EL TliMPS - A Catalunya: A la rtal6 plrt ntnoa, l oleonlls I plana
de VIo, domina cel serè o lleu&erament núvol, vente fluixos del Nord I
visibilitat bona Per la resta de C ata l un ~a I en particular per la meitat
costanera el c:el apareix mig oobert de núvola alte I bufen venta fl ul·
xos del sector Nord.
Les temperatures mlnimes d'avui han estat de I araus aota zero I
I'Esta.¡¡,ento i 6 &raus, t amb6 acta zero, a Raneoll (Andorra),
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o fH[ areix a ~i ua[ií in~rna[t n1
Itàlia ha tramès ia la sev a nota de con-

e
la despulla de Molino, el ca pità ro màntic, fou soterrada ahir

El Pr_esident Companys presidí la
testació a la iniciativa franco-britànica
grandiosa manifestació de dol
·---------------------CON7'1NUA EL cCHAlV·
TAGE» FEIXISTA
Londres, 31. - El Govern italià va enviar ahir al Comftè de
coordinació la contestactó sobre
l'afer dels voluntaris i la inge·
rència indirecta a Espanya.
Als cercles britànics ben in.
formats es considera la resposta
italiana ment~s desfavorable del
que deixaven entendre els tele•
grames de la Premsa.
Segons certs informes, el Govern de Roma es declara partí•
dari d'un acord per a la prohibició de la tramesa de voluntaris, així com de tota altra ingerència. Sembla que R01na no
ta objeccions amb rela.ctó a l'or- 1

---- ----------------------- --------------------------------~

dre establert per a la posta en
vigor de les diverses mesures de
control a les fronteres i ports
espanyols per tal d'impedir les
expedicions de voluntaris.
L'aplicactó de l'acor d destinat
a impedir la sortida i tràns:t de
voluntaris, segons Itàlia, hauria
d'ésser sotmesa a un control.
Pe.r altra banda, idèntiques me•
sures haurien d'ésser preses a
l'interior dels Estats contra les
persones que porten a cap una
activitat susceptible de perllon.
gar la guerra a Espanya.
El radicalisme romà amòa a
l'extrem de mostrar-se intransigent amb els emprèstits que pugui contraure el Govem legal i

Avui fa un any que en aquestes pagmes vàrem dir que
el 19 36 seria l'Any de la Reconquesta. Les nostres precisions
- caiguda de les Corts del 19 de novembre del 19 3 3, alliberament del Govern de la Generalitat, restauració de la República autèntica, victòria electoral del poble- van realitzarae ràpidament. Tot allò que s'b.avia perdut durant el bienni
negre, va ésser reconquerit. La data del 16 de febrer mar•
cava el moment culminant de la Reconquesta catalana, republicana i esquerrista.
Però sovint, en aquells meso!, vam posar de relleu, un
dia darrera r altre, que hi havia un perill creixent: el de les
forces de reacció, les quals vèiem decantades a fer ús de la
violència, a fi d' anuHar els guanys legals de la causa democràtica. Tot allò que, amb una embranzida admirable, havia reconquerit el poble, estava amenaçat des de dins mateix dels
organismes estatals.
El 16 de febrer, aense una política posterior adequada,
havia de dur al 19 de juliol. I ni es va fer a Madrid la política
que calia, ni es van prendre les precaueions necessàries per a
frustrar el cop que preparaven els enemics.
Sort que a Catalunya s'havia aeguit, de la Generalitat estant, una conducta diferent. Sense això, tot s'hauria perdut el
dia 19 de juliol.

ddhuc amb les collectes públi·
ques a favor d'ambdós bdndols
espanyols. El seu atac al Govem legal arriba fins al punt de
considerar contraproduents les
mesures adoptades pel Banc
d'Espanya. a l'exterior, i arriba.
a demanar la. prohibició de tota
opera.ctó a base d'or, sempre que
el metall preciós sigut utilitzat
per a fins de guerra.
Finalment el document italià
d ~ mana, no res menys, que la
supressió de tota propaganda,
prirtcipalment la propaganda radiofònica.

ELS AMBAIXADORS DE
ALEMANYA
FRANÇA I
AMB
CONFERENCIEN
VON NEURATH
Berlin, 31. - El sen¡¡or Fran.
çois Poncet, ambaixador de
Fr<;tnça., i Sir Eric Phipps, ambalxador de la Gran Bretanya,
s'han p ersonat en el mat{ d'avui
a. la Wilhelmstrasse, invitats pel
1en¡¡or Von Neurath, ministre
d'Afers estrangers del Reich.
li01n creu que la visita dels
esmentats ambaixadors està. en
relació amb la recent nota tran·
ca-britànica sobre la q11estió de
la neutralitat a Espanya.
De 1n01nent 110 es tenen de•
talls sobre l'entrevista.

Derrotada la revolta militar en els llocs políticament estratègics, en poques setmanes hauria estat totalment sufocada ai
només haguessin actuat els factors interiors. Ha calgut la cooperació germano-italiana, donada en fortes proporcions per a
allargar la lluita i per a crear situacions compromeses a les
forces populars. Així, el problema peninsular ha vingut a ésser,
predominantment, un proBlema internacional. En la puixança
militar que avui pugui tenir la Junta de Burgos, hi ha almenys
un vuitanta per cent d'aportació germànica i italiana. La guer·
ra que Franco tenia - i té - perduda, han volgut guanyar-la
Hitler i Mussolini.

.. ,.

Aquesta esperança ha quedat
decebuda. Sembla que Berltn 1ta
amenaçat amb precipitar els Jets
a Austria, trencant l'equilibri
Jrtlgilment establert en les negoelacions italo-aleman¡¡es de tardor. lttllia pagarà a l'Europa
central la indemnització de guerra d'Abissínia.J>
Ert «L'Oe1"'T~l>, la destacacta
comen·tarist¡ diplO'/ndtica Genoveva Tabou s, creu també que
Roma cedeix a «les prometence¡¡
i amenaces del Reichl>, i afegeix
que anit es rep~tia a Berlin que
Itàlia havia donat definitiva·
ment a Alemanya la seguretat
absoluta de secundar-la en la

l a bandera amb la qual fou embolcallat
el cadàver

(Passa a la pàgina 3.)

I ~ a po•ítlca fínan
cera de la Generalitat i ta guerra

Comença la desfilada del aegulol a la Rambla de Catalunya. El féretre portat a braços dels companys de
l'heroi. Darrera la Immensa gernació de militants d'Esquerra amb 1~ banderes barredes.

(Centelles.)
ren perquè fo.s ella la que embolcallés les despulles del seu creador.
I és pel que deixem explicat que
la bandera catala.na. amb ls. qual ha
estat embolcallat el cos del capità
Molino, no és uns. bandera com les
altres.
DESFILADA
CADAVER

Ant~ nou, guerra al tel:i:isme!
Ja hem abatut l'an¡¡ 1936. Ens
trobem, doncs, de cara l'ant~ 1937.
Què ens portar4? El seu antecessor és liquidat amb superdvit. El
16 de febrer va obrir les reixes de
totes les presons d'Espan¡¡a, el 19
de ;uliol intentava tornar-les a
obrir t a emplenar d'esquerristes
tots els carrers del pafs. Però hem
llquidc:t l'an¡¡ sense que .Z.'ranco
hagi pogut sortir amb la seva
d'entrar a Madrid. Malgrat tot,
dortcs, l'an¡¡ vell no ha estat el
catastròfic que pretenien els cristians.
An¡¡ 1937. Procurem tots que la
Caca de sang que ha ratllat tots
els dies des del 19 de jUliol ençà,
no S'estengui massa. Fem els possibles per a vèncer aviat.
Salut, exèrcits del poble/ Vfctò..
r ia per a l'antifetrismel

'

• • •

.P ertot lliTeu l'acita la humanztat dels catalans perquè no ma1~·
qui . cap ;ogutna als nen~ de!B re/U{JU~b i als nens dels oombatents
Catalun11a ha correspon la ,,.:.
' tstent crida amb la seva geiU!Tolftat caracterfsttca. Que n ingú no

::::

EL

Des de les primeres hores del mati
nombrosos ciutadans, s.filiats a E. R.
de C. 1 a altres organitzacions s.ndica.Ls 1 polltiques, començaren a desfilar davant el cadàver del malaguanyat capità Alfred. Molino Lòpez, que
sabé morir, com visqué, honradament, de cara a l'enemic, donant el
pit com els Talents 1 defensant ls.
bandera barrada.

Mor l'any vell i neix l'any nou sota el signe internacional.
El curs de la guerra peninsular es decideix aquests dies a Lon·
dres, a Paris, a Moscou, a Berfín, a Roma, Fins Washington hi
té la seva part.
Si hom pot limitar la guerra a les forces interiors el
triomf de la causa popular ser! segur i ràpid. Si la interve'nció
estrangera segueix, es va de dret a una v eritable guerra europea, que aeria dificilíssima de circumscriure al territori de la
Península.
L'any 19 3 7 ha d'aclarir aguesta incògnita anguniejadora.
I des d ·ara es pot dir que el 19 3 7 serà l'Any de la Victòria
ai. ea compleixen dues condi~ions: uni6 de les forces populars
dms la República i uni6 de les potències democràtiques dins
Europa.
'A. ROVIRA I VIRGILI

antena

DAVANT

EL PRESIDENT COMPANYS

El president de Catalunya, Lhúa
Companys, acompanyat del conseller
de Seguretat Interior, Artemi Aiguader, 1 del cap de Mossos d'Esquadra
t1nent coronel Gavarri, arribà a la
caserna general de les Milícies d'~
querra Republicans. de Catalunya a
les onze l vint minuts del mati.
Va ésser rebut a la port a principal
per elements destacats d'E. R. c., 1
als acords d'«Els Segadors», executats per la Banda de les Millcies d'E.
R. Els milicians, que estaven formats
s.l pati de la caserna, presentaren
armes a la més a!ta magistratura
de la nostra pàtria.
Seguidament el president Companys s'adreçà cap a la sals. mortuòria i romangué uns moments davant el cadàver. Saludà amb el puny
enlaire i s'allunyà d's.lli visiblement
commogut.
En un dels salons de la caserna
L!uis Companys fou saludat per
nombroses personalitats que es d.l:lJ..
posaren a assistir a l'enterrament 1
canviaren paraules d'elogi al valent
capità Molino 1 condol per ls. seva
mort prematura.

obltdi l'existència de tapt dolor
ht ha e~eampat pel pafs.
¿Ja. heu Jet un donatiu o heu
regalat una joguina?

com

• • •

S'ha Jet pública la sewtència abM>lutòria en el judict contra els
que agrediren Yagüe, membre de
la Junta de Defensa de Madrid.
«Claridacll> 4!n un subratllat «Acatamos» Ja constar la reva posició
d'absolut respecte als Tribunals
PopUlars l recoma114 als companys
de la C. N. T. que la imitin en totes les resolucions de la Justfcia
Popular.

• • •

El Pare Sant l'ha tornat a actualitzar amb motiu dels rumors
que el donen· com a candidat al
traspà, a l'altra vida. Tot i
trífulque, en què per aquest mo.
ttu estd abocada Sa Santedat, encara h4 tingut Ueure de Jer un
l~rmonet d'ona. curta. En parlar
à Espanva reconeix que el nazisme U bona part de culpa de zu
TWStres dissorts. I que Crút i l'EsgUBia IÓn qualificats pel paganl$me hitlertd com uns obstacle.! al
J'rogr~s f a la civilització. ¡No us
•embla que a TWSaltres no ens enIUTUn l~s baraUes entre
tren
el Vatf.cà, H i tw l Franco?
¡Ja l'ho arranjaran IOls f a nosaltres q14e no en~ hi "barregin, altres maldecaps t enim/
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, 1r01at Interior Art.,
<Puig Farran.)
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Conferència

de

Frederica

Montseny
Dlumenge. dia 3, a lea onze del
mati, al Collseum, Fcderlca. Montseny
donarà una concerêncla. sobre cL'nnarquisme m1lltant 1 b realitat espanyo..
Iu. AQuesta con!crclncla. és la primera d'un cicle Que ha organitzat la

0

C. N. T .

LES NOVES UNIES DJAUTOBUEMPRESA
OBRERA
!SOS BENEFICIARAN LA CIUTAT C O N T I N U A G R A N

..··------=':i

~----------------

PREUS

I

b!.cs,
a lnlctattva
d'aquest.
SJ no s'ban
1portat
el Conseller
de 1Servela
PU- I AbrJ'cs
a termeRegidor
lea hnles
perllonga•

d'home , des de
clons proposnde~; per Autobusos «RI AbriCS de nenes des de
ha estat, en part, com ells mateixos
'
• • • • •• •• • • • • • • •
reconeixen, per no estar en condiciona Abr·1cs de nens d
de
de fer-ho amb la urgència requerida,
,
es
• .. • • • • • • .. • • ••
I en part; també perquè nl¡uns dels
trajectes que proposaven afectaven
vies com la Rambla de Santa Mònica
I altres on, a criteri dels técnlcs municipals 1 d'aquesta Conselleria Regidoria, creu que sOn totalment lnao.
ceptables.

A la Secció especialitzada d'articles per a nens, trobareu un
gran di ós assortiment en
Sueters, Pullovers, Caçadores,
Guants, Bufandes, Mitges esport, Camises, Corbates, Pijames, etcètera, a

ALIANÇA (P. N.)
El infierno nearo, per
Paul Munl.
Despertar del payaso.
Dlvma gloria.
Madrid, tumba d•l
fasc1smo.
Dibuixos.

30'- ))
17'- »
16'50 ))

AMERI CA
i FOC NOU

El cap1tàn Blood, per
Erro! Flyn.
El predilecta.
Dibuixo•.
Musical.

desvalguts
La comissió delegada per a serveis
a.uxillars d Acció Catalana Republicana. (Corts Catala.ncs, 689, pral.),
volent contribm.r al sosterument dels
infants victimes de la guerra, d'una
part dels quals Acció Catalana se
n'ha fet càrrec, ha projectat organitzar una tòmbola, 1 a tal efecte
demana la. colla bornc!ó de tots.

i MARYLAND
Esta noohe " nuutra.
Por meterst a reden·
tor.
Esportiva.

Casa Vi arde I

i SAVO'Y
VieJa madre, tecnicotor.
Deporte de Hungrla.
lndlos Tovas,
Bueno1 Aires.
Dibuixo1.
Còmica.
Madrid, tumba del .
fascismo, tercera &etmana.

BARCELONA

I

Seoreto de Charllt
Ohan.
lntrlp china,
Dober y disciplina.
Dibuixos.

BOHEME
i TALlA
La oludad slnicstra,
per J:unes Ca¡ney,
El cran hombreolto.
Còm1ca.
Dibuixo•.

Nova sucursal telegràfica
Avui, dia. 1, s'obrirà a¡ serve! públic la sucursal telegràfica d'Horta,
situada. a. carrer de Campoamor, 7,
la. qual prestarà servèl de 9 a 19.

' .--........................--............~
1

CI UTADA:
En aquesta moments no podem
ésser agoistes. HI ha nena au e
sofreixen. AJUT INFANTIL Dl!
RERAGUARDA, Placa Uraulnao·
na, 11, principal, espera •I teu
donatiu.

De 'I al f* de r;ea1er•
I

FANT

.Jf GUIN

o

El oapitlln Bloob, par
Erro! Plyn.
El predllecto.
Dibuixes.
Musical.

~Al\IU.D.Il UlVa · ,.~Ab.
SOL DE BAIX

CONTROL OBRER

Avui, a les quatre de la tarda
A PROFIT DE LA SETMANA DE L'INFANT

I ramvie!'t: Línies 7

1

15

::

Autobusoa: Uetra E

I Kennei de Sarrià

CAL DONAR LA CARA
LES DENUNCI ES S'HAN DC
FER PER ESCRIT I AMB
EL NOM I DOMICILI DEL
SIGNANT
A la. VJmiSSlU'ia. general d'Ordre
Públic ens ha estat facUltada. la següenL not.a:
u.Els actuals momentS u:voluclOnans exigeixen, per part de tots. una
actuac10 ciara 1 l'esponsable 1 ~ collaboració de tots els ciutadans amb
.es autoritatS encarregades de mantenir el prest1g1 1 l'ordre necessan en
tota revolució.
Essent moltes tes per¡,ones que tan
.es denúnc1es per telèfon, o be amaga.nt la seva personalitat, a fi d'es~.ar
al marge de les denvacJOns que pugw temr la. denuncia feta., aquesta
CoiiUSs aria General adverteiX, en ben efici de la bona marxa oficial i de
l'eficàcia de la. denúncia, que totes
les que ea facin, sigUin les que SJ·¡
guin, ha.n d 'ésser fetes per escrit 1
amb la s1gna.tura 1 domJcllt del denunciant. Totes lt!s denuncies Que no
es facin en la forma indicada, no es
prendran en consideració.
D'acord amb .a uota donada alur,
referent que les denúncies es fac:w1.
a les CoiiUSsarles dels Districtes l'espectius, publlquem la seva relació

AVUI, A LEI QUATRE DE
LA TARDA, I TOTS ELS DIES

Grans curses
de llebrers

Es una extraordinària oportunitat aprofitar els pocs dies que falten por

a

acabar la FI RA famosa i comprar

Montes, Edredons, Catifes, CobreUits,
Novetais, Panyos per a Abrics,
llaner·a, Sederia i Llenceria, etc., etc.

Jutícia!

~ran remata :ao·u~riu per a~enJora i~ena ameitat ~e pnu
NOTA: Es convenient que vegeu els articles exposats als nostres aparadors.

LI g1u cada dta LA HUMANI

AT

el

reclama
poble
de Berga
La policia oonunua practicant lea
oportune~~
gestions acte.ratòrlea en
l'assumpte de l':wssa.sslnat a Ber¡:a <1e1
mil1tanL QIO la UG'I'. MIQUel Monso
Solduga., ela cuipablea del Qual, gona lea noetres notictu aera.n posau seguidament a. disposició dels
Tribunals Populars.
A la ComiSdarla UencraJ na estat
rebut un document IIIRD.at per to..
tea lea entitats obrer.etea 1 po.
litlquea de .Berga sl¡¡nlCica.nt el aeu
sentiment 1 mdl~roncto pel covard let
, ~Xtertoc.t.l.llU~ CI ¡)rol Unti Ue&l¡¡ QUC
sense ¡a més pet!~ contempl!~c16 111·
gutn castigats els ns.'SIISellliJ de l'lntortunat MIQuel Mon~o. exèmple de treballadors 1 de lluitadora a.nt1fe111a.
tea.
Cal remarcar que en 1 eamentat de>
cwncnt e.> aumana quo l'exocucló dch,
a.ssa.ssins sigui portada a cap al ma..
teix Serp per tal QUe eervetxl d'exemple 1 d ad\·enlment ala assuslns
mcontrolata que amb Uur actuacto
deshonoren lA Revolucto.

vJu. ...v-N

(S. A.)

!I lntierno necro, .Per
Pau! Munt.
DesPertar del PIU'aso
V1ot1ma <ltl draaon:

I

P A ....s..,¡ I VuLGA
El oapltin Blood, per
Erro! Flyn.
El predllecto.
DibUixos color,
Mus1oa1.

Charlla Chan •n Pa·
ria.
La dono•lla de postln
Luna de mlel para 3.

t'~ 1 &aJ:.

ESt"LA!

PALACE

El agentt especial.
per H.ay l''ra.ncls.
Los muertoa andan,
Còmica.
UlbUIXOI.

i MAJESTIC

SELECT

Hombrt o ratónf, per
Eadle Ca.ntor.
Cllve de la lndla.
Noche celestial.

Dulce indeolslón.
Muaioal.
Documentat.
Dibuixos.

!;{'.¡¡ .r(

FOMENT
MARTINENC

Rebellón a bordo, per
Clark Gable 1 F're.ncbot Tone.
Còmica.
Dibuixoa.
Sombrero de copa, per
Gtnger Rogers I Fred
Astaire.
La condena redento·
ra.
Paraue zoolóslco.
Dibuixo..

~~

ciudad slnl ..tra,
per Jamea Caane:v.
El gran hombreclto.
Còmica.
Dibuixo•.

,Jr

ir..tJMF

i MARINA

IR.:S PARK

Deber ., disciplina.
La reina del barrio.
Hombrea con suerte.
Dibuixos.

..

·~~i'tAONA

I

"n..: 1 ORlACampeón ciclista, per
Joe Brown.
Gonc.olero d• Broad.

MUi'I!OlAl

v;ay.

A las 12 en punto.
Còmica

La irlandesita.
Schmll se impont,
Baboona.
Dibuixos.

\.-

I

.11A

La alegre divorciada,
per G!nger Rogers I
f·rca Astal.l'e,
El delator.
Ven!fanza del mar.
Dibu ixos.

La marca de Caln,
.Juvontudea rivalea.
Dlaa de circo.
Secret o del castlllo.

Mel RUPOL

XlU. l.JNEMA

El tunante.
Contrastes.
Velada de liDera.
Habilldades animaleaoal.

GRANJA ROVAL

...

En Persona. per Ginger Rogers.
Ceilan.
DibUIXOS.
ATRACCIONS.

KURSAAL
i AVINGUDA
El agente espacial.
pel Kay Franc .a.
I
Los muertoa andan.
Cbmita.
Dibuixos

I

Guerra aln cuartel.
Un millón de araolas.
La masia de la músioa.
n.racatoa.

A

Amenaza pública.
La canción del dolor.
Cuando una muJer
qulere.
Còmica.
Dibu ixo•.

t...-t-1010

El secreto de Charlie
Chan.
La aleart mentira.
La VHla cotnJenza a
los 40.

u

El capiti n Blood, per
Erro! Flyn.
El predlleoto.
Dibuixo•.
Musical.

J

El aaent• especial.
per Ka:v Fra.ncls
Los mll&rtos andan.
Còm1ca.
DibUIXO&.

FIU.GOLl
i TRIANON

(,

I

Ea el amor.
El desconocldo,
No Jueauea con
amor.
Dibuixo•.

el

I

_

FRONTO TXIKI - ALAI

TOTES LES TARDES
de sis a dos quarts de nou,
GRAN
EXIT
DE

.lvul, tarda, a lea Quatre
LUMI - AURORA

Cif AlY BOY!) O •CtttHMA

contra
ANTONIA - TONI

Detalla per cartella

AJUT INFANTIL
DE RERAGUARDA

llUMS I PIUS ElECTHIQUiS
FOGONS
I PElROU
~HP ARA( IONS

CADA OIA <HtAN~ PARTITS
A 1\IA I RAQUETA

.-

Ma.nzano, 19 ; Distncte Llotja: Plaça
del Milicià Desconegu~. 4; Districte
Drassanes: Francesc Lalret, 32; Districte AudièncJa: Corts, 621; Distl'icte Hospital: E.isabets. 19; Districte
Concepció: Llúria, 110; Districte Universitat: Paris, :113; Districte Nord:
Sagrera, 134, primer; Districte Sud:,
França, 9 ; DiStricte Oest: Miquel
Bleach, 12.
j

La bripda secr•ta.
La viuda neara.
Anlta la pehrroJa.
Cbm1oa.

EDEN

frontu "nu eva Mun~o"

I
Vegeu deta.lls per cartells
IambDistricte
el domicUJ
de .cada una
d 'elles: ¡·-:============:.:
Barceloneta.:
Salvat
1

CATALUNYA

Cli~EMAR

Grans curses de llebrers

NOVA-YORK

V1daa en oallgro.
Músioa y muler••·
El cantante de Nàpo.

El infierno nearo, per
Pau! Muol.
Des11ertsr del panao
Hembra.

ATLANTIC

Fins hi tot per a vestit
complet.

PELAYO, 1 o_

COMTAL

FANfASIO

Tómbola a profit dels infants

Visiteu aquesta setmana
I 'Empresa Socialitzada

La princesa •ncanU·
dora, per Grace Mocre.
Deporte, Hambre Y
Corn pa l'lla.
DibUIXOS.

Escindalo •studlan- ¡
tll.
La nval da tl m11ma.
Noohe de tormenta.
Dibuixos.

Juventud trlunfan te.
El dlfunto Crl1totor.
Bear.
El conau1stador ltrt·
h.1oa...1 CINEMA
slstible.
ARNAU
Un sorila a bordo.
El abuellto de B•tty
FLORIDA
Rapsod1a de Listz. '
EXCELSIOR
1: 1 BROADWAY
Parect lncre1ble.
Nac1da para pesoar
El aaente especial,
Nuevas aventura• da
Aunaue parezca min.
per K ay Francis
Tarzan.
tira.
Los
muertoa
andan.
Doble lntrlaa.
Musical.
Comi ca.
Pr~mer h1Jo.
Dibuixos
Dibuixos.

l'

Veritables ganguea.

COLISEUM

Revista.

ARENES

inauguració
del tradicional
mes de

Gran assortiment de retalls per a pantalons i per
a vestiJ i abrigue! de nen.

Hombr.. eln nombre.
Esportiva.
Dibuixos.
Còmica.

1...

Desfila de pelirrolu.
Desfile de Monteoarlo
Esclavitud.
DibUIXOS.

DEMA. DIA
2 DE GEN.ER

Llicències de ràdio
Com altres anys, ela posseïdors
d'aparells ràdio-receptors poden renovar llurs llicències de r àdio i obtenir la nova a les oficines de Telègrafs, plaça del capità Bl.ardeau
(abans A. López), de 9 a 13 tots els
dies feiners.
Terunt coneixement de l'existèncJa
de nombrosos aparells sense llicènc : :~. , ea recoma.rm la necessitat de
proveir-se d'ella per ta.l d'evitar disposicions que els moments actuals
aconsellen no descurar.

P Eua; AVA TATJOSOS

La infancla del film.
Plantas viaieras.
Vordadero paralso.
Di bUIXOl.
Aunau• parezca men.
t1ra.
Musical.

ASTORlA

quarts
de deu de la nit, Joan P. Fàbregas,
vocal-conseller de Finances del Consell d 'Economia de Catalunya, p arlarà davant el micròfon de Ja Ràdio C.N.T.- F .A.I., la qual serà retraru-mès per :es emissores barcelonines, sobre el tema «El problema
de la moneda d!l.vant el moviment
revolucionam.
- D :marts, dia 3, a les cinc Joaquim Duc, dissertarà a la F.o.S.I.G.,
Rambla del Mig, 30, sobre «El que ha.
fet la. F.O.S I.G. d'ençà del 19 de
juliol».

Obsequis pràct ics per a la

'ENI)

...ammzm---==---------~----~-------VENDA • lama.
ACTUALITATS
CAPITOL
MIRIA

IRRISORIS

I - De:~.N ~~~e~:l ~~s

SETMA A DE

I

ES LA MILLOR VENDA DE RETALLS
PER AQUESTS DIES REGEIXEN
PREUS EXCEPCIONALS
en CONFECCIONS i CALÇATS

l
I!

I 1SETMANA DEL 28 DE DESEMBRE Al 3 DE GENER ·

L Alcaldia ha facilitat aquesta nota:
• «En alguna dla.rls d'aquesta ciutat
s ha. publicat una lnst.àncta. dtrlgtda
pel Comlt6 d'En1preaa d'Autobusos «RI
al Comissari General d'Ordre PUbllc
en la qual t.'B protesta de la concllhli!Ó
de quatre llnlea d'autobusoe acordada
1 recentment per l'AJuntament a favor .
dels Autobusoe «GI 1 fa determinades aflnnaclous Que enclouen una ma... 1
n.obra que Interessa desvirtuar.
RETALLS DE
La Consellena Regidoria de ::;ervels
LLANES I SEDES, RETALLS DE FRA' Públics de l'AJuntament de .Barcelona 1 NEL LES
ha de fer constar, en primer lloc Ja.
•
I
TEIXITS,
RETALLS DE GRAN METRATGE
seva estranyesa pel fet que un a:;suinp..
te d'exclusiva. competéncla municipal ,
com
concesslosotmetre'!
de linles de
trans.:
portsésesJapretengui
a un
organisme que res no hi t6 a. veure com
és la. Comtssana. General d'Ordre PUbllc.
El pro.P<)slt de I Ajuntament de Barcelona en concedir les noves Unies, no
ós altr e que el de beneficiar els In t&re:;sos de ¡a ciutat, c¡ue aua nauran
1 de veure's més ben atesoe, com ea poclrl comprovar en el moment de llur
lmplantt.c!O 1 en cap moment no ha
Incorregut en deoJJtunltat de tracte
amb les Empreses <l'Autobusos, com
implicl~ament I'CCOnelx la nota alludtd:l en esmentar l'entrevista celebrada pels representants d'Autobusos cR1 Abt·ic~ senyora, des de
18'90 ptes.

A

CARTEllERA OFICIAL !
¡D1 ESTRENES I REESTRENES¡

Frontó

Principal

E ,¡)...,;> Ics Jo¡;u!nes realitza<.' s per
l'Asaoclncló d'Alumnes de l'Escola
Mnssana I ofertea ala nens refugiats. Galeries Syra. Diputació, 253,
fins al 4 de gener

C'ASA V!KINC.
Fortuny, Núm. 1 (tocant
solnr cEl Slglo) .

Palace

üAUA UlA <..HtAM:) PAH.Tl~
DE PILOTA BASCA AMB Cia.
l'ELLA PUNTA
VEGE O CARTELLS

VINS

'========= Vdae MUXART

I FRONTO NOVETATS

,\YUI, tarda, a doa quarts de cinc,
a pala:
IZAGUIR&B I • AIU.IENDIA
contra
ZARRAGA - LEJONA
NI~, a un quart d 'onze, a pala:
AZURMENDI - URZAY
contra
NARRO n • ONüroNO
Detalla per e&rtella

Rambla Catalunya, 95

"felèfon 76693

u:

BARCELONA

LA HUMANITAT lluita pels ideals catalans i republicans

la humanitat

DIVENDRES, 1 DE GENER DEL 1931

adri

I

•
I

3

a id inexpugnable
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La importànCia de È)i~i~it::i~b~ ~- ~~\T:~~~N u:sT~1 No s'oclare·x lo situació
~óéo~el~~e~a ~~~~ad:~~ 1~~ ARRABASSATS ELS COTXES,
1
EN MA
la presa Atienza
IEl PISTOLA
·
·
I d Od
Ona vegada acabada. aquesta re-

tel Palace, on es troba atenent a la
seva salut per a. restablir-se de les
ferides que pateix el conseller Pau
Yagüe.
El camarada Yagüe, que ja pot
fer quasi per complet la seva vida
ordinària, lla. abraçat el general Miaja i els. seus companys de Junta., I
ba agra1t la vis!ta.

Madrid, ::11. - «Polltica», en la. se- so:dats enemics es tractaven de cava impressió dels rronts, diu:
marades. Amb un d'aquests soldats
«Se vema hablando de una ofen- es pogué entaular-ro conversació des
si va que los fasclstllli piensan real!- de les nostres linie.s.
zar en los primeres elias de enero.
El soldat en questló es troba en
Acaso sean purns habladurias, pues el front de.s de fa. cinc mesos, sense
&<>n ya iantas las recha.s fijadas pa- temr un dla de descans. Quan la
ra este ataque que o no lla llegada o permauénua. dels so;dats en un maf
ha. llegado a estreliarse ante nues- teiX lloc s'a.!larga.. arriba de segwda.
~
O(CIOSO$
tras liueas. Y esto hace que nos sin- l'ordre de canVI de pos.1ciò. Es dóna
tamos ya un poco escépticos ante es- als soldats cmquanta cèntims diariS
cedir
ta. clasc de anuncios.
D'aquesta paga se'ls en treu la mei·
Pero sena muy poslble que tos tac- tat amb destmac10 a una su~np111
closos intenta.sen Ja. operación. Bas- ció nac10nal. Cada quinze elles reben
UI
ae
I•
ta rccorrer los !rentes de Madrid una pa.quetilla de tabac de trenta
para doarse !dea de lo a.bsurdo de Cèntims.
Comunicats de¡ Conseller de
atgunllli po&cwn~ eneiD.lgas. Las
El dta. 24 de desembre molts dels
Detensa a. s. E. el l'resident de
hay donde los fa.scLStllli estàn tan nostres nultc1ans enviaren als sol.
catalunya:
compromettd<>s que hasta su apro- dats enemics part dels torrons que
visionamiento han de hacerlo por els hav1w donat el ::i<.>cor:; H.o1g ln·
EL DEL MATI
medio de caiD.lones blindados. ya ternaciOnal.
uA. u zona. avançada de :U:ceque todos los cammos que llegan alli
COMUNICAT OFICIAL DE
ra s'ha. sostingut Intens tiroteig
e.stàn completamente batldos por
GUERRA
ats voltants del cementiri de BelY sinó la
Madrí.., 31.-Comunicat oficial fa.
Duestra.s ametralladoraQ.
chlte i es féu recular els taccioya considerau cilltat pel Gabinet d'Informació del
toma de Madrid ,que ....
sos de les seves primeres lioies
ellos mismos muy h1potét1ca, sl cabe Ministeri de la Guerra, a 1es 21 '3o
dentro de la lóg¡ca pensar que m- d'avui:
.
de trinxeres.
tenten una rectificacíón de linea.s
Front del centre.-Als diversos
DCs d'El PurvureU s'ha presque hiclese tmposible Ja paradoja de sectors d'aquest front no s'ha regissionat les avançades enemigues,
c¡ue de. sltladores se hayan conver- ~ trat cap combat en el dia d':wui.
fent--los fugir, i pergcnt unes po..
tido en s1t1ados.
L'enemic ha limitat la seva activitat
sícíons dom.in.'\nts, de les qualli
Por todo esto bay que estar pre-- a hostilitzar les nostres posicions
s'havien apoderat a favor de la
verudos e 1mpedlr1es toda Cllllle de per mitjà de foc d"artiCerla 1 alboira.
operaclones que conduzcan a es:a- ¡ guns paqueigs, sense que hagin cau- I
A tots els fronts han quedat
blecer o variar sus lineas, permitlén- sat cap dany.
.
molt limitades les nostres acdoles una. mayor libertad de movïLa nostra. artlllerta. ha
clons ofensives degut a l'espessa
mientos para lo futuro. Esto han de els objectius assen~alat~. complert
boira que dificulta tots els molmpedirselo nues tros mllicianos. De- I A les nostres. Unies s h~n prese,nviments 1 l'ajut de l'aviació I
clrles a bora que defiendan Madrid t~t .quatre fug1tlus de 1 arma dal'artillcria.n
no es necesario. De sobra han de- VlaCJO, procedents de Getafe.
.
EL DE LA NIT
mostrado que son c.:~paces de hacerA Madrid ha. t~nscorregut el dia
lo. Ahora bay que llevar a su con- amb escassa. actlvttnt de ~usc~l~fl!l·
uS'han sostingut accions loveocimlento que en adelante han de met ralladores 1 morters. L artillena
cals a lgries, Tic~ Robles l Alhacer efectiva la frase de que Ma- ha tmgut algun!'- actlVIt~t, 1 ha, cacubierre, 0n s'ha castirat amb
drid serà la tumba del tasc!Smo.
n one)at les nos ¡.res I><?SICJOns dAu- I foc d'artilleria l metralladores
En Madrid ayer no o~urrió nada renc1a I casc de Mll:drtd.
Iea posicions dels faceiosoe 1
d&tacable. Ligeros tiroteos, muy esLa n ostra artlllena ha C-?ntraba- I s'ha. batot la. seva. artilleria. en
casos Y algún golpe de mano que tut. les bateries enemigues, 1 les ha
els escassos intents realitzats de
nos permitlò tamnién arrebatar al obligl14es.óa callar.
• canonejar les nostres posicions.>>
enemigo armas y mun1ciones.
L avtact enemiga ha vol~t sobre
Al Norte de Guadalajara, en cam· les nostres posicions 1 Madrld, sense - - bi0
t
f
1.
bombardejar.
avan~UCJeragra~el~~;;:n~~ro~l ~ 1I
COMUNICAT DE MARINA
mar el pueb.o de Atienza, lo que ha
1 AIRE

(Ve de la primera pàgina.)

mesura de totes les seves forces
en la guerra que Alemanya sosU a Espanva. A les esferes alemanyes no s'abstenen d'avançar
que eatan preparant-se noves i
importants trameses de material
i tropes, d'acorà amb les àeci-stons adoptades durant la 1ornada d'ahtr.»

COmiSSari genera ' r re
p · bl' d" é
U 10 lgU que es t'a deCI'd"tI
que aiXÒ no SUCCeeiXi méS

internacional

aquesta legislació serà semblant
a la que servi per a la guerra
del Cltaco, però que es concedí·
ran poders discrecional$ al Presfd.ent perquè pugut procedir a
l'embargament en cas de «païso.Y
en estat àe guerra civil».

nar la seva aprovació a tot proo
1ecte de llei que completi 14
«Neu~ality Act.»
Tal pro;ecte anirà prtncipaZ..
ment destinat a prohibir la tra•
mesa d'avions a Espanya t a tot
pafs que es trobi en guerra civU.

ELS REPUBLICANS S'oPOSEN A LA CONCESSIO

«VOLEM

LA

NEUTRALI·

TRAT, PERO QUE SIGUI
el precls moment que els períoDE PODERS A ROOSE·
IMPARCIAL»,
DI U
EL
distes entraven ahir al Ill1gdi.a al
VELT
QUINA SERA, EN DEFI•
«NEW YORK POST»
despatx del comissa¡·¡ general d 'OrNITIVA, L'ACTITUD A·
Washington, 31. - El l!der reWashington, 31. El diari
dre Públic, Eusebi Rodríguez, h1 haMERICANA?
publicà senador Vandenberg, ha
«New York Post. comenta lu
via alli una comissió de taxistes que
mani/estat la seva decisió d'opodiscussions
relatives
a
la
trame•
Washington, 31 . - Els Prest·
anaven a. queixar-se d 'un fet ocorresar-se a la concessió de poders
sa d'avions a Espanya, i ajegei:&:
dents de les Comissions d'Afers
gut feia poc.
discrecionals a Roosevelt en la
«Molt bé que es vulguin proEsuangers del Senat t del ConS egons ~xpllcaren els esmentats
qil.estió de la neutralitat en els
1tibtr aquestes exportacions, peró
grés, Pittmann i McReynolds,
taxistes, es trobaven als jardins de
assumptes d'Espan¡¡a.
és imprescindible també que u
han mani/estat als periodistes,
l'Exposició de Montjwc, prestant
prohibeixi el transport d'arme1
despréa de la seva entrevista
serve¡ als assiStents a Wl casament,
LA. «NEUTRALITY ACT»
nord-americanes a Itàlia, Aleamb el President Roosevelt, que
quan de sobte aparegueren uns lD·
Londrea, 31. - El Govern brimanya i Portugal, mentre alea resolucions relatives a l'emdiVidus, els quals, PIStola. en ma, fetànic ha rebut de sir Donald
quests països persisteixin a vobargtJJnent d'armes estan 1a r~
ren baJ.Xar els passatgers de cinc
Lindsay, ambaixador de la Gran
ler mesclar-se en. els esdeveni•
dactades i seran presentades al
dels taxiS, s'apoderaren d'aquests 1
Bretanva al! Estats Units, un
ments d'Espanya. Volem la ne1V
Congrés el dia 6 de gener. A Ze1
desapareiXereu tot seguit, advertint
tn/onne conjinnant la intenció
tralttat,
però que sigut tmpar.
u/eres del Capitolt s'indica que
prè\'iament als esmentats passatgers
del President Roosevelt àe àoctal.»
que s'esperesslll en aquell lloc que
serien recollits per taxiS pertanyents
ni
a una a ltra cent r ....
smdi eal.
R ef erin•v-se a aques t r et e1 com~&sari va donar compte als periodlstes que tot seguit llaVla donat lea
ordres necessàries perquè es proce!un~ca
~?.
d1s a investigar qui eren els autors
~.
del fet. per tal d'aplicar-los les sanclons corresponents. Va afegir tam'
bé que estava. completament decidit
4
que aquests fets no tornessin a ocórI
I
rer, per la qual cosa prendria les
mesures nece..c;sàries, per enèrg•ques
que fossin.
I
A!xi mateix us he de donar compte que les patrulles de control del
Moscou, 31_L'Agència Tass ha
països que s'adhereixin a aquescarrer Ample, sota el comandament
A
LONDRES
Jet pú.blic el contingut de la deCREUEN
ta propostció, s'han de compro.
del seu cap Miquel Lastre, han estat
claractó que el Comissari d'Afers
QUE LA RESPOSTA ALE·
metre
a
vigilar,
per
mitjà
dels
a aquesta ComiSsaria per tal de !er
estra¡tgeN, Litvinov, va ta"ame11-IANYA NO ES FARA
agent1 oficials o oficiosos de què
lliurament de cinc mil pessetes, protre oportunament als ambaixaESPERAR
disposin, l'arribada de nous voducte d'una penyora, la qual, seguint
dors de França i de la Gran
Londres, 31. - S'assegura als
luntari~, f fer públic el resultat
les meves indicacions, ba estat satisBretanya a Moscou, com a rescentres di plomàtics que la resde llurt Investigacions.
feta en paper de la Generalitat. R&po~ta a les notes relatives a la
posta alemanya a les notes franmarco aquest fet per tal QUe serve1x1
qüestió de la tramesa de voluncesa i anglesa sobre la situació
Demana també que ea fixi el
d'orientació, tant per als qui aplltaris a Espanya.
d'Espanya, serà rebuda a Lontnés aviat possible la ccmclusió
quen multes com per als qui les ban
Després de posar de relleu que
drea dintre de pocs dies.
à'aquest
acord,
per
tal
d'evi
tar
de satisfer. Aquestes operacions s'han
uR s s
HOM
QUALIFICA
DE
1 viStiL f.ra·n~b~tr,_tne~c reellatpt_uunat
que, mentre es petrd el temp¡¡ en
t d,efectuar estrictament en paper de
~
«BASTANT FAVORABLE»
la Generalitat
"" '' " '
negociacions de detall, seguetxtn
LA
CONVERSA
ENTRE
-Tam~é uS hal~ de dir que
la temença que el desenrotlla•
LONDRES I BERLIN
afluint voluntaris a Espanya.
m'han VISitat en d1verres ocasions
ment del conflicte espanyol sigLondres, 31. - Sense pronunLa
nota
acaba
dient
que
si
no
vuelto a poner en primer plano este
València, 31.-Comunicat de Ma- GENE~AliTAT
representants consolars per tal de
;;~~dl ~~EJ'r~~. ~e; ~ ::mft~~
ciar definitivament sobre el re•
!rente que baba~ permanecido sllen· rina 1 Aire de les nou de la Dit:
n
s'observen aquestes indicacions,
queixar-se que indiVIdUS incontrolats
que, des del començament de lea
sultat de l'entrevista celebrada
cioso durante algún tiempo. TamUna esquadreta de tres aparells
(Ve de la primera pàgina).
feien e~co~colls a caprici a domicilis
hostilitats, le! forces rebels esla lt que perseguei:&en els Goav ui a Berlin entre str Eric
blén bay que destacar la brillante ha sortit, al migdia, ca.p al front de 1 socials est.an en plena estructura- dels subdits representats per ells,
panyoles esta~ constituïdes gat.Phipps i von Neura-th, als cerverns de França f de la Gran
actuación de nuestros aviadores que Terol, on lla bombardejat la zona . . er do ar llum 3 un nou estat ca~sant-lo.s els corresponents perjurebé en llur totalitat, per estran•
cles diplomàtics britànics es quabombardearon aficazmente tres tre- de grans edificis paraHc!a a. la car- cto P a
n
dicls
Bretanya, no podrà mai ésser
li/ica la conversa de «bastant Ja·
coses.
n1 que us remarqui l a.
gers, éa a dir, moros i elemcnt1
nes militares que iban hacia Te- retera i el
assolida.
ferrocarril, entre els de En
aquestes ratlles que encapçalen ' No· . c....
de la Legió
Estrangera, increvorable».
ruel con la esperanza sm duda de qua ls figuren una caserna, el Seml- la present obra, vull estalviar tota importanc1a que aquests !ets tenen
mentades recentment amb forta
colaborar a la. d efensa. de la ca- nari I una fàbrica.
exposició que po~és jnstiflcar l'o- des ~el punt de mira diplomàtic,
C077:tlngents alemanys i italians.
_
.
.
pita!, tan amenazada ahora por los ta~rr~iio~loàrimba.es han calgut a l'es. rientació i la finalitat de la nostra espec1~e?~ quan _ es porten a cap
Afegeix que la U.R.S.S. possepartits r~pubhcan.s ¡ proletaris.
soldados de la República.»
olitica financera Crec que elles són en .PerJudici de subdlts de naciOns
eix elements d'informació més
L
lfl
I
A cont muacló veiérem una. conEl resultat del bombardeig ha es- P
.
·
. d
~ aiD.lgues. Per aiXò jo des de la premcentració d'afili ts
l'Esq
UN NOU ATAC? tat magniflc.
pr'!u expresstves sl es JU lquen s~ sa. prego que els que porten a terme
que suficients per a afirmar que
a
a
uerra 1
Madrid, 31. - Segueixen quasl e.n·
Una. alt ra esquadreta, al sector del gumt, p:lS; a p:ls, el.tdesenca.denameut semblants fets t;n..,.uin en compte
aquests italians i alemanys no
'
rep~e~ntac!ons de tots els partits
d h b b d j
dels fets 1 profundt zant.los He pro......,
s&n voluntaris que lluitin per
t
d
ant1fe1X1st
es
de
la
no;tra
ciutat
encalmats
els fronts
de Ma sennd les
su ,posicions
a om enemigues
ar e at amb
eficàcia curat que a.qu es.• Uibre ex~r·tqut. n et.~ s'abstmguin
la seva transcendència
1 per
un ideal. ""er'a
treA.I
les quals n'hem vistes de la CNT,
Durantdel
la to
setmana
s'ha deixat
a Lopera.
terminantment
d'aratant
en.
""' ' ••ust ,• desz"tiabl•~
tir alguna canonada de les nostres
me~t ta; nostra tasca. Aixo bastana.. davant de causar cap mena d'enter-ajege~ que el resultat de la
F. ., U.G.T., «Estat Català», «acbateries per tal d'impedir la forma- ~
SITUACIO ESTACIONARIA Pero m escau de_ ~c!Da.rcar que, tot- piment als ~úbdits estrangers, esllui ta fos decidit exclusivament
cló Cata..ana» 1 «Unió de Rabassa.ic1ó de concentrac10ns enemigues,
A MAORI D
hora., ha. estat ~ng1da. per dos pen- pecialment gairebé per caprici, com
entre espanyoll.»
(Ve de la primera pàgina).
res». :h:Ullc1es uniformades, cent hoque començaven a bellugar-se, preMadrid, 31. - Durant el dia d'avui saments ben delim~tades, que el Prest- a motes ocasions s'ha fet Els esFa conatar que el Govem so- sament del front per acompanyar-lo mes d Esquerra tancaven el seguici
parant a ben segur algun atac.
no s 'ha regiStrat més que un petit 1 den~ de la Generahtat .de Catatunya. corcolls als domicilis de slibd1ts no
viètfc està disposat a adherir-se a la seva darrera estada pugnaven darrera e¡ qual anaven dos cotxes
Durant la. rut anterior, la pluja ha dol d'artUleria més intens per la nos- · ~Ws Companys, ha tmgut. especial espanyols els ba de portar a terme
a la proposictó sobre la tramesa per detenir les llàgrimes que en més materialment coberts de corones 1
impedit la visibilitat, 1 pot dir-se que tra part que per la. de l'enemic.
¡ mterès a marcar des <!el P.nmer mPrlo- la policia 0 persones àutorltzades
de voluntaris, però amb la con· d'un cas veiérem córrer cara avali. rams de flors.
la tranquillitat ha estat absoluta..
A les cinc dc la tarda les bateries ment de la sublevacio mtlitar.
- per l'autoritat
dtci6 que s'estableixi un control
Pocs moments després s'organitzà
En ésser a. Ja Plaça de Catalunya
Avui, en canvi, el dia lla estat clar faccioses collocaren a~guns obusos a. mer, ens. hem esforçat a fer . una
Finalment us diré Que m 'han visiejectiu, adoptat immediatament la. fúnebre comitiva.
s'hague d'aturar una llarga estona,
1 assolellat. A jutjar pels símptomes la Gran Via 1 carrers dels voltants. , o~r:' contmuada,; ~es n?Stres dtspo- tat alguns petits botiguers i propietai prescindit de la conformitat 0
Al davant de tot marxaven correc- pel fet que s'escaigué p::~~ar també
c¡ue s'adverteixen en •es Unies ene- Hi bagué alguns ferits.
stctons n~ ha~. o'òett ma1 a una falta ris de cases de menjar de modesta
de l'oposició dels caps rebels. Els tament formats deu milicians amb en aquells moments l'enterrament
migues, sembla que els facciosos preAl sector de Pozuelo pressionà amb de coord!flaCIO. Al contrari, prou categoria per tal de significar-me la
l'arma a l'espatlla; seguia la caixa, del camarada Rifols, calguL al front
paren un atac d'importància per a alguna. .força l'enemic durant les pri- constatara l'observador,, comunes a. seva protesta. pel fet que en tornar
embolcallada amb la senyera catala· de batalla.
data. molt propera. Es molt posSible meres hores del mati 1 fou coratjo- ~es elles, una eonnexio _i UJ}a ~on- d 'alguns pobles d'adquirtr queviures,
na, amb les despulles de l'heroic caiA la !1.ambla de Jaume Compte,
que aquest atac coincideixi amb les sament rebutjat per les nostres for- tmnttat de les quals sorgeu:, l~mptcb- imprescindible per a l'activitat a què
gut, amb l'escorta corresponent de davant del C.A.D.C.I. es situà a un&
pròximes festes, puix que tan afic1o- ces que !"obligaren a abandonar al ment, e_l .~resent i l'esdeverud~r de es dedl ucn, aquests els ban estat
e
rellevament.
banda el taüt que contenia les desnats són a assenyalar amb el calen- camp nombroses baiXes vistes. La les possibibtats de les nostres fman- arraba~ts per alguns individUS fet
Segu:dament venia la presidència pulles del malaguanyat Molino 1 a
dar! a la mà Ja. data dels seus fra- nos.tra ~merla cooperà eficaçm~t ces, a mesura. que s'acomula l'~'bra • que no pot ésser més lamentable.'
familiar, integrada pels germans de l'altrs la presJdénc!a del dol.
cassos.
a 1 operació 1 frustrà per comp.et del Govern, voltada arreu de diflcul- 1 H" pres les mesures - va acabar
l'heroi caigut. Després venia la pr&Per davant de la Presidència desLa mitja. jor~ada d'aVUi no pot és- l'llltent facciós.
tats i d'esc:.ills. L'altra -~!rectriu nos- d1en~- per tal d 'arribar a la supres..
sidèncla polltica en la qual figura- filaren les millcíes d'Esquerra Repuser més tranqullla Dl més insulsa. peAl sector de la Casa. de Camp 1 tra ha. estat la. pratJa, mai de,. , sió total d'aquests fets indignants
ven el President de la Generalitat bltcana de Catalunya, amb el seu
riodistlcament.
.
Ciutat Omversltària. hi hagué un tl- viada, de realitzar una política clara, Mentre l'extirpació total d 'aquestS
de Catalunya; el conseller de Segu- batalló femen!, les del Partit Fed&Demà sera un altre dia I un altre rotelg molt intens, encara que de a plena llUID,_ par.lant en veu alta, fets arriba, he de significar la meva
retat Interior, Artemi Aiguader; el ral Ibèric, Guàrdia Nacional Republiany.
des del Dlan Oficial, ~~e recollia indignació, perquè aquests robatoris
1 poca duractó.
d'Ee6sonlla, Dldac A. de Santillan, cana. forces d'assalt ,mossos d'esquaCAMARADES, EN DEFINI- 1 Al barri d"Usera. es creuaren lleu- 1 no sols els decrets de catactcr gene- són comesos algunes ve¡ades per in1 el de Sanitat, - pere Herrera; elt dra., Creu Roja, etc., amb banderes,
T.ry-Al
,
gers tiroteigs sense conseqüències de ral, sinò les ordres i les disposlc~ns di vidus emparats en l'uniforme de
general de la. Qunrta Divisió orgà- entre les quals figuraven la de la caMadrid, 31. - Des duna de les cap mena. Els nostres soldats es de- que, si bé algunes vegades pochen controls 0 d"organismes similars
1Dlca; el cap dels Serveis d'Aeronàu- lumna <<Francesc Macià-Lluis Comnostres trinxeres, en un dels fronts dicaren a fortificar 1 consolidar con- semblar d'escàs interès, tenien per a
Ha
acabat un any 1 n'encetem, tlca de catalunya, coronel Díaz San- panys». ¡ nombrosíssim públic. La
de Madrid, s'ba pogut sentir com els venlentment les posicions conquista- nosaltres Ja gran significació de sera.~ul, un altre. Aquesta. rut de cap dino; Aurch Fernàndez 1 Joan Pons, cerimònia acabà. a dos quarts d'una.
des fa alguns dies.
vir de demostració, fins e¡ de4-ll
dany,, ha estat com totes les altres de la Junta de Seguretat· el general
Pel que fa al sector de Guadalaja- possible, de la polí~ica d'austeritat
¡' ~~. d J;~~e~~tó ~erJ~~P'!~:n~!~ ~o tr ~i Faraudo, de.l cos d'Intendència milira en un termini d 'hores podran és- i de control que volíem imposar, en 1
,., ,. ha res a. celebrar. H1 ha en
1 tar; el pres1dent de l'Audiència, Auser. c_onegudes noticies trancamcnt ~pt ~ue ho podia permetre la. situa.¡,.; .I molt a. esperar...
ca.nv • dreu; el tinent coronel Bosch; el Els permisos per a ús de
optmustes.
c1o d un pa.is que, en un instant,
n
i..
Quin comiat mereix el 1936? Quines tinent coronel Arrando; el tinent
ràdioreceptors
A primeres hores de la nit s'lla in- ~vi~ capgirat totalmen~ la seva
esperances permet el 1937?
coronel Gavarrl, cap dels Mossos
tensiflcat el canoneig.
vtda t que estava abocat a cada mol936 ena ha portat, per l'afany do 1 d'Esquadra ¡ ajudant militar del PreHavent acabat el dia 31 el repartiment a precipitar-se en una. nova.
domiD.i del !elxlsme Internacional, sident de la Generalitat; el company ment d'Impresos per a aoHtcltar 1a !nadificultat.
una tremenda convulsió. una. guerra Guinart president de la comarca! crlpc16 deia aparella de ràdio al cena
Aq<Ie:>ta política, neta i cla¡·a~ anclvU amb la violència caracteristlca d B '
. t t d'E ..,
C . Gilneral que s'està confeccionant, s'a•
t · ·
d 1 pol"t·
d
1 0 ti
de totes les B"Uerres clvUs Lluita. de e arce1ona-ciu a
1
· ~. de ·• vlaa a tota ela ciutadana que no ha•
agoruca e a
tea e e an es •
Ha
•-t di t ,.,_
C
transcendència.
extraordinÀria:
vent
iel
Comitè
permanent
d'Esquerra
Regin retornat ela esmentats t.mpresoa ronitat que sovint et segueb: quan ets
es.... . e a.,... per 1a onse1le- lacló del problema més greu que ha publicana de Catalunya., el Consell bUgactó en qué ea troben de fer-ho t.mpobles sofreixen aqucats greus coUap- ria de Provelments de la Generalitat agitat el món present. xoc de dues de Sanitat de Guerra; .Mart! Row·et, mediatament.
.
:Austria, Alemanya o Rússia,
LSPECIALITAT EN PLATs :Cl.PICt>
ses, és l'orgull de la nostra actuaciò.n una orm:e que re~la la dlstr~buctól c~vllltzaclona lrreconc1llables. Esc:ssló sots-Eecretari de la Presidència
el
Els esmentata fulla, una vegada plena,
1
·han presentat milers d' exemDE LA CUINI\ B.&SCA 1 CAT.A.Lt\NA 1
• • •
del blat l de la !anna a les !1\rmeres dEspanya Esc.lsstó moral I material. president de la sa.:a de Div'orcis
poden ~r lliurats a lea Ttnénctea
E¡ llibre, acuracb.Siiim, conté el re- 1 forns de Barcelona.
Moral, per l'opos.cló entre lea dues
R
bé
.
• d"AlcaltUa de cada dlatrtcta, a lea emtsP ies, després de la guerra eusum de disposicions del Departament
Pel decret alludit el blat ha d'és- tendències. Mater.al, per la conversió company
a~a.so1· Tam
f¡gura. aores Ràdio Barcelona, Ràdio Assoc!!\·
ropea, que en qualsevol règim
de Financeto, adoptades a conseqüèn- ser intervingut en la seva tota.' itat del territori en fronts de aucrro.. Es- ven, a la COIWtiva. diversos elements cló 1 a Ica Otlclnea centrala del Cena,
les úniqu.-~s persones que a la
cia de les anormals circulllbtàncies per la Conselleria la qual rem'm
!orç At:erolc 1 "esperançador de la dc- de la Federació de Barcelona d'Es- ¡ Fontanella, 12, ler., la., de 9 a 1 1 de
lfl
'
. . a- mocr..,.la esquerrtsta 1 obrera. Exem- querra Republ:cana, l'ex-conseller 3 a 7.
:llarga s'hnn salvat d'un daltaproduïdes per la. rebellió feixista.
ga.tzemarà. i en farà un rep~ut~ment ple al món de fortitud esp:rltunl 1 Marti Barrera !"ex-ministre Tomàs
Ell permlll08 pe
• d ràdl
baix ~oc¡"a} 0 econo'ml·c, so'n les
En el vastis5im report, el conl>Cller equitatiu, atenent les necessitats del fislca. Runes, cadàvers. Sang, molt& 1 Picrn el ctircétor e
d Cuit
ra ua e
o-recepde Finances praen&à, de manera. consum, entre les farineres locals, en sang...
.., .
. g nera1 e
u. tor no ea podran obtenir més que ha·
,qui han possQÏt coneixements i
objectiva, l'a'oost del problema, pre- proporció a la seva capacitat de proAquesta sang que ena ba. portat ·~ Y~· ~s ~fg 1~0fS Sol~ \ Pla. ~ vent presentat prèviament a un deia
aptituds de treball, perquè di- I
cisant el clima. econòmic i social de ducció i sense tenir en compte per a !~~nJ':!~f~ero~~t::'ue ~f llngit /a. de c~:ttÍJ.~~a S~~!ts ~~ ~m~~- noca abans esmentats els corresponent.
ners i propietat i tot altre valor
V lé
Ca.t:'_lun~~ en ~r'!vocar-se la suble. res cap alirn clrcll?lstànc!a.
cund. El s.'\cr!flcl noe
e:~~t e:= 1glll; Llu!s Capdevila, 1Joaquim Vilà, !ulls-soH!cltud compllmento.ta.
1
3
d
1 El UCEU
o. nc n, 1. - El director general vact~ ~Jhta.r, n.lXl .com la gravetat,
E;! pretén, com es fàcil deduir de tèrll.
Manuel Companys Queralt i altres
seran sanclonata ela qui, posseint ad .
pot eJxar e va er.
de Presons, preguntat respecte les v_olum 1 importancm dels problemes lla I.:etra del decret, disposar de grans
1937 demostu!.rà l'etlcàcla d'aquest I companys de LA' HUMANITAT 1 pareU de ràdio no hagin presentat res·
DALMAU ofereix a tothom el despeses quo ocasionarà la. creac;ó dels ftna.ncers q_ue el desencadenament de reserves i evitar el que torni a pro- terrible 1 aenerós 811crt!icl. El nos- «Ultimn. Hora» 1 representacions de mentat tull-aoiU ltud
en breu te m1n1.
èonjunt de carreres i cursos ca~~d~:tc~ibqal~è ~ ~~~lment dels la. rcvolucio I de la guerra han plan- duir-se l'escassetat de pa.
tre estorç farà possible, dura.nt el
e
r
tejat a la Generalitat, fins arribar
Amb
això i amb la imposició dc la 1937, el triomf esclatant de la Demés pràctics amb totes les faci- concentmts, por llur indole especial, a l'exposició de la. •a•fta d'ordenac1•0• carta de Racionament pel muni- mocràcla 1 la Llibertat, contra els
.
&lgul
el
setantn--clnc
per
cent
de
l'o..
t
.
•· • "";
. .
. ls 'h
à d
d
. egoismes tiples de l'lmperlalleme
li ta ta que nece551teu en el vos- brer normal, el nombre de Jornals a 1 con rol obtJDgu...,
i 1 actual postclo c1p , s aur
onat un pas ec1SIU
mundial que per a lmpo¡¡ar-se no
tre cas personal sigui quin si- invertir per a la. construcció del ca.- de la Generalitat en l'aspecte rman- ~ per la solució d'aquest problema que vnc!Ha a repr de sana els pobles...
aui. Demaneu 'tot seguit els ~~ d~tft~tt'ts~t:.l7~~~eeln!~~g-r~tase~ ce: envers el Govern de u llepú- tl;lnt ha vingut preocupant aquests El 1937 serà l'any de la victòria..
mitJà d
blica.
Ho proclamem amb serena convicció.
pr~:pectes d'informació i orien- ~~!tat de a.~o:~6:.f~=és~~~a ~ El senyOr TerradeUes justifica 1a dies.
I podem proclamar-ho a1x1 perquè al
tac1o sense cost ni compromís dele materlaa pressuJ)O&tata per a ineaatació d'una mlliou del Uanc
llarg del 1936 - aquest any que haual. UCEU DALMAU• C • V a l'en- l"obra
anasta la quanutnt de 2.2113.791 d'Espanya, de la retenció d'or per relació amb períodes cle normalitat I r& queant ben aravat en la història
pessetes.
• d
G
.
•
.
•
.
de la Llibertat - ha po¡¡ut evidenGrans stolu de bicicletes per a neJU.
Cia, 243 i 245. Barcelona. Te1 clar·se 1a rorça que donen als pobles
par. e la. Cnerahtat, de l'cmlssio control de movUDents detectiUs.
lèfon 78352.
de
~itllets,
~
com
també
de
l'apliEs
de
lamentar
~'\.
manca
d'espai
la
defensa
del
aret.
de
la
Ju.sticla
1
PREUS ECONOMICS
cac1o 1 desb que s'han donat ala que ens impol5iblhta fer un més de la raó
crèdits concedits.
vast resum de les dades que conté
Saludem. doncs l'any 1937 Q.ue neix
En el contingut de l'obra desta.- l'obm exemplar del Dc¡¡artament dc avui, amb lea iíiiliors e.qpernnces. En
•
--------------•
quen una grà.fics magníficament 1n- Finances.
el cor 1 en el pensament de tota h1
t"~retat
b
d'"
L
bli i' a
· ru1m· 1• 1ha el mateL't afany I la matelJI:a 111
CORTS 418
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ES CONUX El CONTINGUT DE LA RtSPO~TA SOVIETICA

con d··c·ro' que Imposa
.
la U. 5. S.
• • deI contro I presct'"n
es ta urgent efectiV"fat
dl"nf de llop·1nlo0, deiS rebeES
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LA POUTICA FINANCERA oELA

1 LA GUERRA
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LA OLSPULLA DE UOLINO Elj

¡ CAPITA ROMANTIC FOU
SOJERRAJ AHIR
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UNA INTERESSANT ORDRE DE
pr.tQVEIMENTS PER TAL I
RESOLDRE El PROBLEMA
DEl PA

ELS CA... PS DE TREBALL SERAN UNA FONT D'INGRESSOS
PER AL'ESTAT

1

!ar:.u:·

SETMANA
DE L'INFANT

IYAGUE JA ES TROBA GAJREBE

I

RESTABLERT

I

J. MART!NEZ SANTISTEBAN, E-C.
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..::::•la pulcritud i intensitat de I
1

treball que representa l'organitza.cló de Ics finances amb mire, a una.
ordenació continuada, malgrat viure
moments dificultosos i del tot impre.
"istos.
L'edició, en català. castclli1 ¡ francêli, posa de manifest la capacitat
del senyor Terradelle¡; al front dCl
Departament de Finances, brillantment ajudat pela saia collaborndors
tècnics.
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•

I
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disc i pi 1na

la humanitat

Divendres, T dè genïfr del 1937

ALS CATOLICS DEL MON

BENGALES
OE GUERRA
LA
DE

Del discure que el Preslelen.t del
Govern del ~e.is Basc, Josep A. Aguirre - 1 del qual donarem compte
oportunament - és del ma.jor tntterès recollir 1 subratllar ela eegUcnta
piU'è.gra!s en els Quals destaca. el ca,..
rà.cter antlca.tOUc 1 an tlcriatlà c1e la.
revolta. !elx1sto. a. Esvnnya,
cEa cont.radlccló - ba. dit - amb
la campanya. provocadora, la auerra
desencadenada contra. la. República. e~
panyols. no és paa una auerra reUalosa com rusu ha volaut ter creure, sinó tma. guerra de ttvua econòmic. No ós uno. if\lCl'ra rell¡tosa, nl
és la doctrina. cristiana la. quo els telxlstes poden Invocar, perQuè aQuesta
6a una doctrina de pau, d'amor, de
renunciament. Es única. 1 inflexible,
1 mat no J>Ot ésser cow;lderada com
un mitjà l)er a !inalttats determlna.d.es. Els sacerdots assassinats pels rebels, 1 altres Que ea troben exlliats a.
causo. de l'enorme delicte d'estimar
el seu J>Oble, en són la. prova. més
evident. El pa¡:aniame dels diaris ret..
xlst.es tampoc no està. d'acord amb la
doctrina crlstla.na..
Afirmo, com és notori, Que els rebels han assassinat nombroeos rellatosos. Jo n'he estat teatlmonl. I tot
això Que he vist, 1 tot el que be po..
aut conèaer a través de bones lnrormactons, no bo tenora. tampoc la Santa. Seu. Per o.lxO, com a President del

ESQUEKKA RtPóBLt·

E~ HOMENATGE

AL PiUSIDet4l

Avui comença la. csetmann de l'Infnnt». Aquesta. setmana que haurà d'és•er per als nostres peti~ una setmana. plena d'alegries que els tacl oblidar,
per uns moments, que ells són espectad.ors, pasalua 1 actlua, d'aquesta gran
'tragèdia que ensangonD. els pobles d'Ibê- :
ria.. Per a ells, victlmes lnnocents d'uns
'traïdors, tots ela nostres amors. Per a
aquests intnnts que han vin¡ut de lea r
tenes aspres de Castella, de les ubèr- ¡
rtme• d'Andalusia t de les boirOses del
Nord, és ver a qui ee ra aquesta. cBetmana•. Perquè el golg de tenir entre
les mans una. jo¡¡;ulna-la. nlna. roada. 1
bella, el lllbre meravellós, les verdes
atmetrlea dels jocs de taula.... - ela
esborri el record d'unes bores plenes
d'amargor l tristesa.

COMPA~YS
Pa. tres anys que Llufa Companys

tou elegit pel Parlament de Co.talunya per a ocupar la. primera magiStratura del paill Que deixà. buida l'lnoblld&ble Fra.nceao Macià.
Lee circumstinciea per los Quals
pa.sea. el pafs no permeten la celebració QUo escauria t que mereix
el noatre President Companya. Però h1 ba una. manera, ben senzilla, de recordar aquella designació
1 la qual agradarà. -n'estem 88 •
aura- al digne eucceesor de Maetà. Només cal que tots ela Centrea d'Esquerra R.epublleana de tot
Catalunya tacln lmprlmtr 1 enganxar per tota ea carrers - de la
població o del diatrtcte- unes tires d.e pnper que continguin ta
cons.lgna. que el President Companys llançà. diumenge PB8Bat en
el seu discurs de Belles Arts:

I

EL CONCURS DE TOTHOM

S'eat.A treballant activament per
tal Que &.Questa Setmana. de l'In.- ¡
tant &1gu1 un êxlt.
Asaoctació Pro Infància Obrera, So·
eors Roig, Ajut CataU., Ajut Infantil
de Roraguarda 1 et Slndteat d'Arttates
TeatraJJ;; de la C. N. T., són les entitats
que, d'una manem principal porten tot
:!a:.~ . de l'organització d'aquesta cSet- )
Els popula.rs actora TeJada 1 Royo,
des de Ja ta. una qunnta dies que actuen davant els mlcrOtona de lN; cm.ia·
tores barcelonines !cnt propaganda en
¡lro d'aquesta «Setmana•, amb evident
pront de recaptació.
EL C.

A.

D. C.

I.

Catalun)'a!!!

1 dessota d'aquest mot gloriós a(eatr-hi: c:Conslana donada per
S. E. el President de Catalunya
Lluill Companya, en l'acte d.el dta
27 de desembre al Pe.la.u de Belles
Arts, en commemoració del m Aniversari d.e la mort de MaciA.:t
¡Empleneu tots els carrers de catalunya de ttree amb la consigna.
del noatre eegon Prea!dentl
Per tal que aquest senzill homcnatze a. Lluia Companya ttngut
un to unltorme, es recomana QUe
en aquelles tires no ea !acl cap
mena. d'a!e¡tt. Tot el méa, es poden fer destacar aQuelles tlres amb
la bandera ca.talana o bé amb lea
quatre aagetes.
Tots els Centres d'E. R. de C
són pre¡ats de telegratta.r al Pre ~
eldent COmpanya donant-U eomp.
te de la diVÚlgacló de la seva cón~

1

El Comitè d'Ajut als Infante dels
As.sociats C. A D. C. I. (U. O. T.) hA
organitzat un ma.nge !estlva.l per al
pro;oer diumenge, a. lea Quatre de la
tarda, al nostre estat¡e social.
Ela rrumuts aeran obsequiats amb
un magnfttc programa. de !lima de
dlbulxoa, clowns 1 ballets, & mè& .e'ls
farà present de tota mena. de
tl.a.dur-es i joguines.
Per & la inscripció gratut ta adreJeu-vos a. les ortclnes del CADCI.
1
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Per segona vegada en U1l4 setmana
el «general bonito» ha conferenciat,
4 Avila amb l'ex-general Mola L'entrevistG ha durat més d'una hoTa.Tot
•
segu tt F ra~~ '.~a marxat. cap a Sa! amanca, a dtngtr ~ls destm.s d~ la jamosa «Junta Nactonal i Técntea».
A remarcar que, per iniciativa. de
l'ex-general Franco ha estat noliejat
. !!
. !
t
un va~xe especta
per a ranspor t ar
pelegnns musu1mans a la Meca. El
vaixell salparà aviat, i du_rà el .P«ve~ló marroqui. Per ara ln són mscnts set..cen.ts pelegrins.
Adverténeta als catòlics que són
feixistes perq~ creu~n. que els gene- 1 Ahir, al vespre, estigué a la Generals rebel~ son els untes. que d~fen- rall tat el cònBol de la u. R. s. S.,
sen la rehgí6: Franco nobeja vatxells eenyor ovseenko el Qunl complimentà.
per a transportar pelegrins a la Me- el Presldem; Companys.
ca . Es a dfr, que ta propaganda mU·

No cal dlr com. celebrariem la. con..
Urma.cló d'aquest pronòstic.

Presidència de la
Genera itat
Telegrames de Cap d'Any
Nota. facUltada pel Gabinet de Prem..
aa de la Prelldêncla de la Oenerallte.t:
cBl Preaident Com.vany•, amb motlu
4e l'entrad.a del nou an:v. l'ADy de 1a
nctòrta, ba tramêe telegrames de soUcta...
J1.tat 1 opttmlsme a la Junt& de DetenIa cle Madrid, al President d'EUSltadJ
.enyor Aguirre, 1 al Govern de Va.lén!
eta. També ba interessat del conseller
c1t. Deteuaa que trameti ala ::nll~cnan.
del front d'Ara&:ó la gratitud 1 l'amor
d.e Catalunya 1 de la Rep'O.bllca.•

i

p0 ran éSSer a

El sot&-sccretarl de Finances oenyor Mart1 Feced. rebé ahir etS peDiumenge, dia. 3, a. les deu del~ mati, rlodistes 1 els dlaué Q.Ue el conseller
et P. o. u.w .. de 1a. barriada de st. An- Primer &e&ula. molt millorat de l'a,..
dreu, celebrarll un mltlng en el qual !acció gripal QUe pateix, pel qual moprendran part els camarades: Pilar San- tlu és molt :orobable Q.Ue ea relnte~
tt......o, comabella, ....... uer 1 Nin .
&ri a. les ocupacions de govern, potfiler
..._."
avui mateix.
~quer.t act.e <..nhà precedit del dealJlurà. als periodl&tes un exemplar
cobriment d'un placa donant el nom del llibre que ba. nubllcat el
senyor
4e la. mal~gua.nyada. oompanya Eltssa Terrndelles tltulat eLa politlca. nnanQa.rcla. a 1 a.nttc carrer de lea Monges. cera. de la. Genera.litat durant la R~
B1 mitlng es celebrlll'à al local ael 1 voluo16 1 la. ouerta».
01nema Odeon, carrer Nadal, 2.
El volum, del qual ens ocupem en

•

al qual feien guàrdia. diversos milicians dels partits socialistes.
A la. presidência. vam veure els consellers de la Generalitat de Catalu
nya, camarades Vidiella 1 Valdés;
els tinents coronels Sandino, Ricard,
Brotons; el cònsol general de la U.
R. S. S., amb el seu secretari; ell!
quatre comlSSa.ns politics de la. Dlvisió «Carles Maru; el secretari general de la O. O. T ., Antoni Sesè;
Cussó, Almendros 1 molts d'altres.
Darrera el fèretre, dues notes de
les rnUicies aocialistes duien una
monumental estrella d e flors roges.

I

es

fins el dia 15 de gener

En vlrtut de lea clrcumet1ncies aetuals, Queda. proiTOBat el term1n1 volun~

L'estat del conseller primer és satisfactori

Míting del P, O, U, M,

·

de

I

visità el President Com·
panys

ouzmana.

d'

tari
veis

També anaven a la comitiva dlverses unitat de la guàrdia Nacional
Republicana, a1x1 com un gran nombre de torces de la. Caserna Carles
Marx i de l'Escola Popular de Guerra. lla Centürta Trilles.
Tanca va el seguici nombroses representacions dels partits anttteixis.
tes, especialment socialistes les quals
han assistit al fünebre àcte amb
llurs banderes.
~ comitiva va seguir l'itinerari
seguent: Passeig Pi 1 Margall, Plaça Catalunya 1 Rambles, al fin&J de
les quals es va acomiadar el dol

•••
A ~es onze del maU, va sortir de ta
casa. «Carles MatX» l'enterrament del
dignissim delegat de la caserna del
mateix nom. Joan Ràtols Masot,
mort en el compliment del seu deure
en la llUita anti!eiXista.
Varen Pn:!s:idir l'acte el Comitè de
la caserna «Carles Marx» 1 els ramillars del difunt. als quals va fer costat un nombro.s.lsslm seguici de correligionaris 1 militants d'e les darreres
organitzacion s antifeixistes. Hi ha-gueren nodrides representacion s 1
moltes corones.
Reposi en pau el term lluitador de
la causa del poble.

ENTERRAMENT DEl CORONEL JIMENEZ

teri per a. l'adqu1116 de lea ddules pereonals, !1~ el cua. U d'aquest mea.
~om ho d advertir que, transcorregut
1 esmentat termlnt, quedaran subjectes a
les sancions vigents, els contribuents que
no hBgin a.dquirlt lea cèdUles al .au
cAn-ec.

d'un a
inicia tiva

'

'

nostre amlc Josep M.• lmbert, que ha
donat proves de la aeva activitat 1 oo·
netxement d'aquesta matérta en el temps
que ha. Vingut ocupant el càrrec de
president de l'etmentat Comitè.
Ens plau teltetta.r el company Imbert
per la dl.Bttnctó de què bo. estat objeou. 1 el Conaeu c:te la. Generalitat pel
..u oncert •n l'elecció.

LA JUSTICIA

han tramès gallines, ànecs, conllls

Vista d'una causa per saootatge al règim

1 tota. mena. de productes aUmenla.ris.
-. · · ?
-No, aquesta Dia<la no és
per al front d'Aragó. Es per a
~ fronts. I la. prova d'això éa
ahir sortiren vuit camions plens
productes que us be dit cap a
drid

POP ULAR

Al Tribunal Popula.r núm. 4, es velê
tolS una causa contra. Ramona. Ca.nala a.cu4

tots aada. d'haver retlra.t d'un Banc 2o.ooo

I

que pe~~Setes, aense haver d.onat compte
dels al Comlté de Control do la cua d~
Ma,.. taller de malles Que ella a.dm1nlatrava
espòs.
· ?
La. processada ne~è. que hagués re- ... ,
tlre.t l'esmentada Qua.ntlta.t, 1 qup
-¿L acollida que ba tingut la Di&- el taló QUe portava. aQuesta quantitat
ela entre el nostre poble, em pregun- era nul.
teu? No us podeu fer càrrec de la. 1 Els testimonis han mani!estat que
manera. com tothom ba respost a la creien que si Que havia <1ut l'esmeo.·
crida. D'arreu de Cs.te.lunya ens han tada. quantlta.t, però que no crele;l
1
arribat donatius. D'Agramunt ens ¡Q.Ue
roe amb la intenció de Quedar·
han tramès Wla gran quantitat dels
Trt
h
seus anom~nats torrons. També els de l'esm:~a¿a :u:i~~~tt a~ ~~=
obrers de 1a casa «Freixenet» han sense ta. pena. aue demanava. el rtscal
fet un donatiu important de botelles Quo era. d'una. multa de cinc iñü
de xampany, El Comitè Mlbtar dell,p!!e'!sae!!'!t'!""'!-!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!'!!
P.S.U. ens ha fet lliurament de l'
10.000 paquets de ta.bac dels de se-

GRACIES A «LA DIADA DEl
COMBATENT», ElS IWSTRES
MiliCIANS CElEBREN l'ENTRADA DEl NOU ANY I
Cap d'any. Un any no\1 que et>
mença. 1 un de vell que sen va.. Dia.
de joia a tot el món. Oia
ple de prometences. Aquest any,
però, el començament del 1931, no
rerà. pas un començament alegre

,_

:!e!~~ h:r:e:~~~ !~·i:'~~:so~~i

se-;;.

per al nostre poble.
tanta 1 de 15.000 puros.
Alli, als fronts de llUita, espetega
- ... ?

un gran tràtec regnava a la
Es que estaven

EI eo n se I
estud aarà un de·
eret modif icant el d atribu -

I

dons a l f nbuna~ Popu .ar

El CONSEllER DE JUSTICIA ANUNCIA lA POSSIBlE CREACIO
DE CAMPS DE TREBAll AGATAlUNYA

I
I

I

GESTA EXEMPLAII

L'enterrament de l'heroi ooronel ,um6nu:, mort en • lluita oontra eta floololoa. oonttltuf una cran manlf
....
tuld. A la foto, 11 del, amb 11 o&ntol - 1 de u. A. 1. I. ol oentrt.
<Foto Perràndlz.l

•

pr o ee 1m e t •• e

cas~

en p:ens preparatius
la metralla. amb fúria., Uns homes,
-Podeu dir que les dones que in- per a posar en marxa
traïdors a la seva pàtria 1 al seu tegrem el COmitè organitzador de dels set camion.& que hanl'expedició
a
honor s'han aixecat contra tot un la «Diada del Combatent» ens sen~ ¡x>rtar aquestes llaminaduresd'anar
que ca..
poble.' I el pob:e ha sabut respondre tim més que satisfetes de la ma. talunya. tramet als Eeus combatents
<Ugnament a la. provocació. I ha. nera com tot Catalunya ha respost que ofereixen llur vida. per
la 111~
ofert la seva sang per a defensar a la. nostra lniciativa -acabà dient.- bertat.
aquelles coses tan sagrades per nos Isabe¡ Bustos.
¡Que els nostres torrons 1 els nos-a et com són la llibertat, la
• • •
tres xampanys us siguin ben dol~
justícia. 1 el progréS~ Es per e.ixò que
En acomiadar-nos d'lsabel Bustos braus defensors de la República!
aquest cap d'&ny no serà un cap '!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!~!!!~!'!!~;._;;~'!'!~~~~~¡;;~!'!~~!'!;;..;;.!;;;~!'!!
d'any alegre a Catalunya. ni als al-¡
tr es pobles d'Ibèria.
C~ta., però, ter alguna cosa per· I
j
què els nostres milicians, que amb
I
tot heroisme es baten a tots els
fronts, tlnguessln ~na mica d'aque1
lla. alegria que guadiran els homes
dels altres pobles en aquesta diada.
I tou pensant amb això que un grup
d e dones catalanes s'emprengué la 1
tasca d'organitzar la «Dlada d el 1
COmbatent».
Era natural que aix1 tos. La nos- j
t ra dona., que tantes proves h a donat
de la seva. Bells!bLltat n'havia de
donar una més, organitzant aquesta
diada.
• • •
r El conseller de Justícia de ia Oe· rtxa c..aramcut que eis tiscals bau·
Pet' tal de poder informar e:.& nos- ne~alitat, senyor Rafael Vidiella,
ran de qualiticar els actes comeoos
tres lectors sobre l'oYganització de ahir als periodistes les següents !éu
d~ pels processats, t ipicar-1os i ftxar
la Diada ens hem entrevistat a.mb claraclons:
te:; responsab1hta ts.
una companya d.e la. OOmiasió orga.-Al Consell del Govern de la GeS'estableix que els components delS
nitzadora de la «Diada del Comba,.. neralttat de demà, divendres, serà TribunaLs Populars
(Presidents, ~
tent».
estudiat un proJecte de Decret de cals, Jurats 1 Defensors), no podran
- ... ?
la Conselleria de Justlcia sobre els haver estat de cap Organització de
-Aquesta ComiSSió organitzadora. 'l'ribunals Populars.
les que actualment actuen a favor
-ha. oomença.t dient la. companya.
En eSSència no es tracta d'un De- del feixisme.
Iaabel Bustos- està composta pel eret nou sinó, simplement, de les
-Per Ultim - segui dient VidieP.S.U., per les joventute. d'aquest ma- a.ddJ.cions al Decret de la d'octubre lla
se suprimeiX l'organisme
teix partit, per «Les Dones a. la Re- darrer sobre creació dels Tribunals informador creat per Decret
del
raguardu, per Estat O&ta.:à i per Populars, d'aquells preceptes que re- 23 d'octubre d'enguany, a f1
Esquerra. Republicana de Catalunya, I cullen la pràctica de dos mesos d'ac- te que els Tribunals Populars 1 efeeactuln
- ... ?
tuació d'aquests Tribunals.
amb el màxim d'autoritat, però tam-El na&tre propòsit, en organitzar
En primer iloc e.s act.es que s'es. be amb el maXJm de responsabi!ita t
eLa Diada. del Oomba.tentJ, !ou por· timen delictiw se'ls ta correspondre dels seus actes.
tar un dia de joia als w:.tres mili· unes sanc;ons d'acord amb e~ que es
com a conseqliénc1a lógica
etans, que amb tant de bra.ó lluiten norma a tots els sistemes penals eret de refusió amb el de 13 dei ue..
d'octuals fronts.
vi¡:ents a .l'actualitat.
bre de les addicions expressades hau-.·· ?
E_ntre les .r.e.ncions que s'aporten ran de crear-se camps de treball per
-començà. a. funcionar aquesta -digué el consellèr-, es trooa l'e- ¡ ta1 que puguin realitzar eis condem~mlssió deu ter cosa d'un mes. El nem.JStat amb els treballadors i els nats obres d'utilitat
que repnmer <ll;lC férem fou organitzar re- trebo.lls ~1 camp de treball. t1gu~;es solguin prob!eJ!leS enpUblica
les comarques
captes publiques pels carrers de le8 de sanc16 in).plantad~s a diversos de concentració 1 que,
sense nguoiuta.ts 1 pobles de Ce.talunya, a1xi països i que són conseqt.iencia. del nou d.ltzar l'at.ur forçós
una
com festivals de caràcter c\L.tura.l. ordre revoluc1ona.ri 1 de~ moviment I forma de creació deconstitueixin
rtquesa i de for- ... ?
de protesta de les masses treballada- macló mCJral dels condemnat.s en
-Hem recollit en metàJUc 60.000 res contra les penes d e presó que ba.rmoma. amb els principis socials.
Pff.sttes 1 en quevWree podem caleu- es substitueixen o es podran subs-1 base del nou ordre.
lar que, el recollit, és pel valor d'unes tituir per les de treball que, a mes
Per aquest mot.iu - acaba. dient.
setanta mil pea.setes.
a més, de constituir una font d'ils- el conse.ler - segurament es posa.-- ... ?
¡ ressos per l'Estat, tenen l 'a van- rà en vigència a Catalunya el [)e..
-Enviarem unes caixes amb tor- tatg-e sobre les de ~res6 d 'evitar
eret del Govern de la Reptib!ica.
rons, cl¡ars, xampany i malta d 'al· condemnat les 1ntluencies sovmt
creant els camps de treball, amb les
tres prod.uct.M, ptúx que han eatat clves que la reclusió comporta ,
variants que la seva tmpla.ntactó a
en gran nombre els poblea Q.\l& ens
Un& altra addlc16 ea que ea Catalunya aconsellin.

I

Convocades per la comissió orsa·
nit.zadora de la. ~Setmana de l'l:ntant» les cehtra.ls sindicals C. N. 1'.
l U. O. T. del ram de la distribució,
pan acordat. (J.ue l'Bora de ta.ncam.ent
de les botigues de venda al detall "Bi¡ui durant els dies 2 al 7 <1e ¡ener,
ambdós inclosoe, a les vult del ve&'9re.

I

Hom confia que Gabriel Alomar ea.ia.ri. aviat totalment r•ta.blert.

:~· :·n:a.=nci:s;ré~~e·~o::::~:nJ: ~:~a~euti.~a~~ld~e:~~~ ~~-

ItO·

Els Obrers de la fàbrica de ioeul·
nes d'Andreu V!fias des del olla l l
de desembre treballen dues hores ext.raordinàrtes cada. dia., 1 l'lmporl. fhtegre d'aq~esles hores utraonllnf,..
rtes de treball el lllurara.n a la oo- I
miss16 organitzadora de la Setmana
d e 4'Infant, per tal d'enrrutiir la
aubscripcló oberta. per A comprar joguines per als orles d e millciana,
asilats 1 refugiats

fOparat de HU c:ostat. L'Uluatre m.a,..

le.lt oe:tà. I>Orfectament atM pel dlreetor de l'Hosptto.l comarcal, doctor
Oami>llong, ttl doctor Porta 1 el Per..
aonal a.uxUJar del nosocomt.

ha.n

Són pregats tots els companys directors 1 mestres de les Escoles de
Barcelona. que a la major brevetat
possible se serveixin trametre a la
comissió de la F. E. T. E. de la. tliet;.
mana de l'infant», puselg d.e Gr-àcia, 39, pral., de O a 8, relació amb
l'edat 1 domicih dels nens refu¡ia.t.B
l altres necessitats que nssifltelxen a
\es seves escolès, com també no5&
de lffi joguines 1 metlllic que fL'lS a
la dat::~. hagin recollit per t&l de tra,..
,netre-ho al cotnitè de la «SefmiUia
de l'Infant».
EL TANCAMENT DE
TIC UES

ta

L'Honora.blo President ahir passà el lloc preferent, conté l'actuació tina.n- Havent-se prorrogat tln8 el dta. 15
d'a· Uta.t de Catalunya els aeaüents telemati al seu despatx. particular de la cera. 1 la. gestió del Departt.ment du· quest
el perlod.e voluntari de co~ 1ra.mes de eruutacló:
Resldêncta, on treballà. com d.'ordlno,.. rant el period.e 19 JUllol-19 novem· brança. mes
de l'impost de céd.uies persa- 1 cConaejero de Defensa. Oenerallda.d
..
bre.
[)é.
• •el se~
Es cons1·dera festiu el rlmpost
que 1a. cèdula ta un document
•Rectba m1 saludo etusivo. extennè. compte als informadors que
acreditatiu
de
la
personalltat
serà.
ln·
sivo
para.
tod.os
108
combatlentea
del
nyor Companys havia. estat v18lta.t
lnvtcto Madrid y tuerzas ant1tascistas
pel senyor Victor Bo.sc, President
1dlspew;abl e, Quan es d et erro ttli apar t U· con
de
la
3VUI
motivo
de
a.ti.o
nuevo
presag!Ó
1& lJlga. Internacional de Drets de
Per dlspos.lcló del conaell de la. Ge- ~=~\~~!:!r~':et!'ào':art~u::O~ r:e~~de Ubertad y extermlnlo c1ei tascismo,
1'Home.
El Ptesldent celebrà també neralltat es considera. !estiu el dta. litza d'una. manera. quotldJana.
Franci
lsgl
1
~~~~Y~U::i:!~aes1 ~~n~i~. canse- d';utêap d'Any és mantm¡ut a casco
ens.»
Més tard, el senyor Companys aban- to.lunya. com a. testa. tradicional.
Josep M • Imbert sec re- «Conseller de Derensa. Oenera.llta.tl
donà el Palau per tal de presidir el
La comissaria. General de Banca,
•
'
de Catalunya a totes les !arces dt\1
dol a. l'acte de l'enterrament del ce.- Borsa. 1 Estalvi comunica. a totes les
permanent dels Ser Front d'Araaó (BuJa.raioz, Barbastre,
Pltà Moi!nn.
seves Delegaclon.s que. per acord del
'
• Casp. Alcanylç 1 Serlnyen•l ·
De retorn a la. Genera.Uta.t, el Pre- Consell de la. Generalita-t 4e CataiU·
Correccionals
»Rebeu, en nom del President d&
sl?sa~'nót
rdeb,é. "s l,•,,Reó Blcdétnalcta, una. co- nya., ha estat determinat de mante·
Catalunya
~ ~~r:iunyaea.,nL,lu,n!as•co·:J>:O!asl,uladcfó' coco""r·
m
e « a a
a unya», Que nir !estiu el dia primer de ¡ener per
opera en terres de Castella..
Els comis- la Qual coea. no es realltza.rà. demA
dial amb motiu de l'any nou, tot
stonate compllmenta.re n el senyor cap operació bancària.
Ahir aparegué al Dlarl Oficial de la a¡¡rra.lnt la. vostra. abnegació 1 va.len01 d'estalvi.
Companys. Aquesta. comissió era
Generalitat
un
decret
pel
crea.- tia. posada mantes vepdes a prova
acompanyada. del coronel Escobar, de
L
èd (
I da. la Secretaria PermanentqualdelésComi~
durant la. lluita. contra el !elxlsme.
la. Guàrdia. Nacional Republicana, I
eS Q U eS perSOna 8 tè de eerveLs Correcc1onal8 de Cata~
•Francesc Isgleas.l
del cap del B•ta!ló.
d
dQUirl
· 'd lun>a.
Anue.11t c.lrn!c. nue .. ol ca~-ter de
El cònsol de la U.R.S.S.

Ahir foren dutes a la seva
darre ra estad a, les despu ~· es del Coron el Jimén ez I
del deleg at Joan Ràfois

ALS MESTRES

per l'UlWJtre e&ertptor Gabriel Alo.
mar en l'accident d'automòbtl del Qua,¡
donàrem compte llhir.
~s notfclcs que rebem aón frao,.
catitent aatlsfactòrles. Després do
cura que U fou practicada 1 del re..
pòs absolut al qual ha. estat sotmès
ol malalt' es troba en franca. ml.llora.:
En tenir not1cla. de l'accident, ee
traelladà. a Tll&!ranca la. filla POlitlca
del aenyor Alomar, la qual no l'ha

CONSELLERIA DE DEFENIA

MORTS PER lA lliBERTAT

Per als Ln!anta rerugiats nan arribat
a les otlclnes de l'Associació Protectora. de l'Ensenyança Catalana., donatius
de joguines 1 roba. de la. companya.
Francesca. Mitjans: 1 la quantitat do
aetanta pessetes recollides entre ela
alumnes de l'Institut Feminal de
sant Mart! i de quinze pessetes entre
A dos quarts de quatre d'ahir, a la
els de l'Escola. Maragall . A més s'ha. tarda, va tenir lloc l'acte de l'enrebut lo. Quantitat de dues centes taTament ~1 camarada Jim~ez,
cinquanta. pessetes dels companys coronel de l'Estat Major de la Dl.vi·
~iet'!:S ~e Bia P~&Jia 0~~e::;rs~e 11l~ sió carles. Marx, el qual trobà una
Generalitat destinades a. alumnes de mort glortosa al front de Belchite.
les Escoles Ctala.nea Gratultes.
j El feretre va sortir del Casal CarAquesta. setmana ha. estat teta. una. les Marx, del Passeig Pl 1 Margall,
&ltra reme.sa de roba 1 Ja&uines amb on de.s d'abans d'ahir va. estar expodestin&Cló als infanta d'Alc~nylç. El aat a.1 Saló Roig.
~~'àament ha. estat ret a 1 AJut ca.- ·¡ Una gran gentada es va estacionar
Pêr a la Biblioteca ln!antl en or· davant el Casal per tal de presenciar
ranttzació s'han rebut llibres' de l'E- I la fúnebre cerimònia. La caixa que
dltorial Joventut, LUbrerla Baattnos, guarda.va les despulles del coronel
1 del Casal Naclonaltata. Obrer Dta.- Jiménez anava dins un cotxe estufa
trlcte St~ cEspa.rtacus•. A les otlct·
nes de la. Protectora, Arca, 1, pral. ee
continuen admetent donatius.

Des de Vila.tranca. del Penedês ena

ln!ormen del curs de la. lMió setena

El PRESIDENT COMPANYS FOU COMPliMENTAT PER UNA COMISSIO DEl «BATAllO CATAAmb motiu de l'entrada d'any nou
lUNYA»·· El SENYOR TERRADEllES ES TROBA MOlT MillORAT DE l'AFECCIO GRIPAl conseller
esta.t cursata per l'Honorable
de Defensa. de la. Genert.-

a la Maca!

ELS A~UMNES I EX·ALUM· ,
N!S DE L'ESCOLA DE TRE~
BALL
!!!!'!!'!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!'!!'!!!!'!!!!i

La. Federació d'Associacions d'Alumnes 1 Ex:-o.Iumnes de lea Escoles de
Treball 1 simna.rs de Catalunya p08&.
a coneixement de tots els alumnes de
lea esmentades escoles Que demà., dia.
2. de 4 a. 8 de la tarda., celebrarA.
l'Escola del Treball (Urgell, 187), una
tes.;;io de cinema. a. profit de la. Set..
ma.na. de l'Infant. El preu de l'entrada. és de 0'60 ptes. Per o.dquirtr~les
cal adreçar-se a. llurs respectives Associacions.

llitlor

SETMA NA
L'INFA NT

Envien pelegrin s

otgna.

Secretariat de Propasanda

Gebri&l AIOfttOt',

• GENERALITAT DE CATALUNYA •

CANA DE CATAtUNYA

Avui s'inicia

LA SETMANA DE PINFAIT

En aparèixer aquestes ratUes,
1uu.trà donat començament la atmp4ttca etapa de claror que, maZ..
grat tot, la Revolució prO'jecta da·
munt l~s tenebres que ens envolten.
En Ce'T'ta manera, encara que no
ho sembli, la substitució de la testa d'un dia pels festeigs d'una set·m ana, constitueix un episodi més
d'aquesta guerra enorme í profunda que vol rosegar-nos les en.
tranyes, com el vòltor de Prometeus...
Prometeus som. tots una mica i
hem suportat segles i aegles les
picades de l'au carnissera pel .tol
delicte d'haver ..nos volgut apropiat
un minso raig de soll ... Erem Prometeus, encadenats, però avui hem
trencp.t les cadenes i ens estem
barallant amb l'ocellot de rapinya
i anem en carni de destrui.,..lo.
Aleshores, 1a rto aerà un raig de
sol robat, allò que tarà la nostra
delicia. Serà el sol, tot el Sol, sen..
se que ens manqut ni una volva
encesa. I quan això arribi -que
1a és a prop- tots, petits t grans,
no podrem viure mat més de ron ..
dalles i tradictons per ben~voles t En el festival Infantil organitzat pel Sindicat de Periodistes a profit de o:La setmana de l'lnfantn.
el çlown
inofensives que puguin ésser. Ad.. «Tim». do la parella Infantil uTim 1 T8mll1 durant ta Interpretació delteU nl)mero musical.
huc els 1Jet!ts, ells més encara, ne..
(Centelles.)
cessttarem la veritat. I la transmutació d'aquests dies simbolitza
ja una victòria de l'or solar, da·
munt la purpurina del mite.
Seguirem, si podem, .tota la set·
mana, servint la causd' fntantil, el
millor que sabrem.
J. M. FRANGES

Govern d'un paia catòlic demano: Per.
què aquest sUenet de 13. jero.rQuta.?
Per QUé a.Quest sllenct de la. jerarQuia. quan lla notori 1 de domini vUblic que els sacerdots bascos hnn est&t perseautts, 1 quan els butllotlns
ecleslà.8tlcs per a. dissimUlar les or·
dres d'exili decretades contro. relt¡10606 parlen de ccanvls de resldén~
ela.»? Per Qué aquest allenci QUan ht
ha. nombroao& catòlics espanyols quo
defensen, fins la. darrera. Q'ota. de la.
roeva. aa.ng, el veritable Govern - el
Oovem le¡ltlm - de la. República.?
Mentre els sacerd.ota són aseasatnats
1 perseguits a. les zones ocupaaes pels
rebels, a. Euscadl, a la. part Que dominen els lleials hi ha. respecte per
a totes les creences 1 el culte s'ht celebra. a.mb normalitat.,
Referint-ee a. l'estat general de la.
campanya, Aautrre ha. dit que cuna.
veaada les tropes rebels estliuln I>rl·
vadcs dels homes è.e color 1 de l'ajut
alemany 1 Italià, la Q'Uerra. no oodrO.
tenir una. durada. de quinze dies. I,
en parlar d'a.lxò, vull ter una. apeUtv
cló a la. consciència. universal davant
del fet monsliruós de la. utllttzactó,
per pa.rt dels tacctosos, dc tropes mercenàries dedicades a 1&. persecució 1
a l'extermini dels seus compatriotes
que no han comès nltre delicte que
el de &&ber defensar la le¡alltat, la
justtcla. 1 la. raó.D

La setma na
de l'infa nt
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