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REVISTA DE PREMSA
"SOLIDARIDAD OBRERA"

Comenta tes manateatactons per la
Manca de pa.
"Lo cierto es que no sabemos a quien
atribuir la organización de estos deplorablea espeavaculoa callejeros. Porque si quien los organiza es la propia Generalidad, nuestros representantes en ena no nos han dado cuenta
de tales actividades, y si esto se hace
a espaldas sic nuestros representantes, advertimos que el juego puede resultar peligroso.
Tales demostraciones públicas no
pueden ser, en ningún momento, la so.
lució/1 de lo que se pretenne — que ae
regule la cuestión del pan y su abastedmiento—, pero pueae hacer cree.
a algunos partidos politices, que sólo
viven de Ilusiones, que esto les va a
colocar a ellos en situación de politiquear a su gusto, como antes del le
de julio."
Es el conseller de la Generalitat,
Camarera, el que ha de solucionar ci
conflicte i a qui han de diripir-se els
manileatants.
-Sin mezclar para nada los Controles n1 las Comités, que ni se metar.
en esto ni han obstaculizado jamas a
la Generalidad para que ponga fin a
un estado, respecto al pan, verdaderamente lamentable.
Ya hay an nuevo deporte: el de or-•
galana:lores de manifestaciones.
Pero, ¡cuidado, señores empresarios.
que puede salir el tiro par la culata!"
"LA BATALLA"
Afirma que la qiiestie de les cues de
pa no es més que una mentaban contra el P. O. U. M. i la C. N. T., tot

demanant la dimanó de Comorera,
diu:
"También se trata de canalizar e,
descontento y la excitación de la gente contra los Carnitas. Reinas vista
aparecer mas de una pancarta, llevada por mujeres del P. S. U. C., que
dedil asa "Mäs pan y menos Comités". De esta manera se trata de hacer impopulares las Comités, achncandoles una responsabilidad que tic
tienen. ¿Que se pretende? Se pretende una operación de gran envergadura
reaccionaria: la supresión de nuestro parado, vanguardia viva de la revolucien. y la supresión, asimismo, da
los Comités, creación revolucionaria,
garantia de la revolución."
Alzó — diu mes aran — Es airar
contra la Revolució:
- "Contra la revolución cuando se calumnia a su vanguardia, a nueszie
Partido y a la C. N. T. Contra la revolución cuando se pide la supresión
de los Cornites y todo el Poder para el
Gobierno de la Generalidad, lo que
equivale a querernos imponer, a toda
casta y por todos los medios, el famoso "poder fuerte" de que tanto noe
han venido hablando los hombres del
P. S. U. C. y de la Esquerra."
"TREBALL"
Demana la unitat de tots davant
els nous atacs de l'enemic i esperit ele
sacrifici al poble per resistir la prora
i donar corctge als que Maten al jrora,
pero en comptes
"Estem assistint a l'espectacle lamentable de veure com una minoria
exigua de provocadors neguiteja i indisciplina importante masses de iota
•
aprofitant dificultara de proveïment que sán normals en temps
guerra, quan el comere exterior es
trasbalsa; quan el fet de minvar considerablement les exportacions crea
dificultats per a disposar de les divises que la importació reclama; quan
tot el mecanisme econòmic del pass
s'avaria 1 funciona, per ad natural,
amb irregularitat; quan aquesta arregularitat s'agreuja per l'actuació dc
nombrosos grups i comités que es
creuen suoeriors a tota autoritat 1 Iliures de toi control."
I pregunta.'
"Si tan malament es troben aqul els
provocadors d'anca ¿per que no es decideixen a marear a Madrid i esmerçar llur infatigable capacfrat d'actuacid en la defensa de la capital, on tothom menja arras 1 Un tras de pa blanc
cada jornada?"
"LA IIUMANITAT"
Rovira Virgili hi parlo de la insinceritat deis que atribueixen a Ritssia la intenció de sovietitzar Catalunya 1 Espanya. I diu:
"Mentre que els enemics rolen fer
creare que Moscou treballa per inslauree acf un restan comunista de tipa mes o mero dictatorial, els hornea de la fi Internacional 1 els di-

rigents moscovites són favorables ai
Manteniment del regim democràtic,
perfectament compatible amb ela tedicals ateneos de Forganització social 1 econòmica."
I alegar:
"S'han manifestat en tal sentat eis
organismes 1 els dirigente del Partit Comunista Espanyol 1 del Partit
Comunista Francés, la Premaa soviética, la III Internacional 1 molt assenyaladament el seu secretara Jordi
Dimitrov, el qual publica fa pocs dies
un antele on dernanava . la cooperar...id
del proletariat internacional en la defensa de la nostra República democratice 1 parlamentaria.'
I es que els horneo de Moscos —
din — tenen en la pròpia histeria de
la revolució rüssa una font d'erperienda directa. La U. R. S. S. és mi
tal- gran factor da/st a la causa popular:

"I Cs. alhora, un factor de moderada, en el bon eentit d'aquesta pararle. Ben lluny: d'empènyer Mama
enllä en aquests moments — tosa que
podria dur a sin fracäs efigie — ddna provea d'un lloable unta de la
realitat i facilita ale', en tata els terrenys, el triomf de la causa del poble."

FINANCES
MERCAT DE LLOTJA
La vasta tralla- va veure's bastant
concorreguda, 1 les transaccions animades per alguna generes; en canta
en altres, completarnent nulles.
En blats 1 latines no es practica
cap venda; les ofertes escassegen molt,
i el pos que es presenta ho es a preue
inés cars que no en dies anteriora,
ço que fa aificil poder encarrilar negocia
Ordi: Es portaren a tenne per aquel:
genere bon nombre de vermes de les
procedències i preus segaents: Dar.
miel, Chillen, Los Pedroches, Albacete 1 Puertollano a 38 pessetes, 1 de
La Roda 1 Manzanares a 39 pessetes
posat tot damunt vagó origen.
Caves: Poc aten:lleno tambe, 1 els
preus molt ferms; es registeis alguna
venda a 52 pessetes damunt vagó Malagón.
irs: Es practicareis algunes vende.
a 32 pes.seres damunt vagó La Roda
Villacafias, 1 a 33 pessetes Albacete.
Veces: Les pagues que horn ofereix
ho són de tinta Jaén a 42 pessetes sobre vagó origen, havent -sen venut
algunos partides.
Ségicl: La demanda fou una mica
mis activa que no en caes anteriors;
registrar-era algunes compres de La
Roda 1 Almadenejos a 41 pessetes, 1 de
Tarancón a 42 pessetes damunt vagó
origen.
París: Ven practicant se algunes
vendes al preu de 39 pessetes sobre
vagó Daimiel.
Els restants generes, serme res de
nou.

DE LES TERRES
CATALANES
TARRAGONA
Vénen celebrant-se diversas actea,
relacionata un d'ella i a profit els airees, de la Setmana de l'Infant.
Diumenge va tenir lloc una sesaiá
anima-ea/ 1a als cinemes Modern 1 Tu
regona, dedicada exclusivament als
infanta, amb entrada Muro. Els dos tocata van omplir-se de acre a gom.
El metete ella. a la tarda, es van
celebrar des partits de futbol al camp
ciel Casal de l'Espora entre equipe infantils, amb entrada de pagament a
profit de l'organització de la Setmana
L'Atletic Sen-aliene va guanyar el Casal de l'Esport per un gol a cap, 1 la
Casa d'Aaastencia Social el Sanaban
Maritim, per 3 a 0.
L'organització d'aquests actea anä a
arrea de la Conselleria de Cultura de
l'Ajuntament.
— L'Ajuntament ha organitzat per
demä, divendres, un concert que
tIndrä lloc a les set de la tarda al Sale Modern, a profit dels Hospitals de
Sang 1 de la Creu Roja.
Anea a cärrec de la liorejada Banda Municipal de Barcelona, que din.
eme leminent mestre Larnote de Ora
gnon.
— Dillone va reunir-se el Tribunal
Popular per a fallar la causa seguida
contra els venos de Censtanti JOSCD
Torrents Grau, Llufs Soler Grau,
Agusti Soler Grau 1 Sebaatiä Roig Bover, acusats d'activitats feixistes 1 coas
elements contraris al rein.
— La subscripció oberta amb destinada a la Setmana de l'Infant pujava
dilluns mes de guano mil pessetes.
De mes a mes han estat recollits
gran nombre de joguines 1 objectes
instructius per als Infanta.

TORTOSA
Al cinema Coliseu re celebra lacte
organitzat pel Partit Socialista de Catalunya. Feren ats de la paraula eis
companys Sabater, Terrer, Jardi 1 Verdea els quals advocaren uel respecte
al Govern de la Generalitat. L'acta
fou un exit.
— En la reunió celebrada per Aula
Catalana Republicana, per tal de cona-
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CIUTADA:
Si Si ha un moment que cal l'ajut
dala uns als alees es el preaent.
Ara que hi ha Infanta que sanasen a causa del feixisme, ningú no
pot clavar de collaborar a l'obra
d'Altar INFANTIL DE RERAGUARDA, plata d'Urquinaona, 11,
principal.
— Aquests darrers dies Ajut Infantil de Reraguarda hem rebut donarais molt importante entre els quals
cal esmentar els «latiente: una coinisaid U. G. T. - C. N. T., 200
pessetes; Comité obrer del Banc de Bilbao, 700 pessetes; Collectivització Pronta Novetats, 500; Camita control Enderrocaments Balaguer, 100; Comité
control La Hispano Sud-americana S.
A., 18335; Sindical Aigiles de Barcelona, Secció Lepant, 819; Conassió de
festes del carrer de Murillo; obrera del
taller Nou laulcano, 552; obrero i treballadors de la casa P. Estaveya, 22675;
personal de la casa Rabat, 233. - Cal
que l'exernple d'aquests abnegats obrera
S igla seguit per tots els altres, obrint
subscripcions a tallers, fabriques i botigues.
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FERRER-RAU ! ES 36, Boqueria, 38

Gran assortiment
en Caçadores,
Suden,
Gèneres de punt

Camises a mida
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Legitime torras de Xieona, Alacena Gema i Massapà, classe extra
UNIC ESTABLIMENT que ven le renemenada Llonganissa especial
de BORREDA
VINS, XAMPANYS 1 LICORS de tota mena
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Columnas "Maciä 1 Companys". Cantarla "Pi I Sunyer", — Necusitant
cobrir balices 1 reorganitaar eLs efectaus datquesta centúria, s'obre un termita per a poder-s'hi enrolar els ciutacians que d'una manera efectiva vulguin Matar per la causa antifeixista.
Les oficines per a enrolar-se estan
altuades al carrer de Pujades, 6, de 9
a 13 1 de 4 a 6.
Celda. — S'ordena a tota els miliclans de la Centúria del Negus que no
salan presentat a la Cuerna 19 de Ju1101, que es presentin aquest mata de
les onze a la una, a la caserna de lesconvent dels Salestans, cerrar Don Bote° núm. 13. S'ordena a tote els xofers
de la Centúria del Negus que traslladin
Hura auras a l'esmentat ex-convent dels
&atelana, on tenen ordre de concentrar-se.
NOTES DEL CONSELL DE SANITAT
DE GUERRA
S'ordena a tots els metges que estan
destinats a Barcelona en aerveis considerata de reraguarda, compresos en
les lleves del 1930 al 1936, que es presentan al Consell de Sanitat de Guerra, acacia de Personal, atinguda del 14
d'Abril, 401, 1.er, per tal de formalazar la seva situació; cas de no ferho en el termini de dos dies de publicada a la premsa aquesta nota, es
procedire, a la seva mobllització.
Servei de tramases al frena - Paquets per ala miliciana — Aquest Serad continua la tramesa de paquete destinats als miliciana a qualsevol lloc
on es trobin.
La recepció de paquets es fa als seglienta llocs:
Central: pasaseis de Gräcia, 132; campament deis Boy•ScouLa Centre de la
placa de Catalunya; Campament dels
Hoy-Scouts, Centre de la plaga de Palea; Campamen- dels Boy-Scoute, Encanta Mercat Clot; U. G. T. 1 Parta
Socialista, Pujades, 176; la 0. U. M.,
J. Disida 2 (abans Santa L'agente);
Comité Pro-Perita C. N. T. - A. I. T.,
Via Durruti. 3'-34; Casal d'Esquerra.
Consell de Cena 33; Secretariat Genere] dele Penas d'Estmerra, passeig de
Pi 1 Margen, 11'; Actea Catalana liza
Pablicana. Corto. 589. oral.; Canet de
Mar, Aiuntament; Vilassar de Mar,
AiunteMent; Badalona, Francesc tairet. 57-59-61 (cinema).
Es fa avinent que aquest Servei es
rúnic oficialment reconegut per Guerra.

l'Infallt

La gratia de la Seerló ile Propaganda de la Conselleria de Sanitat i Assistència Social. — Aquesta veda, tot
Just iniciat el sea funcionament, ha
collaborat activament al bon èxit de
la Setmana de l'Infant amb l'edició
de tres excellents carteas de "Sym",
1 aLei mateix amb un elegant fascicle
de propaganda, per als grane. avalat,
entre altres signatures prestigiosas, per
les de Maria Llum Morales i el doctor Martf Ibäfies. Han estat pacata
igualment en circulada, les edicions catalana 1 castellana d'un altre fascicle
dedicat als infanta de text tan original com escolar. També es proposa
aquesta secció organitzar diversos festeigs dins el programa general de la
Setmana, els (piala s'entran anunciant
oportunament. Entre ells. actuaran davant eta infanta recollits a les instaiicions controlades, els Melles de • la
Sala Empordancsa, eis quals donaran,
tambe. dues funciona de pagament a
la Sala Mozart, a prora de la Setmona.
Al districte IV. — El diumenge pansat, a les deu del mata el Comité del
districte IV del S. R. I., celebra lacte
de repartiment de joguines als netaglatt de Madrid 1 altres provfncies,
sial com als fills dels companys en precaria situació. Uns 500 infanta conoparegudren al local del canes de Pablo
Iglesias. núm. 21. i davant l'emoció
ene els produt la aisló del gran nombre
de joguines que a ello esteren destinades. cantaren amb el puny enlates
"La Internacional". Seguidament es
procedí a repartir ematatieament
Ist a cada nen 1 nena. finatitzant el
repartiment a lea cinc de la tarda. La
Cesta fan magnifica per la illu.sió que
salisteis 1 per la aimpatia de tots els
infants aue teL assistien.
A la General Motora — Fas treba!ladees de la General Motors celebraren el diumenge passat una festa dedicada als intento atollas a la Llar de
l'Infant.
Els nena taren trealladets en catites
a la fabrica de la General Motors. En
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tltuir definitivament la Joventut del
Parta, resulta elegida la segtlent junta
provisional: Prealdent, Josep Chavarna; vice-president, Josep Canos; secretara Francesa Balee; alce-secretara Josep Benet; vocals: Josep Ferrer
i Manuel Querol.
— Ha deixat la direcció del dan
"El Pueblo", per reintegrar-se al seu
iloc de militar el company Joan Ottrto I Pla.
— Ha quedat liquidada la tómbola
que el Centre Republicä d'Esquerra
tenla establerta al seu enríe estatge.
— La "Gaceta" publica la consignada de 300.000 pessetes per a la
construcci6 de les obres del ferrocarril de Valdezafan a Sant Caries de
la Rapa°.

Joa-triu-nis
Magatzems JORBA
COULECTIVITZATS

arriar-h1 foren absequlats amb sandvitxos. A continuada es comenee el
prograsna, consistent en diversos números de varietats, destacant-se entre
ells un ventrfloc, un prestidigitador 1
uns pallassos que feren les delicles de
la mainada. Com a fi de testa es procedi el repartiment de joguines, que
foren abundante per a toas. No cal die
com sonaren de contente tata els infanta del tracte I de l'espiendidesa
dels treballadors de la General Motors,
El Cap - d'Any a la Llar de 'galana—
A la Llar de l'Infant tingué lloc el dia
de cap-d'any una Cesta dedicada als
infants que hi sen acollita.
La cera directora va donar començament a la testa dedicant unes pamutes d'agralment a tots aquella que
hon col-laboral en aquesta obra. que 4.s
l'obra de tots, i d'una manera espeelal a aquelles companyes que des del
mes d'agota han vingut treballant desinteressadament per tal de fer pessible acolar el mejor nombre d'infeante
refuglats 1 11115 dels milicia= que són
al front. Acte seguit es desenrotlla el
programa anundat. el qual fou seguir
amb un gran interés pels petita espectadors. Com a final, es repararen
joguines i material escolar. id company Capdevila, en nom de la Catea
d'Estalvis 1 Mont de Pietat de Barcelona. tots els (mala col4aboren amb un
fervorea entusiasme a l'obra da la Llar,
edema uns mota alluslus a la l'esta.
Acta oficIal. — Divendres. a les once
del matt. tindrà lloc al Teatre Tívoli,
Pacte oficial amb misas] de la Satinana de l'Infant. El russattran el censelier d'Economia. Dictar A. cle Santiilan, 1 el conseller de Sanitat, Pere
Herrera. També hl assIstarla Joan P.
Febregues. el quel parlar& sobre la
eignaficació de lacte, que sera retranarnés per les emissores barcelonines.
Els alumnes I els professors de II. B.
—Els alumnes i els professors de linotftut Balmes han obert una subscripca5 voluntaria per a portar el seu ajut
a la Senil/me de l'Infant. L'import de
les aportacions dels alumnes (corresponente als guatee primero curros del
Batxillerat), professors. persone' administrarla 1 ettbalterra As de 1.003 pesseten. nue tren estat 111urades per tina
combate dalumnes i professors a l'habilitat del Departament de Cultura de
la Generalitat
Distribució de joguines. — El Sindi
de Viatjants, Corredora Agents i-cat
Representants U. G. T., Secció Bale"lona, Corta 670. recorda que ama, Miaus, o jes deu del mata es tara la distribucl6 de les joguines ala infants dels
nostres afiliare neceasitats.

INAUGURACIO DE L'EMISSORA D'ESOUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Dimarts, a les mar del vespre. tiague lloc la inauguració oficial de las
missora de radio d'Esquerra Republicana de Catalunya , installada a l?
Caserna de les Mllicies d'Esquema
Assistben a lacte el ministre Jatune
Mundea lev-ministre Tornas 1 Piera, els diputats Soler 1 Pla, Sauret,
Solar 1 Bru; eLs regidora Vicenç Barnades, Hilan Salvador; representacions d'Ajut Catea. del Comité Executiu. de l'Agrupació Femenina, acedó Escolar, etcètera.
Previa acercada de l'himne necianal, feren tís de la paraula Miguel
Guinart, en nom de la Federada (le
Barcelona-Clutat; Rosa Segaren, d'ajut Catalä; Màrius Calvet. que Ileal
unes quartilles de Josep Fontbernat;
Joan Tauler. en nom del Consell Permanent d'Esquerra Republicana.
Jaume Aiguader, ministre de la República.
L'acte fou retransmès per les dues
emissores de la Generalitat de Cata.
lunya.

Mercat d' Ocasions

per a les
mes del

ELS ESPECTA

ELS ESPORTS FEMINA

ATLANTIC i SA VOY

PILOTA BASCA
Frente, Novetats. — Chistu 1- Vi-

flaco, 38, contra Salamanca -Perea, 40.
No podem dir que els veterans Chistu
1 VIllaro perdessin aquest partit; tot
al contrari; sols una actuad() molt
afortunada del jove Salamanca pogué
contrarestar la feliç actuada dels dos
veterana. Perea també el secunda
sembla que cada dia esta amb mes
joc. Creiem que ben aviat retrobara
la seva forma 1 tomara a ésser aquel:
segur que tots coneixem.

KENNEL DE SARRIA
ATUI, A LES 4 DI LA TARDA.
I CADA DI*:

GRANS CURSES
DE LLEBRERS
VARIA

por Stand Laurel i
Hardy.
Mulatos, Documental.

KURSAAL
i AVENIDA
EI sobre lacrado, La alegre divorciada, El rayo
de plata, Còmica.

NEW-YORK
EI sobre lacrado, La alegre divorciada, El rayo
de plata, Garnica.

ARNAU, FLORIDA
i BROADWAY
El rey del Bataclan,
Charlie Chan en Sanghai
DIbuixos,

ACTU A LITATS
Bajo el sol de S. Morir:, Yendo por el mundo,
New York, Parece inereiMe, Musical, Pelucas y
peluqueros.

Amb mottu de la visita del Valen- COMTAL
cia a Barcelona elan efectuat noves
Juventudes rivale e, La
gestiona per tal d'organItzar un torque apostó su amor, El
sirle entre Clubs catalana I valenciana
hombre
de las dos caras,
Hora desconeix l'èxit d'aquestes siegoDiez de circo, Musical.
cianosis, si be hom espera que durant aquesta setmana es podrà trobar
alguna saludó.

EXPEDICION AN.
TIFASCISTA ALAS
BALEARES.

FREGOLI i TRIANON
reestrenes GOYA
CATALINA, per Francis- EL AGENTE ESPECIAL,
ca (Saal.
George Brent.
grans est renes - Setmalla del 4 al 10 de geper Amores de Sueste s, La per
Los muertos andan, Los

Cartelera Oficial de

Maravillas de C eylän,
METROPOL
Europa desconocida, Ri- VICTORIA
Brindemos por el amor,
MOTIN EN ALTA MAR,
queza, eepaaola.
Lo quiso el destino, Parper A. Shotem.
que Zoológico, Escanda.
IRIS-PARK
Quiéreme siempre, En
los 1935,
Un crimen perfecto, La
alas de la muerte.
familia Dresse!, La suSMART
blime mentira, Còmic, W A LKYRIA
La torna de Sietarno.
Una chica angelical, InCorazones rota" Dos y
triga china, Ojo por ojo,
PUBLI-CINEMA
medio, Et embrujo MaCómica, Mataos,
EXPEDICION AN. nathan, Musical.
CAPITOL
TIFASCISTA A LAS
ASTORIA
BALEARES.
TRAS LAS MONTARAS,
Hechos y cous, Cuatro i MARYLAND
por Rochelle Hudson 1
artistas trabajando, GeRobert Taylor.
MISS INCOGNITA, per
nio infanta
Amor de Gaucho.
Jane Whiters.
TETUAN I NURIA
Cómica, Dibuixos, Mu- MIRIA
Soldado profesional, Mu- sical.
Lo quino el destino, Diez
jeres peligrosas, En el
dólares de aumento, Herviejo Kentucky, Maicera PARIS i VOLGA
mano contra hermano.
CATALINA,
per
FrancisESPLAI i MAJESTIC ca Gattl.
XILE
Loe siete pecadores, El
chame chao en Egipto, El rey del Broadway,
valor se impone, Mistan
El rey del Salediza CóCita a media noche, Dimica, Dibuixos.
secreta, Còmica, Dibuibula.
xoa
COLISELM
C'INEMAR
fRIOMF i MARINA
CANDIDATA A MILLONARIA, per Cerote LomLa marca de Caín, CeyDesbanqué Montecarlo,
bard 1 F. M. Murray.
lán, No juegues con el
Eecandalos 1935, Valor y
Musical, Revista.
amor, Nadie de miedo.
lealtad, Documental,
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FRONTÓ NOVETATS
AVE', tarda, a les tata a rIstella:
BEROAISCO-BIRRONDO

catara
N11, a les 1015, a pala
IZAOUIRRE I - URZAY
contra
salUiT11112-LIZAFIRIBAR

0041.01.••••• nnnn•.«,

Caniedrorn Park
Caalla DEL SOL DE BAIX (TRAVESSEKA DE LES CORTS)

Avd, a les quatre de la tarda

ZARRACIA - CRTO. OALLARTA

Grans Curses de llebrers
FRONTÓ NOU MON

Propera reunió: Dissabte, a les quatre de la tarda

Cada dio graos partits

Tramvies 7 1 15

a

mà

i a raqueta

Autobusos 'letra E

nn•0n00~1.0.NIMOMMIB•••n.1.0.2.••n04n01/MO

Ea cava viable col/armar-se que elube, que proposaeen ele eguipe de
el torneig Miga Catalianä de entone la primera categoria Á 1 B no so

maternal, Dibuixos.
caballeros nacen.
PATHE PALACE
MUNDIAL
El doctor Sócrates,
mica, Mutua ATRAC- Lo quiso el destino, El Los claveles, Cazadores
amor gitano, Una mujer
CIONS.
de estrellas, Huérfanas
fue la cansa.
del destino, Toma de Sie
AMERICA i FOC NOU EDEN
tamo.
A través de la tormenta, Desbanqué Montecarlo,
Huérfanos del destino, De Eva para acá, Bajo FANTASIO
Casta de äguilaa Có- presión, Dibuixos.
Lo que no puede commica.
prarse. Revista color,
E XCELSIOR
LA LLAVE DE CRIS- Reportaje.
BARCELONA
TAL, per George Raft
Brindemos por el amor, Doble intriga, Lo quiso el ODEON
Escándalos 1935, Un mi- destino.
SU VIDA PRIVADA, per
llón de gracias.
Kay Fmncis.
SELEUT
Aguilas heroicas, Los ea.
SPLENDID
Pánico en el aire, La balleros nacen.
Soldado profesional, chica del coro, Caballiaia, Camle a, Dibuixos, CINEMA ALIANÇA
Compañeros de T i aje,
Documental.
Adorable, Dibuisos,
SU VIDA PRIVADA, per
Kay Francia
CATALUNY A
MISTRAL
EL SECRETO DE VI- Agallas heroicas, El gonCasino de París, Huérdolero de Broadway.
per Gary COOper.
fanos del destino, LOS VER,
hijo del regimiento,
CLAVELES, Charlie El
FOMENT
Malitos.
Chan en el circo.

URQUINAONA

.IRENES
Charlie Chan en el circo,
El rey del Bataelän, En
el viejo Kentucky.

celebrara, pula que ela de In aegona
categorla preferent s'hl oposen euergicament, eruteme que desunen que
es Matan les promociops que hi
estriblertee.
— El jugador antoirti es traba ja
gairebe restablert de la seva leal&
i es molt probable que reaparegui el
diamente rinent a Mestalla.
— Per al diumenge aluna Mut
Infantil de Reraguarda ha organittat,
amb la col-laborada de l'Agruparla
7 RONTÓ

TXIKI-ALAI

AVUI, tarda, a les
ANOILINall e MARISA
contra
MATILDE I GLORIA
NI . a lea 10
1.1./Mi
NI

11011EME i TAL1A

EL AGENTE ESPECIAL,
per CicOrge Brent.
Los muertos andan, CAmies, Dibunos.

Yelocipedlea d'llostatranes, un festival ciclista, co el qua' es disputara
una copa de l'Ajuntameut de Barcelona. Hl ha y as curses infantils, carees femenines, exhibirla de les velles
glaries del ciclisme 1 11111% curca de
trenta quiRenetres durera motos comercials, en la qual p rendran part
sportsmen de reconeguda popularitat
1 competencia.

EL CINEMA
LES ESTRENES

Coliseum : "CANDIDATA A
MILIONARIA"

centro
SAGRARIO 1 AURORA
SAGRARIO

•". "c

Una joya manicura novayorquina,
que no somniava altea cosa que casar-se amb un heme ric, coneix un
fill de milionari, s'assabenta que es-

Ea aterrada la corona de la faeaaa
de la Universitat de Catalunya. —
Ahir fou die d'expectació pública davant les portes de la Universitat de
Catalunya; el motiu era aquella celebre corona de la façana que s'aterrava segons les ordres del comissari d'Ha
senyament doctor Bosch Gimpera.
Ja Seta dies que s'alçaven unes
ponents bastides, el suficientment tortes per a sostente el pes d'aquella
enorme musa de podre; alar, finalmena fou aterrada, enmig de las.
pealada de la gent, que en gran nombre presenciava el gratuit espectacle.
Tambo!! nombrosos /datarais pasearen
durant el dia a Impressionar lacte.
— C. N. E. U. — El vice-secretari del
Cansen de l'Escota Nova Unificada,
commpany Miguel Escorihuela, fa present a tots els directors del Grups Escolars crasas per aquest Canseu l'obligada que tenen de presentar els albarara. eimb el conforme corresponent del
material escolar que hagin rebut, ata
com la relectó detallada d'aquest Maza
constructora. mides. classe de fusta
altres caracteristi q ues) per als electa
de revista 1 control.
— A totes lea Secciona de Barcelona
de la F. N. E. C. — El Gomita Execeate
convoca a tota els secretaria de totes
les Arasociacions 1 Secciona. de Barre.
lotos, adherides a la F. N. E. C, al Ple
del Consell Local que tindra 'loe el
dia 7, a dos quarts de cinc de la tarda,
al local de la F. N. E. C. (Consell de
Cent, 357, principal), en la qual Secretaria General de la P. N. E. C. Informara sobre "La eltuació actual 1 el
paper do l'organització sindical deis
estudiante".
— Butlleti del "Brumo Internacional d'Educatien".—Hemrebut el número 41 d'aquesta interessant publicade
ginebrina, amb un interessant sumad
sobre el movirnent educatiu internacional, legislació escolar, educada per
a la pau i coHaboració internacional
etcétera, etc.
— "Mida". — Ha aparegut el número 22 d'aquesta revista d'hi giene 1 divulgació sanitaria, amb un interessant
suman d'actualltat, firmat per F. Mara Iblifiez, J. Monistrol Sala, Ailberch Bozo. etc.
— LInstitut de Ciencia Econamlques de Catalunya inaugurara densa,
cavendres, un nou Cure d'Estudis
Económica a caneo de Manuel Sanchao Santo. Cooperara a aquesta tanda
ciansenyaments també el pena Goneal de Reparas. Aquest nou can sera
donat al local social, Avinguda Portal
de l'Angel, 40, primer, segona. Per
tota dasse d'inforrnacion.s i matricula.
ni Secretariat, de set a nou de la
vetlia.
— Es convoca tots els aflliata de
la comarca d'Osona a la Reunió General que tindra lloc el din 10, a les
deu del mata a l'estatge social, per
tal de tractar dels assumptes segtients : 1. Reviste de carnets. 2. Es.
tat de comptes. 3. Projecte 1931. 4.
Precs i preguntes. Es posa a coneixement de tots els afillats que tot carnet que no estigui al corrent de cotització sera considerat ata.
— Els companys que s'ea:unten
hauran de presentar-se el proper diIluns, cita 11, a les guatee de la tarda
a l'estatge social de la F. E. T. E. de
la comarca d'Ozona, per tal dessen dcstinats al lloc on han d'actuar com a
mestres nomenats pel C. E. N. U. Adela Alerson Bailes, Maria Lluisa Alienten , Anna Andrea Vienesa, Celia Artiga Espluga, Pilar Benet Font, Elena
Tocona 1 Vericat„ Amante Ferrer. Car.
lé, Constantt Hernandez González, Isabel López Morales, Martí Estivill Viceno, Maria Martí Ortiz, Serafins
Martínez Mena. Carrne Modoleil, Rafela Montero Valdovinos, Etnia Pascual Robert, Lluisa Pérez Pol, Erancese Pinyol Vila. Montserrat Rodee
Torró, Maria Sans Teixidor, Ramos
Vidal Pida i Anna Vinuesa Ruiz. La
no presentada es considerara cono ura
/enancas al càrrec.

VENDA 1 CANVI DE MOKLES,
PIANOS, RADIOS, CAIXES DE I
CABALS. MAQUINES D'ES. Donatius
CRIURE 1 DE COSIR, MALEYietiTES, DISCOS. ETC,
MILIS CATALANES, número 414
feixisme
TOT D'OCAS 10
Els domas rebelo nns al 5 del corTelefon 30122
real a la COnsellerla de Defensa Puro
a.,...,—.1111110n01MOMe..•n.nn•nn•••nn••n• a 8.117.93993 pessP4C3.

TOTS
UN PAR DE GITANOS,

ENSENYAMENT

MARTINENC

SU VIDA PRIVADA. per
Kay Francia.
Agallas heroicas. La novia de la suerte.

tä arrulnat 1 s'hi casa malgrat tot
perquè se n'ha enamorat. Per la seva
banda, el noi, que tambe preteras:
l'amor als Otees, renuncia al dot
d'una rica hereva que li anava al
darrera desesperadament.
Davant un menyspreu del canee
portat a aquest extrem, ja ens permetreu de somriure. Pecó aquest
convencionalisme no te cap Importancia Parqué el film es un d'aquella
deliciosos passatemps amarat d'humor 1 de rentaste. La interpretarla —
Carate Lombard i Fred Mac MurCarate
ray — As excellent; el diales. enlluernador; la narrada, un agradable
"abate!" d'incidents tenle, re/manee, dominad I de vegades dramatice. L'obra as elote arab una dol.
la 'patead d'aquella moralitat, que
malta Celen indispensable, 1 e lle llei
as una tendra satisfacció suplementaria.
Al Colase= regula actuant amb
galt una molt notable orquestra,

LES
lada magistralment pel mestre Cota
el qual, ultra gran director, es un
mimic extraordinarl, que seta comentar amb gest precio j subtllissim les
frases musicals.
TRAILER

PROGRAMES D'AVUI
Funden. per • aval: Tarda, a les El
nn, a les 948. - Ele del 9 e 10, s IN
one 4 e1 watt, Intimes funclore gratuitos
50511 ele testes de Barcelona

TE ATRES
— Tarda 1 nit: "La leslOnana"
BARCELONA.—Tarda 1 ata "El Almt,
ranle Centollo".
Tarda 1 ala 'Las novlas".
ESPANYOL. — Tarda: "Llame verse".
N;l -En Mariano de la 0 - .
NOVETATS. — Tarde: - xantina". Sil:
"Lo del manojo de rasos",
NOV. — Tarda 1 oil. "Boris dlukalla".
OLYMPIA. — Tarda I alt: "llego".
PRINCIPAL PALACIL — Tarda. "Don Gil
lo nn 1,511". Nlt "LA leSenda del beso"
POLIORAMA. — Tarda 1 nia Estrena de
"Esclavitud".
ROMEA. — Tarda 1 nui "Marlts peCedOre.
TIVOLI. — Tarde: •'Carallerla Recalcarla**
COMIC. —

1 -I Pagiiscci".

VICTORIA. — Tarda: "tenues". Nit.
La del msnoie de meso".

SALÓ INTERNACIONAL
CASA LLIBRE
Companyia Soclantrada de Varietat.
Ceda dla dea re lee 6 de la tard• eles
a la 1 da la nIt. Baile 1 Reacciona

VARIETATS
TIVOLI —

Seleete programa de va-

rtetats 1 Por-emana Demoras Jau.
CINC BARCELONES. — Tarda 1 ala se.
tecle programa Oe varetea 1 l'orques t ra ransamma.

CIN EM ES
NONEMIA. — Haba una vez coa
vivamos boya cómics Dullna.
CORTS. — La familia lo desea. Churlo al
rioto. La llamada de la selva. Cerdea.
DIANA. — ras una. Campaneros de re.
je (en mama Le lima del avIdn.
••nn••nfyytwirmigibyfigm.a

FARRÉ PIJUAN
Metes evedaluta

PILL URINAR1111- 125LPICTIII 11[XVAI,11
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El dia al: Jitjats

OEHERALITAT

Presidència
de la

L'actuació dels Tribunals
Populars

DECRETS APROVATS EN
LA REUNIO DEL CONSELL
D'ABANS-D'AHIR

República

Mar el President de la República va
rebre en audiencia el ministre alinee
cartera senyor Jaume Alguader, el senyor Pérez Urna, diputat a Corts, 1 el
senyor Caaanelles, ex-sota-secretan de
Treball.

ORDRE PUBLIC
Fotrangers que serian erpulasto.—Ra r .
estat detinguts conduïts a le. Rontera per a ésser expulsara del territori
nacional, ele súbdita estrangers Marc,e1
Deparen, Jass GlIbert, René Chevalier,
Franeols Merlo, Albert Cout6, Giovane
ni Viera!, Benvalet, Hans Wuhler 1
Alexandre Louke.
Detinguts per desafecció al resina -Haza ingressat als calaboasos de la Com'asarla general, per desafecció al regim, Grimaldi Antoine, Anemia Soler
1 flaquee Josep Alvareda Capestany,
Salvador Soler 1 Estrada 1 Galete, Reborde 1 Ferrer.
Manifestaelons del comiesen als perlodletes. — El comiesen general d'Ordre Pdblic, en rebre ahir al vespre
els periodistes els manifesté que la
Junta de Seguretat celebrarla reunió
ordinärta en el cure de la matena nt.
Va afegir que en vista d'algunes qualoca rebudes hacia donat ordres perqué els menta de ponen, quan siguin
cridats a alguna domicilia per a coroprovee si les patrulles que van a fer

Al Tribunal Popular número 2 es
de reraguarda
Serveis unan,
velé ahlr una causa contra Bru Duran, acusat d'haver proferit !rases
TOMBOLA A PROFIT DELS
INFANTS REFUGIATS
contra el regirla en una barberia de la
barriada de Santa.
Són multa 1 valuosos ele objectes
El processat ho negil 1 va dir que que ja porta recollits la comissió or• EL RESSO DE LA NOSTRA
C BOQUERIQ 1
es tractava d'una venjança per haver granitzadora d'aquesta tómbola, ocre
canviat de barberla.
amb tot 1 ésser molts, ens en calen LLUITA A LA FRONTERA
La pena solncitada pel fiscal fou molts més, 1 connern que essent per
de dues mil pessetes, que confirme a la finalitat a qué eón destlnats
ALEMANYA
el Tribunal.
els cabete que en ella es recaptin, no
El company Lleii Dalty, delegat a
* Davant del Tribunal Popular escatimareu el vostre ajut.
número 3 comparegué el tinent de
Tu, dona o home antifeixista que Parle del Comissariat de Propaganda
8
DEMA, DIVENDRES,
carrabiners Josep Gallego Estere. Es- rentó Ilegeixes, penen per un moment de la Generalitat de Cataluusa, ha
tant al front de Madrid Iluitant con- en el dolor que et causarle haver estat recentment a la frontera aletra els facciosos es rebé una ordre d'enviar els teus fills a lenes fora- morra, on darán dele obrera reunits
parqué fos deniegue per haver per- nes. encara que amigues 1 germanes. del Gran Durat del Luxemburg 1 dele
alemanys contraria a Hitler
tanyut a "Falan ge Espetada".
per a poder sostreure'ls de la cruel
El processat nega que hagués per- barbärie dele que estan convertint ha fet nota crida a la solldaritat (lel
proletnriar alemany per tal que
tanyut a la dita organització, 1 atta- Esperma en un munt de nenes.
bul a enveges del servel el fet, posat
Abre persa alo nostres germana de fin a l'interior d'Alemanya a fi
que tota la seva vida ha estat repu- Madrid 1 d'altres indrets d'Iberia; resseguir el trlomf en defensa de la escorcolls estan clevularnent autAritanes comportessin amb la deguda
blIcä I fidel al regim.
tens, dones. el deure d'ajudar-les, nutra que costé el noble espanyol des,
Comparegueren diversos testimonis fent que l'estada entre nosaltres de's contra les forces de la Reichswehr. correcció que el públic es mereix.
que
está disposat a sancionar els que
que asseguraren que era un reaccio- seus fillets tingui el máximum d'esEl din 4 d'uniese mes, davant d'un
nan 1 element de elides. En canee calf punible 1 lec% menys dolorosa nortabriMi peltre en el miel hi hacia no ho facin ate!.
diversos avíadors deis que nutren a Ilur sepreació.
represe-Madona de lotee les orearaFuncionad de pollea en viatge de
Madrid 1 que conspiraren l'any 1930
A tal fi esperem els vostres dona- anclen!' ¿ameres I tendiente del Gran serve1s. — Ahir l'inspector general
contra la monarquía &aseguraren que tius tots els dies feiners, de les cinc Duna 1 estrangeres, el company Dalty d'Ordre Públic es va traalladar a TarUS OFERIM L'OPORTUel processat havia consperat amb ells. a les e utt, de la tarde. a les entines feu una expendió de la veritable si- ragona per tal de realitzar diverses
El fiscal vellida del Tribunal que d'aquesta Comissió, Corto Catalanes, tuarle espanyola, 1 donä les raons per Investigaclons relacionades amb l'ordre
condemnes a mort, 1 el defenscr nernero 389, principal.
lea gimas el proletariat espnnyol de- públle. Segons es va manifestar als
NITAT DE COMPRAR el
el modu de la visita °leed:e
demane l'absolució.
Companys 1 companyes: no obli- mana eje a les organitzacions obre. periodistas.
El Tribunal acorde. Ter una infor des' ele nens refugiats.
tot el món a fi de poder con- a rorganitzadó de les patrulles de
Ten
control
a
les
comarques tarragoARTICLES D'ALTA mació supletòria 1 dictar sentencia
tinuar la llitlte i afufar definitivanines.
ment el feixisme.
ami al matí.
Elements dretietes que Ingressen als
Darant de la pereció bellIgerant que
* En aqueat mateix Tribunal es
NOVETAT A
Hitler ha pres en el conflicte espa- ealabosaos de la Comissaria. — Per
velé una causa centra Climent Rolg
ELS CONTRACTES
nyol, va adrecanse especialment ele considerar-seis enemles del regim, han
Roig 1 Felip Targa Mera, acusats de
obrera alernanys 1 als que, trobant - n e ingressat als calabossos de la Comasdende feixista.
DE CONREU
El primer era de la guärdla nacioalgunes metres de la frontera, po- sana els següents individua: Talante
Text del decret aprovat en el Con- nen informar el proletariat eselavit- Sales Clavete Joan Gill Heredia, Esnal republicana, 1 vengué de Madrid.
Freqüentava la casa de l'altre peo- sell del dia 5 de gener:
zat d'Alemauya de la enunció del teve Bou Luchar, Tosen Bertran MarVista la urgent necessitat de pre- noten° problema, 1 ele econsellä pie ques, Josep Albacete Gamada, Adriä
cesase acusat de feixista.
En vista que els testinones de cer- cisar els actuals drets 1 obligacions es revoltessin contra el despotteme de Pérez Martín, Adolf Fernández Novel,
el
fiscal
retirä
dels
conreadors de la terra, derivats Hitler, sabotejant la tramesa d'homes Francesc García Campomanee, Josep
comparegueren,
rec no
de la bancarrota pel crim dels gene- UNA CONFERENCIA DE JOAN l'acusac16,
i foren absolts els dos pro- del nou estat de coses creat per l'almaterial de guerra cap a la Penín- Arias Arias, Jacb García Nieto, Josep
rals feixistes.
P. FABREGUES
Garcia Nieto, Enric Fäbregues Soler,
eament
popular contra la rebellió sula Ibérica.
cesan.
Catalans! Espanyols tots! Cada mermilitar.
Anuncié també que raixafament del Pau Esmeres Alegre, Elena Valiesen
caderia que adquirm a l'estranger posa
Victoria, Javier Perxes Dan, Manuel
A
proposta
del
conseller
d'AgriculAl
Tribunal
Popular
Especial
riostra
serà
la
rictba
casa
felxisme
en perill la vida de meten de cornisa- "EL PROBLEMA DE LA MOtura i d'acord amb ei Consell, de- ria del proletariat internacional con- Moral Sanclemente, Modest Moral
Sanclement, Emili Febregues Ros, Jotests. Poseu els vostres interessos perHa
acabat
la
vista
de
la
causa
cocreto:
tra
aquest
felatsme
internacional,
1,
DAVANT EL MOVI- metiendo aban.s-d'ahir al Tribunal Article primer. — Sen considerats
Casanoves Fach, Pere Clurells Arsonals als entere:esos de la República NEDA
per tant. el deallinramept de totes les sep
gentan 1 Llufs Aneto Gallito.
1 de la Generalitat. Aminoreu el vosPopular
Especial
centra
els
militars
contractes
de
conreu
que
els
nula
tots
que
pateixen
sota
el
obreres
MENT
REVOLUCIONARI"
1
renuncieu
als
avantatdetinguts
a
la
Divia15
amb
motiu
dels
tre egoisme,
estaven en vigencia e. Catalunya el jou Mabita.
ges immediats que pot portar-nos
Davant els micròfons barcelonins, successos facciosos del 19 de juliol.
día 19 de juliol riel 1936. Son comEl parlament del company Dalty
A les onze del mate declare un tes- presos sota aquesta denominad() eta foto acollit amb una frenetica oeacie
l'adquisició d'un producte fora d'Es- va pronunciar una interessant cenfepanya 1 de Catalunya pels beneficis renda sobre el terna indicat el vocal timoni, el capita Carreras, germä del de rabaesa mona, terratge, parceria, i interromput diverses regadas pels
Ales.
Sanitat i Assistencia Social i Justi- mes llunyans, però segurs, que ha de conseller de Finances del Consell d'E- processat del maten cognom, el qual masoveria, arrendament 1 en gene- canta de La Internadopal.
cia. — Decret regulant la pràctica de portar-nos la victòria i amb aquesta conomia de Catalunya, Joan P. Fàbre- assegurà que el seu germä era lleial ral tras els actes 1 contractes per
Aquest vete ha predi/a a tot el
la interrupció artificial de l'embares. la prosperitat i la grandesa del nos- gues.
cene ell, que eslava lluitant al front, mitjä dels guate era cedit onerosa- nacen rlel Luxemburg una formidable
Serveis püblics. — Decret creant la
Digué que de tornada a Catalunya, 1 que no comprenia com harta pogut ment l'aprofitament d'una 1 Inca mimad& Prora e d'aixii es el fet d'haContestó Assessora dels Serreta d'Ai- tre país.
ha trobat el país abocat a un proble- essec ni tan sola processat.
tempre que l'explotad() fos de na- %case expedit una enorme qhnutitat
PRESIDENCIA
gua. Ltum i Força.
ma de gran volum com Os el probleEl fiscal presentä les seres conclu- turalesa agrícola.
de telegrames d'adheabi al noble es.
Proveiments . — Decret establint la
ma
monetari,
que
a
Espanya
no
es
Carta
de
ccmiat
del
eomandant
del
sions
definitives
en
el
sentit
de
conAnide segon. — En tant que la penyol, al quin &ha premia ajudar
existències
declaració jurada de les
"Méndez Menea". — El comandant del una cosa ¿esencial del moment sine
l'existència de dos delictes: Generalitat de Catalunya no legisle per Pata els rnitjans en la Iluita que
blat 1 de ferina panificable a Cata- "Méndez Núñez" i cap de la flota que un problema que te rels profundes. siderar
un de rebellió, amb comandament de dennitivament sobre la materia, ala !mate.
esteva destacada a Barcelona, ha din- Recorda que el mes d'abril darrer,
torces, en el qual estan compresos els conreadors que actualenent es troben
Després d'harease celebrat lacte
gít al President una carta en la qual, celebrar-se a Barcelona el Congrés processats en retente Jiménez Are- en tis de les terres releen obligan al eme entrene d'e s mentar fou creat
en acomiadar-se de la nostra ciutat, Monetari Espanyol, s'aprovaren unce nas, Manuel Moteó 1 Adalbert Sanie- pagament de la contribució territo- Comissarlat de Propaganda a la fronexpressa la simpatia 1 l'entusiasme d'a- conclusions que fins fa poc haurlen II& 1 un altre d'aux111 a la rebellló, del rial i nitres tribute o taxes de l'Ee- tera alerminva, el qual tIndre cura
(melles dotacions, en els termes se- Pogut acceptar-se integre-mere lid- qual són culpables els tres processats tat. Generalitat o Municipi que gra- d'infnrener tote ele companys alehuc des del punt de vista de la Reas- ex-comandants Lázaro i García Re- ra yen aquelles terres el dia 19 de ju_ manes sobre la rentable sitnació
güents:
"Nuestro sentimiento al ausentamos lució.
bollo 1 ex-tinent Carreres.
liol del 1936, sense que atetó els re- d'Espnnya 1 el desenvolupament de la
Aldarulls en una "cae". — Al carrer
es mayor por la gran compenetración
Les defen.ses sostingueren la inflo- presente un augment dels aren que
Digué que cal no oblidar que la coBou de Sant Pere, mentre esteren
que ha habido entre los organismos tització monetterla d'un pites en el mer- cenen de Ilurs patrocinan i demana- sobre elles poguessin tenir en aque- g uita en el nostre territori.
formades
unes "cues" per a l'adqutNOTA DE LA
y Personas de la Generalidad con nos- cat internacional no depèn exclust- ren l'absolució. La sentencia no co lla date.
sien de pa, una dona velna d'aquest
DE PROVEIMENTS
otros; por nuestra parte creemos ha- vament de la garantia que la terma- farta pública fina avui,
Anide tercer. — Mentre no s'autocarrer. anomenada Soledad del Valle,
ber sabido compaginar escrupulosamen- lacto flducieria tingui a conseqüenMITING DE LA C. N. T.
raei d'una manera erpresse pel Gova agafar una galleda d'aigua 1 Ufla
las obligaciones que nos competen cia de les reseca or en moneda o
LA VISTA PER L'ASSASSINAT
escombra 1 va començar a mullar toCatalans! Espanyols tots! te
vern de la Generalitat, cap autoritat
como fuerzas navales comunes a to- bé en barres, sine) que depen de l'esPRICE
AL
GRAN
DE BERGA SE CELEBRAR.%
tes les dones que hl hacia a la "cua".
ni organisme no esté autoritzat a
dos los pueblos de la Península leales tat de les finances. Explicé detalladase
celebrä
al
Gran
vespre
Amb aquest motiu es va formar un
remares
al
percebre
deis
conreadors
cap
quanDISSABTE
régimen legal de España y nuestro ment quin és restat de les !Manees
Hem de renunciar servir-nos al
fu
aldarull 1 fou detinguda la causara
titat, en metällic o en frene, en con- Frico un míting de la C. N. T.
cariño y simpatía por el pueblo cata- espanyoles en aquest moment. quin
al sale darles de cepte d'arrendament per l'apronta- parlaren Joan G. Domenech, Francos,. de l'avalot, la qual va passar a dzdissabte
vinent,
El
de
les
d'or
i
de les reserves
lán.
és l'equilibri entre els cobraments 1 la presó enlutar. tindré lloc la vista ment de les terres o en concepte de Isgleas. Gaston Local i Manuel Pérez. posició de la Policía.
Hablo en plural, mi querido Presidespeses estatals, quina ea l'ex- de la causa seguida contra els sis proDomenech, que fou el primer que
divises si no volem precipitar dente, pues estoy seguro de expresar les
Auto robat. — Al Cariar de Bague.
pressió quantitativa dels pressupostoe Cesan per l'assassinat de Nin, esde- recàrrec o augment sobre els tributs
Ses de la paraula, es referí al pe:111 a Conrat Sastre, 11 Van prendre l'auto
el
sentir de las dotaciones de los bar- i quina es, en definitiva, la seva si- vingut a Berga. Actuará el Tribunal que les terres tenien feces en la re- feu
país.
Sula ruina del nostre
internacional
que
es
projectava
sobre
ferida
data
del
19
de
Jullol
del
1936.
de
la sera propietat, número 33.583.
cos que han estado a mis órdenes en
financera exacta, 1 afirme que Popular número 4.
Article quart. — Queden derogades Espanya. Va dir que els hornes de la
peditem els nostres interessos Barcelona, y, en los aspectos dicha" tuació
el desequilibri de les finanees este
C.
N.
T.
estaven
disposats
a
defensar
toles
les
disposlelone
anteriors
que
ruego se haga saber al pueblo catalán
Falsifieadons de pamaports a diecial país a una política moneel pais i la revoluct6 fine al darrer exals de la República i de la Leo sentimientos de las fuerzas nava- portant
taria perillosa, sota el punt de vis- siete dele Tribunale. — Ahir foren po- s'oponin al present decret.
trem.
Barcelona, 1 de gener del 1937.
de la Flota Republicana que han ta astrietament ortcdox. pulo que ex- san a disposició del Jutjat dc GabiGeneralitat, que són els de la les
Isgleas historie eis ten de la renoROIG
El conseller primer.. J. Terradellee. lució.
estado destacadas aqui.
premudes les possibilitats tributarles dia 1 després a la del Tribunal PopuVa dir que els homes de la le
Josep
CalEl
conseller
d'Agricultura,
Personalmente expreso mi respetuoso I exhaurit l'instrument del crèdit, el lar. el cònsol de Nicaragua 1 altres
guerra
El
Comité
del ellamede
tota
T.
havien
fet
sacrificis
Convocatória.
—
te.
vet.
cariño de siempre y el ferviente deseo
acusats de falsificar passaports.
públic no te mes que un cami:
na per tal de no trencar el front ap- tricte quart convoca tots els Cometes
A Melg a que s'allarga aquesta llue- de que este año que empieza nee trai- Poder
inflació monetaria amb totes lee
Agresaor a disposiel6 del Tribunstniel:cesta. Afegi que era neceasen que de grup que ei componen per a una
ta feroç que ens ha estat imposada ga la victoria definitiva."
seves conseqüències. Parla deis efee- Ha estat detingut per la noticia 1 patothom es fes ceirec d'ante Es referí reunió que se celebrará aquest vespre,
reís generals traidora i el fehrieme
El President, treballa. — El President tes d'al/tiesta inflaeió monetaria que se a disposició del Tribunal Popular
als que rolen pesar pugnes entre els a dos quarts de deu, al local del cuestranger, augmenten les necessitats
SALO INTERNACIONAL
a l'Estat els dinero neeemarie Joaquim Garcia Tirado, euposat autor
treballadors. Va dir que eren
ren de Pablo Iglesias, 21.
Ce la guerra. Per a satisfer-les el de Catalunya no nbandonä, durant tot reporta
la Te moreria per tal de cobrir el de lee lesiona a lee dones que feiert
Acabä fent una celda a la clase
Consell de la Generalitat ha de comp- el metí dahin, el seu desnata de la a
CASA LLIBRE
dels pressupostos i, al maten una maralestació per protestar de la
mitjana per a incorporar-se als rentar amb l'asistencia desinteressada i Residencia, on treballä en afers que déficit
temps, glena lloc a una disminució manca de pa.
gles del proletariat.
Cornpanyla »oleteada de Varletatt.
el concurs lleial de les mames prole- depenen del seu cáncer. Al mlgdia Mea del valer intrheec
dels empréstito
die als periodistes. per mitjä del seu
Gaston Leval parlé de les seclailt- MODIFICACIONS A L'HORARI
tarjes, del petit comerç 1 el petit es- secretan,
(»eludiera Casa L'Une I Napoleon'e
deutes necionels produint torta resenyor
Piquet,
que
no
els
eacions d'indústries 1 es declare par- DELS TRENS DE M. S. A.
talvi, bloc formidable dentere.ssos i de
ducci6
de
la
renda
parasitària.
Band.
AnImadora
d'Orqueste'
Oardy.
no
tenia
cap
noticia
per
tidas.'
de la socialltzadó integral. No
voluntan, en el qual es recolza el Go- rebela perquè
Els Ferrocarrols de M. S. A. , per
Perla seguidament que el ferment BADRINAS Mobles
Cada Colmena canal de programa.
comunicar-los.
anar-hl — afegl — es fer tralció a la
vern de la República.
convenlencies del servei imposades per
revolucionan
ha
creat
un
estat
d'hirevolució.
El brutal assalt al Poder del feiVisites. — S. E. el President de la perestesia que causa un collapse pe- DIAGONAL, 460 - TELEFON 73963
les limitacions deis presents momento,
Manuel
Pérez,
que
parla
en
nom
de
alome indígena, en collaboració amb Generalitat ha rebut en audiencia el rnees a les entitats productores de tot
la F. A. I.. areplich ractuaeió salvatge des d'avui, Moles. dia 7, introduelselt.
el leixisme Internacional, ens ha pri- censol general de Bélgica 1 la senyo- el pare. i la febre de la guerra condels Italiana a Mallorca, on va pasear les següents modificadores:
vat d'importants fonts d'ingressos. reta Marta Wilmann, filla del presi- res perillosament aquest espera. 1 Mquatre mesos, fine que va aconseguir
VARIA
L'Espanya autentica 1 republicana és dent de la Cambra belga. acompanya- etan que cal reaccionar räpidament
LINIA DE MATARO
fugir.
are trabutearia comercialment de res- da de la senyoreta Nelken.
El tren que sortia a lee 8.15 amb
contra aquest ferment morb6a engena disposició del
El president va cloure lacte resuHan
estat
posees
dii el rectele públie del rimó
cees
/ranger, al qual l'Estat ha de recórrer
— Una comissió de la Comarcal drant una noca mistiea del treball que Tribunal Popular Alfons López 1 Ma- credunt
ahlr, dia 6 de sesee. al Pastel- mint els parlamenta. Exposa les con- destinació Empalme sortirä a las 8.
de 1 'Esquerra Republicana del Baix sera rúnica fórmula per a crear !lEl tren que tenia la sortida a les
Per a adquirir els pertrets militars
ee de la Pau, 7, lelerda 14375, sortiren clusions en les queda s'advoea per la
a
de
pertänyer
na
Marengo,
acusats
les vitualles amb les quals l'Exereit Ebre ha visitat el President de atiese positiva amb la qual es podre partits enemics de l'actual regim.
prenuats eis números sgtlenis de totes unitat del proletariat enfront del tele 12.15 serie expedit aalament, fina a MaPopular privarä que es faci la negra la Generalitat per tal de felicitar-lo atendre totes lee necemitate de la
les Aries: Amb OS pesseics. el 65, I adlb xlsme per guanyar la guerra al front taró en Ihre d'Empalme.
Han
passat
al
Tribunal
Popular
*
3 pemeies, ele 1U 264, 364, 164, 5GI, 1 la revolució a la reraguarda 1 contraicle dels generals que han venut la pel discurs que pronuncia al palau de g uerra 1 de la Revoluctó. La guerra número
El tren que sorda a les 20.05 amb des1 lee diligencies instruïdes
nostra independencia. I aquests per- Belles Arto.
como= es:Menees da minores de pes- amb motiu del fet ocorregut al carrer 654, 761, set I 964.
vertir els actuals sindicato d'indústria ti/lactó a Arenys sortiré a les 19.50.
trets i aquestes vitualles s'han de paQueden suprimits els trens que sori la reo/intuid de l'Estat cen- de lea Corta Catalanes, cantonada a
El Slndleat tele ile Periodistes de la per a resoldre els problemes de l'ecoCONSELLERIA DE DEFENSA setes
gar en o: o bé en divises.
tral es galrebé p ulla, car ele impon- Sardenya.
C 11. T. ha reten dele companye del Sin- notnla 1 del treball. Els oradora !oren tien a les 7.35, 10.30 1 12.45 amb desPequen, dones, de Ileugeresa els qui
tinad()
al Masnou, Premiä 1 Mataró,
ae Protesslons Liberals de valen- aplaudite.
Estadistica. — Avue dia 7, a dos tos de contribucions territorial!, inSegons les declaracions dels denun- dical
reclamen que l'Estat mobilitzt les se- quarts de nou del vespre, será radlat dustrials. directes, duanes 1 els Mrespectivament; i els que arribaven a
cia una magnifica sino, que sera enviada
ves reserves or per a proveir les du- per l'emissora de la Generalitat de Ca- a reases de dete e minats monorolis tri- cíants, una manifestació de dones que, a la fu g a so Bonaventura Durrutt.
les 9.09. 11.50, 20.54 1 22.35 provinents
tala, i pequen d'inconsciència els par- talunya el primer deis parlaments que llen. no mudent cap mes cand que el amb una pancarta allusiva a la falta
de Montgat, Premia, alasnou i EmRema, al larval del Rail Il del P. O. Al-HR AL MATI FOU ENTER- palme.
ticulars que, aliene a les exigencias s'anunciaran sobre "Creació i tasca del de la inflada. En el cm ronceen de de pa, es dirigia a la Generalitat, en
u. C.. Erancesc Layret, lut. se celebrara
rigoroses da la guerra, recorren al Servei d'Estadistica i Tdentitat de la Catalunva, el nostre pele no té re- arribar al carrer de Sardenya, can- un
millas, en el qua! parlaran Pece Cases,
LINIA DE GRANOLLERS
RAT JULI VALLMITJANA
tonel de la Generalitat 1 al Govern Conselleria de Defensa", a càrrec del s erves monetäries, perb no sabérem tonada a Corte Catalanes, procedent Antas!
Cebara, Romeo Prats 1 Angel EsEl tren que arriba a les 7.41 acopede la República amb la pretensió que secretan del dit Servel, company /Oled re /melonar a temas per e establir un de la barriada del l'Otee es velé sor- (MI/.
Ahir al mati va tenir lloc l'enteren- dirà des de Girona, d'on sortiré a
s istema monetice nropi davant la in- presa per un auto. Els que l'ocupaven
seis faciliti divises per a pagar les Puig V1triä.
ment de Juli Vallmitjana. Constitut les 5.08.
feren alguna aspan a l'aire, es/ que
com p reneló del Poder central. emb
seres compres raes enllà de les nosESTEM EN EPOQUES DE CAR- una Imponent manifestada de dol, a la
El tren que arriba a les 8.40 s'exmiel enea haurfem evitat soneetem al- motivé la dissolució de la manifesta- VIS BRUSCOS DE TEMPERATURA qual se sumaren representacions de
tres fronteres.
e uacione Men ee de confeteinnesint 1 c16. En aquest moment l'auto evolu- que eón causa de molts trastorne ca- tots els medie intellectuaLs, populars 1 pedirá des de Granollers en Ilec de 01L'Estat 1 la Generalltat no poden,
"4n/ 1 nep ta Ca l-p luma, riere). —afir- cioné sobre les dones 1 causä ternes
nona.
Per cap concepte, desprendre's de les
1 renmätico-nerviosos que eón personalitata oficiala 1 una gran genEl tren que te la sortida a les 18.10
m e l'orader—. te una resuma Mes- a Francesca Benito, Enterneció Fi- tarrals
seres reserves: l'or es la garantia del Ahir arribà
tada. desitjosa de retre a l'illustre fi- s'expedin solament film a Granollers
-ent able: el Veteen p rcednetin, 1 mi cap gueredo, Maria Villa i Teresa Pérez, fäeilment previsibles 1 guantees amb ne
valor del nostre paper moneda; l'or
el
cierren
testirnonlatge
de
la
aova
CEREBRINO
MANDRI.
en
lloc d'Empalme.
ordenar-lo 1 tothom s'edema de l'hora totes elles de pronòstic
Os indispensable per a defensar el
Estant prop d'aquest bou emir, po- admiració. El President de la Gene*realce trae t'isba. el nOSITe P aís ne Joan Casanelles -be%
entre crèdit ec,enbmic a l'exterior.
LINIA DE SARAGOSSA
ralitat
delegä
al
senyor
lean
Darniä
deu
prestar
tota
la
vostra
Menda
a
Per
la
presidencia
de
l'Audièn*
refer-oc 1 eq uilibrio* la seca poDe la seva prudent adenínistracI6,
la seva representació en l'enterSe suprimen el tren que sortia a les
Ahir arribe a la nostra clutat l'ex- n te-lea rnonet e ne que durant aquesta cia, y d'acord amb el Comete dem- les actIvitats i negocie, perque entre- Ibarra
quasi avara, dependrä que la recons- sots-secretan
8.48 amb dretinació a Sant VIcene
de Trena Joan Casanee "inc mames de Revolueió rus ha exim- picada de la Justicia, s'ha ordenat que na el sistema nervies, el maten el rament.
trucció del país, en acabar-se la guer- Iles, que ha estat
el nostre condal als ames mes eral& Els carruatges directes a
Reiterem
maseuli que el femeni. Es el defensor
presoner
dels
facciotete
els
Jutjats
d'aquesta
Audiencia
*le
ear
han
maneat
la
iniciativa
1
ra, es realaze amb el minan= de sos durant cinc mesos.
familtars 1 al seu fill ponle, company Valencia u Alacant que portara aquest
l'esperit creedor.
faein el senel de guàrdia, 1 que les de la pau de casa vostrn, verme en 1 arree notare, Emití Sagibarba.
sacrifici.
tren seran acoblats al que surt a lea
Joan Casanelles va sortir de Barcediligencies valen al Deganat, on es suprimeix tot el dolor.
Les mesures adoptades per les au- lona
548
el 18 de jullol en l'exprés de MaFórmula
frult
de
resten'
de
diverfarä el repartiment en set Jutjats, Ja
toritats de la República 1 la Genera- drid, 1 com a sots-secretari de Treball
El tren que arriba a les 13.36 1 el que
que els altres estan encarregats de la ses mencione de tutees I darmeCONSIGNES DE LES OFICINES
litat de Catalun y a, amb objecte
la s'enlata a les 15.58 circularan sodel Ministeri que prealdla Casares Quiliquidad() deis afers de l'Oficina Ta- ceutics, preparat per Franceec 31/al- ELS PREUS DE LES MON- té
Posar traves a l'emigrad() de divises, roga anava a la capital de la Repúlament
entre Barcelona t Vtlanova, en
PROPAGANDA C. 15. 2.-F. A.
dea metge 1 quintle farmactutic.
Mes.
hen de reconèixer que el patriotisme blica acompanyat del capita d'anillelloc
de Barcelona 1 Sant Vicene.
Procuren tedir sempre a ma CURELLET
LA
GETES
I
del poble lee ha acatades.
Be
suprimeix
el tren que arriban)
Serveis
cor* El president dels
da 1 ex-director general de Seguretat,
BRIN° MANDRI; es útil sempre.
QUAN FALTA EL NECES- recclonals
Paré encara queden molts espanyols Arturo Menéndez.
L'Alcaldla de Barcelona, a proposta a les 10.41 provinent de Vllanora 1 el
de Catalunya, Angel Es- Mal no perjudica.
de
la
Comissie
Municipal
de
Proveique per imprudencia desconeguda o
que
sorna
a
les
19.18
amb deatinadó a
tivill, en representació del P. S. U. C.,
Tote dos foren detinguts en arribar
SARI CAL SUPRIMIR
per un egoisme cec atresoren valors a Saragossa
Des d'ahlr, el nostre collega "Las No- menta, ha fixat els següents preus de la premia meterle.
I els vocals del dlt comité Sebastiä
traslladata a calataYud,
estrangers 1 els utilltzen per a metis- on al cap de1pocs
als
articles
que
a
ticias"
tan
venda
al
detall
per
estat
convertit
en
°roan
oficial
Nicolau, de la C. N. T., 1 Rodriguez de la ti G. T. En primer
Mes l'ex-general
EL SUPERFLU
LIMA DE TARRAGONA
l Ion del inlmero continuada, s'esmenten:
te, ne.ceesitats Individuals.
Huertas, per la U. G. T., arribaren a
Cabanellm els tunca al fort de San
una neta del Seeretoritt de CetaSe suprImeieen els trens que arriMonada paretana, a 220 pessetes el
Quan la disjuntiva que se'ns plan- Bartolome, a la plata de Pamplona,
Drenares Mune quanta dies de calma, Barcelona de Ilur viatge d'inspeceló publica
lema de l'esmentada slrolleal, acceptant quilo.
baren a le 1.43 1 21.31 provInents de
teja Os la de vencer o morir, ¡'interés on Menéndez fou afusellat el dic 10 les cues tornen a reprodulr-se en pro- a les presons de la comarca de Lei- l'oferlment que It feren. en aquell sentlt,
Monns
del I.lobregat.
pessetes
de
vaca,
a
0130
el
IILlet
general ha de sobreposar-se als Inte- d'agost.
porciona veritablernent alarmante.
da, on visitaren diversos establiments. el Consell d'empresa I els obrera de "Les Ire.
El tren que sortia a les 8.53 amb
ressos p articulars amb una frene tan
La raó principal és que falta la feJoan Casanelle.s ha aconseguit pasDemä sortiran cap a Figueres amb Noticias".
destinada a Tarragona sortiré a les
Llet de cabra, a 085 pessetes
gran que les masses proleteries, el ser la frontera, 1, des de Parla ella rina. .derb hi ha nitres raons dorare l'objecte de visitar aquell establement
8.19.
En l'amemblea g eneral ordlnärla rele• litre.
Metete eue el petit comerç 1 el neta traslladat a la noetra ciutat, on ahir secundad que agreugen artinclosament penitenciare
rl tren que té l'arribada a les 9.12
brada per la Joventut d'Avantruarda d'Ee•
eatelvl, han de renunciar a servir-se va complimentar el President de la el problema.
seré expedlt solement des de Mollas del
querrs
firobbliesan
Catalunya
de
ros
no
* S'ha disposat que el d1a 8 del menina la acallen! Junta: predi/cut, \lde les dinses si no voten precipitar Generalltat, el qual el felicite per la
La inquietud, la inseguretat, desperLInbreaat
en lloc de Sant Vicens.
corrent
comenci
l'actuad()
del
Tribula ruina del nostre pais, posat al catre sort que ha tingut.
eerle Vitriller; Miguel p esques, Manuel
ten els instints egolstes de la gent.
El tren que sortfa a les 12.38 amb
Moltes dones, davant la por de que- nal Provincial en vistes de causes per (-sena loen Voltee, llame Elral, ClIment
ISfflnMPos,
citen/mes
a Sant VIcene 1 Tarragona
delletes
comuna,
que
no
siguin
de
la
Cavaller I ¡osen Frigola.
darse sense pa per donar ale seus fine,
minina a lee 12.06.
es Mitren a una tasca veritablement juriediceió dels Tribunale Populars.
Se
suprimen
el tren que sortia a lea
DE
PUNT
El
Secretariat
de
Cultura
t Esports del
Hl ha que tensen inue
19. 5 9 emb destinactó a Molina del LloS. (1. C. convoca tots els ecos &dilata
1A PNET DE TREBALL pertorbadora.
pa amb dos quilos, al pot se n'empor• ASSENYALAMENTS PER A AVUI P
bregat.
de moteaba liberal (eliecIntOrs, Mestres,
ta a casa quatre o sis, encara que aixi)
rebufa/ente pintora, erquiterles meters,
El tren que sortia a les 1135 amb
AUDIENCIA TERRITORIAL
l'obligui a catar plantada durant hoLA CASA DELS
tenle s. ese.) a la reunas que llame lInc
dentinadó a Vilafranca sortirle, a lea
ASSEMBLEES PER A AVUI...
res 1 mes horas en diverses cuas El
A les set de te tarda, el sabe role
19.07.
Sala primera. — Incident: Mines de seul.
cel Casal celes Marx.
maten
pasativa
¿luan
escassejaven
tes
...i les 19, al Sindican d'Obrera Me- patatas.
APARELLS tallúrgics
Potassa de Súrla contra Sindicatura
U. G. T. (Diputache 277)
Tetes les horca de corneta 1 aeribada
de la fallida de Tornés Mallol Bosch
donara al CoEl dlurnenge \Orlen/
Per altre part, k sorprenent que Major quantia: Josefa Soler contra llas=
(me queden earneritades ea refereiren
la acecen conferencie del eicle arFOTOGRAFICS Amen/mea de la Secció de Fortedore. mentre
a l'estada de Frenes.
eaceaseja la ferina per fer e: Eultilia Planes. — Incident: Tomas ranIttel per les Ofleines de Preverme:1s
CONFERENCIA PER A &VOL
de la e et. T.•F. a. I Mere a retrete de
1111, Barcelona ea puguin consumir
contra el fiseel.
I JOIES
La Cooperativa d'Obrerrs Vaquera de a tota ele bars 1 cafés paatella, gale- Romagosa
Leval, al eltel dlelertste liebre "Fi
10, Enric Fontbernat, 10
Bala segona. — No t4 assenyala- naStOn
costra pregrarna de remas/Nena".
C atalunya, U, G. T., Diputació, 277, tea, eniadeltes 1 tota mena de lla- menta.
organitzat per a atan, a l'estat- Minachires Aquests elles paseata 6'ha,
D'OCASIO ha
! rg ARMES I ELS QUI
Dimane, ei aren Pelee. Oreen Use un
ge social, a dos quarta de deu de del el matelx moviment de toreen*
TRIBUNALS POPULAR!
orenflzat pel Cemlia reelonal
la nit, una conferencia a canea del coques de tota ela ama.
CARRER DE SANT PAU,
loventuts 1.11terierle a
Casa
fundada
en
1840
company
Miguel
Mutes,
el
qual
DOnca
Número
1.
—
Una
causa
per
feial no n'hi ha per al necessarl,
TEL, 11287 - PROP RAM/MES
renen?, Pa la Ruar,' Mestre. .tosrp Pilsedare sobre el tema "¿Que ša una que no n'hi hagi tampoc per al su- xlieme contra Pranceac Bengoechea Flan',
Fidel SilfO. Fellu Neri( Mellei i ain
BARCELONA
Cooperativa de producció 1 treball?"
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Finance.s. — Decret concedint
crecen extraordinari de 8.000.000 de
pessetes al Departament de Provermenta.
Decret cocennt un crèdit extraer dinar! de 2.303.29325 pessetes al Departament de Serveis Pública.
Decret concedint un credit extraordenas! de 75.000 pessetes per a despeses del Gasten de Montjulle.
Justicia. — Decret declaran /niel
tots els efectes el dia 5 de gener d'aquest any.
Decret modificant els Tribunals Populars 1 tipificant les sancione que
han d'aplicar.
Seguretat Interior. — Decret disposant la segregació del Municipi de
MonfOrnes del Valles del nucli anomenat "naval", a l'objecte d'esser
agregat al Muncipi de Vilanova ne
la Roca.
Decret autorttaant ci canvi de ama
dels Ajuntaments següents: Sant Andreu de la Barca, pel d'Aegües TOssf
de Llobregat; Sant Salvador de Viama, pel d'Hostalets de Capsacosta;
baut Pere Pescador, pel d'Empoza
Sant Adrià de Besers, pel de Pla de
Beses: Figols d'Organyä, pel de Figoes
del Segre; Sant Julia de Ramis, pel
de Costa Roja del Terri; San; detiene
de Frontoiä pel de Frontoiä de 'coca; Sant Llorenç Savall pel ee Pelan
del Valles; Santa Cecilia de Voltees:pel de Cecilia de Voltreg; Santa Fe
del Penedès pel de La Torre del Pe.
nedes; Sant Maten de Batees pel ce
Bages d'En Selves; Pedret 1 Maree.
pel de Mareä; Sant Daniel. pel ee
Vall de Galligans; Sane Fost
Campsentelles. pel (l'Alba de Valles;
Sant Pere Sallavinera, pel de Sallavelera d'Alinee Sant Fruitós de Eages, pel de Reidor de Bages, i Santa
Susagna, pel de Montagut de Mar.
Decret dictant normes perquè ele
Ajuntaments de Catalunya formulen
els seus pressupostos per a l'any 1937.
Agricultura. — Decret establint l'estructuració definitiva del Departament
d'Agricultura.
Decret declarare nuls tots els contraetes de conreu en vigencia a Catalunya abans del 1 de junte.
Decret nomenant director general
d'Agricultura el senyor Lluis Ardiaca
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A PUBLICITAT
La batalla per Madrid

'damunt de Madrid * En el sector de Sigüenza hem
gres Mantallona i Villaseca de Henares

Comunicats oficials d'ahir
CATALUNYA
CONSELLERIA

DE DEFENSA

El del mati
Lleugers tiroteigs a Casetas de Quicena, Igriez 1 Robles. L'artilleria
enemiga ha intentat bombardejar les 'lastres posicions de FornIllos, pera ha
Wat eficaçment contrabatuda per les nostres bateries.
Sauna passat als nostres renales tres soldats al sector de Tardienta.

Per la unió
dols dos partits
marxistas

invasió alemanya no cobreix,
per ara, més que les
Un manifest firmat per Larbaixes dels facciosos

El de la nit
Al sector Nord les p ostres forces, domares d'un durissim combe, han fet
recular l'euemie de les seres posicions i han efectuat una rectificada del
front ocupant posleions favorables. Han capturat material de guerra en
abundancia que els facciosos deixaren abandonat.

go Cabalero, Araquistain,
Alvarez del Vaya Gdarza
i altres diputats socialistes

ESPANYA

Valencia, 6. — Signat per un grial
de diputat e socialistes i diversos afilies, sha publicat 1111 manifest que
dlu
"No obstante la traneeendencia y
el dramatismo de las últimas jornadas que vivimos cuantos hemos eaoperado al desarrollo del movimiento
revolucionario en Estataa, recordamos
a no dudarlo las intensas cznapailas
desarrolladas por el sector mas avanzado del Partido Socialista Obrero,
bajo el signo primordial da la mata
cartón sindical y palitica de nuestrae
masas trabajadoras, según las normes
derivadas (le los principies marxistas
mas puros.
La l'usi .. .. de la U. C. T. y de la
C. G. T. la, las aos tšiuuuikaleo Malea
radas en el sixanlierno revelneionario,
y la In/diem-16n de las Joventudes $0eialistae y Comunistas, fié consecuencia en buena parte (le aquellas perseverantes campailas; y si los asma
tetan/lentos no hubieran venido a conturbar radicaluiente el desarrollo normal de la vida esnaiiola, la fusión
asimismo de los dos partidos marxistas hubiera sido el eoloren oliendo
de tan memorables hechos.
El criminal Icvantrmismto
vino a cruzarse en el verdadero cama
no redentor del proletariado 'napanico como un último y dezespdasia
esfuerzo del caphalinio y las residuos
feudales españoles conara la liudeztrlictible fuerza revolucionaria que se
estaba forjando. La sublevación militar planteó angustiosamente el problema decisivo de la guerra cien y
nos hizo indispensable para ganarla
Lunar los esfuerzos de todas las organizaciones antifascistas, constituyendo gobiernas Le coalición en eme
los intereses privativas de partido—
aun de todos—se supeditaran a aquel
objetivo primario; y los secialiame
conscientes de la gravedad histórica
de la hcra. se aplicaron COIR
disciplina a servirla desde todos los
estadios de la vida nacional, Hermana
Incluso al abandono total de la labor
de proselitierno y de propaganda. Esta
actitud de exclusiva suzeditcción a las
Intereses del antlfaseismo en los momentos en que se encontraban vitela
sanamente comprometidos ha pecina,
inducir a la presunción (le que el socialismo español se habla esfuntaua
o al menos perdida vitalidad e inflajo entre las masas. Nada mas enriada El Partido Socialista Espetad,
que ha sido y sigue siendo el mea- importante partido obrero de España,
continua sintiendo de modo intensa
su ideologia marxista primitiva y
ejerce corno antes la influencia a que
su gloriase historia le da derecho ei
sus dirigentes Ladren situarse en toda
instante a la altura de las exigencias
del momento y de mis propias rusa,—
Vencidos los peligros que en los primeros nasses de la sublevación amene.ban estrangular para siempre st
proletariado y sus aliados de las Izquierdas republicanas, hora es de que
sin descuidar nl mucho menos las tareas que la continuación de la guerra
impone hasta el aplastamiento final
del fascismo, vuelvan los socialiseaa
españoles a reanudar sus acianuaara
políticas, a semejanza de lo que otros
partidos y organismos vienen ya haciendo. A ello tiende este llamamiento,
que nos permitimos dirigir a todaì
nuestros correligionarios y de moda
muy seguro y apremiante a quienes
P01' su responsabilidad directiva de:
Partido vienen mas obligados a velar
por sus destinos si no quieren incurrir en negligente abandona de sos
deberes.
Para nosotros, Y mucho mas auls
después de lo registrado en los Mas
vividos, este retorno a la actividad
política sólo seré fructifero siguiendo las normas doctrinales y tácticas
que con tanto ardor impuso el sec.
tor izquierdista del partido. Ahora,
todavía mas que antes, la unificación
política y sindical del proletariado
sigue siendo la única consigna auténticamente revolucionaria. Unificación, naturalmente, que nunca puede
significar entrega individual o colectiva de ninguna de las organizaciones imbricadas a aquellas que no respondan al imputo de un convencimiento mutuo y de una exigencia
histórica.
En el sector de la unificación, una
primera y acaso decir-aya etapa se
señala, a nuestro juicio prosiguiendo los magniticos avances que en tal
sentido se hablan ya logrado: la fusión de los dos partidos marxistas,
para dotar a la revolución del instrumento politico y de clase que en un
mañana muy próximo puede y debe
encauzarla si no queremos que los
cruentisimos sacrificios que el heroico pueblo español está realizando resulten a la postre estériles.
Vayamos, pues. leal y decididamente
a ella por los senderos que lógicamen.
te se traducen de las normas democráticas por que siempre se rigió
nuestro partido. Nosotros, por nuestra parte, no hemos de descansar
hasta que no veamos logrado este
transcendental objetivo bajo las nor.
mas de lealtad y noble comunión en
el marxismo que hemos señalado.
¡Viva el Partido Socialista! ¡Viva
la Unificación Politice del Proletariado Hapanico!
Francisco Largo Caballero, Luis
Araquistain, Julio Alvarez del Vago,
Angel Galarza, Carlos de Baraibar,
Rodolfo L'opa, Pascual Tomás, Amaro del Rosal, José Diez Alor, Manuel
Lols, José M. Aguirre, Felipe Pretel,
Mariano Muñoz, Ogier Puelseleille,
Wenceslao Carrillo, Carlos Rubiera,
Valeriana Casanueva, Carlos Herp andea Zancajo. Luis Menéndez, Ricardo Zabalza, Enrique de Francisco. Ginés Cenase, Miguel Villana,
Salvador Gareia, Luis Romero, Aurelio Almandoz, Crescenclano Bilbao,
Campos Villagran, hidra Escandel,
Francisco Ballesteros, Pedro García,
Alejandro Peris, Francisco Menoyo,
M. Mariano Mateo (siguen las firmas)."

MINISTERI

DE LA GUERRA

De les 21'30
Guadalajara. — Continua la fortificada i atrinxerament de les llorares
torees a les posicions darrerament conquistades. En eis serveis de reconeixement efectuats en el dia d'avui per lee nostres tropes a Sototosos
han estat presos als facciosos dos fusells i moltes escopetea
Madrid. — Durant tot el dia d'aval abs
' Iluitat intensament al bose
de Remisas, al sud del Pisara Les nostres tropes han combatnt ildinirablement i clan sostingut en ihirs pasicions fine a derrota hora de la tarda.
en cine elan replegat ordenadament a les noves previstes pel comandament.
L'aviada, enemiga ha bombardejat les posicions i el case de Madrid.
Els nostres caces que han sortit a empaitar-los han aconseguit abarre ele
aparells enemics.
A la resta dels sectors del front, res d'importaut.
MINISTERI

DE MARINA

I

AIRE

De les 21

A les non del mar una de les ' gasees esquadretes ha reeditar un
lateas bombardee sobe o les posicions dels rebelo al stid•oest de Majadahonda
1 han Ilamat amb gran precinté seine bombea de cent quilos 1 van de
cingnanta. A l'encorare d'aquesta esquadreta han sortit den caces cumules
que no s'han decida a l'atac.
A tres quarts de dotze, 1 deapréa d'una alisa sonido infructuosa per
no hacer trobat Vencible, shan aviat dels nostres aparells de caen,
per tal d'impedir el bombardeig de Madrid, i salan relea ama entorne
Heinkel 1 catorze Junkers, anda els (piale han entatilat combate Els nostres
avisas han aconseguit abatre tres apnrells encintes, un dels gneis ha caigut
a Fuencarral. Noticies rebudes posteriorment asseguren que han caigan semidestrats tres avions facciosos mes. Per la nostra banda, hem de lamentar
la pèrdua de dos aparells.
A les quatre ele la tarda han fet una altra incursió les nostres esquadretes de cace per haver-se done a Madrid el senyal d'alarma, pera no
han trobat enema..
.Aquest mati ha estat ohjecte d'un bemhardeig aeri per la nostra pan
la fábrica de canons de San Fernando.

Revista de premsa madränya
"Ahora"

Es refereix als última mace ne u enemic en un dels sectors de Madea,
día que a aquests atacs hem de respondre no solament amb els nostres
mitjans meterían i amb la millar organització que teram ovni, siné tarnbe posant novament en joc els
sorts moral; que electritzaren les masses populars el 7 de novembre 1 dies
successius.
Considera també neceasen i que tate
els pobles d'Espanya reforcin Ilur ajada a Madrid, i alai la capital de 'a
República seguirá resistint fermament
serenament cona ha resistit avui,
conscient que la seva resistencia es
Veix de la guerra 1 el punt de suport
de la s'atarla.
"El Socialista"
Diu:
arloy mas que nunca Madrid es au
culero de gravedad de la guerra. Sobre Madrid está acumulaao el enemigo, todos las recursos en hombres
y material que tiene a su alcance.
Fracasará también la ofensiva mar
ahora ha iniciado como la definitiva.
Madrid, cuya posesión se anunció tan
tas veces por los genera" facciosos,
no es prenda de Ma de Inocentes, al
obsequio de Pascuas n1 regalo de Reyes."
"Política"
En el sets editorial tracta de legalvocació en que es traben algunes provincies en pensar que a Madrid, com
ha dit unu pe:leche barceloni, hi
tota mena ne queviures i diu que Madrid es defensa lluitant amb coratge en tots els fronts, atacant intensament l'enemic 1 obligant-lo a qua
abandona les seves posicions, per() tarnbel avituallara la capital per satisfer
almenys les necessitats mes ciernentals des seta heroics defensora.
"La Libertad"
Es refereix a refensiva rentista i
diu que tarnisé fracassara en aquesta
cicuta com ha fraca aeat fans ara.
Afirma que ncsaltres disposem d'un
exercit amb quedares a armes, compenetrat d'idetils, conscient dels sacrifica que realitza per salvar Europa
de la peste feixista. I afegeix: Espanya está pendent de la creu 1 el
poble espanyol la salvara del martiri
guanyant aquesta guerra clanvaelo que:
han desencadenat eta traidora d'Europa.
"AB C"
Qualifica de molt digna la resposque
a
través
de la premió (aplola
mares ha Ungut el gran patriota que
ganornena Julio Alvarez del yayo, que
is 1, térnc representant legitim de l'Estat espanyol davant tots els pesos
del maza
Significa que Espanya no admet esser tractada com una colònia.
"Mundo Obrero"
Es piany que la censura no l'hagi permes de donar un tac d'enencla a la situada al Iront de Madrid. Elogia l'herelame de les milicies 1 diu que nomas
les crides a la defensa heroica 1 la
vertat referida al públic madrileny han
fet possible l'epopeia gloriosa de Madrid. Advertee massa optimisme en les
informacions de diversas periódica 1 diu
que el perfil no iSa desaparegut. Es
viu 1 amenaça tant com abans o potser mas. Monté la censura un criteri erlant i el fet de privar la publicada d'una noticia no fa desaparèixer el perfil.
"El Sindicalista"
Parla de la situad() internacional i
pregunta quina será la resposta de les
nacions no feixlstes a lenterrogant que
seas ha obert, 1 sobre el qual el camarada Alvarez del yayo es va afanyar
a cridar-los natenció perquè no miman fer el desentès. Per (lea interpretera nosaltres corn a resposta a les
agressions alemanyes aquest cable rebut ahir de Nord-América, en el qual
netas din que el Govern dels Estats
Unas autoritza naves exportacions de
meterles de guerra per al Govern espanyol. Heus aci la millar resposta.
Mr. Pranklin Roosevelt, president de la
gran República Nord-americana, ajudant-nos a combatre el feix. collabora
d'una manera franca a la defensa de
la pau mundial amenaçada serlosament
per Memanya.
"La Voz"
Afirma que no hl ha mes bon ciment
ni acer mes trempat que el poble en
armes. Estera assIstInt a l'agonia del
n'ate alemany. El mite dels tancs s'enderroca pel complet. A Madrid II esta
reaervat lndubtablensent al paper de

ciutat exemplar. Es la histeria que
s'escru sense vacillacin Petrograd no
tremola. El que havia eavant de Petrograd eren alemanys tamiza selles
branques si pot dir-se alai, de l'ara
bre genealògic de la Reichswer.
"Claridad"
Condemna enèrgicament l'actitud cm
la R,eichsQher per la crema d'envere
a Extremadura amb objecte de protegir les seves retirades. La tàctica
alernanya és atacar en tromba senas
preocupar-se de les baixes. AM, es
pot fer quan es compta amb nene,'vea inesgotables. En ras contrari
ta de dret a la catástrofe. Es reie
l'any catorze 1 es veura molt aviat
Madrid. Elogia l'actuació de l'exerea
popular a Majada Honda. No hem Ce
trizar en veure el resultat d'aquesaa
disciplina 1 d'aquesta ecrenitat.

La Gambra de Repreen tans ts i el Senil
nordamerica han aprovat lembargament d'armes als palsos en
guerra civil
LA CAMBRA HA APROVAT L'EH-

BARGAMENT
Washington, 6. — La Cambra de Representants ha aprovat una resolucia
per la qual es decideix rembargarnent
de les armes destinades a palsos on
on hl hagi guerra civil.
S'HA PLTBLICAT EL TEXT OFICIAL

Washington, 6. — Acaba de publicar-se oficialtnent el text de la resolució sobre l'embargament de les Sr •
mes destinades als parsos on hi hagl
guerra civil. San aseenyalen fortes penalitats per als que l'infringeixin. La
resaludé entrará en vigor tan mast
com l'hag1 aprovada el Congres.
LA RESOLUCIO HA ESTAT PRESENTADA Al SENAT

Washington, 6. — Poca moments
després d'haver estat aprovada per
la Cambra de Representants la resolució per la qual s'aplica l'embargament
de les armes destinades als paisos on
hl ha guerra civil, el senador Firman,
president de la ComIssió senatorial
d'Afers Estrangers, ha presentat al
Senat 1 esmentada resaludó. El Senat
ha començat seguidament a discutir-la.
LA RESOLUCIO FOU PRESA
PER UNANIMITAT

Washington. 6 Wrgenta — El Senat
ha aprovat la resaludó de l'embargament d'armes destinades a Espanya,
després d'una breu sessia La remlució
ha estat aprovada per unanimitat.
HA ESTAT PRESENTADA A LA
SIGNATURA DEL PRESIDENT
ROOSEVELT

Washington, 6. — La reeduca, aprorada per la Cambra de Representants
i refrendada pel Senat ha estat sotmesa a la signatura del President Roosevelt.

ES CONCEDEIX IMPORTANCIA AL VIATGE A PARIS DE
L'AMBAIXADOR DE FRANÇA
A BERLIN
•

Paris, 6. — El Mari "Le Matin" confirma la nostra informada d'ahir, segons la qual es imminent l'arribada a
Paris de l'ambaixadar de França a
Berlin, senyor Eremitas Poncet. Vesmental diari aregelx que Poncet arribara (lema o divendres, peral) en cansa treu anperaancia a aquesta visara
1 es limita a dir que cada any, poi
mes de gema Ponen fa un viatge a
París per tal de posar al corrent dels
afers d'Alemanya els dirigente de la
politice internacional francesa.
Tanmatelx, ala cercles politice 1 diplomares parisencs es continua insieren en el tema que el viatge actual
de Ponedt te caracter extraordinari,
la qual cosa desperta veritable expectacita

IMPRESSIO DE "POLITICA"

JA HO

SABIEM!

Berlin. 6. — L'Oficina Informativa
Alemanya desment categòricament les
noticies drculades per algunes agencies estraugeres, segons les quals Hitler tenla el propasa de dimitir el seu
lloc de cap del Govern.

La

"Politica" en la seva impressió
Caes fronts, din:
Els Intenta de lenemic per tal d'apropar-se a la carretera de la Comana, quedaren ahir completament
tallats. Un gra:1 contingent d'aleznanys que son:tren de Majadahonda amb aquesta intenció fou eficaçment batut per la nostra artillería,
els alemanys hagueren cte fuga: dasant la pati a de granules deis canela de la República.
Com si tots estiguessin pendents
dei que passma en aquest, sector, els
aitree de Madrid romangueren Mutila; ambdues parts es dedicaren a
un tiroteig sense conseqüencles. Nomas al de Sigaenza les nostres forces iniciaren un vigores avene 1 ocuparen a Fenerne unes noves posicions i entortiren les conquistades
ahir.

No eeria estrany que eproritant
apuesta tranquillitat els felestes acumulessin homes a Majaclahonda encara que haguessin retirarlos
el'altres sectors. Tot laxe dels alemanga combatents én mas espectacular que altea cosa. Es cert que a Esganga han arribat no solamcnt alemanys. sinó tumbe italiana; pera cal
ten¡r en compte la discretea de
fronts que existeixen a la Península
i en toas ella els reiestes estaven
molt abarates 1 davant la unitat deis
nostres avanges, entre tots ella han
hegut tie repartir-se forces calcangeres. I si be tots els fronts encones
han procurat exhibir aquestes formes
estrangeres en el mejor nombre postibie, cal penen' que no són tantos
cona s'apunta i hagin d'haver astil
c'eaguarnita sectors sie Madrid el volen que eis seus atacs per Majadahonda tinguin alguna efectivitat.
El fet — repetim — es que ahir
transcorregué en completa trenquilitat, cosa que seguarment no paseara
A última hora de la nit arriba la
notleiti, de gran importancia, de la
nota exportació d'armes que per a
Espanya ha autoritzat el Govern
nord-america. Entre eis mame en
qué apareixia embolcallat el panorama internacional Ilueix aqueas gest
significara dels Estats Units, que ve
a projectar una mica de Ilum sobre
Vatmosfera internemional.
ELS COMBATS DEL MATI
Madrid, G. — Durant la matinada
i aquest mati ha continuat la forte
premié rebel en el sector compres entre Majadahonda 1 Las Rozas. Com
en accions anteriors desenrotllades en
aquest matee sector, a Eavantguarela
de les forces facciones Ii anaven forts
destacaments d'infanteria alemanya.
L'empenta d'aquest últim atac
estat 1 es molt vigorosa, dons el conabat encara segueix a toros d'ara. Les
nostres forces han resistit I resisteisen amb no menys braó 1 energia l'atac dels mercenaria Els nostres
tadors mantener les mateixes posicions
que tenien el dilluns passat.
Al sector de Villaverde les nostres
forces salan dedicat a fortlficar-se i
consolidar les posicions preses dies
enrera a Venemic.
Als altres sectors del voltant, sense
cap mes novetat que lleugers tiroteige
I alguna que altra canonada. Per no
perdre el costum les bateries enemigues han colosal alguns projectils dinre el case de la població.
Els avena facciosos han realitzat
una altra incursió sobre Madrid. Raplclament van sarta: a enfrontar-se
amb ells els caces lleials, entaulant-se
el combat sobre mateix de la poblad&
Els aparells facciosos, quan fugien,
han Ilaneat algunes bombes. Sembia
que a conseqüencia de la persecució
dels nortres caces van catire avariats
a les files 'rebela alguns aparells fammimos, pera encara no sha pogut confirmar aquesta suposició.
No hi ha cap mea novetat per registrar durant la primera part d'aquesla jornada.

L'EXERCIT ALEMANY TREBALLA EN VA DAVANT
MADRID
Madrid. — Continua l'activitat ais
diversos sectors del front de Madrid.
Al sector Majada Honda -Las Rozas
sha combatut enèrgicament, 1 ha eatat contingut amb dm-esa l'atac dels
alemanys, que ha estat d'una violeticla inusitada. Tots els esforços que Ion
els exercits alemanys per trencar
muralla de les nostres trapes resulten
batín 1 els costen grans perdues.
L'aviada facciosa ha bombardea
avui Madrid. pera els non-tres caces ele
han fet fugin També al case de la
població madrilenya han caigut alguna
obusos.

convencer l'Estat Major dels traidora
perque tots els' avanços alemanys
fan a casta de nombrases baixes, 1 els
moras, els del Terç 1 la guardia civil
tremolen davant el nombre tan ememe d'homes que cauen.
LES a IZVESTIA" DE MOSCOU REMARQUEN LA SUPERIORITAT DE
LES TROPES REPUBLICANES SOBRE LES ALEMANYES
Moscou , 6 . — " Izvestla " analitza la situacie regnant a les portes
de Madrid. 1 escriu:
"Els éxito de /es trepes Ileials al
front de Guadalajara, ultra tenir una
rentable importancia des del punt de
vista estrictament militar, han de tenis grana conseqüències morals.
Ei darte. aqueas exits dcmostren
un notable augment de la quainat de
les tropes republicanes, que ara ja
tenen experiencia no solament CL• SGSLenir un atac de l'enemic en Mama
premia, sind lambe de batre'l amb atece
precipitats.
Els darrers combates Iliurats a les
martes de Madrid han demostrat camba que les trepes republicanes s'han
acarat molt be amb els primers destacaments alemanys arribate al front.
Si jutgen pela detalls que posseïm,
uniese degeaeamentri alemanys a penes superen per llar capacite combativa les tropa: marrequines, que quedaren virtuairanS etss a consecalencia de combets anteriors. L'èxit
dels marroquins en els combata dels
primers temps es aaanza en una gran
superioritat de técnica i cl'enIzenament dels rebels sobre els rep'obli'-ins.
Ara. tant l'un ccm l'afina c'han irmelat en grau considerable Qualitativament. Faviació rearme:me ja amera
considerablemant
rehrl. Tot
1 qua hm amaba t, al front noves forccs alernanyes, hl ha nrou motivas ter
a can:Merar ente la situada actual a
lee nortes de Madrid és ara molt més
<Li za , riel cite era als primera dies
la defensa."
EL GENFRAL MIAJA CONVIDA
ELS PERIODISTES
Madrid. 6. — L'illuelre general president de la Junta Delegeda de Defensa de Madrid, general Miaja, ha obsequiat aquest media amb una copa
de vi espanvol els perlodistes i representante d'Agències madrilenyes que
fen informada al ministeri de la
Guerra.
Ha assistit a l'acte també el general Jordana. Lacte ha transcorrei my.% de gran camaraderia 1 cordialitat.
Els generals Miaja 1 Jordana han
expressat la sera forma confiarla: en
que l'he.toiame dels nostres milicians
iriomfara en la lluita contra el fea:sine.
El general president de la Junta
Delegada de Defensa ha dit als Perodistes aue l'enemic continua atacant
aurement en el tecter dc Majaaahonda
a 1,23 Rozas I que los nostres Mides
agrada= aguantant els ataca. sense
que els alemanys Mis precadeixen a
lea forres faccioses hattuasain acenseauit mancar nl im Ea -ti ele terreny.
HORT D'UN D vrITTP T COMUNISTA
ITALIA
Madrid, 6. — En un dels fronts propers a Madrid ha mort gioriosament el
diputat comuniete. italia Pichella Hacia
mea part en /a guerra civil italiana
contra el feixisme.

VALENCIA
EL REGISTRE CIVIL PASSARA
ALS AJUNTAMENTS
Valencia, 6. — El sots-secretar de
Justicia, Sanchez Roca, ha manifestat
ala periodistes que en el Colasen de
Ministres d'ahir bou aprovat un decret de Justicia transferirá els serveis del Registre Civil als Ajuntaments.
amb la supressió dels drets aranzelaris
en l'expedida de certificats.
A VALENCIA COMENÇARAN GRANS
OBRES D'ENLLAÇOS FERROVIARIS
Valencia. — En rebre eis informadors
el ministre d'Obres Públiques els ha dit
atta en el Colasen dacha es va aprovar un decret molt important per a Valencia. ja que en virtut d'ell quedarais
suprimides 11 linies ferroviaries, i arda
això s'evitarà el gran nombre de pasos
a nivell, amb la qual mora s'aconseguira que desaparegul el perill dels
accidenta que tantea vietünes han ocasionat.
Ha afegit el ministre que aquest mati
s'havia dedicat a estudiar cl projecte
quasi Ilest de rectificació del pas de
Contreres, obra de gran envergadura i
d'atrevida construcció, ja que per a
dur-lo a termo cal construir un pont
de 60 m. d'ala Les obres començaran
aviat.
EL BATXILLERAT PER A OBRERS

LA DISTRIBUCIO
Valencia. — Avui s'ha donat a coneixer la 'lista dels sollicitants per a
DE LES FORCES FACCIOSES ingressar a l'Institut per a Obrera
El que diuen els tripulants
d'un tanc facciós capturat
Madrid. — Un cronista re:cree e:
scgüent episodi al Sector de Las Razas.
Un carro de combat alemany que
marxava donant tombarelles a través
dels camas 'laureas quede tombat d'un
costat. Rápida i amenes, ele nostres
minyons es llamaren a la caça deis
que l'ocupaven, a quan arribaren al
carro els ajudaren a sortir u feren piesoners guatee soldats i un sergent na metralladores. Aquest no semblaren
afectar-se per Ilur situació de presa •
flora. Mes avMt temblasen alegres de
l'accident que els alliberava de l'intuni feixista.
El sergent digué cases matt enteressants, 1 entre elles que des que entraren al sector de la Clutat Unive.Atarla han sofert aun mil baixes,
I ale) ha estat causa del desprestaa
de Franco. Alegi que el primer cha
d'atac les forces atacante estavel:
compases de tres limes, portant a
Vavantguarda els moros del Tabor o/
Larraut, soldats del Terç i guiarais civil. La scgona Unja, forres de Rega
lana, que llulten des del ésa ue
traició, I la tercera tinta de reraguar
cia, compone per senyorets falangLetes
forces portades d'Andali
Alee, el primer dia; pera com que
la Columna Internacional els castiga
tan durament a Boadilla, han hagut
d'esperar l'arribada de grans eontlagents de tropes alemanyes portades
de Sevilla. Com que no han canal el
resultat que esperaven els reforços
dels blanca han estat repartits en secciona que avancen amb forres Regulars.
No cal dir que la Iniciativa és rile•
manya, pera tampoc han aconsegult

que reuneixen les condicions assenyalades per fer el batxillerat abreujat.
El nombre d'aspirants ha estat de
cinc-cents. Sisan presentat candidata
alumnes de les Joventuts Socialistes
Unificades, dels Sindlcats del Transport, Llum, Gas i Electricitat, Metallurgia, Dependencia Mercantil, Vidriers, Alimentada Construcció, Ferroviaria Adminietratius 1 Treballadors
de la terca.
Dels cinc-cents candidez sen seleccionaran cent-cinquanta, que seran
els que han de fe els estada del batxillerat en una prova elminateria d'aptitud 1 cultura general que es farit el
dia 9, actuant cinc Comités examinadora. Els cent-cinquanta alumnes seleccionats rasan el batxillerat abrenjet en dos anys, dividits cada un
en dos cursos semestrals, 1 estudiaran
LlengiWs 1 Literatura Espanyola, Froneón, Anglas, Geografia, Histeria, Economia, Ciencfes Naturals, Matematiques, Ciències Fisico-Quimiques i Dibuba La matricula será gratuita 1
l'Estat facilitará tata els 'libres. El
titol de bateller am bdiploma de válua academice el tindran sense cap
mena de despesa.

ANGLATERRA AUGMENTA

LA XIFRA DE RECLUTES
Londres, 6. — El (amena que estudia tots els procediments realitzables per a augmentar la xifra de reclutes, ha decidir crear uns calima de
restabliment en els guaba seran latea
nata aquella Mea que per llur deftclent nutrirle no salan pogut deseu
Totuma Beicinnent. Seas sobrealimentara 1 seas fara practicar marta. El
primer (raquetas es inmanente quedara
hebilla( molt tialat a Canterbury.

Mentre a Washington s'aprovava Fembargament d'anees
per als països en guerra civil, sortia de Nova York un
vaixell espanyol carregat d'armament

ANDALUSIA

Ha sortit de Non-York
El coronel Villalba, cap un vaixell espanyol
del sector de Córdon
carregat d'armes

Andújar, 6. — El eenyor Juan liernandez Sanara, cap del sector d'aperadora de Còrdova, ha estat nome- Ja es traba fora de les
nat cap d'Artilleria de l'execit del aigües jurisdiccionals nordsud amb residencia a Jaén.
El coronel Sarabia ha estat substlamericanos
tuit pel coronel Villalba, que tain•
triomfs assoll al front d'Aragó.
EL VAIXELL HA SORTIT
El cap sortint en l'crdre del cito
DE NOVA YORK
s'ha acomiadat de les forces amo miss
Nora York. 6. — El carne capaamada allocuciti.
nyta que transportava avions en paMàlaga sota els avions nazis ces soltes i material de guerra ha
sortit del part de Nova York.
ELS ALEMANYS PAGUEN MENTRE ES DISCUTIA L'EMEAR•
GAMENT D'ARMES
ELS FAVORS ASSASSINANT Nova York, 6. — En el moment en
de Washington es disSenat
que el
DONES I CRIATURES
a a començar la dacuss16 de
Málaga. — En el transcurs de las Posav
la resolució sobre l'embargament de
darreres vint-i-quatre harca les avara les armes, ha sortit d'aquest port el
facciosos han fet (amenes vLsites a la vaixell espar.yol que porta un carcapital.
Ara es recorda a Melaza el nata. regament dan-loro clesmtuitats 1 d'al.
rragi en aquestes algües de la fraga- tre matera/ de guerra.
ta estola alemanya de marins aGiuEL VAIXELL HA ESTAT
neaseau" 1 els esforços que els mataDETINGUT
guenya feren per salvar centenars d'aNota
6 (urgent). — Quan el
lemanys i morint molts das seas sal vaixell York,
espanyol
carregat de matevadors en estavellar-se contra les ro- rial de guerra passava
per Sanee
ques.
Des d'aleshores s'atorgä a Manan Rook ha estas detingut per un valel titol de molt hospitalaria. i ara ea set( 1 un avió guardacostas, els quals
alemanys paguen aquell gest d'abnc- Iban obligat a tornar als clocks de
garló 1 humanitarisme venint a nom- Brooklyn.
bardejar la clutat amb els seus tal- S'AA DONAT NOVA AUTORITZAmotors assassinant dones 1 nein i C10 PER CONTINUAR EL VIATGE
destroçant edifica 1 modeles indúsNota York, 6. — Pocs moments
tries.
després d'ancorar als docks de Brooklyn
el cärrec espanyol ha rebut
BOMBES FACCIOSES SOBRE autorització
per tornar a sortir. i es
posa
de manifest que la detenció no
LA POBLACIO CIVIL
era motivada pel debat que se celeD'ALMERIA
brava al Congrés nord-americà, sed
Almería, 6. — A les dues de la ma- per una gestió legal. Actualment Pestinada ha aparegut cobre aquesta mentat vaixell ja es troba fora de
capital un avió rebel, que ha Ilarreat les sigiles jurediccionaLs nord-antetres bombes: una prop de l'estada ricanes.
del ferrocarril; una altra a la barriada d'Alraadrabillas, tocant a
platja i a l'embarcador de mineral
propera
angles; i una altra al carrer de
l'Emir, molt la vora de l'Hospital
Provincial.
s'ocuparà,
Les dues primeres bombea no han
causat victimes, pera la tercera ha
caigut damunt la casa número 14 del
espanyola
dit marren. L'ediflei ha quedat com.
pletament destroeat, 1 d'entre les sanes han estat retirats cinc caclavers,
agressions
enre ella el d'una dona.
Han resultat ferides tres dones
mes 1 un infant de dos anys.
aleraanyes
L'esposa d'un deis morts es troba
en avancat neriode d'embarra; i el
Ginebra, 6. — La nova nota trabe resulta illea, caldra practicar-li mesa pel Govern legal espanyol a
una operació guiri/ralea per tal d'ex- la Secretaria general de la Societat
traure-li la criatura, car pels efectos de Nacions no sembla constituir una
de la impressió ha sofert grana tras- crida a Vorganització ginebrina, ja
torna.
que no esmenta cap article del pacte
S'ha donat el cas que a la casa i no demana una reunió anticipada
sinIstratia hi havia una familia eva- del Consell.
cuada de Madrid; 1 de les persones
El Govern legal espanyol denunque la formaven ha resultas una do- cia les infraccions camones al dret
na morta t dues persones mes feri- internacional, degut a les agressions
des.
i detencions de vaixelis espanyea
L'infant que resulto ferit en el per part de la flota alemanya 1 el
bombardejament del dia 4 ha mort desembarcament de voluntaria aleavut
manys 1 italiana a Espanya, per
constituir una violadó de l'acord
LES APARICIONS
no intervenció.
La nota del senyor Alvarez del
AL SECTOR D'ANDUJAR
Vago posa a coneixement de la, SoAndújar, 6. — Un trimotor facciós cietat de Raciona els eta ocorreguts
ha bombardejat cense causar des- i demana que la nota sigui comuperfectas la eta feria als voltants nicada a tots els Estats membres de
d'Andújar.
l'organisme ginebra
El matee aparell sha dirigit a LiEl document será, naturahnent,
nares 1 hl ha Ilançat algunes born- collocaa al "dossier" de l'assumpte
ees. Ha causat la mort d'algunes do- espanyol, inscrit a l'ordre del día de
nes 1 infante.
la vinent reunió de la Societat
A tots els fronts del sud hi ha molt Nacions.
poca activitat.

Lt
reunió de
la S. de N.
de !a nota
sobre les

En el sector de (ladraque-Sigilenza han estat
presos a l'enemic Mantillona i 'Mine de
llenares
Guadalajara, 6. — En les operado-

Srs realitzndes darrerament per les

nostres forces al sector Jadraquesigilenza, en les guata ton pres a
Vendaje el pobie de Renales, feren
també °culera els pobles de Mantallona
I Villaseca d3 Henares.
L'enernic, en la sera fugida, abandona en el camp de batalla gran quilla
lita de municione, dues peces d'adinera del 7',5 1 mes de dos-ceuts cha
quanta enclavers.

la

tàctica de sempre

Els a le in allys incen-

dien oliverars 1 caserius en la seva furia
destructora del dels
altres
Madrid, 6. — Diuen des d'Andújar
que ara la táctica dels feixistes
aquella Z01111 es cremar els enverara
1 els caserius. Com que no disposen
de brutos per a recollir les otees,
perque la poblada en maese dels Boca
per ella ocupats s'han matean al nostre camp, destrueixen els aleen"
calant-hi foc. Aquest 3 el sistema de
mierra de les bordes de la rebellie
copa nyola.
En eanvi, un dels nostres caps, al
final d'un manifest din "Treballeu
en els oliverars, netegeu -los de frutas,
ajuden els que combaten. Aquell que
1 rebollo catre, tan bar, collaborador cona
el que empunya les armes per a detenerle la Hiberne la terca 1 la pata"

EL CREUER ALEMANY
"KOLN" HA SORTIT CAP
A ESPANYA A RELLEVAR

EL "KOENISBERG"
Berlin, 6. — El ministeri de Marina
miar= que el creuer "Hola" ha
sirtit cap a Espanya a fi de rellevar
el reeller eKoenesberg".
Als cercles nazis es posa de mana
fest que aquest rellevament S'efectua
en condieiOns normals.

EL REICH S'ESFORÇA A
DISMINUIR LA INFLUENCIA
ITALIANA A ESPANYA
Madrid. — El nombre de desertora
rebela que es presenten a les tones
republicanes 1 que cada dia augmenten,
proporciona als defensors de Madrid
preciases informacions sobre la situada interna del camp dels rebele.
Un d'aquests desertora ha dit a les
autoritats republicanes que fa pocs
dies un gran nombre d'oncles foren
destituïts per Franco després d'unes
misterioses reunions en les quals intervingueren molts ofíciala de la Reichswehr 1, sobretot, una persona de confiança delegada especialment 1 amb
plens poders del general Faupea ambaixador de l'Alemanya hltleriana a
Franco. Els llocs vacants doren donats
a oficials alemanys.
De mes a mes es du que el poeta
Ernest Jiménez Caballero, que fans ara
era el capdavanter de la ideologia delesta italiana en el camp falangista,
ha estat empresonat a Salamanca, maltractat 1 egilat amb tota cura. Aquest
fet es especialment important, pesqué
no fa gaire la prensa rebel anunciaya la tornada de Jiménez Caballero
d'un viatge que va fer a ItAlia, on fou
rebut per Mussolini. Alai!) era pela darrers dies d'octubre. Donada la posició
de Jiménez Caballero 1 les seres relacions amb els felestes italiana, aquest
empresonament és una prova de raetivitat de la Relchswehr , que vol de
mica en mica minar la influencia italiana a Espanya. Sembla que d'una
manera semioficial, Italia ha proteatat de la detenció de Jiménez Caballero.
Es dedueix de totes aquestes informacions que la dictadura de la Releosacha establerta a Salamanca , no solament co dirieeix contra els grups mes
importante del cama t'E.M. sine tarnte. indirectament. contra els inspiradora claquest grup: la Italia de Mussolini.
n De "Le Petit Journal". Triad. de
10. I. D.

ANGLATERRA AUGMENTA
LES SEVES FORCES AERIES
Londres, 6. — Prosesmzeix amb
gran intensitat el rearmament de la
Gran Bretanya. No tan sola sha
augmentat el nombre d'esquadreses,
saló que el nombre d'aparells de
primera finja dc cada esquadreta ha
estat augmentat tambo considerablement. Ate les esqudretes de cara
passen de dotze a calomel les de
bombaniejament pese. de den a
dotze; les d'hidroavions, de quatre a
sis. A les esferas aeronautiques s'assegura que l'erren; de l'exercit aeri
ha ayaneat molt mes del que tiembla desprendre's de la simple enumerada de les esquadretes.
Per Filtra part, se sap a les matetara esteres que la fabricació dMvions militars ha estat molt estancada. 1 que d'ad a poc temps la
construcció d'aparells de bombardejament 1 de caça, els mes rápida del
món, pudra satisfer totes les neealk.
&nata

