu: mula el fet que es consideri aquest 
Londres, 4. - Als cercles oficials «Amb aquest motiu s'han posat sengles telegrames als ambai.xadara esdeveniment com una singular res-

blitànics es confirma que Sir Henry de Par·s i L dr · al i · t d'E tat del n~. d 1 R "bl. :..z posta a la gestió franco-britànica a Ch.lt b · d d'A 1 t 1 
1 

on es 1 
7n ms re s '~\/vern e a epu tea, a..... favor d"'l respecte als prm· clp1·s dc no : on, arn a1xa or ng a erra com s'ha posat a coneixement del Comité de no Intervenció de Londres. ,. 

que actualment habita a Hendala, El ~vem basc no està disposat a consentir cap intervenció alemanya intervenció. Es lament& tambè que 
ha rebut instruccions per a «protes- que eludei:cí les lleis internacionals, t ha donat ordres severissimes per la. tramesa d'aquesta voluntaris hagi 
t11r enèrgicament» prop de les auto- a arribar a les mesures més extremes si calgués, donant-se perfecte comp. coincidit amb la signatura de l'acord 
ritats de Burgos, contra l'incident te de quina pot ésser la repercussió internacional d'aquestu mesures. Tot11 anglo-italià. 
ocorregut al vaixell britànic «Black- aquests jets el11 posem a conei:cement del Comité de Control de no Inter- S'afegeix, a Anglaterra, que el 
hilh>. Aquesta protesta. s'aferma en vgnció a _Londres, per tal que .. les . cancelleriea puguin preocupar-se amb Reich hauria pogut se~rUir en relació 
la convicció que el vaixell que per- ~l degut mterés, de les conseqüènCies que la contumàcia pot tenir, per a a les autoritata goven1amentals el 
segut el «Biackhill» era una xalu- nnpedlr que. Europa seguei:ei aquest camf. El Govern basc no està dispo- procediment adoptat per Anglaterra. 
pa rebel. sat a transtgir el més mfmm, per la qual crua entin q¡u són els païsoa envers els facciosos, puix que aquest 

Per altra part s'anuncia que a neutrau els obligats a servar el degut respecte a lea Uels, en un paia, procediment és molt més mcdtrat. i 
conseqü~ncia de la detenció de sobretot com el basc{ que ér fidel complidor en l'interior t en l'exterior sobretot més legal. 
l'«Etrlp», detingut per una. xalupa de tots el3 compram sos inlernacionalB.J> Es persisteix, doncs, a. creure, que 
rebel al llarg de Plmt Europa, un , hi ha. certa mala. fe, tant pel cantó 

~oàctti~~tofv:mn:r ~:~t~~it¡s :r~i~~~ ES RUMOREJA QUE ANGLA TER-¡ ~::~~ ~a~~iwca~~o~~~t e~~ 

Presidència 
de la República 

Visites al senyor Azaña prop de les autoritats rebels I els MIMICO cara oficialment al projecte de no in· ~~vi~p~t?~;/esmentat fet no' havia RA fARA UN EMPRESTIT A tervencló Indirecta patrocinat per 
• • • França 1 Anglaterra. Amb relació a S. E el President de la República 

Londre~ _ 4. S'anuncia oficialment I TALlA les intencions alemanyes, a Londres rebé llhlr en audiència ela segUenta que el UQVern britànic protestarà h1 haurà cert escepticiSme, mentre senyors: 
prop de la «Junta» facciosa de Bur- Londres, 4. - Segons el redactor 4 • e 1 a r i a ' 4 :;~~~~o e3 pronuncii sobre aquest I d'~~r~~gl d~a~~~a~~ gr~~~erveia 
Qos, per la. deten ció i captura de dl· del cSund.ay Dlspa.tclu, corren ru- Brauli Solsona, co~•hh __ 

1 
d ·

1
'H 

versos vaixells mercants britànica. mors a Londres segons ela quall va cr .. dor de la CAMI8A RUSSA SON, PER ARA DEU MIL bltacle de la General,~ e ,_ 
EL «SOTON• HA ENTRAT a fer-ee a la Clty un emprèstit amb j ELS ITALIANS DESEM- Una comissió de senyoretes de Gi-
AL PORT DE SANTOf;IA destl.nacló o. Itàúa. LLEGIU BARCATS A ESPANYA ron~ que ha \1ngut a Barcelona per L'tm~entat redactor afegeix que Londres, 4.-Segons informes re- a lhurar les quantitats recaptadM 

Bilbao, 4. - Ha entrat al port de ell acordi de Roma. no cont.nen l'o-¡ L A H U M A N I T A T buts a. lA>ndres 1 proccdente de Gi- 1 per a l'exèrcit 1 el¡ nens 
l&ntofta. el vaixell cSotonJ, prote,.. ltrimellt e» e&p emprèsttt al Oovern bra.Uar, all cercle.t autoritzats lon-¡ Doctor Servent 1 senyÓra. llbnL~ta de l'incident amb el creuer de Muasoll.nl dinenca. 8.000 itallana arribaren a. Antoni de la Vllla., periodista. 

JOGUINES 
~ENS I I F eu-vos aco mpanyar pela 

vostres p ares li 

E.I. obsequia més p ràctics són el• 
de major estima per tothorn 
Adquiriu ela q ue tenen p re¡>arat• 

Aquests Magatzems 

IDEA DELS . OBSEQUIS MES PRACTICS 
Mitges - Xals - Camisons • Combinacions • Pijames 
Culota • Joca interior • Jocs llit - J oca d e tauta • Edre· 
dons • Flassades • Bates • Quimqnos - Catifes - Caçado-

res • Talles llana p er a vestits i abrics 

NINES XAMOSAMENT VESTIDES AMB BONICS MOCADORS 

QUE OFERIM A PREUS BARATISSIMS 
Per a avnl, nlmarts, 5 de gener del1937 - OPORTU RfCtAM 
Un camisó senyora, màniga llarga, forma camisa, colors 

sòlids, per SIS pessetes CINQUANTA cèntims 




