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'w• La PASTA NIX, producte
nacional, serveix perquè

BANC VITALICI D'ESPANYA
El divendres din 15 del mes que nona,
a les onze del mata s'efectuara a les)sigo social d'aquesta entitat el sorteig de Olieses sortejables.
Barcelona, primer de gener del 1937.
Pel Banc VitallcI d'Espanya:
lt. Tejero
M. Torres

l'afaitat es realitzi amb ra-

OBSEQUIS PRACTICS

pidesa, sense molèstia, sense

perill de contagis, sense per-

PER A LA

Indicar l'epidermis ..ww

DE LES TERRES

Afaiteu-vos en 3 minuta amb

Ilallet tic

CATALANES

Pasta N

secció especialitzada
per a Nells, trobareu 1111 gran(12 assortiment en
SUETERS, PULLOVERS, CAÇADORES,
GUANTS, BUFANDES, MITGES ESPORT,
CAMISES, CORBATES, PIJAMES, ETC,

L'assassinat d'un obrer a Berga
Acta de la sesg ó del Consell Municipal
bergueda en la qual es protesta per
unanimitat contra Fassassinat de què
va ésser victima l'obrer Miguel hfonsó

A la

A

PREUS AVANTATJOSOS
Visiteu aquesta setmalla
l'EMPRESA SOCIALITZADA

Inaplazable amb lacte comes. Cal ter
cauro tot el pes de la justicia sobre
el criminal. Actea com aquest cal
acabar-los, car eón filis dels aprofitadors de la revelase per a cometre tota mena d'actes bärbars 1 vanMates. Fa també nt elegí del company calgut.—S'assocfen tumbé a les
mandestaclons tetes els companys de
la U. de R.—El Consell Municipal,
/desee les manifestacions fetes pelo
companys precedente 1 que la indignada pel fet es de teta la clutat de
Berga, acorde amb unanimitat absoluta: a) Condemnar públicament
aquest fet, en el fetal ha mort
proletari 1 'ompauy de Berga.
Que sigui aplicada gofio cap mena
d'atenuant, ala autora del crin), la
corresponent pena. e) Que seas julgi
räpidament I que taintereesi gase resecada sigui feta a Berga d'una manera pdbilca o be almenys davant la
Cambista que en representació de l'Ajuntament 1 dels Partits antifeixbites
s'han personat a Barcelona. di Que
sigui räpfdament tramesa cdpla literal (Vaqueaba arta a la Comissarla
d'Ordre Petate. ei Que les desposee
d'enterrnment dei cadliver de Miguel
Moneó 8oldugg laman costejades pel
Consell Municipal, 1 f) Que cura a
protesta del fet 1 com a exterlorització del dol que sent el proletariat
Berga doma al matt signin tancats
tata els comemos, ofIclnes, dependim(' les munldpals 1 fabriques (Ilerat les
Indeetrles de guerra) 1 sigui posada
mig pal la bandera a l'Ajuntamen t.
No havent-hi nitres assumptes, s'aleeca la setesia, de la qual s'estén la pro'
sent acta, que signen els aesistents,
de qué certifico. — Lacau, Braup,
Plasme, Alberich. Ortiz, Casafont, Carceller, Sueiro, Colom, Riu, Torrella,
Bando!, Perera, Yanceli—Es capta.
Per a que constl lliuro e present
certtficat ami) el Vist t Plan del senyor President del Consell Municipal
Bergs, a trenta de desembre d
mil nou-cents trenta-sis.—Vist 1 Plan.
El Presinent del Connell Municipal
a Berga — Signat, Just Lacen."

"Jonu Serra t Casals, secretad Iletrat del Consell Municipal de la Ciutat de Berga,
Certifico: Que en el foli 127 del
labre d'actes que actualment porta
l'Ajtintament hl ha la corresponent
al din 10 de l'actual, la qual literalment tranecrita i copiada din: "A la
ciutat de Berga, a trenta de desembre de 1036. Essent les 10 hoces del
mata 1 prevlament eonvorats els consellen; segons Boixader Gula 1 Coma,
ala reunit en meseta extraordinaria,
a la Sala Capitular de les Cases Comunale, el Consell Munielpal, amb
assletencia dele consellers azafata al
marge, sota la presidbncla del comTORELLO
pany anst Lacen Peralta, el qual deAvul ha quedat constituit el
clara oberta la sessiú. Acte seguit
Keapressa que 'objecte de la present nou Consell Municipal, ala corneo.
convocataria no és altre que el de acm: del qua/ els seguents, disprendre mesures radicáis sobre el fet trihuits en departaments:
Defensa i Tratte, Rafe] Vinyeta;
ocorregut la nit passada al ca!?' d'aquesta localitat conegnt per "Cal Den- Cultura, Joser, Rosanes (alcalde);
sa", CO el fatal fou assassinat vilment Proveiments, Amadeu Ribes: Sanítat
1 eoveirdament Miguel Mensa Solduga, i Assistencia Social, Reman Font:
militant de la U. G. T. i abnegat pro- Economia Treta)), Jaume Puches:
letari. — S'explica ami) detnll la ma- Obres Públiques, Joscp Prat:
nera rcpuenant 1 v11 com fou nasas- lectura. Josep Carrera.
— Dimana tingué lloc l'enterrapEi
ainat. — Amb referencia al company
caigut, demana la paremia el cama- ment del malazuanyat comoanv Antoni
Roma, mort accidentalment al
rada del SPII partit Vencen. Diu que
PRECIOSES TOTS PREUS
el compriny alonsa fou sempre un front d'Aragó. L'acte constituí una
veritable
maniiestació de dol. 1 tot
;lela militant, el qual meresqué totllora elogi i aimpritia de tots els com. el Doble vol gué manifestar l'estima i
RAMBLA DE LES FLORS, 30
unnys. Diti que en nom del partit que la popularitat que n'all dia• E l E. C.
representa fa constar el sentiment pel Torelló haurä perdut un entusiasta
iugador. Rebla cls seus iamiliars el
'fflaliemagan compense aseassinat, 1 que reclama nostre
condol.
que tota els actors. Muden i cana
...•.••••••••• n ••
n •• n •••.,•••• n ....• n •,• nn • .....
.
.
,.
pitees, siguin jutjats ninb teta la raTORTOSA
pidesa
i
que,
per
escarment
i
saneXARCUTERIA - ULTRAMARINS - QUEVIURES
Aquesta tarda ha tingut lloc a l'Ajament 1110mal, siguin executats a la
DE
mateixa chalet de Betas, ja que un iuntament una reunió de. delegats
arte camas An la forma expressada dantitats sindicals i noliaiaues i conOs un fet vandalic realitzat per uns sellers munici p als, sota la presidència
que s'han aprofitat dels sagrats mo- del deleg at de la Junta de Defensa,
menta de la revolta per reatara' un com pan y Soler. Der tal de tractar de
°Afilie a /a reraguarda.
Legítims tornos de al j ama, Alacant, Gema I Massapit, rlasse extra
acte d'odi i de venjanea, cosa pie cal rordre
— Densa a la nit d'idea lloc al teaoftgar rapidament.— En nona de la
UNIC EST IBLIMENT que ven la me/eme/nula Llonganissa temed:11
Coliseum una (unció teatral a
C. N. T. &mena la paraula el cona- tre
nrofit de les milicies antifeixistes. a
de BORREDA
pany Torrella. Din pie tetes les pe- càrrec
del (madre escènic del ParVINS, XAtMPANYS 1 LICORS de tota mena
tites divergencies del Parta lee M- lis Re p ublicà
arEeaverra.
allen els momento de dolor, 1 aquests
—
estat prorrogat novament
moments
en
una
sala
assassinat
Plaça Universitat, núm. 5 - Telèfon 15933 - Bar
na proletari fill del poble tothom sent el el periode voluntari per a l'adquisa
cid de cedules p ersonáis a les oficidolor al fans de l'anima. Quant al res de recaptació
de la Generalitat
company (sigui', ha de dir que el co- de Catalunya,
neixia a fono, ene era un seu com- — De Barcelona tan arribat llits
.
INAN
E
pnny de trebnll I. era un excellent
altre material ner a les casernes de
aompany proletarl. En nom del Par- les forces de l'exercit p o p ular desta demana que ismb tata repitiese si- tan) cts amicsta ciutat.
i
gui fet juaticia, i amb la urgaincia
%ENDA 1 CANI1 DE MOBLES,
BORSA DE LONDRES
que reclamen els momenta.—En nom
PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
de l'E. R. de Catalunya demana
NOva York
4911S
CABALS, MAQUINES DESParaula el company Brama Din que EXPOSICIONS D'ART
Holanda
500-5
França
CRIURE 1 DE COSER, MALE.
subscriu Integralment les tuanifesta.
11.513
DelgIca
'315'
rions
retes pelo companys precedents.
TES, DISCOS, Ere
Italia .
9331
Diu
que els proletaria republicana do L A PINACOTECA
alemanya
1.195
1 CORTS CATALANES, número 414
Berga
teuen asad un din de del,
anissa
.1372
PASsEIG DE GRACIA. Sta
ciar el company celara era "or de
1
TOT D'OCASIO
Espanya.
ceno
Marc, gratino
lid"
en
els
dos aspectes.—En nona del
Dinamarca.
.3400
Telèfon 30122
Su tela
19195
P 0 U 51 demana la paraula el
IN.UGURACIO DL LI TEMPOR40A
meoeugmee.,
Noruega
19900
eornpany Pecera. Din que cal enser
EmosI910 rollectIva d'artista, moderno

1
1
o

riO R

«JINETES

CASA VILARDELL
Aida, Durruti l 49! 5i (abaus Laietana) Hospital, 36 i 38

Foutatiella, 17

10515
2142
golla
11280
49250
117400

Salmerou, 17 i Carme, 73

J. T. CAPDEVILA

--i F

FERRER-BATUES 36, Boqueria, 38

CAMISERIA

Gran assortiment

Camises a mida
Muges "FERRO"
de garantía
Paises haratíssims

en Caeadores,
Suèters,
Generes de punt

TOTS ELS
COLISEU3I
ELS ESPORTS ARENES
EL CAPTAN BLOOD,
El angelito (dibulaos),
Els esportius soviètics continuen Ilur acció de socors a
Espanya

per Errol Flyn.

El predilecto, Di bu' a,
Musical.

3IETROPOL

El tunante, Contrastes,
De Moscon, per conduele de l'SportVelada de apera, Ilabilipreso, s'assabenta al Comissarlat d'Edades animales.
ducació Física 1 Esports que en oca- URQUINAONA
sió del mata de futbol diaputat pels
EN PERSONA, per Ginequipo del combinat (selecció) de
ger Rogers.
camionera de Darlinkov, de/ Club EsCeylán, Dibujaos,
portiu "Boleta" i del Club Esportiu
ATE ACCIONS.
"Spartak", es va organitzar una colCOMTAL
beta l produete de la qual fou traVidas en peligro, Música
mes a la calan per al exora a les dones 1 als infante deis Combatents per
y mujeres, El cantante
de Nápoles, Revista.
le Ilibertat espanyola.

ATLAN"l'IC i SA VOY

FRONTÓ TXIKI-ALAI
aVtil, tarda, a les 4
Primer par111:

MATILDE RENE
rontrt
ANGELIeI MARISA

Segon parmi

LUMI I AURELI

contra

ANTONIA

1

TONI

El prodnete net d'un forneig
"voley ball" organitzat pel Comlte
de C. F. de Kbarkor, que fon de 583
rubles, fon tramis al Comitè per als
ancore a Espanya.

FRONTÓ NOU MON
Cada dia grans partits
a mà i a roquete
A rhipadrom de Leningrad els as
saciats adherente al club de moto
listes de Leningrad han disputat di
verses provee, els producte net de les
mude, de 618 rabies, fou igualmen
trames a la catxa de soeces a Espa
neta
El taquillatge realitzat durant

PRONTO NOVETATS
&VIII, tarda, a les C3a, a pala:
1/AGUIRRE 1 ARAMINDIA

conIra
MIRAOS -

LEJONA

Detallo por cartel:o
re,

Vieja madre, tecnicolor,
Deporte de Hungría, Indios Tovaa, Buenos Aires,
Dibuixos, Còmica, MADRID TUMBA DEL
FASCISMO, tercera set-

c

I Mercal d Ocasione

s

CINEMAR

NEMA

LA HUMANITÄT

Rovira t Virgili hi analitza la anuació internacional davant la guerra cia
vil espanyola. No ¿l'ha de fer cas, diu,
de les noticies sensacionaltstes:
"Enmig de les noticies 1 els comen.
taris, hom pot allanar la realltat,
cara una mica fosca. I la realitat es
actuada: la primera relució caAlemanya davant l'accf6 franco-anglesa ha
estat de resistencia. I mentre Berlin
es disposa a resistir la gestle de Pamis 1 Londres, Rema racull amb !redor, per no dir amb contrarietat."
Ans bé; vol dir atara que no t i llames
acord? Ningú no es pot sentir sorpris
de les primeres reaccione germano-itoflanes. No co patita pas esperar qua
diguessin que si a tot i tot segutt 1 amb
alegrta.
I ajegets:
"Tenim la convicció que, a despit
del gran interès que ara hi ha per
conélxer l'actitud d'Alemanya i d'Itàlia, la dectsió final esta en mans de
França 1 d'Anglaterra, més encara
d'Anglaterra que de França."
Perquè roptindsme de la premsa anglesa montes es justificat en el co: que
es parteixi de la fermesa britemica.
I acaba:
"Horn ha fet notar que Franca 1
Anglaterra han plantejat /a qüestió
en el periodo de les festes tradicionals de l'any. Han prescindint de la
"treva dels pastissers". Abre, prova
que comprenen la urgencia del cas.
:des que la resposta d'Alemanya
el terreny diplomätic, urgeix la seva
resposta en el terreny dels fets."
LA VANGUARDIA

Denuncia el loa brut dels feizismea

en la guerra d'Espante. Si no flaquea
estat per l' aj ut d'Itàlia 1 Alemanya ala
facciosos, la guerra civil hauria ducal

setmanee o potser dies. Semblava, tina
després, que la gestió d'Anglaterra i
França havia de tenir ezit: però
sobte les coses s'han tornat a embolicar. Regateigs? Chantage? El mes perilles de tot es que ha tornat a sonar per part d'Alemanya t Italia la
paraula "prestigi", i alzó pot fei- eternitzar les negocinCiOnS. 1 acaba:
"Inglaterra y Fraricia tendrän que
decidirse algún día, si no se conforman con seguir siendo embromadas,
a replicar enérgicamente a la burda
política de chantage que hace el fascismo. También ellas poseen un prestigio que perder y que se está ya
perdiendo. Lo que tarden en salir en
su defensa nos dará la medida de la
estimación en que lo tienen.
Y no se olvide que Francia. especialmente, además de su prestigio,
arriesga su seguridad."
SOLIDARIDAD OBRERA
Es refereir a la influencia de Vanorcosindicalisme en la renolucid,

diu:
"Por aquellos que sienten MUY Por
encima el momento trasforrnador QUO
vive el pueblo, se ha pretendido dejar
para después que se ganase la guerra
la tarea de estructurarla. Ante el peligro que tan grave determinación
podía representar, la C. N. T. respondió inmediatamente que eso seria
condenar a una nueva guerra civil al
proletariado, y que en marcha la Revolución al mismo tiempo que vencíamos en los campos de batalla, en
la retaguardia debian crearse los organismos que necesita la economía
para impulsar de nuevo la producen:in,
con arreglo a las necesidades del pueblo. Y como nuestra Sindical tiene un
ideario y un programa perfectamente
claros, por nuestra parte no ha existido vacilación, ni duda alguna, y
emprendimos el camino que nos marcaba el pensamiento popular, que la
C. N. T. ha sabido recoger en todo
momento, llevando a cabo la colectivización de las industrias. primera
fase de la trasformación, iniciando va.
como ayer constatábamos en nuestro
editorial, la orientación que marca la
segunda etapa. en que los Sindicabas
van a ordenarla de manera inteligente. con arreglo a nuestros postulados."

ESPECTACLES

Cartellera Oficial de reestrenes
i
est renes - Setmana del 28 desbre. al 3 geiler

Cerveza a barritazos (eb_
gratis
mica), La princesa encantadora, AMPARITO
SANCHEZ (eaneonetis- IRIS-PARK
ta), ANDRINA Y MERLa amenaza pública,
CE (bailarines) i l'OrCanción del dolor. Cuanquestra Coliscum,
do una mujer quiere, CóMUNDIAL
mica, Dibuixos.
La irlantleatta, Smith se
impone, Baboona, Dibuj- 31ISTRAL
aos.
La marca de Caín, JuXILE
ventudes rivales, Días de
Es el amor, El descono- circo, Secreto del castillo.
c i do, Ne juegues con el
amor, Dibujaos,
TETUAN i NURIA
VICTORIA
Guerra sin cuartel, Un
CAMPEON CICLISTA,
millón de gracias, La
per Joe Brown.
magia
Gondolero de Broadway, Kracatos.de la música,
A las 12 en punto.

R EV ISTA DE

31 I R I A
Escándalo estudiantil, La
rival de si misma. Noche tormenta, Dibuixos.

CATALUNYA
REBELION A BORDO,

S 31 A R T
EL AGENTE ESPECIAL,

per Kay Francis.
Los muertos andan, Cómica j Dibujaos.
KURSAAL

ARNAU, FLORIDA

i BROADWAY
Nuevas aventuras de
Tarzan, Doble intriga,
Primer hijo, Dibuixos.

it1013/F 1 MARINA

ce increíble, Nacida pa- NEW-YORK
La brigada secreta, La
ra pescar, Aunque parezviuda negra, Anita la
ca mentira, Masita!, a
pelirroja, Cómica.

ESPLAI i MAJESTIC

Juventud triunfante, CAPITOL
Hombres sin nombre,
Difunto Cristefor, Beer,
Esportiva, Dibu jaos, CóEl conquistador irresistimica.
ble, Un gorila a bordo.

El secreto de Charlie
Chan, La alegre mentira, María Galante, DiInt i ma s i el diumenge hi
haurà sessió matinal.

Deber y disciplina, La FREGOLI i TRIANON
LA CIUDAD SINIESreina del barrio, HomTRA, per James Cagney.
bres con suerte ¡ DibuiEl gran hombrecito, Cóatas.
mica, Dibujaos.

PATHE PALACE
per Clara Gable i Eran - i AVENIDA
EL AGENTE ESPECIAL,
ehrt Thone,
EL
AGENTE
ESPECIAL,
per leay Francis.
Camita 1 Dibuixos.
per Kay Francis.
Los muertos andan, CóPUBLI-CINEMA
Los muertos andan, Có- mica i Dibuixos,
mica i Dibuixos.
El abuelito de Bott,
GOY A
Rapsodia de Liszt, Pare-

SPLENDID

EL CAPITAN BLOOD,

per Errol Flyn.
El predilecto, Dibuixos,
Musical.
EDEN

PARIS

i VOLGA

EL CANTAN ntoon,
per Errol Flyn.
El predilecto, Dibuja co.
Tor, Musical.

FEM/NA
AYER COMO HOY, per
Wallace Beery i Lionel
Barrymore.
Còmica, Dibu ja, Reportatge•

rera p elícula de Katharine Henburn,
en la qua lactua també Herbert
Mars hal l, ha obt ingut en la seca oretentació al Radio City MusiceHall
de Nova York un Cxit mes grandiós
encara Quo l'assolit Der "Les nutre
eermanetes".
Pe E. Brovrn a la Radio. — El atol de la corona Dellieula de Toe E.
Brown Per a la Radio será "Tot és
confusió". Una pluia de rialles i un
magnitic vaner per al gran cómic.

SALO INTERNACIONAL
CASA LLIBRE
Companyia Soslalitzada de Varletsts
Cada o:111k des de les 5 de la larda fina
a la 1 de la „11. Balls I AtracelOn•

Charlie Chan en París, CINEMA ALIANÇA
La doncella de postín, EL INFIERNO NEGRO, PROGRAMES D'AVUI
Luna de miel para 3.
per Paul Muna
mana.
Astaire.
TEATRES
Esta noche es nuestra,
Despertar del payaso. DiSELECT
BOSC i PRINCIPAL
La condena redentora, Por meterse a redentor, FANTASIO
BOHEME i TALIA
vina gloria, Dibuix.
APOL.LO. — Tarda 1 nit:
"Gfordano
HOMBRE
O
RATON,
Parque zoológico I Dibui.
EL CAPITAN BLOOD,
LA CIUDAD SINIESEsportiva.
Dulce
indecisión,
MusiBruno".
MADRID
TUM
BA
DEL
per Eddle Cantor.
sos.
per Errol Flyn.
TRA, per James Cagney.
cal, Documental 1 Dibui.
FASCISMO.
BARCELONA.—Tartla l sil: "El almiClive
de
la
India,
Noche
Ti predilecto, Dibujaos, WALKYRIA
. ACTUALITATS
sea
El gran hombrecito, Có- celestial.
rante centollo".
FOMENT
Musical.
mica, Dibuixos ,
COMIC. — Tarda: "Las novias". Mi:
ALEGRE DIVORLa infancia del Fim, EXCELSIOR
ODEON
MARTINENC
AMERICA i FOC NOU LA
• tia de VUladlego".
CIADA, per Ginger RoPlantas v i ajeras, VeniaEL AGENTE ESPECIAL, BARCELONA
INFIERNO NEGRO, per
INFIERNO NEGRO, per ESPANYOL. — Tarda 1 n't: - En mariano
Desfile de pelirrojas, gers 1 Fred Astaire.
der. o paraíso, Mudaos,
per Kay Francia.
Secreto
de
Charlie
Chan,
Paul Muni.
Paul Muni.
de la O".
Desbanqué Montecarlo,
El delator, Venganza de Aunque parezca mentira,
Los muertos andan, CóIntriga china, Deber y Despertar del payaso,
Despertar del payaso, NOYETATIL — Tarda: "El princlpe boboEselavitud, Dibuitroa.
mar 1 Dibuixos.
Musical,
mica, Mudaos.
d i scip l ina, i Dibuixos.
Víctima del Dragón.
Hembra.
mlo" I "El cantar del arriero". NII:
-La del manolo de rosas"
NOU. — Tarda 1 n11: "Boris (ruma^.
i co disputara ama magnifica ropa una lesia; Batalino vence Matei.anc toa aquest Parker és irancament me- OLYMPIA. — Tarda 1 nit: "Rlego''.
El primer tindrii lloc a les Corte el per punts; Mestres fou declarat gua- diocre. El seu enfavament es indes- FRINCIPAL Palatal. — Tarda: "La Dudia 17, 1 el segou a Can Rabia el dia nyador de Kid Frutos, per desqua- criptible. Ella és una excellent bailaitilesa ad Tallarín".
-E/ suelo
24. Els socis del Barcelona podrau liiicadó al cinquè round; Blasferrer rina i una discreta actriu. La seva
de un sals".
presenciar g rataltament, anda la pre- vencé Villalba Der punts, i Vida; a olasticitat sensual és el més imoor- POLIORAMA. — Tarda l nItt .Cella,
nota del carrer d'arana".
del relama aquests par- Pi per puras.
tant de la cesas persona.
C.AMP DEL SOL DE BALA (TRAVESSERA DE LES CORTS) 1 iaintarló
fite. Els dos de l'Espanyol bimba poHem dit (me su posevem aue aquests ROMEA. — Tarda 1 nit: a maras DreldOcs"
dran presenclar-los els socas d'aquest
dos artistes insi gniacants deuen ésser TIVOLI. — Tarda: "Marina".
VARIA
Avui, a /es deu del matí i a les quatre de la tarda
club.
molt p o p ular, a América. nernue si
— Tarda 1 TM: "La gente seEl Camita catale pro Esport Popu- no ho fossin a ningú no ii hauria VICTORIA,
na i • Los tramajas",
lar convoea totes les editara que aassat Del magí fer-los protagonitzar
componen aquest emita a la retinta un film. Es se g urament, dones. esKENNEL DE SARRIA que tindrä Ilse a la redaccia del set- neculant
VARIETATS
ama llar DoDularitateme els
mamut "Juliol Ronda de la Una han cordial els naners prinCinals
— N11: aelecte progaama de saAVUI. A LES 4 DE LA TARDA.
vereitat 33, entresol, ovni, divendree, "Dales Indecisió". I anressenrnas a TIVOLI
rietats I l'orquestra Demon's Jazz.
les deu de la vetllo.
1 CADA DIA:
dir ene els han servit molt malament CiRo Cale
Tarda 1 niti Se•
L'arg ument del film, mancat
/orto prestar/u de rarietele 1 l'Oree!.
res i mal ex p licat, ensonit i lene desGRANS CURSES Ira Plana unInA.
Propera reunió: Demà, a les quatre de la tarda
Ili g at, no és gens satistactori.
EL CINEMA Don o tres q uadre de revista visDE LLEBRERS
Tramvies 7 i 15
Autobusos !letra E
CINEMES
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iiNERALITAT
El president Companys, amb motiu
de l'entrada del nou any, l'any de la
victbría. ha trames telegrames de .,olidaritat 1 optimisme a la Junta (te
Defensa de Madrid al president d'Euscadi. senyor Aguirre, 1 al Govern de
Valencia. Ta,mbe ha interessat del
conseller de Defensa que Carnet' als
milicians del front d'Aragó la gratitud
l'amor de Catalunya 1 de la República.
EL CASAL DELS INTELLECTUALS

El projecte de crear un "Casal" que
aplegui tots els treballadors intellectutti, per tal de realitzar una obra comuna, individual i collectiva, será ben
aviat una realitat.
Aquest Condssariat de Propaganda
fa públie el mi agraïment a tots els
qui han respost a la crida, interpretant plenament l'esperit d'aquesta
idea, patrocinada per la Conselleria
de Cultura 1 per aquest Comissariat.
Oportunament es cursaran lee convocatdries per a l'assemblea que se
celebrará al Casal del Metge.

CONSELLERIA DE JUSTICIA
Nomenament. — El "Diari Oficial
de la Generalitat" publica un decret
creant la secretaria permanent del
Comité dels Serveis Correccionals de
Catalunya.
Aquest cärrec, que te el caräcter de
cap de Serveis de l'esmentat departament, ha recaigut en Josep Maria
imbert, que fou el primer presidènt
iniciador de la transformad a dèls
Serven Correcclonals de Catalm5ya.

CONSELLERIA
DE FINANCES

C. N. T. I U. O. T. del raen de la
distribució han acordat que l'hora de
tancament de les botigues de venda
al detall sigui, durant els dies 2 al 7
de gener, embolas Melosos, les vuit del

CONSELLERIA DE TREBALL

I OBRES PUBLIQUES

Cotxes 1 camions per al treball yohurtara — Les necessitats cada ella

EL PRESIDEN T COMPANYS DE_ creLvents que té l'Oficina de Treball
SFrJA BON ANY NOU A LES MILI- Voluntad de la Consellerla de Treball
CIES CATALANES I ALS GOVERNS de la Generalitat de Ca talunya, a
DE LA REPUBLICA I EUSCADI
causa de les noves 1 nombrases ins-

cripcions de ciutadans antlfebristes
que van a allIstar-s'hi per prestar el
seu ajut a les obres de defensa 1 fortilleació de la clutat de Barcelona,
fa que sepan necessaris mes quantitat de vehicles per al transpon dels
obrers voluntarís als llocs de treball.
Per ataca l'Oficina de Treball Voluntarl s'adreça a totes les empresas
que tinguin cotxes i camions, per tal
que passIn per la Secció de Transports (Via Laietana, 16, tercer, Iletra Ka a inscriure'ls per als dies 1
loores que puguin posar-se a la ella posició dels serveis de la susdita Oficina.

ENSENYAMENT
Curs l'Avicultura. — L'Escala Superior d'Agricultura de la Generalitat de
Catalunya anuncia que el vinent dia 4
de gene: comenearä el curset d'Avicultura i altres animals de corral que
cada d'any ve donant el professor de
zootecnia especial de la dita Escala, Enric Coromines i Cortes.
Aquest curset será de cinc hosco
setmanals de classe, dues d'elles destinades a practiques, visites a granges,
sessions de cinema, etc., 1 durará fins
a últims d'abril.
L'import de la matricula es de 50
pessetes 1 china dret als alumnas a examinar-se. en acabar el curs, si abrí ho
desitgen.
La inscripci6 es pot efectuar qualsevol cita feiner de les den del mati
la una de la tarda. inclUsivarnent, a
la Secretaria de l'esmentada Escota
(Urgell, 187).

Venda de jo g nines

Es una extraordinaria oportunitat
eis pocs dies que falten
per a acabar la
famosa
i comprar

Gran rematada

d'estalvi.
Pròrroga per adquirir les radiales
personals. — En virtut de les circumstàncies actuals, queda prorrogat
el termini voluntari per a l'adquisicid de les cèdules personals. fins al
dia 15 del mes de gener, harent-se
d'advertir que transcorregut el clit
termini quedaran subjectes a les sanciono que preceptuen les disposicions
vigents els contribuents que no hagin
adquirit les cèdules a llur cärree.
— Havent-se prorrogat fins al 15
de gener el periode voluntari de cebranea de l'impost de cèdules personals. s'assabenta a tots els contribuents que si be es desprèn de l'ordenança de rimpost que la cédula es
am document acreditarla de la personalitat, sera indispensable, (luan es
determini oportunament, exhibir-lo
en certs casos relacionats amb les,
operacions que hom realitza d'una
manera quotidiana.

de Professions Liberals per a tots els
componga de la C. N. '1'. als quals pugui interessar. començarà el dilluns vinent. dia 4 de genes. de les set a les
volt del vespre. i continuara en aquesla mateixa hora els dilluns, els dimeeres i els divendres.
— La Secch5 de .Mestres del Sindicat de Professions Liberals avisa els
mestres nomenats per a exercir interinitata a les escoles de l'Abintament
de Barcelona, que hauran de recollir
el seu nomenament en el termini de
vint-1-quatre loores. Aitrament. hom
considerará que renuncien els llocs que
els han estat designats.

CONSELLERI k D'ECONOMIA

HOSPITAL, 32 • TELEFON 1231a;

Dies de rebre Jet camarada alabeegues. — Havent-se rebasa:al: al Caree de vocal conseller de Pinancer del
Consell siT.5.51 s'ala de Calainnya ul
camarada Joan P. Fàbregues, fa atinent que rebra el pina tots els clics
laborables de les deu del mati a 1es dotze de/ migdia. st seu despatx oficial
de l'Avinguda del 14 d'aoril, 407.
Nota oficiosa. — Havent-se ofert a
la Conselleria d'Economia cinquanta
Iones de fécula de patata superior, de
procedencia holandesa, situada en un
port estranger, tots els organismes
responsables de les empreses als quals
pugui interessar la dita materia poden presentar les corresponents demandes al Departament de la Incitastria Textil i de Producció Química
del Cansen d'Economia de Catalunya
(Aiinguda del 14 d'Abril. 407. tercer,
primera), per tot el vinent dia 5.
Conferencia de J. P. Fabregues.
dissabte, a dos quarts de deu
de la vetlla, Joan P. Fàbregues, vocalconseller de Finances del Cansen
d'Economia de Catalunya, parlará
darant del micròfon de la Radio C.
N. T.-P. A. I., que será retransmès
per les emissores barcelonines, sobre
el tema "El problema de la moneda
davant del moalment revolucionari".
Preferencia per als preparats nacionals. — El Departament de Sanitat del Consell d'Econornia recorda
públic en general la preferencia que
han de donar als preparats nacionals,
prescindint sempre que sigui possible
deis estrangers.
Ara mateix, la casa Dr. Andreu, collectivitat obrera, elabora comprimits
discid salieflic, substitutiu de la major part de substancies analgèsiques
de cases estrangeres, amb la diferencia que l'esmentat preparat es ven al
públic a un preu molt més baix.

Sucursals:
Salmerial. 133 - Telèfon 112,93
Av. E. 31aristany, 1 19535
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FORTUNY, S. A.
Epicerie Française

BEIS: Fortuny, 17 • Tel. 22

X.A3IPANY

MONT-FERRAT
(L'ante nacional qqe té dell anys
de cava)
Brut Americain 193 - Brut Natare 1923 - Extra sec & doux
Xampany RUINART, SD-LERY,
LA MARECHALE. Coserles
COURVOISIER. Whisky BLACK
& WHITE. Lima CHARTREUSE

Vais generosos FORTUNY
Caviar de Rússia
'Fe-fe-eras MARIE

— Els companvs Marta Cortes. Beneta, Ribes. Montserrat Elies, Maria
Dalmau, Joan Marfany, Joaquim Font,
Meneé Bosch, Carme Falcó, Marta Gener, Joan Dam Mercè Collell, seta pregats de passar. dintre el termini de
vint-l-quatre hores, per la Secció de
Mestres del Sindicat Unir de Frotesalano Liberals, passeig de Pi 1 Margall. núm. 35.
— Davant d'algunes notes aparegudes a la premia de diverses emitas que demanen mestres racionalistes. la S2CCIÓ de Mestres del Sindicat
de Profcsaions Liberals, recorda que es
en aquesta secció que cal acudir pes
a tata mena de requeriments d'Incide
professional.
— Es convoca tots els afillats a
la Secció de Segon Ensenyamen t, del
Sindicat de Professions Liberals a l'Assemblea general extraordinaria que
tindrà lloc densa dissabte, cha 2 , a les
sis de la tarda, al teatre del Sindicat.
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EMPRESA OBRERA

CONTINUA ORAN VENDA

RETALLS
PREUS IRRISORIS

RETALLS DE LLANES 1 SEDES
RETALLS DE FRANEL LES I TEIXITS
RETALLS DE GRAN METRATGE
ES LA

MILLOR VENDA DE RETALLS

PER A AQUESTS DIES REGAI.XEN

PREUS EXCEPCIONALS
en

CONFECCIONS i CALÇATS

ABRICS SENYORA des de ...
ABRICS SENYOR des de ...
ABRICS NEN des de . .
ABRICS NENA des de ...

... 18'90 ptes.
UY— ptes.

167,9 ptes.
17'— ptes.

L'Associació d'alumnes de l'Escota
Maeana ha ofert a Ajut infantil de
Reraguarda una collece16 de jogulnes
realitzades pels alumnes de la dita
Escala.
Tenint en compre el valor artIstic
d'aques( treball, Mut Infanta de Rereguarda loa cregut convenient organazar una exposlcia la qual té lloc
a les Galeries Syra, Diputad& 262,
lel 26 de desembre al 4 de gener.
talada de l'Intima — El Comité
d'Ajut als Infanta dels Associats C. A.
D. C. I.- U. G. T. organitza un gran
festival a la seva sala (Lactes, dedical als infants, per la qual cosa es
prega a tots els Consells d'empresa,
Camitas de control 1 delegats que, entre els companys, fecal la manera de
poder-hi collaborar, ja sigui comprant
joguines com prestant-hi el seu ajut
moral o materia), a 11 que no hl hagi
un sol soci que no hl aportt el seu
ara de sorra.

dula personal de l'any 19343 per part
sie tots armella clutadans qne hagan
(le formular instäneles al Registre
;marea]. de la Secretaria de l'Ajuntament de Barcelona, o ba que nasagin de cobrar quantitats.
Alai marcha ele funcionarle munl.1pals tambo honran de presentar al
Registre pertinent la cédula esmentada, per tal de poder cobrar el seu
, 011 del mes de genes vinent.
La Conselleria R. de Serveis Pablies. — Durant VabsencIa del conopany Pérez Combina. conseller regidor de Serveis Públics de l'Ajuntament de Barcelona. degut al fet que
ha d'assistir al Congrua de Transports que se celebrará a Valencia,
quedara encarregat Interinament de
la susdlta Coneelleria el company Arrogó, conseller regidor de Vigilancia
Municipal.

Flassades, Edredons, Catites,
Cobrellits, Novetats, Pa nyos
per a abrics, Llaneria, Sederia, i Llenceria, etc., etc.

d'ABRICS per a SENYORA 1 NENA
a raitat de preu

NOTES SOLTES

UMVEr(SALMENT CONEGUT
UNIVERSALMENT PREFERIT

11112n2112•1111111111n11

NOTA: Es convenient que es vegin els articles exposats als

donant-se amb tota normalitat duran:

talvi comunica a totes les seres deany 1937. Per a mes detalls cal
legacions que, per acord del Consell aquest
acudir a /a Secretaria de l'Institut
de la Generalitat de Catalunya, ha Francia, Provenga, 325. de les tres a
estas determina: de mantenir festiu les cinc de la tarda. teléfon 73269.
el dia d'avui, per la qual cosa no es
— El curset de catalä organitzat per
realitzarà cap operació bancària ni la acedó de Mestres del Sindicat Unte

EL

FIRA

e
nostres aparadors.

El dia als Jutati
L'actuació ¿Jets Tribunals

Populars
En el Tribunal Popular número
quatre es velé una causa contra Rasaras Canals. acusada d'halar retlrat 20.000 pessetes d'un baue ;Tuse
donar-ne compre al ComIti• de control del taller de mobles que ella administrara. per hacer eetat propietat del seu es.pbs.
La processada negii que llagues
tret aquests diners, i aloe el tala en
el final figurava aquesta quantitat
era nul.
Els testimonia manifestaren que
("relea que Fi hada tret aquesta
vera tau sense Dolencia d'apropiarse de la alta quantitat.
El fiscal. en lea seves conelusions.
sol-licita per a la processada una
multa de eine mil pessetes i ii mas
que torni al control les d'Ir mil pessetes tretes del baile.

La pena dictada pel Tribunal tau

la devoluda de la dila quantitat als
airare. sense la mulla (pie sol-licitara
el fißeal.
La inspecció dels Tribunals
Et Condt é anit a Arenys de Mar.
—El Comité d'Irisad-caí dele Tribunal, Melilla abir la segilent nota
• "Aquest Comité el rija 29 del aarent, a conseqüenda d'una queixa
tramen el tila anterior, es trasllada a Arenys de Mar, on visitä les
oficines deponente de la Conselleria do
Justicia i posa»t-se en contacte amb
(-1s camarades de la CNT 1 la UGT,
iilxi can amb els representants de
les organitzacions autlfeixistes, totes
les quals facilitaren antecedents 1
atengueren aína gran zel els itispeetors.Els balanç judicial de Fany
L'uy que avui acaba ha estat
poc moviment ale jutjats cainstruceia
de Barcelona, ja que els sumaras incoats en eLs quinze jutjats que lus•
trueixen diligencies criminals flan arribat solament a la xifra de 7.140, quota
els altres anys passava de les quinz,.:
mil.
Aquestes diligencies han estat damitades de la següent forma:
Jutjat número a 318; número 3, 499;
número 4, 507; número 5, 528; manero 6, 353; número 7, 408; número 8,
413; número 9, 488; número 10, 564;
número 11, 425; número 12, 493; iramero 13, 450; número 14, 499; númeza
15, 527, 1 número 16, 470.
El número i, que es el dega, ha efecWat la tramitada dels segtienta assumptes: execució de multes governatives i socials, 869; expechenta per o
tancar alienats, 700; exaccions ae ie•
tira obrers i assegurances socials, Sur,
compilment de talla de atraía asixtos,
694.
A les secretaries d'azati.nptez de re partiment han entrat 4.777 e.ssumptes
clvils; exhorta del criminal, per al seu
compiiment. 5.484; exhorts de calentar civil, 994; protestes clavarles, 112.
Al Tribunal Industrial han enttat
670 assumptes.
El Tribunal de Cassació Ita tramttat els seguents assumptes: qüestlona
de competencia, 11; competencia entre
Jutjats 1 Ajuntaments, 39; recursos de
camada, 33; cavareis, 6; recursos coatencloso actspintstratius, 34; recursos
d'apenada contenciosa -administradas,
50; diversos, la En total, 185.
Aquest any ha actuat l'Oficina Ju •
radica. Han estat mes de 7.000 ele assumptes que han tramitas.
Ha actuat, encara, pea feto de ouliol, el jutjat especial. Amb motiu ael
sol sumad que lt fou encarregat, ha
tret 156 peces per a altres tants maleta diddicies en la següent forma. 49
per al Tribunal Popular especia l , amb
276 prooessata, 74 detinguts, 1 el no:abre de folla te de 2.110, 88 peces el
Tribunal Popular número I, amb 24
processats, 93 d'ells detinguts, 1 conaten de 2.291 folla; cinc peces per al
Tribunal Popular de Girona, amb 67
processats, 5 detinguts 1 568 folia. Cinc
peces per al Tribunal Popular de Leada, amb 5 detinguts, sense procemats,
157 bolis; una per al Jutjat, de Mantesa, amb dos detinguts, sense pronossato, 1 dues pecas mes per al jutjat de
guardia, amb dos detinguts, a senas
processata.
Especificats els Tribunals Populars
en Dure actuaclons des de la seva fun dada es divIdelxen com sesuda:
Al Transa/11 Especial han compareget 204 etrocessats. Han estat condena
nata a diversos anys, 93; t'imita, 12,
sauhellata, 99.
Tribunal Popular número 1, 61
nralesatua Jeans; condemnata a cavar
ses penes, 21; absolts, 8, I afuse:lats,
32.
Al Tribunal número 2, 57 pronta
sats jutjats; della, condemnats a ne
verses pene:, 23; abralts, 10, 1 aftud
Ilats, 4.
41 Tribunal número 3: 46 hit ia:s

ORDRE

ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ DE
LOS
Medicament de sabor
agradable, sempre inofensiu
a tote; les edats, de resultats positius per a guarit
el dolor d'estómac, acidesa,
vimits, males digesCons, diarrees en
els nens adulto,
etcètera, etc.
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Ca) trence la erdula.—Ea fit a y lUna exposleló de jognines organit- nent que des del ala 10 de genes del
zada per Ajut Infantil de Reraguarda. 1937 será necessari presentar la cé-

SETMANA DEL NEN

aprotitar

EI

vespre.

DE L'1 AL 7 DE GENER

VARIA

L'Institut 1 el Liceu Francès comuAmi, testa oficial. — La Coa.. . 0- niquen
que els seus cursos seguiran
na General de Banca, Borsa i Es-

A

ni.

L A PUBLICITAT

Setutana dt l'Infant

AL DISTRICTE VIII
El conseller delegat del Districte
prega a tots eta ciutadans i
que vulguin fer cionatius de joguines,
material escolar o robes de vestir not
als infants que tenim refugiats, que
vulguin fer Iliurament del que pupila
a les oficines municipals de l'esmentat
districte VIII. o be als funcionara que
passaran per les diferents /migues per
tal de recriaras per a la Diada de l'Inf ant.
Als mestres. — Concursos de tabule.
— La Soto-Secretaria de Cultura de la

Generalitat fa públic el present sistema de normes per a la celebrada

d'apestes activaras a l'Escola, amb
motiu de la Setrnana de lIntant.
Temes. — I. Dibuix llene d'imaginacid. ea Itlustraclons senzilles de curtes per a infants o d'altres lectures.
b) Auques. ci Carteas adaptara a les
circumstancles actuals . II. Dibu ja del
natural. a) Einea, utensilis 1 joguines.
bi Fulles, Iruites, flan 1 plantes. cl
Animals domestica dl La figura humana. e) Conjunts a palsatges.
Organitzacla — Cada classe fa el seu
concurs 1 els mateixos infants nomenen el Jurat.
Resultats. — La Sots-Secretaria de
Cultura es proposa de fer un assaig
per tal d'iniciar en altres avinenteses
una recerca sobre les arts plastiques
a l'Escala primaria. Per tasca velada
amb goig que li fossin tramesos els
originals dels tres primen premis de
cada concurs realitzat, amb l'objecte
de fer-ne una exposició, o un estudi.
si el asombre d'ells o la qualitat ha
justifiquessin.
Palestra 1 la Setmana de l'Infant. —
vENDs. a tEs
Palestra fa avinent als seus associats
A RMÁC
i simpatitzants que a les seres oficisaillf S es MES
nes s'admeten donatius en joguines o
YO. ./ t",bo•
metallic per Clases Mustias a la Comissió Orgariltzadora de la Setmana
de l'Infant, que tindrä Use de 11 al 7
24 condemnats a diverses penes; 13 de gener de 1937. Les oficines de Palestra san obertes de cinc a vuit de
d'absolts. 1 9 alu_sellats.
Al Tribunal número 4. 86 jutirps; la tarda, al narres- del Consell de Cent,
d'ens, 41 absolts; 41 mes, condemnats 331, entresol, segona.
a dlverses penes, 1 4 afusellats.
Als Comités de Control de la DinAl DIpasit Judicial que depen dels tribució. — Havent començat
fesJutjats s'han verificat durant l'any, tes de la Settnana de l'Infant,les
i, com
1.046 autemstes.
as de consuetut en al pes anys, hacer
El Comitè de Control d'una im- d'ampliar el personal a causa de
premta denuncia la desaparició d'una l'augment de compradors. el Sindicat
impartant quantitat. — Ele obrers de! Unic de la Distribució recomana que
control d'una impremta del Passarge en cas de necessitar dependencia es
Fiol denunciaren el iill de la mestres faci utilitzant els serveis de la seva
sa. acusant-lo d'haver-se apro piar d'u- Borsa de Treball, la qual disposa
na quantitat que puja unes 223.000 personal sufícient per a aquesta setpessctes que hl havia a la casa, se- mana.
d-iris balane quan eis obren. el iq de
Diada al C. A. D. C. 1. — El Cojuba s'incautaren de la dita ca,a.
/Tate d'Ajut als infants dels Associats
C. A. D. C. I. U. G. T.) ha organitAssenyalaments per a demà
zat un magno festival per al allanen—
ge que ve, a les quatre de la tarda,
AUDIENCIA TERRITORIAL
en el seu estaage social. Els menuts
Sala primera. — No té assenye.la- secan obsequiara amb un magnific
ments.
programa de filma de dibuixos, clowns
Sala segona. — Majos quantia: i ballets, i a mes sels farä present sie
Ferran López Sagredo contra Merce tata mena de llaminadures 1 joguines.
Santgenis.
Per a la insertada gratuita cal dirigir-se - les Oficines.
TRIBUNAL CONTENCIOS
Sessió de Cinema. — La Federada
Ajuntament de Manresa contra d'Alumnes
1 Ex-alumnes de les Escol'Administrada — Ajuntament
tes
clel Treball I shnilars de Catalunya
Barcelona 1 Algües de Barcelona con- celebrará
demä,
de quatre a t'un de
tra l'Administrada.
la tarda, a l'Escala del Treball (Urgen, 187), una alma!, de cinema a proTRIBUNALS POPULARS
Número I. — Mis( 1 Lluis García fit de la Sermana de l'Infant. El preu
Dagues, acusats d'act1v1tats feixistes. de l'entrada és de 050 pessetes. Per
Número 2. — Un Piale( per false- adquirir-ne, dirigir-se a les respectidat contra Orestes Casagrande 1 Elda ves Associactons.
Escandali.
Els Infante artes de milicia I refuNúmero 3. — Un judici per Iebtlx- giats. — La Comissit, Organazadora
me contra Angel Roca, Josep Salane- de la Setmana de l'Infant recosas per
Iles 1 Pau Mallo!.
darrera cegada a tata els particulars 1
a tares les organazacions de tota mena
que han de trametre, per tot el dia 31,
fine a les vuit del vespre, a aquestes
era • 'set, Corta Catalanes, 658, les Instes dels infanta artes de millcians
refuglats que tinguin. Aquesta ComisLA CASA DELS
si?, es preocupa y lvament per tal que
a cap d'aquests infants slo els manqul
un present de joguines amb motlu de
APARELLS la
Setmana de l'Infant, I si malgrat
els seas bons desigs algun infant es
FOTOGRAFICS quedes
sense l'esmentat present. la
Camada declina tata rcspcnsabilitat,
( E JOIES que en aquest cas recauria de ple
els esmentats particulars 1 organitD'OCASIO gacions.
L'horari de les botigues del 2 al 7
CARRER DE SaNT PAU, 6
de genera — Convocarles per la CoTEL. 14237 - PROP RAMBLES
missió organitzadora de la "Setmana
l'Infant" les Centrals sindicals

Casa Bagués

PULID

El cornissari vol acabar amh els
grups incontrolats. — A Montjuic uns individus robaren cinc
taxis

d'Orare Púis
El conüssari
blic manIfesta ahir al migdia als periodistes que l'hada visitat una comissló de taxistes, afiliats a la U.
G. T., per tal de donar-li comiste que
uns quants individus, pistola en ma.
havien arrabassat llurs automóbils a
cinc xofers que estaven prestant sersvei als jardins de l'Exposicló de Morajuic, amb motiu d'una boda.
Afegi que estava disposat a sancionar el fet immediatament.
Manifesta tambo que continuament
rebia visites de representants tapiomiran per a lamentar-se que gent
incontrolada efectuaren capriciosament escorcolls als domIcals de súb(las estrangers, ocasamant-los els constgüents perjatlicis. Remarca el comissari que aquests fers hayan de
cessar immediatament, ja que els que
procedien de tal manera basiert de
tenir en cumple que en obrar aixi
posaven el Govern a haver de respondre d'ella esdevingut.
nigua, aixi moteta., que els estorcolla havien d'efectuar-los únicament
la policia o persones degudament autoritzades per les autoritats.
Digué talaba que les patrulles de
control del carrer Ample, al comandament del seu cap Miguel Lastre,
hav/en lliurat a la Comissarla una
multa de cInc mil pessetes, cobrada
en papers de pagament a la Generalitat. de conformitat amb les indicacieno feres pel coi/lasas!. Afegf que
aixd /muda de servir d'estfmul

Ea el sortelg Debla del cup6 dels ceca
stertuas otut. Me 31 de desembre, al Pessatge de la Pau, 7, lelefon 14372, sorltres premiado els ntimeros següents cle
lotes les series, Amb 05 pessetes, el 150,
I amb 3 nelizetes. ela 55. 210, 350, 150,
030, n 5, 755, 850 1 950.
Federlea Montseny pronunciare el d'umenge que ve. a les onze del roan, al
cinema Collseum (Corla Catalanes, 545).
una Interessantissima conferencia organitzsas per les Orlelnes de Propaganda
C. re. T.-F. .5. 1, sobre el tema "L'anar(Misma mustiar 1 la realitat espanyola".
Amb aquesta conferencia ddna Planean
un dele d'Importanftssimes dissertadons
a cartee ale diverses perionalltats de la
a N. T.. i en les quals s'estudiaran Me
els problemes tonamenials phnl e )al s per
la guerra 1 la revrilució. E. C. N.- 5 irtadio C.. N. T.-F. A. t. (orla curta 5 ona
normal), Radio Assoeftc16 de Catalunya
i Ratito Barcelona transmettan a tot Esnänpa I a l'estranger la conterencla de
FederIca Monlaeny.
Cono seres aras, ets possettlon d'apareas etutio-receptots poden renovar Una
Illeenries 51 , radio f Ot fenlr la nora a
les oficlnes de Telégrafo. Flota del capita
Mordeau (abans A. Ldpez), de 9 a 13,
loas ets das remen.
asid s'obrin al servet /albee lx
cursar Telegratica d'Horla. simios al caeroe de Campoamor, 7, la qual prestara
servel de a a 10.

FETS DIVERSOS

Cau un baleó a la Ronda de Sant
Pese i causa dues victimes. — Ahir, a
dos quarts de dues de la tarda, degut
a la pressid que tela una carda que
sostenia la pancarta del S. It. I. installada a l'entrada de la Ronda de
Sant Pere, va caure la barana del baleó de la casa que porta el número 3,
ocasionant algunes víctimes; les de
mis considerada fosen Avelina Bosch
i Antoni Acemite, els quals foren
xlliats al dispensani de la Ronda de

Sant Pece.

La primera, l'estat de la qual Os lleu,
fou traslladada, despres de la primera
cura, a la clínica l'Allanea. El segon.
fou traslladat a l'Hospital Clinic. Degut al seu estat de gravetat no va poder declarar.
Ciutada atropellat gairebé simnItänlament per un auto i un tramvia. —
Al carrer de Muntaner un auto envestí Jaume Serra Seseas, de 34
anys, llançant-lo amb tanta disort que
va anar a parar sOta un tramvia que
baixava per aquell carrer, resultant
mb ferides greus. Va passar a l'Hospital Cinta

exemple per al cobrament i pagament
de totes les multes.
HORES DE VISITA ALS DEDigué finalment que l'havien vialTINGUTS A MONTJUIC
tat diversos comerciants modestos i
patrons de cases de menjar, per tal
de queixar-se que, de tornada d'adquirir alguna comestibles als pobles,
amb destinada al servei de Ilurs
clients, els sin arrabassats els comestibles per Individuo incontrolats.
Sobre alisó digué el camarada Rodríguez que estava fermament disposat a acabar amb aquests fets, 1 afegi
que era molt lamentable que en algunes ocasiona individus arrecerats
en l'uniforme de controls, cometessin
actes d'aquesta mena.

Amb la signatura del secretad general de la Junta de Seguretat Interior
de Catalunya, company Aureli Fernández, han rebut el següent comunicas:
Per acosa de la Junta de Seguretat
Interior de Catalunya 1 des d'avul en
enclavara, s'autoritzen les visites ala
detinguts sedosos en el Castell de
Montjuïc, d'onze a dotze del matt 1
en els dies que s'Imagen.
Els detinguts, el primer cognom dela
cusals comenci amb
A B C, els Clama de cada setmana.
D E F G. eLs dimana
Les denúncies s'han de fer per HIJELM els dimecres.
els dijous.
escrit i ami) la firma del denun- NOPQR,
STUVX Z, els divendres.

ciant. — Llocs on cal fer-les

A la Cornissaria General d'Orare
Públic fosen facilitades ahir les següents notes:
"Els actuals moments revolucionaris exigeixen per part de tots una
actuada clara 1 responsable 1 de collaborada de tors els ciutadans amb
les autoritats encarregades de mantenir el prestigl 1 landre, necessari en
tata revolució.
Essent moltes les persones que fan
denúncies per telefon o be amagant
Ilur personalitat per a estar al marge
de les derivacions que pugui tenis la
demincla feta, emprant aquest vell
sistema completament apartat del nou
estat de coses, aquesta Conüssarla
General fa present, en benefict de la
bona marxa oficial 1 de l'eficàcia de
la denúncia, que totes les deneincies,
siguln quines signan, han de fer-se
per escrlt i amb la firma 1 direcció
del denunclant. No s'atendran les que
no vagin fetes en la forma abans
dita."
Altra:
"D'acord amb la nota dahin, reterent a qué les demincles slguln fetes a

ES FIXA EN UN MAXIM D'UN
30 PER CENT EL GUANY EN
LA VENDA AL DETALL DE
FRUITES 1 VERDURES
Seguint la tasca que s'ha iinposat

la Conselleria Regidora de Proveíments d'assenyalar, fino on sieui P essitie, els preus de venda al Públic dels
arríeles de primera necessitat, i ates
q ue cal fixar cl marge de beneficia
que ha de reservar-se als detallistes
de iruiles i verdures, l'Alcaldia de
Barcelona, a proposta de l'esmentada
Conselleria Regidoria de Proveiments,
ha fixat, com a guany maxim, "fita",
el d'un trenta per cent sobre les iruites i verdines que s'espenguin al detall.

ELS PERMISOS DE RADIO
Havent acabat el dia 31 el repartiment d'Impresos per a sol-licitar la

les Comissaries del districte respectiu, inscripció deis aparees de radio al
a continuada es calma la relach5 del Cens General que s'esta conlecclOnant,

lloc on es cada una d'elles:
Districte de la Barceloneta: carrer
de Salvat 1 Manzano, 19. — Llotja:
Playa del Milicia Desconegut, 4. —
Drassanes: Francesc Lairet, 32. — Audiencia, Corts Catalanes. 621. — Hospital: Elisabets, 19. — Concepció:
Liarla, 110. — Universltat: Paris, 213.
Nord: Sagrera, 134, primer. — Sud:
França, 9. — Oest: Miguel Blanda 12.
Dctinglits per desafectes al règim.-Anit pasaseis ingressaren als calaboasos de la Comissarla general d'Ordre
públic, per atasen considerats cono a desafectes al regim, Jamo Baptista Flguens.
Jacobus Jinchers, Josep Hernández
Martín, Agusti Cabrera González, Salvador Con Boada. Josep Mollea Bogues, Francesc /Can» Esteve, Emill
Babares' Cebado, Josep Domenech Sanz
Ildefons Galbo Alonso.

s'avisa toas els ciutadans que no hagin tornat els esmentats impresos l'obligació en què es troben de fer-ho
immediatament.
Els esmentats fulls, una %nada
plena, poden ésser Manas a les Tinències cl'Alcaldia de cada districte, a
les emissores Radio Barcelona, 'Sial°
Associació I o les Oficines Celarais
del Cens. Fontanella. 12, primer, primera, de les nou a la una i de les tres
a les set.
Els permisos per a as de radiore_
ceptors no es podran obtenir mes que
havent presentat prevlament a un
dels Ilocs abans esmentats els corresponents tulla sollicitud complimen-

tatse
Seran sancionata els gal posseint
aparell de rádin no hagin presentat
l'esmentat full sollidtud aviat.

SASTRERIA MOSELLA

agatzems Virreina

LLUIS DAUDER

VIDPE PISA BATEPIA DE CUINA
RAMBLA DE LES FLORS, 31

Caçadores a mida, des de 35 pessetes

VESTITS 1 ABRICS, DES DE 200 PTES.

PASSEIG DE GRACIA, 92, ent.
n•n•nnnnnnn

1••nn

•11n1111.110

