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"SOLIDARIDAD OBRERA"

Comenta durament el manifest deis
diputats socialistes, que signa en primer terme Largo Caaallero, i dio quo
els socialistes:
'A l armados, sin duda, por el ambiente creado en estos últimos meses
en todo el palo, contorna: con la eaminacion de los partirlos, los hombres
del socialismo — que han contrineo
tanta responsabilidad como los portaras burgueses en la tragedia ele is
guerra civil que estamos melena° —
se apresuran a sanea- posiciones para
ver si es posible salvar su organizacton
del inevitable naufragio. No lo coaseguirán. El proletariado español, que
tiene en sus manos la dareccion ne
destinos nacionales, no la codera a
nadie, ¡pase lo que pala y cuesco lo
que cueste! ¿Esta claro?"
Es refereix despees al pacte acordat
entre la C. N. T. i la U. G. T. a la Monumental i diu que aquest es rüllie

viviendo una Revolucion proletaria?
¿Que Salta hacen ya los paracas, si
el proletariado tiene en sus manos la
dirección de sus propios destinas?"
Ara sen els sindicats:
"Los sindicatos son organismos perennes, que dirigen durante las cenoticuatro nores cel día la vida politic a
y económica del palo. Son ellas los que
renuevan las personas en los cargas.
La mecenica proletaria es totalmente
distinta de la politice. Tienen que chocar fatalmente. O las sindicatos, o
loe partidor, y como ni la C. N. T. ni
la U. O. T. han de admitir otra solución que la pactada, no comprendemos la actitud de los camaradas socialistas, que todavía intentan super-

que te valor:

"Entonces, "Solidaridad Obrera"
planteó en sus columnas el problema
de mando, de accion y de respansabilidad del proletariado co la cureccion
de la Revolución, no serio en el frente,
sino también en la retaguardia, para
estructurar la nueva Economía, subte
la base de la dirección única de /as
dos grandes Sindicales. Y, como consecuencia, la eluninación de la vida
española de los partidos politicos burgueses, que tan gravísima responsabilidad hablan contraido."
/ mes aran:
"En el curso de la campaña, "Solidaridad Obrera" ha tenido especial
calcado en no rozar en Eu.5 juicios a
los hombres y a los mareaos ce tipo
proletario, que estan colaborando en
el Gobierno y en Ira organismos oficiales. Nos lo imponia la necesidad de
no resquebrajar el bloque alai:a-santa."
Les iteres qüestions es tractariea
mes ene/avena Pena el Partit Socialista, sentint una impaciencia molt justificada davant del ?crin que corre, els
obliga a rebatre els punto de vista del
encinaest de Valencia, que ha produzt
en el nión proletari la mes desagradable impressió. I segueix:
"Los partidos políticos, aun los de
tipo social, no tienen nada que hazer
ya en España. La originalidad de M
Revolución Ibérica consistirà en prescindir en absoluto (le estos organismos
tomando la dirección de la economia,
que para nada necesita de ellos. En
Rusia, la necesidad obligó a que fuera el Partido Comunista el que gobernara. En España no estamos en cl
mismo caso. La cultura del proletariado y la Economia son francamente favorables a esta transformación."
En règim burgès — afegeix — es
comprenia l'existencia cle /e/empeció
socialista, que tenia la missió d'arrebassar a la burgesia /a majar part de
concessions favorables a robrer, preparant la revelada social:
"Pero. ¿ahora?... ¿Es que no se han
dado cuenta los camaradas que firman este documento de que el régimen
burgués se ha hundido y que estamos
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Ha estat nomenat director del d'arl "El Pueblo" Josep Subirats 1 Pinyana, que venit exercint el ciare° de
redactor en cop de l'esmentat diera
— Ha estat a Villarrobledo el comandant d'un batalló, el capea, Pera
Pla, que era secretara de l'alcalde Be-
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Examens extraordinario als Instituts
de Catalunya. — La Secretaria Union
de Segon Ensenyament del Districte
Unlversitari de Catalunya ha clamosal que, en atencie a que hl ha molts
alumnes d'ensenyament Mute i
leglat que no pogueren realitear examens el passat mes de desembre, 1 vist
el que disposa landre de la Conselleria de Cultura de la Generalitat del
dia 25 del proppaee_at novembre, s'atan
convocats exarnens extraordinaris als
instituts de Catalunya del dia 16 al 31
de l'actual mes de gener.
Crida a dos estudiaras de Farmàcia.
— Per a un assumpte que els Interessa
es precisa en el Negociat de Farmicia
de la Procuradoras de la Universitat
de Catalunya la presentació dels alusiones Francesc Ferrer Arnavat 1 Pece
Catete Forners.
Sindical Nacional de Mestres (U.
G. T.). — La Direcció General d'Ensenyament prünari intereses arnb urgencia conemer el parador dels nens
Mariä 1 Juli Muñoz, els quals sortiren
de Madrid de la Guarderia installada
a la carretera d'Extremadura, 1 de leg
nenes Elisabet 1 Elisa Pinoso 1 del
mestre Pau Fernández, evacuats també de Madrid 1 procedo-as de l'Escola
de l'Argumosa. Horn prega a tots
aquella que pUgüln donar noacias dels
nena i el professor abatas esmentat, que
ho comuniquin tot seguit al domicili
d'aquest Sindicat, plaça Ferrer i Guerdie, 4, principal.
Associació d'Estudiants de Medicina (F. N. E. C. - U. G. T.). — Es
prega a tots els companys estudiants
que estiguin inscrits a la Brigada Antiveneria que es presentin demä, dismiste, die a al local social, Avinguda
14 d'Abril, 373, principal, d'onze a una Treball.
del mate per tal d'assabentarlos de
l'organització 1 comena del curset

renguer.
—A conseqüència d'una noticia tergiversada aloa al núgclia no arribe la
Convençut ja tothom que cal un premsa de Barcelona, la qual cosa cau&rimel l popular antb comandaincnt se el natural trastorn.
— Avui a la nit serä posada en esdale i disciplina, cal anar ara a ter
Usant la
cena, al teatre Coliseum, l'obra social
unitat de la reraguarda:
"Les bases per a bastir la cohe.sio "La nostra Natatxa", a profit de l'Hospital
de
Sang.
de tots els antifeixistes que no son ale
ironts, ja exestemen: circula i es va
BADALONA
=posa= la consigna ne la unitat, ei
Demà, diumenge, ataire, lloc, a dos
coavencirnent que cal cobea les auto- quarts
d'onze del mate al Centre Cacuate que el poste sha manas, la com- talanista
BadaloM, -L'Era", una gran
prensu, que es Imprescindible barrar testa a profit
dels infantes refugiats,
el pas ale grups incontrolats. Per() no organitzada per
l'Agrueacie d'Antics
basta saber elle que canse fer: cal, Alumnos de l'Escota Catalana. Se ceper damunt de tot, portar-ho a la
populars, represenlebraran
datases
práctica, transformar en fets acola>
tacions teatrals, Interpretacions pie-sS'afaitarà ràpidaalerte els proposits ideals"
prodigiosos,
programa que
jocs
aques
1
I mes aval! afegeix:
ment, agradableque
"El punt de partida per a arribar a enclourà aquest mamulle festival,
ment, perfectaaguaste cohesió, no pot ésser altre que ha despertat molt d'intcres a Badament.
i'acció conjunta — minar encara lac- lona.
REUS
en) -unida" — d'ambdues centrals
dicals, i el manteniment d'una colla- Denle, diume.nge, tincara llar a l'EsNo li quedara la
basad() estreta d'aquest front obra tadi del Reus Esportita l'interessant
cara irritada, no
amb els sectors de la petita burgesia partit de Campionat entre l'Amposta
antileLanta."
hi sentirà cremor
i el Club local. leo cal remarcar ¡ 'inreusencs
guanyar
als
teles que té per
o irritació després
"DIARI DE BARCELONA"
aquest encontre, ja que si és ami queEs refereis a les recollides de gen i darien classificats per jugar la promod'afaitar-se.
conté
que
cal
exi
teatres
i
en cafés
cid a la categoria superior.
tirpar la classe dels ganduls. Qui no
al
lloc
silicato
mati
al
Diumenge
Eliminara el Babó,
—
treballa, no nzertja. I ajegeix:
Fortuny un miting de propaY la bronja, els poVenereologia.
"¡ p ero compte arrib els errors 1 amb Teatro
ganda politice organitzat pel P. O.
Examens de catale. — El Tribunal
els escasos! Sembla que algú sala U.
tets
i
tots
els
alqual
prendran
part,
M.,
en
el
Permanent de Catete celebrare la serpres cona a esport la recluta foreaea tre altres, Nita, Oliva i Pilar Santiago.
tres
objectes
tan
de ciutadans que es troben en un rafe
sió
d.eraimens especials per a mes— A profit de la sennana de l'ino en un espectacle qualsevol. Que ca- fant
exposats a culti- tres corresponent al corrent mes de
han tingut lloc al Teatre Forda clutade aporti el sell esforç per ai tuny unes
gener,
avui, dissabte, a les quarte de
magnifiques funcions teavar microbis.
triomf de la causa, 1 si mes no, per a
la tarda, al local de l'Escola Municooperació de destacats
la defensa dels altres clutadans, si. trals ambdelaBarcelona.
d'Arts
i Oficis "Montoriol", del
cipal
S'han projecQue cada ciutadà dont el consegüent elements
carrer de Torres Arnat. La inschnció
chites per a la quixalla,
rendinaent de producen, 1 de trebaa tat tumbe'
cal sollicitar-la per ofici a l'Oficina
DEMANI-HO A PERa deme s'aoblizzatort per a tothom. Perb regia- amb entrada gratuita. Per de
de Sots-secretaria de Cultura (Palau
la sarFUMERIES, D RO G U E mentat. Perquè si un clutade després nuncia la representació
de la Generaltat).
Fontana
Mestre
del
arrevistada
suela
de donar el rendiment que 11 pertoca,
RIES,
ETC.,
AL
PREU
Vuit cursets de llengua russa al C.
tant d'exit
té a bé esplaiar-se, o tan sols reposar, "Amor 1 metralla", que
A. D. C. I. — Davant l'interes desperestrena.
seva
de
la
dia
el
DE
2'50
PESSETES
TUB
obtingué
ningú no té dret a privar-lih.
tat per tal de concórrer al Curs EleSi és que han d'ésser clausurats els Coopera a l'erra d'aquesta representamental de Rus organitzat per la Semcaes i espectacles pública, que es clan- cíe la nena de set anys Paguen Tomás.
cid d'Educació I Instrucció del C. A.
surin d'una segada. Aleshores els — Fa uns dies qua ja funcionen a ZYMBP
obrers de cada un dels diferents rams la nostra ciutat les barberies collectitindran la paraula. I s'evitaran es- vitzades, amb gran èxit de públic. Espectacles poc edificants que deSahlea tan instellades en errara tocata, proCAMISERIA
s 36, Boqueria, 32
de radia revolucionar! que cal quo vena de toas els avenços que la técnresideeti tetes les activitats datada- nica ha proporcional a l'art de la barberra. Com que raglomeració de púIlen."
Gran assortiment
blic es tan gran. principalment els disCamises a mida
sabtes, els barbers han pres record
en Caeadores,
Mitges "FERRO"
d'obra provisionalment, fins al seu
acoblament, el local del Rosal
FARRÉ PIJUAN total
Suitere,
de garantia
de Sant Pere.
metes eimenieasta
— El Centre de Cultura C. N. T. Generes de punt
Feos baratisslms
PELL - URINARIES • DEFECTES SEXUALS F. A. I. de la nostra ciutat organitza
Mota. Canaletes. lt . ter. De 19-1 1 44 setmanalment una serie de conferen- n•nn ,6,1ei..M.Oer+.11.11n0411•04•11,ffledIMSMOK.n0n11.enunalnelf/baCiM041.01Manalmomralmb*
vivirse."
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"TREBALL"

PASTA
NIX

FERRER.BAT

Casa Basti
PASSEIG DE GRACIA, 18 — Grad basar de Sastreria i Camiseria
La fama adquirida per l'exagerada barator, ensems que distingida per 'avantguarda
de les més atrevides novetats, avui us ofereix amb aquest mateix to grans existències sense
alterad() de preus.

D. C. I., l'esmentada Seccló ha organitzat set altres cursos de la mateas
¡lengua. Aquests vuit cursos paraliels
entran a cärrec de dos professors nadius 1 seran donats a les hores 1 dies
que s'indiquen a cont1nuació: Dos
cursos que es donaran els dilluns, dltires de cada setmana, de set a van
del vespre, I dos cursos mes els mateixos dies, de vuit a nou. Dos cursos
els clImarts, dijous i dissabtes, de set
a vuit del vespre, 1 dos cursos mes els
matelxos dies, de volt a nou. Com sigui que la matricula per als quatre
cursos quees donaran els dilluns, dimecres 1 divendres, ja está completa,
només es facilitaran matricules per
als altres quatre cursos corresponents
als dimarts, dijous i dissabtes. L'expendició de matricules acabare el proper dissabte, dia 9 del corrent, 1 els
cursos cornenearan a partir del c l Ilusa de la vinent setmana.
VARIA
Tots els afillats de la comarca de
Montblanc (ex-partit judicial) hauran
d'acudir el propvinent diumenge, dia
10, a les nou del mate al local de la
U. G. T. de Morablane, per tal de
procedir a la constitucle de la delegacló comarcal.
— Es convoca a tete els companys
de la Federació Estudiantina de Consciencies Lliure, a la reunió que se celebrará, avul, dia 9, a les guatee en
punt de la tarda, en el local social
(anric Granados, 87), precisant lassistencia de tots per tractar-se d'assumptes de molt d'interes.
CONFERENCIA
Avui, a les set de la tarda, el doctor
Adolf Azoy parlare a la Sala d'Actes
de ¡'Escola del Treball sobre "Especialització 1 entrenament de pllots de
guerra". L'acte es organitzat per la
Secció de Vol a Vela de la Federació
d'Alumnes 1 ex-alrunnes de ¡'Encolo del
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ATLANT1C i SAVOY
EXPEDICION AN ,

me' i

a raqueta

Secan arbitrats, respectivament, per
Abizanda, Espanyol, Abizanda, Gast
Bertran.
Decididament Catalunya participará
al gran cross que el Mar' frances

KENNEL DE SARRIA
svui, A LF,S 4 DE L TARDA,
1 CADA DIA:

GRANS CURSES
DE LLEBRERS
"L'Humanith" organitza per al die 7
de febrer, 1 en el qual prendran part
els millors saetea de la U. R. S. 8.,
França, Anglaterra, Bèlgica I Suizas.
ene

FRONTÓ NOVETATS
a ea 450, o pala:
contra
minio - VILLAR°
ait, a tes 19 . 11, a sala:
ARTREN01 - MITO. GALLARTA
contra
AM. !ara,.

SALAMANCA - URQUID1

QUINTANA IV - UNAINUNO
Detalle per captan.

"El Comité Catea Pro Esport Popular" té cura de l'organització d'un

CeU
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FREGOL1 i TRIANON
Cartellera Oficial de reestrenes GOYA
CATALINA, per Francis- EL AGENTE ESPECIAL,
ca (Saal.
George Brent.
i grans est t'enes - S e tat alla del 4 al 10 de gener Amares de S usan a, La per
Los muertos andan, Los

TIFASCISTA A LAS
VARIA
BALEARES.
Maravillas
de Ceylä n,
L'equip del Barcelona que denle ha
Europa desconocida, 'ta- VICTORIA
de jugar a Valencia contra el MeztaKURSAAL
MOTIN EN ALTA MAR,
quea& española.
Ila, será el següent: Urquiaga, Zabalo,
per A. Shotern.
Rafe, Argemir, García. Sardina, Torre- i AVENIDA
IRIS-PARK
deflot, Balmanya, Escale, Pedro! i Pasiempre, En
El sobre lacrado, La ale- Un crimen perfecto, La Quiéreme
gésgre divorciada, El rayo familia Drenad, La su- alas de la muerte.
de plata, Còmica,
blime mentira, Còmics. WALKYRIA
La toma de Slétamo.
Corazones rotos, Dos y
FRONTÓ TXIKI-ALAI NEW-YORK
medio, El embrujo MaEi sobre lacrado, La ale- PUBLI-CINEMA
Aval, tarda, a les 4:
gre divorciada, El rayo EXPED1CION AN_ nathan, Musical.
SAGRARIO I MARISA
TIFASCISTA ALAS
de plata, Camica.
' cona,
ASTORIA
BALEARES.
NATI 1 MERCEDES
ARNAU, FLORIDA
Hechos y cosas, Cuatro i MARYLAND
ala a 1c ,:, 10:
artistas
trabajando,
GeLUMP I AURELI
i BROADWAY
MISS INCOGNITA, per
contra
nio infantil.
El rey del Bataclan,
Jane Whitcrs,
ARGELINAS 1 AURORA
Charlie Chan en Sanghai TETUAN i NURIA
Cómica, Dibuixos,
Dibujaos,
sicaL
Soldado profesional, Mu— Els partits de base-ball per a
jeres
peligrosas,
En
el
ACTUALITATS
denté sin els següents:
alejo Kentuelty, Dibuixos, PARIS i VOLGA
lenkt City - Aztecas.
Bajo Cl sol de S. MoCATALINA, per FrancisBoston -Facet.
ritz, Yendo por el mundo, ESPLAI i MAJESTIC ca
Gaal.
Aguiles - Català.
New York, Parece increí- Charlie Chan en Egipto,
Jon M/n -Barcino.
El
rey del BroadwaY,
ble, Musical, Pelucas y
El
rey
dcl
Bataclan,
CóCanadenc -Castells.
Cita a media noche, Dipeluqueros.
mica, Dibuixos.
buix.

e

Assemblea per a avui, — Ei Sindical

d'Obrers Metal-nata (U. G. T.) (Secció de Calefacció) convoca tate els
afiliats d'aquesta Secció a l'Assemblea
que tintare lloc aval, dassabte, a les

Hem organitzat un gran taller que ens permet donar compliment al gust més exigent
i a la més quantiosa comanda, i sempre amb la modalitat de la CASA BASTIDA.
VESTIT confeccionat, des de 40'— ptes.
CAMISES des de ........
5'— ptes.
VESTIT a mida, des de ...... 75'— ptes.
BOINES des de
1'95 ptes.
ABRIC confeccionat, des de 60'— ptes.
GORRES des de ......,
1'95 pt,es.
ABRIC a mida, des de
75'— ptes.
PIJAMES des de ......
6'— ptes.
Els de fora que vulguin servir-se d'aquesta casa, escrivint i adjuntant segells per l'import de 0'50 ptes. rebran a correu seguit les mostres, centimetre i un sistema per a prendre's un mateix les mides.

ELS ESPORTS FEMINA

Cada dia grans partits

pot interessar-los.
Secció Enquadernadors. — Es posa
a coneixement de tots els parats d'Enquadernació l'obligació que tenen de
passar per aquest Sindicat (Comen
Tecnic de Relligats), Pi i adargan, 7,
segon pis, per a un assumpte que els
interessa.

de

La

ELS ESPECTA

FRONTÓ NOU MON

Crida a uns periodistes. — Els soca
de l'Agrupació Professional de Pifiodates (U. G. T.) pertanyents políticament al Parta Socialista Unificat de
Catalunya són convocats a una reunió
que se celebrará dama, diumenge, a
dos quarts de quatre de la tarda, a
l'estatge central de l'esmentat Partit,
Casal de Carles Marx.
Sindicat del Rara de la Fasta de
Barcelona i el seu radi (U. G. Ta• —
Seguint les normes establertes per
aquesta Junta per a la revisió de carnets, durant aquesta setmana es presentaran, en els dies que s'assenyalen,
els números següents: Avui, d'amable,
del 2251 al 2350. Les revisions s'efectuaran de deu a dotze del mate
Sindicat Obrer d'Indústries Grata
ques i Similar° (U. G. T.) Seseas
Premsa. — Els companys que estiguin
parats 1 inscrita a la Borsa del Treball són pregats de presentar-se a la
susellta secció per a un assumpte que

del matt,
El Sub-Gremi de Curtas del C. A.
D. C. I. — El C. A. D. C. I. tU. G. T.)
comunica la constitució del Sub-Grerat
de Curtits dintre la seva Secció Permanent d'Organització 1 Treball, 1 assabenta el sen funcionament a tots els
companys que pertanyen al susdit Gremi i necessitin ésser assessorats, restant per tant els companys de Junta
a llur disposició, tots els dies fe:neta,
l'Illfant de
Setmana
dos quarts de set a vuit del vespre,
patroFestival infantil. — Sota el
menys eta divendres i dissabtes.
cini de la Conselleria de Sanitat 1 As1
d'acord
amb
el
prosistencia Social
grama de la Setmana de l'Infant, demà, diumenge, a dos (marta de Cinc SOCORS ROIG
de la tarda, se celebrará a la Sala Mozart un grandiós festival de titelles 1
Non locaL — El districte primer del
pallassos, procedente de l'antiga Sala Socors Rolg Internacional posa a coEmpordanesa, els guata, amb la colla- neixement de tots els setts aflliats 1
horadó del ventriloc Anglada. faran simpatitzants que des d'aquest mes deles delicies dels infanta Les localitats, posará del nou local installat al Pasal preu d'una perneta. es poden adqui- seig Nacional, 6.
rir a la Sala Mozart, de les onze del
Al mateM temas recorda a totes les
molí a la. una de la tarda.
dones del districte l'obligada de treRepartiment de Jeguines. — Ahir al bailar pels nostres heroica milicians:
mea animé noc al Cinema Coliseum a tal efecte, poden passar per aquel!
una festa dedicada als nois 1 notes local, on seas facilitare llana per a
de la ciutat, organitzada per la Con- confeccionar peces datbric.
selleria de Cultura de la Generalitat — El E. R. I. es feu un deure inelude Catalunya, d'acord amb la Comis- dible de facilitar als indefensos elle, que
sió amenazadora de la Setmana de no ha de mancar en cap refugi en cas
l'Infant. El programa consta' en l'ac- de bombardelg: el botiqut d'urgencia.
tua ció duns cemics rnusicals 1 la pro- Con/ que el primer Mller fati insuficient
jecció d'escollides nellicules infantils. a les demandes, el 8. R. I. ha adquiEs repartiren un rneer de joguines en- rit nou material per a satisfer els dula.
tre els infante que omplien la sala del dann. Espot passar a adquirir-los al
Coliseum. A racte Ist maisti el con- Comité Central, Passeig Pi i Margen,
sellar de Cultura, senyor Sbert, acom- 33, pral.. perb acomparnadament. que
panyat de la Cornissló organitzadora no s'esperi a darreres llores de la
de la Setmana de 1Tnfant.
tarda.

TOTS
UN PAR DE GITANOS,
por Stand Laurel I Oliver Hardy.
Dibuixos, Documental.

CARNET DE TREBALL

31ETROPOL
Brindemos par el zanca,
Lo quiso el destino, Par-

que Zoológico, Escanda.
los 1935.

URQUINAONA
El doctor Sócrates, Có-

maternal, Dibuixos.
PATHE PALACE

Lo quiso el destino, El
mica, Dibuixes, ATRACamor gitano, Una mujer
CIONS.
fué la causa.
AMERICA i FOC NOU EDEN

de l'honor, encara a la manera caldaronlana, que plantea el drama de Parmeno, es una mica inactual. Cal , peala
tenis present que hi ha en "Esclavitud" al matelx temps un continguc
caballeros nacen.
1 una intencló socials que ractualltzen. Altrament la traducció que nem
MUNDIAL
fet Amichatis és malt vig orosa 1 mol:.
Los claveles, Cazadores teatral.
Tot plegat, dones, l'obra aeab la seva
de estrellas, Huérfanas
del destino, Toma de Sic- dramatice vibració, conservada en la
traducció catalana i l'excellent intertamo.
pretada deis actora, aconseguiran de
portar molt gent al Policroma.
FANTASIO
O.
Lo que no puede comprarse, Revista calor,
Reportaje.
PROGRAMES D'AVUI

SMART
A través de la tormenta, Desbanqué Montecarlo,
U na chica ange li cal, InHuérfanos del destino, De Eva para acá, Bajo
triga china, Ojo pur ojo,
Casta de águilas, Ce- presión, Dibujaos.
Cómica, Dibuixes.
nase.
EXCELSIOR
CA PITOL
BARCELONA
LA LLAVE DE CRISTRAS LAS MONTARAS,
TAL, per George Raft. ODEON
Brindemos por el amor,
por Rochelle Hudson
Escándalos 1935, Un mi- Doble Intriga, Lo quiso el SU VIDA PRIVADA, per Funciona per a aval: Tarda, a les 5;
Robert Taylor.
MI, a lee 9'45. - Ele des 9 I 10, a les
destino.
nen
de
gracias.
Kay Francia.
Amor de Gaucho.
onze del matl, Ultimes funcione gratultee
SELECT
a soto els Nutres de Barcelona
Agallas heroicas, Los caSPLENDID
MIRI A
Pana° en el aire, La ballcros nacen.
TEATRES
Compañeros
de
viaje,
chica del coro, CaballisLo quiso el destino, Diez
Soldado profesional,
ta, Còmica, Dibnixos, CINEMA ALIANÇA
dólares de aumento, HerAPOLLO. — Tarda 1 nit: Estrena do
El
es
inocente
i
dibuixes
-aspiren".
Documenta/,
mano contra hermano.
SU VIDA PRIVADA, per BARCELONA —Tarda 1 ea: "El ;alinDiumenge, matinal.
Kay Francis.
easte Centollo".
CATALUNYA
XILE
— Tarda 1 ea, "Las sellas".
MISTRAL
EL SECRETO DE VI- Agalla s heroicas, Et gon- GOMIC.
Les siete pecadores, El
ESPANYOL. — Tarda: "Fortunalo" 1 "la
dolero de Broadway.
Casino de Paris, Huér- VIR, per Gary Cooper.
valor ze impone, Misión
mina nua". Me, "En Mariano de la e"
regimiento,
El
hijo
del
NOVETATS. — Tarda: "Los gavilanes".
fanos del destino, LOS
secreta, Cómica, DibuiFOMENT
Dibulacia
a:t: "Molinos de viento" 1 "Bohemios"
CLAVELES.
xos.
COMTAL
NOU. — Tarda 1 su: "Boris d'Eukalla".
MARTINENC
COLISEUM
BOHEME
i
TALIA
CINEMAR
OLYMPIA. — Tarda 1 ras: "niego".
TRIOMF i MARINA
Juventudes rivales, La CANDIDATA A MILLOARENES
EL AGENTE ESPECIAL, SU VIDA PRIVADA. Per PRINCIPAL PALACE. — Tarda: "Toda Id
que apostó su amor, El NARIA, per Carole Loan - La marca de Caen, CeyDesbanqué Montecarlo,
Kay Francio.
nu". alt: "Soldaditos de plomo".
Charlie Chan en el circo, per George Brent.
hombre de las dos caras, bars! 1 F. M. Murray.
"Esclayttuc"
lán, No juegues con cl
Escándalos 1935, Valor y
Los muertos andan, Cò- Agilitas heroicas, La no- POLIORAMA. — Tarda 1.ne:
El
rey
del
Bateaba',
En
Dia.3 de circo, Musical.
ROMEA.
— Tardar-115i aresIts pecadora"
Musical, Revista.
amor, Noche de miedo.
via
de
la
suerte.
lealtad, Documental,
DibuLxos.
el viejo Kcntucky.
mica,
TIVOLI. — Tarda: "Cavalleria Resecarla
-1 Pagllaccre
VICTORIA. — Tarda: "Me laman la prefilm, és secundada per artistes de la
ricans. S'unen( a anca una magnifica
sumida". Nit: "La verbena de la Paultra
el
//acategoria de Paul Cavanagh, Josepa
qual,
Interpretada en la
lera" 1 "La gente seria",
Cawthorne, Rene Rey 1 Basil Sidney.
l'actriu de proCINEMA CATALUNYA table actor Pere Terol,
temperamez
t
Lothar Mondes confla acep ar ama
gran
sensibenat
1
¿onda
amat el rodatge da "Moorillight SoDILLUNS
Marta Rojo 1 l'actor de carácter Mulo
nata" (Sonata a la Ilion de la /luna),
SENSACIONAL ESTRENA
Pérez de Leen, trobem un estol crac - SALÓ INTERNACIONAL
les estrelles de la qual són el famas
CASA LLIBRE
tors infantas d'ambdós sexes d'entre
Companyla SoclalltZada de V•rletata
músic polcnes Paderewski 1 Marte
CAMP DEL SOL DE BAIX (TRAVESSEKA DE LES CORTS)
els quals cal destacar per la seva tas• Cada
dla des d• lee 5 de la tarda fine
Temptst. Produeixen aquesta pellicula
brillant Milagritos 1 Luisa° P. de
ca
a la 1 do te nit. Baile I atracabais
les Pall Mall Productions.
León 1 l'encisadora nana bina Abad.
Avui, a les quatre de la tarda
Continua la filmació de "Dar': Jour"Los héroes del barrio" sastrenarä
ney", interpretada per Conrad Veidt.
solemnement el die 11 de gener al de
M'aun LeIgh 1 Joan Gardner. Es una
VARIETATS
nema Catalunya, estrena que ha Ce
producció de Victor Savllie.
constituir un veritable esdeveniment. Twou — alt: Colecte programa de va.
Segueix ncrmalment la producen,
rierais
1 l'orquestra Perneara laza.
de "Tormenta en la ciudad", d'Ataire.
CIRC BARCELOMM. — Terna 1 n'a Fetic Film.s, sota la direcció de Manea
lento programa de varietats 1 rorques•
Gering.
I Propera reunió: Dem, a les 10 del mati
EL TEATRE Ira rana-mima
"Acusada", producció Criterio:a
L'Est,EcrAcLE DE L'ANY
Films,
CINEMES
les
estrelles
de
la
qual
sets
DouITramvies 7 i 15
Autobusos Iletra E
LES ESTRENES
glas Fairbanke ala) 1 Dolores del Rlo,
— Hable tina ve: dos héroes.
fou presentada en "premiere" de gala
i vamos hay . Canica. Metros.
al Landau Pavillon. La critica l'actea tenir no la fecal e.provació de les grano Poliorama : "ESCLAVITUD", CORTA. — La familia lo desea. auno ei
molt favorablement, i elogi á es pecial- inasses—que ja tenitn—, siseó, 1 sobrenoto. La llanada do la selva. COMICa.
cross de pre teleceló, que andra lloe
de
Par
m
en
o,
traduït
per
toa
l'estima
I
el
respecte
dels
iniclats.
DIANA. — vida nota. Canpaticros de viael dla 24, a Can Tuna, sobre un re- EL CINEMA miol la tasca del jove Douglas, ¡ 'a- Alguna de les aoves destetes realitje (en espanyon. La dama del :alón.
passionant Interés. l'emoció 1 eLs moAmichatis
corregut de deu quilòmetres 1 mig. El
mento do violenta Ira que enclou la zaclons en respecte tècnic assenyare.
resultat d'aquest cross servirá de pauSera doble Amichatis ha traduït el
ven ja quelcom de salid. Pele) ultimaDES DE LONDRES
pellicula.
El
film
te,
dones,
a
criterl
ta per a designar els sis homes que
de la manase, tato els ingrediente ne- ment Internacional Filma ens ha do- vell drama de Parrneno amb la boten.
formaran l'ocluir) que representará
ELS ESTUDIS ANGLESOS cessaris per a triomter, senas exclou- nat "Los héroes del barrio", film que cid especialment de proporcionar a
Mercat d' Ocasions
telunya en la aren hulla internacional.
re l'hurnortsme 1 els números copec- inicia una época de mejor maduresa Enric Borras un nou ex1t. roques
TREBALLEN
dignara artística en el naotre cms• obres, en efecto, del teatre modera
bieldara de revista, ja que el drama
VENDA 1 CANAI DII »mies,
ma, serme negligir l'aspecte d'obtenir caszelle sadluen tant com "EsclaviChi-crian Filmo ha acabat la sean sanscorre en puse, en un ttatre.
PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
tercera preedcció, "Crini scbre Lon:a simpatle 1 interés apassionat del tud" al gen' realista de Borres. La
CABALS, MAQUINES D'ES.
figura del protagonista, aquell vell emEXPOSICIONS D'ART dres". Es un emocionara film de mis • "LOS IIEROES DEL BARRIO" taran públic.
CRICRE
1 DE COSIR, MAL&
briac
vexat,
és
treta
pel
nostre
ten i basat en la coneguda novella "Tino
En l'experiencia pernada s'ha pogut
ac1
Thousand Windows" (Les mil finen- primera petlícula d'una nova :ter fi realitzar amb "Les héroes dei tor amb una suma de detalls d'un
Tes, DISCOS, ETC.
tres).
L'excepcional
barrio"
una
pellicula
d'estimables
enverame
unpreasionant.
Tots
els
filtres
LA PINACOTECA bilitat arnb que s'harepartiment,
epoca
CORTS CATALANES, número 414
reda técnica d'estimulant 1 vena va- actora del Poner/trua contribueixen
barrejat PernoPASSEIG IX GRACIA, 34
cté, l'amor 1 la comicitat en aquesta
T'antela fina ara. El cinema nacional rietat escénica. espectacular 1 huma- d'una manera admirable a donar reTOT D'OCASI6
Mana acirate
nellicula, 11 donen gran valer espec ha lluitat—i hem de reconeixer que na, amb aquella naturalitat I esposa nta al drama. Cal citar especlalment
Telefon 30422
roaletinaClo Da
ILMPOIRDA
tacular. Margot Grahame, que torna dasTerament de manera incansable — lamia agilitat que únicament haviern Assumpció Casals, Clapera 1 Codina.
de Hollywood per Interpretar aquest per adquirir personalltat prapla 1 ob- pagan trobar Mis ara en els films amePotser algü trabara que astil el tema
Elooelc16 c0300115a d'olfatee moderno
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F. per al Comité de no intervenció: El Govern base
proposa que examini i dictamini si el carregament del
"Palos" és contraban de guerra

Comunicats oficials d'ahir
CATALUNYA
CONSELLERIA

DE DEFENSA

LA

PUBLICITAT

El Govern de la República rebutja el nou pla 'de control,
que afavoreix els facciosos * La Junta de Burgos rebutja
el projecte base d'humanització de la guerra

A VALENCIA
La batalla per Madrid ELlaGOVERN
qualificació
Ileial desafecte

Tot i la sera obstinació, eis alemanys comencen ja de recular en el sector de Pozuelo

El del triad
Res de nou a tots els frente.
El de la le

de
o
al règim en l'exèrcit

Uno circular del Ministeri de la Guerra

Sector Nord. — Les postres torees d'Ardes han hostilitzat amb foc de
Veteada. — El "Diario Oficial rä la Companyia. de Telefons 1 rhabtmetraliadora ele reforeos enemics a In carretera de Jaca.
del Ministerio de la Guerra publica lata del Govern ha convertit un preL'artilleria enemiga ha bombardejat els !sables de Yequeda 1 Banastas,
una circular disposant que la com- Mema que hauria pogut esser perjupetència per a atribuir la lleialtat dicial en l'ordre internacional en una
sense conseqüencles.
o el desafecte al regim 1 a la causa solidaritat vers la nostra guerra per
El
Nacional víctima
facciosos
Al subsector de Qu'ene s'han pesen als nostres rengles dos soldats,
antifeixista del personal de l'exercit part de Nord-Ameerica.
dotació
de
municione.
1
amb armament
El Govern es quexa perquè existeiAl migdla d'avui encara persisteix o Clutat Universitària, un combat du- només correspon al ministre de la xen
Madrid. — Durant tota la nit i el
Res de non ale nitres seetors.
encara Comités que fan el seu caGuerra, previ informe raonat 1 dohem
vingut
assenyalant
rfssim
a
jutjar
per
les
el
peral
que
detonacions
1
el
matí
d'avui
s'ha
combatut
durament
La nostra aviacie no ha pogut actuar degut al mal estat del termas.
prici
en les seres localitats, desacatant
al sector Pozuelo-Humera. on s'ha en les darreres cròniques d'aquests tableteig que sona a les neetres ore- cumentat del Gabinet d'Informació les seves ordres 1 les deis Comités naControl
del
Ministeri
de
la
Guerra.
lles,
mentre
escrivim
aquestes
lenes
dies.
Un
perill
gens
menyspreable,
pero
desenrotllat un valent contraatac de
cionals.
Es va al Monopoli del CmGabinet no es podrá atorgar
tampoc de carecter desesperat. Espe- per als nostres lectora de provincies.
les nostres forces. L'aviació i
amb encertada visió del minisSense escoltar l'informe d'aquest mere
lieria Mal han batut eficacment les rem l'hora del contraatac que seguraUN MANIFEST DE LES J. S. U.
tre
responsable.
Si la gent vol aluciar
MINISTERI DE LA GUERRA
Gabinet no es podre atorgar cap as- l'obra, no es fácil;
concentracions facciones dividides al ment esvairia aquesta nova l'asió de
perd s'aconseguirà.
cens als generals, cape, oficials, in- La C. N. T. i la U. G. T. — acabä
"QUE NINGU NO DUBTI DE LA
sector d'Arevaca. L'aviad() rebel ha l'exercit "nacionalista".
De les 2130
de
les
diferente
dividus
1
assimilats
NOSTRA
VICTORIA"
fet
tres
atece
contra
les
nostres
podient
—
estan
en
contacte
continuaIMPRESSIO DE "POLITICA"
Guadalajara. — Les nostres trepes continuen fortificant les darreres
ment 1 guara s'articuli el nostre pensieions, les quals han estas bombar
Madrid. — Les Joventuts Socialistes armes i cossos, aix1 com tampoc
posicions conquistades. Lleuger foc de fusell 1 metralladora en n'emes dejades,
reingressaran els que es treinta en sament direm al proletariat quin es el
sense eficecia. Els caces
Unificados
han
publicat
un
document
lides, tense conseqüències per la nostra part.
situació de retirats o procedeixin de camí que d'acord s'ha assenyalat.
Ilcials han foragitat els ataarells re- "DURANT DUES HORES, ELS dingit als defensors de Madrid.
Madrid. — Durant tot el din s'ha combatut intensarnent al front bels. L'enernic ha bombardeiat ipten_ FEIXISTES S'HAN TIROTETots els oradors foren aplaudas 1
En el clit document es posa de ma- l'escala de complement. Per a tot
nifest el perill que amenaça la capi- comandament cal la quallicaela d' a l'acte acabà amb unes breus paraules
asAraraca. La Iluita continua en els moments actuals, i les nostres troces sament. amb Ilur artilleria, el sector
f
e
c
t
a
l
r
g
n
.
E
C
o
m
i
t
é
d
'
I
n
f
r
a
_
del
President.
diu:
ENTRE
ELLS",
afirma
JAT
tal
de
la
República
1
es
os
aquest
de
la
Ciutat
Universitària.
egueixen
Ilnitant
amb
coratge
per
tal
de
rebutjar
els
atoes
de
l'enemic.
g
"Que rdngú no dubti de la nostra ció 1 Control dels romos 1 dependènL'aviad() de bombardeig adversària ha actual damunt les sestees pose metí cha portat a cap un atac que
"Política"
cies militars continuaran constituies
victoria,
pene
que
tots
s'apressm
a
sa"GASOLINA
EXCLUSIVAha
estat
rebutjat,
i
s'han
causas
grane
tionsel case de Madrid. La nostra ha bombardejat tau:limera amb gran
Madrid. — "Política", en la seva crificar-se per ella 1 a donar la dar- com fins ara, 1. el nombre dels seus
MENT
PER
A
LA GUERRA"
eickcia les posicions enemigues 1 ha ametrallat les convente:n .1°ns que ha baixes als facciosos. Es confirma que impressió deis fronts, diu atad:
calgués.
components
no
será
menor
de
tres
sang
si
rera
gota
de
les force, que realitzen tots aqueets
Una trinxera es un lloc sagrat per ni superior a set.
Observat.
"El enemigo sigue presionando inmoviments als %mamas de Madrid són
A Madrid, Barcelona, Maó, AlbaÁ la resta dels seetors del front, tuteos foc de cenó sense cap mes alemanyes i que edhuc venen enqua- tensamente por la parte de El Plan- als soldats de l'exercit del poble. Ninde
Control
de la
El
C.
hl.
gel no pot abandonar-la per molt forts cete Valencia es constituiran CoIfovetat
drats en un comandament d'oficials tío.
que siguin els atece de lenenllc. Qui mités Regionals en nombre variable
Campsa
demana
la
restricSus
mejores
hombres
y
material
se
germanice
lanzaron contra nuestras lineas, que abandoni el seu lloc no mereix mili- entre set i onze membres. El GabiMINISTERI DE MARINA I AIRE
ció màxima de la gasolina
Al nord de la ciutat les nostres aguantaron el empuje con energía, re- tar en les organítzacions antifebastee. net d'Informació 1 Control d'aquest
¡Orces han realitzat emb ple exit una chazando al enemigo, que tuvo que Es un enemic.
De les 21
Valencia. — El Comité Nacional de
Ministeri será reelegit pel ministre
operació
d'anporteneta.
Durant
la
Cal
resistir;
cal
contraatacar.
MaControl
de la Campea ha fet pública
entre
militare
afectes
al
regim.
El
replegarse
en
muchos
sitios.
Son
san
das-ui
Les operacions de l'aviació lleial al front de Madrid durant el dia
tarda s'ha seguir combatent al sector duda los combates más cruentos que drid ha d'eeer la tomba del feixisme cap será designat Iliurement pel una nota en la qual cllu que tenint en
estat les següents:
d'Humera-Pozuelo. Fins a eauell mo- ha habido que señalar desde que co- s 1 els soldats del poble s'ho proposen, ministre 1 Comiscan part d'aquest compte les circtunstäncies actuals, está,
De matinada. talaras de fer-se de din, 1 guiats per senyals numinosos, ment les operacions descabdellades la
menzó la guerra. A lo largo de cada 1 será la tomba del feixierne. Iii els Comité tres comissaris de guerra no- procurant per tote els mitjans al seu
abast que es faci una restricció máIs pasees aparells han bombardejat intensament les posicions de Fenemic. nit passada i aquest mate es pot dir jornada hay líneas que ceden por un "comises negres" de Mussolini, ni els menats pei ministre.
conquistar Macaces
amb
la
miele
elevat
vint-i-sis
matt
s'han
quarts
de
den
del
han
donat
'loe
a
qué
es
registres
que
A dos
Aquesta circular dicta altres nor- xima de la gasolina.
punto y en cambio se refuerzan por nazis de Hitler podran
conquistaren els mo- mes
Fa unes consideracions del que fine
contenir ei bombardeig que començava a efectuar-se per Veten& sobre un canvi considerable, favorable, sena otro. Algo asi como el movimiento de drid. com no elfalangistes
per
al
funcionament
dels
Comi1 requetes.
regulara,
ara ha realitzat el Contare 1 es diriMadrid. En arribar a l'altura de Barajas han vist nou Junkers que es dubte, per a la causa republicana i una culebra que, sin embargo, perma- ros.
tés f estableix que la qualificació de geix
Mes units que mal, els joven que de- desafecte
als ministres 1 centres oficiais
el
poble
espanvol
als
frente
de
Maportará
com
a
conseqüerinece
en
el
mismo
sitio.
e:etiraven després defectuat el bombardeig ami) tan poc encert que una grau
fensen Madrid. són de cer 1 com
s'adoni de la imponencia del
on la situació semblava menys
Hemos de repetir una vez más que cer ha d'esser la nostra unitat. A le eta la balee a l'exercit 1 la pèrdua perquè
part de les bombee han caigut datnunt les seves pròpies Ifnies. Els nostres drid,
ja que la gasolina es un
que
esposa,
propicia
en
els
darrers
dies.
Resolde
tots
els
drets
passius.
preciso mantener en todos los sec- trinxeres. als palmees. a tot nrree,
proclucte
estranger que cada dia hl
rimes no han pogut atrapar els Junkers 1 han hagut de limitar-se a entaular zant-se el nostre exercit en la gran es
tores de Madrid una vigilancia consde cer, unitat per a velaren"
Mamá mes dificultats per a poder adbombat amb els caces enceldes, cense resultat.
moral combativa que l'anima en tot tante. La prueba es que el ataque en unitat
CATALUNYA EN LA UNIFI- quirir-lo 1 serä molt mes peines el
A tres quarts de quatre de la tarda quinze aparells nostres han bona- moniert i que no l'ha abandonar un Las Rozas tuvo ayer repercusión en
deis nostres vaixelis
tardejat l'estad() de Pozuelo 1 els voltants dequesta poblarle. Hi han llançat sol instane s'han vortat a ca p oPe casi todos los sectores de Madrid. Se ELS FEIXISTES ESTRAN- CACIO DELS COSSOS DE desplaçament
tancs a l'estranger. Recomana als mi-racionembtsula.L'en- conoce que los fascistas quisieron tan- GERS RECONEIXEN L'EMetiaranta-quere bombea Seguidament aquests aparells han tatuara 1 des de
nistres 1 organitzaclons politiques I
SEGURETAT
posicercant
nde s'ha de reple gar.
tear nuestras lineas por si habíamos
teplt poca nigeria han ametrallat les concentracions enemigues.
donin ordres perque resValencia. — Ha visitat el ministre sindicals que
done definitives i buscant la manera retirado fuerzas para llevarlas a otros PENTA DELS REPUBLICANS
els cotices, no circulant mes
Tots lamieses serveis &han fet sense cap novetat per la nostra pat.
de la Governació una comissió de Bar- tringeixin
nt indispensables 1
u e l i cau sa el frentes, pero la respuesta que se les
que
els
estrictame
Les informacions que celona,
5
—
París.
'A Ándalnsia ha estat bombardejada eficaçment l'estació d'Antequera. d'evitar els estralls qnostra
composta pel tinent coronel de
artilleria, di6 desde nuestras trincheras y pa- trarneten els periodistes ase segueifoc constant de. 1,?.
portin ue control rigores 1
Guàrdia Nacional Republicana 1 ei perquè
•
la nostra aviaeló i els nostres pro- rapetos les habrán quitado las ganas xen les trepes rebels impressionen la
exacte
de
com
es- e n la gasolina eis
d'Assalt de Barcelona, als quals
que circuls
nis cornbatents. q ue l ' eternice iunb de hacer nuevas experiencias de esta p er llur realisme. Els esmentats pe- cap
acompanyava un delegat de la Come- cotxes
singular corarge i ami) el propòsit clase.
El lema de tot sdesser: "Gasoliriodistes, gairehe tots de tendéncie.s llena de Seguretat de Catalunya.
Y tenemos que consignar, por úl- ieixistes, són declaradament partidaderidit de malbaratar d'una manera
El motiu de la visita fou per a acta- na exclusivament per a la guerra."
definitiva tots els Mane que l'han por- timo, que en uno de los sectores más ris de la política i métodes de Eran- rir la interpretació del decret de repróximos
a
Madrid
se
oyó
la
madrutas fins als voltants de la capital.
fosa de cesas armats en un de sol, que
CO.
Persisteix el prop6sit ferm eme l'e- gada anterior gran tiroteo entre los
Aellb tot, l'accie realizada abur per anomena de Seguretat, en el que resnemic tarnpoc no y esal per acelera fascistas, que dure más de dos horas. les tropes governamentals els
pecta a Catalunya .
lilitejUACIO DE LA NOSTRA
banda del front que s'estableix al La noticia nos consta que es exacta." nression e . Fou violentissim i de eran
El scnyor Galana Indlcá que aquesIlarg de Pozuelo. Ja ha comentat a
empenta bellica l'afee de les forces ta refonna es refería solament ale
AVIACIO
L'heroica defensa de Madrid republicanes
retrocedir.
contra les posicions re- individus que havien sollicitat depenere del Govern de la República, que,
:antittjar. — Continua la tasca de
beis de la Casa de Campo.
Als altres sectors del front de Males nostres "eligues", que va faciliUn ofjcial amic de Mola declare segons sembla sera uns dos mil, i que
erid no s'han registrat operacions EL CAP DEL GOVERN FELIno es refería en res als que desitgesa un corresponsal especial:
tant els avanços que imminentment
d'importencia.
Per
Carabanchel
i
la
Gijon (Servei exclusiu de Febus).- Casa de Campo hi ha hagut Ileugers CITA EL GENERAL MIAJA,
quedar a les ordres de la Genehan de produir-se.
"Mai no havien .11uitat els roigs sin
ralitat de Catalunya, que segons
Ahir es procedí al bombardeig de Abans-d'ahir les forces lleials, com tiroteigs, però mea mes debas que EL SEU EXERCIT I ELS HA- amb tanta mecida."
tatut és qui té les atribucions per a
Villa del Río. Dinou bimotors acon- ja se san, con q uistaren els nobles de en dies anteriors. S'adverteixen claPER LA REORGANITZACIO
orgenitzar els seus sereeis.
seguiren localitzar les bateries enemi- CorbifianesPosada de Valdeón, i rament indicis de descoratiament
BITANTS DE LA CIUTAT
ECONOMICA
Un cop aclarit el dubte, els comisgues situarles a l'esquerra de la car- ahir Calderilla ¡ Los Llanos. ambdós vacillació en els renales rebels. L'asMadrid. 8. — La Federad() de Tre- sionats marearen satisfets de la viValencia. — El President del Conretera, amagades entre els oliverars de la provincia de León. La regió tilleria enemiga ha dirigit els seus
sita
realitzada.
adre
balladors
de
Banca
1
Borsa
ha
iniciat
en
vol
rasant,
els
a
que
pertanven
és
una
de
les
mes
miinstre
de
la
Guerra
ha
propers al poble; 1
trets amb preferencia a la nostra re- sell ial cap dels coseos d'exercit del una campan y a de propaganda sobre
nostres aviadors metrallaren les pe- ;redes d'Espanya, i aixei demostra reguarda.
L'ORGANITZACIO
Continua causant destroces eat
i es nega al canvi de no
reorganització
económica.
ces enemigues; i no es dificil suposar l'entusiasme de l'exèrcit pop ular Per
de Madrid. general Miaja, el
DELS PROVE1MENTS
la capital. El Palau Nacional ha sector
El Sindicat de Banca de Madrid ha
que mes d'una haurà quedat inutilit- a escometre ele ayarte en l'estació mes asofert
telegrama
següent:
Valencia. — La "Gaceta de la Re- combatents amb el Govern
considerahlement
a
conseqüenorganitzat
una
sede
de
charlas
la
pridura
de
l'ene
realitzada
veis
mili"Al enterarme por los partes oficMzada.
una ordre
cia d'un canonei g intens. Aouí es pot les de V. E. y por los relatos que mera de les quals ha explicat avui pública" d'avui publica
Els mostees defensors a les trinare- cia., del Pontón.
basc
que recibo de la conducta de las tropas Amaro del Rosal al Banc Espanyol de Comerç organitzant la Direcció generes celebraven amb gran alegría la
Ar ia tenen davant una vall ant- també revelar l'ensia destructora
Interior
en
sis seccions.
Comerç
ral
de
ue.
ner
q
parlará el
Es
confirma la noticia
brillant actuació dels nostres aviadors ela per on Ilur marca els serà més anima les torees invasores,
Paris,
8,
—
el frente de Madrid , Credit. En dies successius
en
combaten
al
seu
irle
Uncirá
ésser esteangeres, consideren me no poniendo en la lucha todo su valor y metete orador als locals de treball deis La quarta, Provea/tiente,
que les negociacions entaulades en
quan, tot d'una. aparegueren a l'hocàrrec la relació amb totes les turnia- aquesta
tenen res a perdre a Esnanva. El entusiasmo en la causa entifaseista. altres bancs madrilenys.
capital
entre
els representants
ritze, sens dubte procedents de Tade
proveiments
que
dependran
siena
caracter brutal d'aquesta lluita
blada, dos caces rebels. Immediatame es grato felicitar a V. E. y hacerle
A LA TARDA SORT1RA NO- directament de la Direcció General de del Govern base i els dels rebels esserveix mes que per a p osar una ce- presente que hage llegar n cuantos DEMA MES "CLARIDAD"
ment. dos dels nostres aparells sorticomerç Interior 1 portará a terme lea panyols, encaminades a efectuar un
gada mes de relleu l'increhrantable combaten mi felicitación y mis votos,
ren al seu encontre. però no hi hagué
Madrid, 8. — En una reunió deis di- compres en l'interior i en l'exterior cama de presoners, han frarassat.
m'omisa deis cornbatents del Doble de así como en todo momento estoy penlluita perquè els avions rebels fugaren
Arran d'aquesta noticia, l'Oficina de
rectors deis citarle de Madrid amb la que jutgi necessàries per al proveícontenir les hordes feixistes.
covardament en adonar-se de la maPrensan de la Delegad() del Govern
diente de atender sus necesidades. Junta delegada de Defensa s'ha acor- ment nacional.
niobra dels nostres aparells. Amb tot,
Als fronts de la Serra continua la convencido que en sus manos se estä dat que deuda, diumenge, a la tarda
base a París ha publicat la següent
situació sesee cap transformació, enib forjando la victoria que todos anhela- únicament a la tarda apareixerä el UNA DELEGACIO DEL COMITE informació:
es rebé al quarter general la noticia
INTERNACIONAL D'AJUT AL
que als voltants de Porcuna havia esIleugers tiroteigs, per() Sese e MIS"- mos y por la que todos luchamos. Siga diari "Claridad".
"La delegació del Govern base a
POSEE ESPANYOL
tat abatut un avió facciee deis deu
Paris, degudament autoritzada per neflileaCie5 . El mateix passa al nord de por ese camino, seguro que la patria
que intentaren evitar el bombardee;
Valencia. — Ha arribat una delega- gociar 1 realitzar un acord sobre el
Guadalajara, on l'actuació de les habrá de apreciar el esfuerzo heroico MANIFESTACIONS DEL MINISd'una altra de les nostres esquadretes
p ostres forces es limita avui a una que realizan nuestras fuerzas . Ruego TRE GIRAL SOBRE EL PARTIT cid del Comite Internacional denla canvi de presoners, ha celebrat una
sobre les avançades de Castro, Bulaal poble espanyol per a portar als yo- reunió en tornar de Bilbao, i es creu
DE IZQUIERDA REPUBLICANA
fortiiicació constant i a contenir els también a V. E. que haga presente
lance 1 Baena.
atece de l'enemic, que eren. natural- mi admiración a cuentos soportan la
en el deure de fer constar les següents
Madrid, 8. — El ministre de Iz- luntaris que Iluiten en les brigades
A la tarda, la nostra aviació vele
ment, esperats despees de les derro- acción (lel fuego del eeemlgo, sin to- quierda Republicana senyor Josep ternacionals gran quantitat de pre- dades, per a coneixement del petilie
Sobre Còrdova.
tes que ha sofert darrerament . Tots mar part en la lucha con la g armas Giral ha manifestat als periodistes, sents i altres materials per a l'exercia 1 en deserrec de la seva gaseó:
1. — Prosseguint els treballs encaaquests contaatacs san rebutiets vi- en la mano y en los cuales tenemos entre altres coses. el segitent: Que de poble.
VACTUACIO DE L'AVLACIO
La delegació está presidida pel ca- minats a humanitzar la guerra civil,
ENEMIGA
gorosament. ¡ l'enemic no fa anila los defensores mes grandes del espí- un dels objectius principals de la Sena marada
Nolla,
representant
del
Parmentar
les
balWeshington,
8.
—
Personalittats
ben
g
que
foren iniciats per idea del Govern
alee, altra cosa que au
ritu de eindrid y de la independencia visita a Madrid ere. per tal de posar- tit Socialista Espanyol en el Comite
'Andújar. — Nou trimoters enemics
d'aquesta capital insistei- ees ami) els desgavells soferts.
el diputat senyor Jeuregui
de España. Afectuosamente le sa- se en contacte amb les diverses or- Internacimal; pela camarades Aclame d'Euscadi,
volaren ahir sobre el santuari de la informados
xen sobre els rumore circulats darrefou
corilssionat per l'esmentat GoLa
situació
en
general
es
presenta
ganitzacions del partit que velen del Comité Mundial d'Amsterdam; Le•
verse de la Cabeza, on hi ha refugiats rament segons els quals la resolució
luda.realitzant una tasca molt brillant en yer, secretad del Comite Internacio- vern a fi que prepares un acord soguardles civils sublevats. Llançaren per la qual s'aplica l'embargament del propicia per a la causa de la demoel canvi de presoners, especialmene
paquets de queviures 1 despees l'avia- material de guerra que es destini a c_tecia i de Ir. llibertat
ES FARA OBLIGATORIA totes les activitats relacionades amb nal; Buain, representant de les or- bre
vells, les dones 1 els inlants, al
la guerra civil.
cid facciosa bombardejà nostres for- Espanya formt part d'un pla de meganitzacions del Front Popular cte les els
qual
efecte s'entaularen unes negociaEL
MATI
D'ARIA
L'EVACUACIO
D'INFANTS,
Ha afegit que com a resultat de regions de Lío 1 de la Coq d'Or; Touces que mantenen el setge al santua- jor envergadura l'objectiu del qual
cions
amb el delegat de la Junta de
el
lloc
anoTambe
bombardejaren
la
tasca
que
es
porta
a
cap,
el
Partit
•
Imane, representant de forganitzacio Burgos,
seria acabar amb la guerra civil esMadrid, 8. — Després de la impresDONES
I
VELLS
comte de Torrubla.
menat "Las Viñas", on hi ha molta panyola.
Izquierda Republicana está conven- popular de la regid parisenca; Boccosló d'ahir al vespre, molt poc o gairebé
—
Aquest acord tenia un carece
2.
cada
vepoblació civil d'Andújar, dones i inMadrid.
—
Aquest
mate
convocada
1
s'aflança
ni,
representant
de
les
organitzacions
çut que s'aferma
res
no
ha
variat
la
situad()
en
aquests
ter
de
generalitat;
es a dir: abastava
ELS EE. UU. NO S'OPOSARIEN A UN
fants en la seva majoria, que s'hi
pel governador civil de Madrid, s'ha gada mes la personalitat d'aquell 1 antifeixistes italianes, i altres delegat(
fronts.
refugiat davant el temor dels bàr•
celebrat una reunió a la qual han que s'amplia i engrandeix a Madrid que representen les organatzadons tots els detinguts no beeligerants
BLOQUEIG DE LES COSTES
L'operad()
iniciada
per
l'enente
diules
dones,
malalts,
Infanta i vells
bars bombardeigs de dies anteriors.
obreres i del Front Popular de grata totes
assistit els delegats de les Juntes Protee Espanya.
ESPANYOLES
menge, operació de la qual ens venim vincials d'Assistència Social 1 de Pro- 1 a—Estic
camps, 1 has-la d'ésser BotResultaren dos morts i sis ferits. Als
f ermarnent convençut — regions franceses, com Marsella, To- dembdess
ocupant
des
d'aquella
data,
seguem
el
a
la
ratificació
dembdes
Governs.
free:as prossegueix la inactivitat.
Washington, 8. — Mentre el Presitecció de Menors, el Consell d'Eva- ha afegit —que el nostre partit, mal- losa, etc. Porten tambo la representa- ines
3. — El Govern base ratlfiall el prodent Roosevelt signava la hei d'em- seu curs. L'empen t a de les columnes cuació de la Junta de Defensa 1 re- gra l'opinió contreria de sindicats, ció de moltes grans fàbriques anda mi33031BA1tDEIG DE POBLES
es
es
desesperada;
i
contra
els
n'aclare
alguns
casos
d'inperò
barg de les armes destinades a Espa- alemany
no solament no haure de desaparèi- lers de signatures en nombrosos Dais jecte,
presentants de la premsa.
DE LA RERAGUARDA
a fi des-llar ulteriors
nya, de font autorazada s'indicara propeesits que els facciosos persegueiEl governador ha exposat als remite xer, sind que quan errad el moment de paper, expressant llur simpatia ven terpretació,
Andújar. — Aquesta tarea cía duna que el Govern dels Estats Units no xen, resisteixen els nostres milicians,
done
a
l'acord
la
forma
1
qüestions,
d'emprendre una se- que pot desee anomenat de la "post- l'exercit popular d'Estatua. Hl ha d'una
nal aviacie, feixista ha bombardejat sopesarla al bloqueig de les costes es- que obeeixen les ordres del comanda- la convenienciaen
proposició elevada a la Creu
pro de l'evacuad() guerra" Izquierda Republicana será també representants polonesos, suessoe Roja Internacional,
ifitensament els pobles de la reraguar- panyoles si el Governs europeus de- ment. La resistencia s'organitza en els lisa campauya
amb caräcter de
i
d'altres
nacions
europees.
es
partit
republich
espapel
de
Madrid,
especialment
que
da indefensa.
visitara els fronts de reciprocitat en els seus termes.
llocs mes convenien te per a nosaltres refereix a dones, infante 1 vells, ex- el veritable
delegació
La
cidissin
aplicar
aquesta
mesura.
nyol.
Quatre trimotors han descarregat tofins a trobar el lloc mes adequat per
4. — A fi de donar mes solemrdtat
Iluita 1 primerament el de Madrid, 1
han
I
als
bombardeigs
feixistes,
No ens interessa que el partit no a la seva tornada a Franea comença- al canee el Govern basc desplaçä a
tes les seves bornees sobre Vilches.
deturar aquest avene, en el qual, se- posats
Vadollano, Mengibar, Baena 1 les cegons sembla, l'enemic es juga la pa- quedat tots conveneuts de la necessl- compti amb masses abundante Ens rá una intensa canmanya per a atoo- San Juan de Luz una Delegació, la
tat dequesta mesura que garauteix preocupa mes la guantee, i aspiren seguir un ajut mes decidit de les mas- qual es pose en relació amb el doctor
tacione del ferrocarril de Baena a Vilraula
compromesa
ame
els
seus
anees
A ALEMANYA NO LI AGRADA de me erillä de les fronteres.
la vida deis que sofreixen, sempre o e tenle ambient i influencia sobre els sos populars internacionals a favor del Junod, de l'esmentada Organització, 1
ches.
Una bomba ha caigut sobre la via
Durant tota la nit i el matí s'ha quasi sempre, victitnes de la metralla ciutadans que no estant enquadrats poble espanyol en la lluita que porta arribo a un acord complet. Solament
feria, i immediatament sala començat QUE LA FRONTERA FRAN- combatut en tot el sector compres en- deis facciosos.
als partits veuen en el nostre idea- contra el feixisme.
mancava l'aprovació de la llista de
Segurament aquesta mateixa nit
a procedir als treballa de reparacM,
n el reflex fidel del que ha d'ésser
tre El Plantío i Pozuelo, fine prop del
detinguts canviable, la qual, per la
LA PROTESTA DEL COS CONSO- nostra
sense que el tráfec s'hagi interromput CESA AMB CATALUNYA ES- turó d'Aravaca. Les nostres bateries denle es publicare una disposiciú per una República democràtica.
banda pujava a 2.000 detinguts,
LAR
PEL
BOMBARDEJAMENT
ni un moment. Quatre obrers han ese
tal
de
donar
carecter
d'obligatorietat
han
disparat
Incansables
hores
1
hoper
al lliurament de la qual llista noTIGUI OBERTA
EL GENERAL MIAJA CONFEREND'ALMERIA
sultat feries.
a l'evacuad(' de Madrid, que comen
res
fina
prop
de
dos
quarts
de
dotze,
mes
s'esperava
que la representació
CIA AMB ELS MINISTRES
Per impedir la recoliecció de l'oli-earä,comslpfugieta
Valencia. — El governador d'Alinee conträria aportes la seva corresponent.
París, 8. — El periòdic "Le Jourva parar el loc.
va els avions rebele han ametraliat nal" publica una informació de Ber- que
ria ha trames al ministre de la Gola Reetelelica a partir
GIRAL I ESPLA
vigorosa
a
les
de
5.
—
Quan
la
capital
neme
mancava la maL'operació
seguelx
la campinya 1 diverses cases han re- lin, segons la qual "als cerdeo auto- primeres horas de la tarda. 1 no es del 10 de jullol 1 que no exereeixen
Madrid, 8. — El general Miaja ce- vernació un telegrama que dila ami:
terialitat de l'execució del canse. la
eultat destruldes.
"M'ha vesitat una representació de: Delegació basca fou informada ahir,
ritzats alemanys la no s'emaca el fet fecil preveure encara el resultat final, cenes especials o destine saetilla.
lebrá a darrera hora de la tarda
cos consular 1 m'ha testimonlat
que, d'acord amb Itelia, salan enviar perquè aquestes operacions sempre esper maje del doctor Junod, que la
OPERACIO DE CAST1G SOBRE
dahin una extensa conferencia amb seca
IMPRESSIO DEL DIA
protesta i els seus sentirnents pel Junta de Burgos es negara rodonagrans quantitats d'arrnament a Es- tan sotmeses a contingencies que poPORC UNA
ministres enyors Esplä í Gira'. criminal
Madrid, 8. — Ha continuat la Iluita els
atemptat
comes
per
l'avatció
panya
amb
la
Exultar
que
el
geneden variar qualsevol pronóstico La nos- èpica al sector reAravaca. I alee) d'è- Assistiren e l'entrevista diversos de- facciosa en aquesta ciutat la mate. ment a donar complirnent a l'acord
Andújar. — Ahlr, cap a mitja nit,
del carne de detinguts 1 de la poblad()
la "Columna Internacional", a les or- ral Franco econsegueixi molt aviat tra única afirmació, per tant, As que pica no As un qualifleatiu necessart legats de la Junta de Defensa de nada del dia 6."
decisiva victória que no p osi en els rebele ataquen vigorosament amb per a la frase. En casos com aquest Madrid.
civil (aquest darrer en cure de negodies del general Welter, va (arengar una
encara). perque considerara que
sobre lee posicions enemigues de Por- duhte la seva capacitat i el triomf fi- tota mena d'elements 1 amb grane s'hauria de permetre fer una celda al
EI Ple Nacional de Telefons nació
nal de ranomenet moviment nacio- contingents humano, 1 que els defen- lector per dir-li: "Consti que el mot
abre consten-fa un "privilegi per al
cuna, sense trobar resistencia, fins
tot
llur
poble
base". Segons l'esmentada Junta
de
la
República
posen
arribar a tres quilòmetres del poble, nalista".
sors
"epic" es el més propi per a donar
LES DIFICULTATS
només podien lesen estudiare els canEl periòdic diu que no ce tracta de coratge en la Meta.
on s'inicie un fort tiroteig, que va
una Ileugera idea del combat desenvis
individuals
i de petits grups.
Sobre
Madrid
s'ha
observat
aquest
forrnacions organitzades, sine de vodurar fins a la matinada,
rotllat el dia 8 de gener prop d'AraPER A LA NACIONALITZACIO A conseqüència
d'aquesta respeta
Les nostres forces, com havia or- luntaris dirigits per técnics. La nota mate la presencia d'alguns aviene, que vaca."
Valencia.
—
S'ha
cciebrat
la
clausucanvien
radicalment
els termes del
poc
despees
van
desaparèixer,
seguradenas el comandament, es van retirar del periòdic afegeix que "a AlemaL'enemic — Ilegiu els alemanys —
ra del ple nacional de Forgannzado projecte 1 de l'acord.
llavors, perquè únicament es tractava nva s'observa amb atenció la tinta de ment en direcció als fronts on per ara ha atacat amb tots els elements que te
obrera
de
telèfons
(U.
G.
T.)
Per
la
seva
banda,
la
Delegarle bases
concentra
l'interès
dels
rebele.
al seu abast, 1 els nostres lluitadors han
de realitzar un moviment tàctic 1 de conducta francesa. j a q ue mentre ha
El secretarl general de l'organaza- ca solament vol deixar concretat que
Als seden més provees el silenci
deixat oberta la frontera amb Cataresistit ein atacs serie, els obusos i les
cestig.
la
nite
ció,
enzearra,
donä
compte
de
les
prin•
no
pot
parlar-se
de
cap
privilegl daabsolut
durant
eseomese de les tropes estrangeres amb
Es ve -eonseguir l'objectiu persegult, lenya. ha lamer del tot, en canvi, la estat gairebé
cipals qüestions tractades, entre euee vant d'una proposició la base de la
perquè ela facciosos, desorientats per frontera pel País Base, per Ort eo- Hem observat que les tropes mercenä- un entusiasme heroic. Sha contingut
París 8. — Comuniquen de Sala- la de control 1 salad. "Nosaltres—da qual
era
la
reciprocitat.
La Dele:cacle
des
segueixen
des
del
de
novembre
l'allau ros. que ha tornat a deixar res- manca que el centena! Gente. arquela fosca, foren atacats per ambdós drien pasear els voluntaris que dela adicta ile pressionar únicament per tes de la seva empenta en els soles dels bisbe de Toledo, es troba en aquella gue — teman com a nieta de les nos- basca agtaenc a les auto/Mate franesteta 1 van deixar abandonats en el sitgessin trasIladar-se a Bureos".
tres
asplraclons
la
rápida
nacionaceses
l'assistència
que
II
han denme
un
sector
dreerminat,
amb
änlm
d'ende
guerra.
camps de conreu, avui camps
camp vint-i-tres morts.
cintat de retorn del seu viatze al
telefónica. Hi ha aixf com a la representarle anglesa 1
trar en forma de cunya per aquell
Els avions de la República han ata- Vence. Sito entrevistat anda el a ge- lització dels serveisperquè
El nostre atad es va realitzar amb
en
malita,
en
alee
&acueste
a
la
Marina
británica.
per
les
facilitats
sector
per
on
creuen
no"
la
resisten_
cat amb valentia, volant erran de les
la coliaboració de carros de combat
Franco per a anunciar-li esteva sota una potencia económica que ii atorgaren per a l'execució
anat concentracions, en les files de les quals neralisimo"
del
bombes de me, 1 solament vam te- EDEN EXPLICA AL CAP DE da es mer, débil. Alxf ho hinU3(111.
resen- internacional 1 tenis el pes de les pa- l'enjerte. Igualment agrado al doctor
p
que
el
Pana
l'ha
nomenet
re
pel
barri
de
han obert clara bretxa. Els nostres ca- tant confidencial i oficies de la San- tente de material a favor de la Stanfent. unes rondes
nír dos morts 1 sis terna.
la
les
comenJunod,
delegat
de
la
Creu
Roía
Interg
1
d'altres
pels
Carabancheles.
per
la
nons
han
tingut
a
re
L'OPOSICIO
LIBERAL
ELS
L'estació d'Andújar ha estat bornCasa de Campo o per la Clutat Una tracions de la reraguarda facciosa. Hem ta Seu mor) del can su p rem dels exèr- dard". Poc aconseguiliem desentenent- nacional. la tasca que ha realitzat en
bardejada aquesta tarda altea vegada,
cits nacionalistes".
nos de la Companyia si no posseim be de lee 4.000 tamales a les quals
1 fracassats els Intente per fet quinze presoners.
PROBLEMES CREATS PER versiterla;
sense conseqllencies.
Piqueta designació ve desores que aqueixes patente perquè la solució ee- batirle beneficiat el canvi de presoIota aquests sectors. ha concebut la
L'aviació ha defugit el combat amb
anunciat que el nunci nomenat rM antieconómica.
ners."
o els matees aparells, pepe a la nit aquest s'ha
LA SITUACIO ESPANYOLA idea d'extendre el front delJacercle
En nom del secretariat provincial
retorçar !desune deis nectors menean- avió, que neeeselta la complicitat de p er a substituir el cardenal TalesES PARLA DE LA BAIXA DE
Londres, 8.—Eden ha rebut aquest nata per intentar un altre atac serio les ombres, ha fet la sea aparició 1 chini s'he embarcat m'eta setma- de la U. G. T. pronuncie un discur
TURQUIA DE LA S. DE N.
matf sir Francis Ackland, lider de sobre la capital de la República.
ha deixar caure la sena cärrega pobre na en un port de l'Amèrica del Sud Molina Conejero, 1 per la Comiss10
intervingué Pasqual Tomás,
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el qual digue que no hl ha dret en ',FS ARMES 1 ELS QUI
estar designat.
mor4 11e TUntlia abandonaria la So- Archibald Sinclair 1 sir Percy Rae- gare moll a dificultar les operacions bre una tinença d'alcalrila, sobre una
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da del conflicte plentejat al "sandfeavions. Poc despees d'acabat el (le Esnafia", que es un doce de NI.' posar el Govern en situació dificil.
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