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PREMSA
REYISTA
•• "SOLIDARIDAD OBRERA"
Insistes:t, en una noca proclama a
tota pagina, en la nccessitai urgent
de córrer a la defensa de Madrid, /Jaique bencent a Madrid haurem venc ut a tot Espanya. I diu:
"[Hay que movilizar rápida y uin.•

gatoriamente 40.000 hombres para la
defensa de Madrid. Esos millares ae
guardias civiles, de guardias de asalto, mozos de escuadra, carabineros,
etcatera, todos ellos armados y equipados, que hay en Cataluña, deben
partir hacia Madrid sin demora! Sr
es la Generalidad quien ha de brindarles la indicación precisa, ;alegato
con premura! Deben partir hacia madrid, pero no solos; con ellos pueden
marchar 30.000 hombres mas, que lea
hay, dispuestos a luchar con coraje
por las libertades del pueblo, por Cataluña. ¡Allí está la guerra, y alli hay
que ir!"
I afegeirs
"Cataluña debe ayudar a Madrin
restringiendo superlativamente el em.
pleo de gasolina, enviando hombre,
bombas de mano, material sanitario,
vehículos de transporte. En Barcelona se derrochan más de medio millón
de litros de gasolina cada cita en &dardos inútiles. ;I cada litro de gasolina vale hoy más que un kilo de
pan!"

"LA BATALLA"
Defensa ama grana titulars la netesSitat de Za crítica, sobretot en
laque.,ru moments, i diu:
"A nadie se le escapará que ro
Vida política de un pais, ni aun en
un pan que esté en la más paradisiaca de las normalidades, es posible la
absoluta unanimidad. Sólo es absoluta la unanimidad cuando alguien la
impone por el tarar. Es el caso ue
dictaduras ejercidas por un hornera
que se cree indiscutible o par un partido que también se lo cree y como
a tal obra. Entonces se impone el terror y al que se atreve a anatepar,
se le encarcela o en otros casos se
le hace desaparecer. Esto es lo que
nosotre no queremos para nuestro
puls, que creemos que tiene derecho
a la dictadura de la clase trabajadara dentro de la más amplia democracia para los propios trabajadores.Nomas accepta la dictadura colara
la burgesia, parqué si no los aizi
aquesta tornaría a rebrotar.
"Y esto tanto ocurriría si lo que se
construyera ahora fuera una repüblica democrática como la anterior al 19
de julio, como si se hiciera lo que algunos han dado en llamar una república democrática socialmente avanzada. El peligro no está en lo mas
o menos avanzada que fuera la República, sino en la supervivencia da
la burguesía como clase."
"DIARI DE BARCELONA"
Comença el seu editorial:
"Davant l'espectacle desmoralitzador que ens ofereixen algunes organitzacions antifelalstes sena aeur. preguntar: ¿que interessa mas en aquests
moments? ¿satisfer Jamar propi particular j l'afany d'influèncla hegernä-
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ala de parle o be guanyar la guerra? Es indubtable que el que Interesas mes que tot és guanyar la guete. AMÓ cal que no ho oblidi nIngu.
Fins aquells que per estar manean
de tot fins ho estan de l'egoistic instint de conservada No pot jugar-se
amb foc, puix que si perdéssim la
guerra tots ho hatulem perdut tot.
I aleshores que?
I mes avale
"La insidia mes insignificant en
aparença fatalment ha d'ésser ferment de diferencies susceptibles de
degenerar en lluites (fratricides. I alza
els cabdills de les organitzacions del
nostre país sembla que ho ignoritt
¿O es que hem de refermar-nos

— Canal Fábregues versa sobro
-L'en, l'artista en la revolució 1 nava
vida social", al Casal de la U. G. T.
— Lea Joventuts LlIbettn*ree rara
organitzat una tanda de conferencias,
la primera de les quals ata a deree
de Bru Lledó. Parle sobre el tema.
"Necessaat de collectivitzar tots els
rama 1 totes les indústriese
— Han estat tramesos al front diversos vehicles amb queviures I robes.
— A A. C. R. hom es dedica a le*
activItats de costum 1 segueixen
festivals benéfica per tal Majudar lea
necessitats de la reraguarda. El nos.
tre estatge, dones, es veu en extrem
concorregut.

BADA LONA

la idea que existeix un criminal deslp,

que les lluites intestines subsisteixen?
En aquest cas , el proletariat catara
tindre la paraula! I la usará!"
Mostra despres el sea recel pels
motius que s'aileguen per a les picabaralleo, i
"Sha d'acabar amb la desorientado
propugnada per gent "responsable", j*
que no sempre hom pot acusar els
-irresponsables" per fets que tendelxen a entrebancar la marxa de la
revolucló."
"TREBALL"
Diu que si co dennana unitat. disc,pan« i un exercit eficient al neme
lambe cal aquesta unitat 1 disciplina
a la reraguarda:
"Les cilsconformitats de certa gent
davant l'escassesa d'alguns productes
alimentosos i les maniobres que altres
han intentat fer aprofitant aquesta
realitat, demostren que encara no hera
assolit el grau de collaboracló que co
necessita crear entre els no cauto,
tonta 1 els que Meten al front. El ciutadä que no defensa la causa comuna amb les armes a la mä ha de tenis'
un sentit clar cle manes san les sevas
obligacions envere els lluitadors actius
envera el sera pobre: ha de resignarse des d'ara a passar les privacions
que s'hagin de pasear sense fer-ne
problema d'ordre públic. senas traduir-les en protestes injustificadcs,
susceptibles d'alterar la pacífica convivencia t l'eficaç aprofitarnent de len
forres latents a la reraguarda."

Ata, a les tres de la marinada, la
acarrea en aquesta clutal un ajcicient
d'autotnell, a conseqilencla del qua
resultaren dos feries greus 1 tres de
taus.
El fet es produl a conseqüència
d'haver topat el catee 39328 de Barcelona amb la camioneta 56574, ue la
casa Gallard.
El xofer, Garcia Marean, de vint-r•
set anys, resulte ferit al genoll, amo
fractura de la rótula.
En assabentar-se de l'accident, lea
autoritata de Badalona enviaren tina
camioneta-ambulända al lloc on
produf el fet. Probablement perquè eta
frene no funcionasen prou be, va envestir la gent i resulta fea greu GUAtau Piale, 1 /eres llena Roer
'Jarro, Remei Rabaseca 1 Jesusa Sinchez Jiménez. El ferit greus fou hospitalitzat 1 els lleus trasliadats a Ilurs
domiclles.

TORTOSA
Ha quedar installada al carrcr de
Reus, número 4, la Comissaria delegada de Banca, Borsa i Estalvi de la
Generalitat de Catalunya.
— El Partit Socialista UniEcat
la U. G. T. començaran, dintre aquesta semana, un cicle de conferències.
— La Conselleria d'Agricultura fa
avinent als propietaris de filmes enclavades al terme deis Recs de Mig
(=ami l'obligació que tenen de conreuar les terres amb el máximum de
rendiment, i, a mis, hen de sindicarse a l'entitat de Productora A grícolas.
— En la reunió general celebrada al Casino Catalanista Renublicà,
adherit a Acció Catalana Reoublicaos, ha estat ciega el següent Consell
Directiu: President, Ramon Mira'
vallo; vice-president, Francesc Fontanet; secretari. Joan Ballard: vicesecretare R. Salvador; tresorer. Pere
Pui g, i vocals: Antoni Villo i Francesc Parra.
— Ha arribat una secció de la columna internacional, que es dirigeix
al front, i han fet nit en acuesta ciutat. Han visitar l'estatge de la U. G.
T., on han estat obsequiats amb tabacs i cafés.

qPN VT DE TREBAL1.,
Sindical de Dependents de taulell
de la Indústria Gastronómica de Catalunya (F. O. S. I. G.-U. G. T.).—
S'assabenta a tots els associats I especialment a aquella que a les cases
on treballen encara no hagln constltea el Comitè de control obrer, ene
quan hagin de fer alguna consulta
relacionada amb la constitució del
Comité de control obrer 1 collectivazariano la facin directament als organismes constituits a l'efecte, l'adreça dels quals es: passelg de Gräcia, 6.
ASSEMBLEES PER A AVUI
...a les 19: Grup Sindical d'Escriptors Catalans (C. N. T.), passeig de
Grecia, 35.
...a les 19: Retocadors i ampliacions
fotogräfiques, del S. de D. P. (U. G.
T.), Portal de l'Angel, 19.
...a les 2030: Unió General d'Obrers del Transport Mecànic 113. G.
T.), Via Laietana, 22,

Casa Bagués
LA CASA DELS

APARELLS

COMPANYS.
No deixeu d'adquirir

'ALMANAQUE PROLETARIO PARA 1931
(Calendari laic)
Conté mes de 400 efemèrides interessants, contes, poesies, antedates,
presagis, calendari de la Convenció francesa, i la substanció del santoral
per noms adequats. De venda a tots els quioscos I Ilibreriee, al preu
de 50 céntimo
Per a comandes: SOCIETAT GENERAL ESPANIOLA DE LLIBRERIA

Carrer de Barbarà, 16 -- Barcelona
F, 1,1

CAMISERIA

•

FERRER-BATLI ES 36, Boqueria, 38

Gran assortiment

Camises a mida
Mitges "FERRO"
de garantia

en Cegadores,
Suaters,
Generes de punt

Preis baratissims

TOTS

E
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Can6drom Park
CAMP DEL SOL DE RAU (TRAUSSERA DE LES CORTS)

Avui, a les quatre de la tarda

1 erans Curses de llebrers
1

Propera reunió: Dissabte, a les quatre de la tarda
Autobusos Iletra E

Tramvies 7 i 15

FOTOGRAFICS

DE LES TEMES
CATALANES
TARRAGONA
El acola Roig Internacional organitzis una nova expedició de robes
d'abric 1 alimente ais defensors de
Madrid, i esta fent una activa propaganda per tal de recollir el mejor
nombre possible de donatius.
Ami) els cotxes que constitueixen la
caravana el Cornee Local s'ofereix Int•
evacuar els laminara reldents a Madrid de velas d'aquesta localitat.
— Mut, clImecres, se celebrare a!
judici contra el ver de Batea Josep
Xez Serrat, de sebrenorn "Tanu", acta.
sat d'activitats feixistes.
— El comissarl delegat d'Ordre 1.1.1MM va donar ordres als agents Uc ragllencia per tal que efectuessin inspeccions en alguno cates 1 bars on, se.
gons confldencles, es jugava aLs prohibas.

LS

EDEN
El secreto de Charlie

Chan, La reina del barrio, Oro virgen, Dibujaos. Pesca de altura.

BOHEME i TALLA
Knock-out, La batalla, El
negro que tenía el alma
blanca 1 Dibujaos.

ELS ESPORTS
VARIA
Les gestions que s'han vingut portant a cap aquests darrers dies per
trobar una enlució per a celebrar el
Torneig Mediterränia entre clubs catalana I llevantins sembla que han donat resultat En principi ha quedat
puntualitzat el que fa referencia al
torneig, que será jugat per tots els

Invitat pela organitzadors ame
deans, l'ex-caminar °limpia del 1.500
mitres Beccall disputará als Estat
Units diverses preves sobre pistes co
bertes.

FRONTÓ TXIKI-ALAI
luda, / Ira 4
LUSO I MERCEDES

AVI T,

Contra

SAGRARIO / BESE

M.

a les in•
NATI I AURELI
,rdra

KENNEL DE SARRIA

ANGELINE8 I TON(
Molt avlat Importante debuts

ge, Atracelons,

SMART
La incomparable Iconos,
El don de la labia, EI hijo del cuatrero, Cómica.

TETUAN I NURIA
CATALINA, per n'UNCESCA GAAL.
Valor y lealtad, Noche de
tormenta, Dibuixos.

SELECT
El baile del Savoy, Los
claveles, El lirio dorado,
Enterrament de DurrutL

Plata, Cómica. Dibuixos.

PARIS i VOLGA
SOMBRERO DE COPA,

per FRED ASTAIRE I
GINGER ROGERS.
Brigada secreta, La mascara de carne.

A través de la tormenta,
Charlie Chan en el circo, IRIS-PA RK
Desfile de pelirrojas.
Claro de luna en el río,
Crimen y castigo, Carnaval de la vida.
ASTORIA

i MARYLAND
EL ANGEL DE LAS TINIEBLAS, per FREUE-

ROCH MARCH.
Dibuiaoa, Reportatge.

FANTASIO
De mujer a mujer, Revista, Reportatge,

EL CINEMA

I JOIES
SABADELL
El dllluna passat reaparegui "Vertical", aliad bagan de la U. G. T.
de toca els treballadors. En correspondre la salutació que tramet a la premsa, ens plau d'adherir-nos a les manlfestacions d'unitat, que san, per a
tots els antifelidstes, la prometença
del triomf definitiu.
— Ha estat inaugurat el Grup Escolar Renaixença, que aixopluga inc
miler d'infants.
— Se celebró un acte de la U. G.
T. I un altre de la C. N. T., amb assistencte de molt de públic.
— L'Ajuntament acordä canviar el
nom de diversas carrers, d'acord arre)
la transformada que comporta el nou
règim revolucionare
— Han tingut lloc grans festivals
matrals Pro Setraana de l'Infant ami)
representaclons teatral s. En Cates
aquestes sessions la concurrencia
abunde.
— En aquesta ciutat tia quema re
soll l'afer del pa. La Comisaba ue
Provelments ha establert unes cartas
especials, que impossibiliten l'aceparament 1 els abusos. Es trocla d'una
mesura encertadissima.

D'OCASIO
CARRER DE SANT ru, 6
TEL. 14237 - PROP 8131BLES
seuee

SOCORS

ROIG

Festival musical. — El proper diumenge, a dos quarts d'onze del mate
se celebrará al Palau de la Música
Catalana un festival musical a profit dels infanta refugiats de Madrid
sota el segilent programa:
Primera part: Trio Becquer. Corleen Música selecta.
Segona part: Emill Vendrell i Merce Plantada.
Tercera part: Orquestra Franz
Schubert.
Preus: Entrada especial, I pesada.
Llotges, 15 pessetes.
— Es convoca tate els afiliats al
Grup "Zyrianin" (Passeig de Pi i
Margen, 36) per a avui, de set a nou
del vespre, a la secretaria d'Organització, per un assumpte de molt Interés.

i

AVIS ALS D(DUSTRIALS
FLEQUERS
Per disposició de l'Alcaldia de Bara
celona es comunica a tata el inclus.
trials flequers 1 Cooperativos que era.
barril pa 1 que no figurin inscrita al
Comité Econemic de la Indústria ase
Pa, carrer Nou de la Rambla, 42,
l'obllgació que tenen de fer-ho repldament, tota vegada que els qui no
estallan inscrita per tot el dia 16 del
corrent quedaran exclosos dels dreta
d'elaboració 1 venda de reamentat artlele.
RENOVACIO DE PATENTS DE
VENDA DE PEIX
El cántale conseller regidor de Proveiments posa a coneixement deia
concesslonaris de patente de peix
fresc, en canon diere als mercats
la nostra ciutat, eme a comptar de! cita
15 del corrent, i per un termini de
vint dies tirabas, es procedirä, al Negociat AdmInistratiu de Proveimema,
a la renovada de les patente per l'any
en curs, als qul en posselen l'any darrer.
MATRICULA DE BICICLEIES
I TRICICLES A PEDAL
L'Administració d'Arbitrar, Drets
Taxes, Passeig de Pujadas, números 1
3, posa a conelxement del posseldors de blicletes 1 tricicles a pedal
que, des del Me 2 del corrent fina al
clia 31 de mere propvinent, ha d'ésser
canviada la placa de l'any 1936 per
la placa de l'any 1937. En tots els casos cal exhibir la cédula personal o
un document segellat que acedia on
treballa l'interessat I el seu

EXPOSICIONS D'ART
LA PINACOTECA
PASSEIG DE GRACIA, 84
Marca tirante
/NAUGURACIO DE LA TEMPORADA
colectiva
d'artistas moderna
Eaposlela

ENSENYANI E NT
ge de l'Estala : :c,va Unlicada.—
ELs mestres nomenats a proposta del
C. E. N. 11, per a regentar escales a
les comarques gironines, hauran de
presentar-se els dies i hores que eón
indicats a les capitalitats de le comarques, per tal de percebre llurs hayas.
Avui, dijous, día 14, a les deu del
mate Babe Emporda, a la Bisbal.
Adra dijous, dia 14, a les tres de
la tarda, Alt Empordä, a Figueres.
Deme, divendres. dia 15, a les deu
del metí, la Garrotea. a Olot.
fleme. divendres. dia 15, a les tres
de la tarda. Ripollès, a Ripoll.
Lame passat, dissabte, dia 16, a les
deu del mati. la Cerdanya. Putgerdä.
Els pagaments seran teta a les Conselleries de Cultura dels respectius
Ajuntaments.
Els interesaras hauran de presentar,
abano de percebre Ilurs havers, el certificat de presa de possessió avalat pel
conseller de Cultura de la localitat on
actuen, amb expressió del dia en qué
els fou donada, 1 el títol professional
o un altre document que acrediti llur
personalitat.
La UnIversitat de Catalunya ajuda
les enlacies. — L'administradó de la
Universitat de Catalunya ha Illurat a
la Conselleria de Defensa de la Generalitat la quantitat de 16.587 15 pessetes, corresponents a les guarra, caiquena 1 sisena llistes de la subscripció
oberta pel Rectorat d'aquella Institució, amb destinada) a les nútreles antifeixistes. Les quantitats lliurades fina
avui per a aquest fina pugen la quantitat de 43.75555 pessetes.
VARIA
Tote els secretaria de les seccione de
Barcelona de la F. N. E. C. U. G. T.),
es presentaran av-tli, a les set del vesare, al local de la F. N. E. C., Consell
de Cent, 357.
— El dissabte vinent, dia 16. de les
set a les vuit del vespre comengarä un
primer curs d'angles a l'Ateneu Enciclopèdic Popular; els que vulguin inscriure-s hi poden pasear per Secretarla. Canon, 30, pral., cm els seran donats detalla.

1

E SPECT ACL ESI

ATLANTIC i SA VOY
Indios pllugas, Regalas
en el desierto, Cómica,
Negrito Sambo, Instantenies,

CATALUNYA
Los héroes del barrio, Cómica, Pánico en el aire.

tumults asiática en decorats
nyosos. Hl ha matonees a dejo, corredisses de cavarla, espetecs de trets...
111 ha travesales de rius 1 de glaciers,
FRONTÓ NOVETATS I ascensions de muntanyes per tribus
GRANS CURSES
perses... I tot exhala un perfum tan
.1Vtd. tarda, a les 1.00, t risteils
DE LLEBRERS
MARTINEZ LIZARRIBAR
fort de veritat, que tiembla mentida
centra
que hagl pogut essen temía a HollyASCUE - BERRONDO
wood.
a paia.
Jr•
NIt.
clubs de la primera categoria, faltant
Tot aleó us fa suposar que esteu
IZAGUIRRE I - UNAMUNO
ultimar uns detalls que afecten a la
en presencia d'un gran film. Pera
contra
participació del Sabadell 1 del Badaaparen( Ficha I, de cop 1 volts, aquest
WIRMIa - CHTO. CIALLARTA
lona, clubs que han de disputar la
envaeix tota la pellicula. Dos amics
Detalle par mudelfis
promocló.
estimen la mateixa dona que és casada amb un delle La mort del marit
desfarä el dilema. No es la primera
cegada que ho veiem.
Despee tornarem a contemplar esPRONTO NOU MON
cenes seneacionale —ratee d'un fort,
LES ESTRENES
l'Incendi duna selva, la cerrega dune
Cada lila gran: partits Coliseum : "LA ULTIMA guerrers negree—, pera aquesta veBada endevinem el trucatge 1 la utiInmoló de trame d'altres filma
AVANZADA"
e lea i a raqueta
En conjunt, pera, la pelacula no
Tota la primera part estä composta estä gens malement. Te mavinant
de belles I anpressionante imatges de envergadura. La narració va de prezAYUL A LEA 4 MI LA TARDA,
I CADA DIA:

d'Ebre Joan Pujol Falce.
Divendres es veuran els judicis co..tra Francesc Camps Carnee 1 Manuel
Sarbal Cosan, procedents d'una corma.
nitat religiosa.
La visita doné. resultat, 1 forenrecoledes cent setanta-una pessetes I
amararas centran, que quedareu •. eatadas per a beneficencia.
— Está rebent moltes felicitacions
l'alcalde d'aquesta ciutat, senyor Joaquim Fort, per haver estat dasignat
O ocupar la Comissaria de la Ceneralitat.
— La professora au:ciliar de música d'aquest Institut de Segon Erreeyament, Consol Pou, actuare data
m'opera a Barcelona junt amb 1 orquestra que dligeix el mestre Lamote de Grignen en el "Comed en te
menor", de Mozart, per a plano 1 orquestra.
— Ha estat ajornat fins a demä,
divendres, dia 15, el festival liste
lOmita Canongi, a profit del Socars
Rom Internacional.
Tindrä lloc al Matee Tarragona, 1 es
pasare en escena "El dúo de la Africana" 1 "La Dogaresa".

WALKYRIA
URQUINAONA
El fantasma va al oeste, El monstruo en acecho,
Dibuixos color, Reportat- Viva el amor, El rey del

METROPOL

—

— Per a arad, dijous, hl ha abätnyalat el judict contra el vei de Móra

EI le

Cartellera Oficial de reestrenes FREGOLI i TRIANON ESPLAI i MAJESTIC
grans estrenes Setmana del 11 1117 de gener En el viejo
El secreto de Charlie
Chan, Piernas de seda,
Kentucky.

CAP! TOL

KURSAAL

BOSC i PRINCIPAL

3n ISTRAL

ODEON

Los buitres del presidio, i AVENIDA
Adiós al pasado, La ame- EL SECRETO DE VIVIR,
El ocaso del poder, Munaza pública, Sangre en per GARY COOPER.
Los siete pecadores, Su
sical, Dibuixos.
la nleve, Cómica, Dibul- ra gran final, Sangre en
primera escapada. CemiX0S.
•
la nieve.
ea, Expedid() antifelxista
CINEMAR
a les Baleara, La Costa COLISEUM
GOYA
Brava catalana.
FUGITIVOS DE LA ISLa última avanzada, Re- Una chica de provincias,
LA DEL DIABLO, per
vista, Popeve esquiador,
VICTOR JORY.
ARNAU, FLORIDA
Justicia. divina, El abueMusical senyoretes.
El valor se impone. Mi- i BROADWAY
lo de la criatura, Expesión secreta.
dida antifeixista a les
MONTE ATRONADOR, BARCELONA
Baleara
per GEORGE O'BRIEN.
ARENES
La reina del barrio, 385
La lotería del amor, Lo
noches en Hollywood, PATHE PALACE
Secreto de Charle Chan,
quiso el Destino, DibuiOtra primavera, DibuiSOLDADO PROFESIOLo quiso el Destino, Ma7(05..
xes.
NAL. per VICTOR MC,
gia de la música.
LAGLEN.
AMERICA i FOC NOU XILE
No dejes la puerta abierNEW-YORK
Búsqueme una novia,
El rayo lento. El hijo del ta, En el viejo Kentucky,
Otra primavera, Doy mi
Suero de juventud, Fugiregimiento, El retorno de Dibuixoe.
amor,
Dibuixos.
tivos de la isla del diaRaifles.
MI R I A
blo, Aventura trasallantica, TOMA DE SIETAMO. IRIOMF i MARINA
EXCELSIOR
El manee hijo. Srnith
Desfile de pelirrojas, Rese amaine, Dibuixos.
Escándalo Estudiantil, JaSPLENDID
vista, Brindemos por el
Asegure
a su mujer.
que al rey, La vida en
amor, el es inocente.
CONTRA EL IMPERIO
bruma, Dibuixos.
COMTAL
DEL CRIMEN, per JAVICTORIA
MUNDIAL
MES CAGNEY.
CATALINA, per ERANHorror en el cuarto neLos claveles, Alas en la
Shangai, La huella del CESCA GAAL.
gro, En alas de la muernoche, Dejada en prenda,
pasado, Nevada, Caneca. El rayo mortífero, Enete.
TOMA DE SIETAMO.
migos íntimos, Cómica.
Dibuixos.

sa —menys la intriga sentimental — mitrar: la de servir un ideal t'arrióI té moments colpidors.
tic i la de fer-nos coneixer una serie
Cary Grant 1 Claude RaMs Inter- de
films editare a la URSS
preten sòbriament, 1 Gertrude Michael es encisadora.
TRAILER PROGRAMES D'AVUI

La pròxima estrena de
"Els marine, de Cronstadt"
Ita estat fixada la data del si del

corrent gener per a l'estrena. al Coliseum. del formidable film rus "Els
marins de Cronstadt", tan esnerat pel
nostre n'oh mes avui que en
comparar l'epopeia de Potro g raa en
1917 arta) el setge Glle sofreix Madrid, el film en (Meti ó té Una P u
-nyetaculi.
Laya Films, secció cinema delComissariat de Propaganda de la Geoeralitat le ('atalunva, 01011) la eresentació d'aquest film, nosa de mar-afea una negada més el seu desig
salsfer a dues necessitats del tarare

Tarda,

AFOLLO. — Tarda t ara
BARCELONA.— caria i sil:

CASA LLIBRE
Companyia focialitzsda de %tartaleta
Cada Ale des de les 5 da la tarde 1101
— la 1 de la !lit. talla 1 Atracelons

VARIETATS
"Itasputin".
AlInd

El agente especial, Loe
muertos andan, La mujer triunfa, Dlbulxos.

CINEMA ALIANÇA
El agente especial, Los
muertos andan. El expreso de la seda, Dibuixos.

FOMENT
MARTINENC
El agente especial. Los

muertos andan, Cómica,
Dibuixos.

PUBLI-CINEMA
Sobre el Amazonas. Metrópolis oriental, Aleares
gusanos, La magia del deporte, Politices juguete.
nes, La isla del espanto.
ACTUALITATS
La Costa Brava, Parque
zoológico, Ceylan, Agricultura.

FE3IINA
UN PAR DE GITANOS,
per STAND LAUREL 1
OLIVER HARDY.
Camica, Dibuixos.

SALÓ INTERNACIONAL

• les 5. att, e ea 548

TEATRES

Brindemos por el amor,
Un millón de gracias,
Monte atronador.

Ntti Solerte pro g rama de varietal3 I Forquestra Derrion's Jazz.
mine Centollo".
CIRC SARCELONIS. — Tarda 1 tea Re"las acodas".
COMIC. — Tanta
trete ore:irania le varietats 1 l'omitesZIPANYOL. — Tanta "El lat nels fe'
ira Plans-Guma.
rners". Nit: -En Mariano dc la o".
NOVETATS. — Tarda: "El cantar del er'
0101 0". Mi, "Dona FrancIsqulta".
NOU. — Tarda: "Marina". :Sil: "Boris
CORTS. — Les millones de Wrevester.
OLYMPIA. — Tarda I nit: "niego".
Serrelo de una anche. La gran duPRINCIPAL PALACE. — Tarda: "La casta
quesa y el camarero. Dtbulzos.
5,11111%". Nft. "3nlitadlins de plomo".
DIANA. — Luan de sexos. knock-aut.
POLIORAMA. — Tarda I n'u "Esclavitud"
Corno til me desees (en espanyol).
ROMEA. — Tarda 1 niii "Maulla pecadOrs"
La batalla de Farlete.
TIVOLI. — Tarda: "Marina".
BOHEMIA. — andanas en el Infierno.
antsT.0.11,11,t. „—
Vtineea. Yo Mt lack Mortimee
. NTliatiaaL,03"Mgaeoljlaanmelia . la pre•
TIVOLI —

Mercat d' Ocasions
1ENDA I CANA!, DE 610BLES,
PIANOS, RADIOS, CALXES DE
CABALS, MAQUINES D'ES,
CRIURE I DE CUSIR, MALL

TES. DISCOS. ETC.
0.01:Ts CATALANES, número 414
D'OCASIO
Telkfon 30422

TOT

CINEMES

FARRA PIJUAN
altas especialista
mea . UlnaaMItil • erealtalla agettetteli
Rbla. Canaletes, ti, ler, De 15 . 1 1 44

1

OENERALITAT
Re/ad() deis deerdiS aprovats en
la reunió del Consell celebrada

abans-d'ahir
Finances. — Decret habilitant un
esedic extraordlnarl de 6.000.000 de
pessetes a disposiele del Departamene
de Cultura per a la creada) d'Escoles
de la Generalitat.
Decret concedint al Departement de
Santut 1 AssisMncia Social un credit
eatraordinari de 1.500.000 pessetes.
De:re s regulant el pagament de la
petent 1 altres despeses dels autometes i vehlcies en poder de persones,
entitats o organtsines que no siguin
eurs antics propietaris.
Cunera . — Decret en virtut del qual
és eprovat el Pressupost anual de des/ices de l'Escola Industrial de Barenana 1 es despea que els ingresaos
jale:asa Escala es facin electa:as en
espíes de pagament a la Generalitat
• Defensa. — Deeret acceptant la diMiS5íG que el tinent coronel d'Intene.enela senyor Antoni Sang 1 Nelra ha
presenta t del seu càrrec de cap de la
Sesele d'Adminietracle 1 Comprabas:.: del Departement de Defensa.
Decret nomenant Cap ceAciMinistracaí i Comptabilitat del Departament
da Defensa el senyor Usen Remen 1
Herrero, del Crea dIntervenci6 de
Guerra.
Agricultura. — Decret en virtut del
qual sets regulats els aprofitaments
forestals.

Pig.

LA PUBLICIffl
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funcionament, la Clonsallerla d'Economia ha claspaeat que les collectivitats
1 particulars que fins al present Ira'u sas eorsauia,it Carbé de cok per a calefacció es veuran obligara a rectoplagar-lo per llenya o altres mitjans
combustibles, pub: que a partir de la
publicacie de la presest nota els carbonera al detall no podran destinar
llar carbó de cok a altrea efectea que
als consuma domestIcs- cuines, essent
considerats com a enenles del reglm
els que tal ordre no complexin.
Cc:Mesada de la Fusta. — La CcamIssarla de la Fusta de la Consellcrla
de la Generalltat de
Catalunya, amb la remedar d'ampliar
la aeva inteavenclie que 11ns ara hacia
recalgut solament bobre els magatad/1s d'aquesta clutat, fa pebIle que
Isa enviar una circular als magatzems
de fustas de les viles mes importants
de la resta de Catalunya, la qual peden demanar a l'adreça que s'asir:ente
tOt3 en) ralla Per no figurar a la Insta,
no l'hagan rebuda. Anexos a aquesta
circular van uns tulla declaratoria
d'existencial, els quals. una regada
=Meras, cal tornar abar_s del termini
de set dies. Alxi maten( atol Inclou /a
tarifa de preus vigent als magatzems
de Barcelona, sobre la qual es qui es
proveeixIn en aquesta clutat, en revendre, no pechan carregar-hl Inés
d'un deu per cent.
La Comessaria de la Fusta és al
tercer pis de l'editad de la Consellere d'Economía, AvInguda del 14 d'Abril, 407, Barcelona.

quitada 1 oficial de Flhercit trences
1 que. dempreciant tots els avantatges
que el món capitalista 11 oferta. Miressiy primerament en el Partit Comunista
1 seguidament II laitA tempa per chrrer
S. E. ei Presideut de la ReptIblica
a ajudar - nos en la peeina histórica
que escrivina Mor( gloriosament
y a rebre ahir en atelieneia ele les
front d'Oses, en proposar-se acallar un nyora Manuel Irujo 1 Tosen M'II,
nin de metralladores enemic. essent el ministres menee cartera.
primer trances que caigué en els monis
eepanyols.
Es, dones, a tots eIs antifelideree en
general 1 als franceses en particular Comissariat de Propaganda
que invitem a assiatir a aquest arte de
justicia, a la segada noble 1 enaltidor.
UN EXIT

Presidéncia
de la República

Tots els obrers
cops, torçades
desllorigaments i efectes de la
intemperie, nomis hi ha Sloan,
ei remei específic contra el dolor.
saben que contra

Preved remei de la
llar per a combatre

reumatismes i refredaments.

DE LA COBLA BARCELONA
Es liqu d per
Pal que pene-

tri millor.

LINIMENT

DECLARACIO DELS INTELLECTUALS FRANCESOS
RESPECTE ALS ESDEVENIMENTS ESPANYOLS

Ha estat rebut un telegrama aneegel al comisaarl de Propaganda que
textualment diu alai:
Higa, 13. — Celebrat grandlent festival honor Espanya 1 Catalunya amb
partlelpac16 Cable Barcelona, al "Patata des Fetes'e' Mejor local ruca, atestat per nula da deu mil persones. Cobla fou repetidament ovacionada ama
entu.slaarne. Cobla surt aceres moment Mareella on activere aquesta
Selutaci6 respectuosa de March, telasoi.
DIUMENGE
AL PALAU DE LA MUBICA
CATALANA
Per • diamenge a la tarea es prepara un • gran festival mudcal al asalta' et la }Melca Ceealena a beneid
dels infanta reftestate 1 malicies prenent-hi part l'excellent Cor Mixt
Polifònic, el meraeellós prodigi musical Alleta de Larrecha 1 l'eximia cantatriu Pepeta Paulet. Aquest (estival
significa. ultra una otra Lliament benéfica, un homenatge a la m'Idea selecta.

Els sotasignanta profundament com.
moguts, qualsevulla que siguin ilurs
opinioes politiquea, socials o confesTREU
aiotusls, per l'espectacle del drama eapanyol. que posa al deecobert els pilesEL DOLOR
cipis mes fonamentals de la moral internacional; cometen% del perill que
l'èxit de la rebulle /exista a e'epanea
DEL MON
tincada per Si 'lastre palo; constatant
el desenvolupament general, la ineertesa dels esperits, el caracter residencies de les informacions 1 el secret de
les canceilerles; coassatant per altea
banda la magnallea resistencia deis
republlcns espanyols que defensen esa
CONSELLERIA
roicament davant de Masirid la sava
En el sor iol e Pulen. del Cupé Un ceca llibertat 1 la nostra contra els atece
FESTIVAL
MAGNE
DE SERVEIS PUBLICS
13
de
setter,
al
rassalge
Ola
etectUilt ahir,
L'actuació deis Tribunal.
de la Pau, 7, toleren 14372, admiren pee. del febdame internacional; estimen
COMIAT og La
Censen del Transport. — El CenPopulars
mlats cts neutros seeeems de lotes lee que es el seu deure dirigir aqueeta
sen del Transport de Catalunya ye
i.ertes. amb 25 pessetes, el 1.1,00, t arnla crida a l'opinlei francesa 1 a la c011sSETMANA DE L'INFANT
CONSELLERIA DELEGADA publicar recentment una nota andi- Davant del Tribunal número 2 co3 peasenis, els 102. e go , 000. 40 0 , 500, ciencia. universal.
meneä
la
vista!
d'una
causa
contra
els
cent
la
nacessitat
que
teta
els
vea',
(30e, 700, ROO I 9o4).
de
visita
del
Conseller
priHeres
El °oyera del nostre pata. deeltjós
DiuMenge, dia 17 de gener,
Calvo,
mer i de Finances. —La tasca que té eles de traccie mecänIce :osen di- processats Josep Mena Rossell
aproparnent a la
a les cinc de la tarda, a la
rentre el pla de dleulgade cultural Que de demostrar el seuEuropa,
l'obligad() d'atendre el Conseller pri- positats en garatges, amb el f1 de Jos.ep Marta Ferreres Ferneres. Joan
amb Pes°lanza el Conalle de la fecal(' Ge Cultu• pau, ha proposat a
Gulu Mas. Ricard Cabrero Sellares 1
SALA
MOZART
mer 1 de Finances, Josep Terradelles, pesar remet a la dificil etuació que Valenti
d'evitar
la
seva divial6 en
perzinga
ro
(iel
Forsent
de
la
Sardana
de
Barcelona,
Bosch. acusats d'haver
Alzina
traveseen
eis
obrers
d'aquest
ram.
Peen
aquests
moments
de
tal
imporNavarra
Os
el crepe ala 15 el soel Miguel
dos campe rlvals, la pelitica dita de
GRAN FUNCIO DE TITELLES
Muera que es veu obligar a reduir el re en vista que aquesta dispesició participar en el moviment del 19 de
3 alisen, desenrellant el tema "Comen- "no intervenció".
Presentació dels famoaos adietarla sobre literatura eatalana"", parlare
nombre d'hores que tenia destinades representava eIs carta casos un ver:- julio], a la placa de la Universitat, on
Aquesta iniciativa va traduir-se el
dispararen
contra
el
poble.
sobre "Olvagari0 preliminar". Hl Mane
per rebre les visites de les persones sable centratemps, el Consell de/
tes del cinema
prulecelons. Lacte tindra Use a la sacre' 8 d'agost en l'ordre prohibint la tras
Els processats 'no negaren. Com sique vollen entrevistar-se amb ell per Transport ha desidit que els vehicles gui
mesa
d'armes destInades a Espanya
del
F.
de
la
0.
de
B.,
cartee
del
Pl.
lacia
que
seis
detingue,
al
cap
de
dos
LAUREL
STAN
"¿lactar d'assump tes d'Interes general. que es pugui prever que abans del
) nozaltres vam
número 11, Princ ipal ( a das Q Uar/S da (dects16 que aletees
1 OLIVER HARDY
Es per anee que des d'apesta data 19 de julio' eren tancats en locals dies , en un bar de Sant Cercase diveure amb Lecuietud), ordre per almil del vespa).
gueren
que
es
trobaven
a/
camp
fens
el Conseller primer 1 de Finances ha particulars, quedin exempts de l'obll.
tra part que no ha trobat una adarrencats del maten( llene per
decidir dedicar únicament tots els gcsió d'é,ser dipositats en garatges. vacances.
Procedent de casona, arriba able a 13 hesió reptda 1 sincera per part
Els que procenren a la detened)
asestar a aqueas festival.
Se pa erutar >Mesen( tenlo, ti ma del mi- tres Governe.
dissabtes, de nou a una 1 de quatre Per tant, els Comités de fàbriques 1
1
a
l'escorcoll
a
la
casa
de
camp
no
acetre
de
la
Itspilblica
senyor
!rulo,
amb
palie
que
Vulgtil
establiments. metger, etc., que es tro- comparegueren. Be suspengué la visto
a vuit , a rebre el
Calaue esperar el 28 d'agost (1 la
Sanee de valuoses joguines per
rubieci to de pasear uns quetts elles al roe.
tan en aquest cas halaren de posar
parlar-IL
Irrt del seo pote. Al :Malita, acompanyada presa de Badajoz, que deixava als reals infante.
La Secretaria particular del cense a coneesement del Censen del Trans- per tal de continuar-la el divendres
del personal de la De:casete basca, estIgue beta la frontera portuguesa i les secos
tornat
han
que
ve,
per
a
la
qual
data
lier assenyalar amb la deguda ante- port els lecals en guarden els sena
Aquent fetival, rom l'anterior del
al Conestirl :sou, per tal de visitar la esesseebilitats indefinides de ravitualladio 10, és organitzat per la
lada> nordre de les entrevistes.
comba del President Macla, CO Mime% mera) perque el pacte fos a la n
vehicles, Per tal de ter les compro- a asear citate els pulidas.
Secció de Propaganda de la
unes nora
El conseller espesa de la compren- vecions necessäries.
se Al Tribuna:. número 3 es veä
acceptat 1 encara amb una serie de reMarengo
1
faran
cierMaria
Conselleria de Sanitat i Aunura causa contra
oid dels ciutadans que es
tanstitut de menees aronerniaues de serves inadmia sIbles per part nie certs
Alfensa López, acusades d'eme- elere d'aquestes mesures, que sera pretencia Social . de la Generalitat
& comiera els seue desoclats a Estats.
y
este/n
de
dediments de "Derecha de Cataluña" 1
de Cntalunya.
ces eirecament amb el desig
l'asserublea general ordinaria. la qual tic'
I encara després del 28 d'agost l'ard'haver contribuir amb llurs donatius
car roza arenen:, als problernes que
Per a localitats, ceda mati d'll
Sra lloc el (11a 1.7( tiels corrente, a dos mament dels rebels ha estar continuaa afavorir els facciosos.
planteja l'actualitat i que no intenla Sala Mozart, al medie
quarts de des de primera convoraione, ment assegurat per una ajuda eficaç,
a
a
1
taran gestionar la coneessiö de cap
El fiscal , després de les declaracions
a les deu de segase, al ser local sedal,
preu d'una peseta.
NOTICIARI DE LA QUARTA
Ivinguda Perla (1, l'An g cl, 4 s , ter•Sa que per altra part no ha estat Pas
eudiencia, lleva: de! dia indica:, que,
de les processades, que negaren ese:
di-enrulada.
COLUMNA MACIA- COMPANYS
s:trament, seré rigorosament denede dreta i si sols haver contribuit a
Les violacions de l'acord anomenat
"Lnberrat". el alar ((unte:sima de Ma.
Un comió par a eledrificacions. — les subscripcions per a fer 1,0, demand
,se.a.
Expresen) d'agraiment. — L'Oficina
hä puhlicat un nease fic número de de "no intervenció" són provades:
Abans d'ahir al migdia. el Comité Exe- al Tribunal que les condemnés a la de Prcpaganda de la Conselleria de Be- tare,
cap d'ay, de miar ens na este trames
I. Per les reveladora precises del
utiu de la Federada) de Barcelona-Cha- pena de 5.000' pessetes de multa, 1 re- nitat t Aesistencia Social es compiau a un emplee letal en feries d'opus&
let d'E. R. C., repre.sentnt pel seu pre- clusió en un esteallment per tal cíe demostear el seu agraiment, per mine t en paper sentina colee eructes se tots delegat espanyol a la S. de lm N.
(revelacions
que el Secretarias de la
sident. Miguel atenerse i pela membres. trr.ballar per a les malicies.
de la premsa, a la desinteresada coo- eis rerresentants sindican. 1 politice (ea
del Comise, companys Revira i Gotardo,
El Tribunal Meté eenténcia impo- pereció deis magatzens "El Sielo", formes part de l'AMntarnent de Matar& Instituch5 de Ginebra no ha gosat
ImaREesTA • eta/10.ES ESCRIPTORI
presentaren al Govern de la Generan- sant a les processades que tots els "Jorba", "El Aguila", "S. E. P. U.", a mes de Deben deis seta reaactors publicar 1 que gairebé tota la Prelusa
4 RAMBLA DE CATALUNYA, 62 •
tat el comió destinat a la Quarta Co- dies feiners havien de treballar a "Alernanys", "Berlin". casa "Vicenç babosee-, 5 un antele raen intereesant francesa ha volgut ignorar).
Ministre del Govern de la Reptil:111ra,
Per les Informacions que imparciallumna Macie-Cornpanys, damunt el l'Asil dcl Bon Pastor, sota la Manees Ferrer", e Patisé Baby". "Rodear" 1 les de!
destacas ladee obrerista sean Peina Es ment ha recollit I i comissi6 d'enquesqual s'hi tos muntat una veritable cen- ció d'un comité. , sis horen enhiles, a ilibrerics Catan:una, "Bastinea" 1 "Cas- el
honora ele
un
opuse."
mes
reetalt,
que
te
anglesa (del 24 de setembre al 1.er
C01111.1.510tral
eléctrica.
Reberen
els
CGNSELLERIA DE DEFENSA
profit de les //Mieles. Cas de no com- tells", ansia sengles donatius de joguine tallen on ha esta! impre s 1 que ha d • enornats el conseller de Cultura Antoni
r 'libres que se .eortejaren en el magros guille els redactor:, sl i a qu e t Mar i( tara d'octubre).
Regulada de sous. — S'ha publicar Marie Sbert; el sets-secretan de la reir hi cedan recloses tot el dia.
l'eyldent superioritat actual dels
Per
* En aquel, matee Tribunal es Festival infantil que [inane liac el M'a- valent, que ha eadevingut popular en MOU rebels en avlons i tancs, cosa que no
una erdre regulant la pereepcia de Presidencia, Marta Rouret; el capIte.
:ese; 1 retribucions dels general:e caps, Herrero, en nom del conseller de Se- vele me causa contra el melca Joa- menge paesar a la Sala Mozart, or- po c temps.
pot trobar altra explicadó que en les
sots-Oficials 1 personal del guretet Interior, 1 el cap de Preinsa quim García Tirado que, venint del ganitzat per aqueasa oficina de PropaSENYORES . SENYORET ES , recor- constante violacions del pacte. SupeCes Auxiliar Subaltern de l'Exèrcit de la Generalitat, Joamern Vale. frorst d'Arme& es trabes amb una ma- ganda amb la eta:laborada, deis celebres deu
MANDRI
eviO
re:tetas enorme que fa inútil el saque
CEREBRIN
Sala Emperdenesa. Al
cae exsranixen accidentalment Marees /muera central eléctrica ambulant nifestarle de dones que es dirigía, per "Titclles" do la en
de den- criflci d'un poble heroic amb les mans
inercia tenme 1 vista de l'exIt obtin- tare les molestien sense heuer
eneeere als cierna' en els Cossos
por aplicar-se a tots els usos pela quats la Granee.. a la Generalitat, amb una gut, anunciem que el dlunitmge visierst, atar la manera habitual de viere, ja nues 1 que ha transformat totalment
leleets de l'aexercit de Catan:raya.
serveix una central electrice normal. pancarta en la qual es demanava pa ciaa 17, a les cinc de la tarda, a la ma- que es transforma en benestar el que la SitUaCIÓ
1 la carta de racionad:ere i un sol
ea:so:sal que s'ha de presentar. — atesa la propord6, naturalment.
Abrí le no intervenció s'ha tradult
:Mea Sala Mozart es repetirle la testa, abate era un veritable marine.
Aquesta pea utllíaslme fou ideada, govern: el de la Generalltat. S'indig- la qual serä de cornlat de la Setmana
Fórmula fruir, de l'estudi d'algunes en realitat en una efectiva latenSeasele del personel del Cos de Sotstrence. 12 pancarta. i arnb l'auto,
generacions de metges 1 farmacéutica vendó a favor dels rebels.
:eaels, que fou destinat al tercer re- planejada i dirigida la seva execu- na,
de l'Infant.
en
marear.
ten
diversas
persones.
persempre
eficac,
sense
ine dea d'Artillería (tercera Divide), ció per l'obrer enundor de la casa
resulta
Aquests fets indubtebles han conSolidaritat — Diumenge tingué Iloc que
Despres de les preves el fiscal rejudicar l'organisme.
1 que hauré d'incorporar-se Siemens Indústria Electrice, de Corciu7t el Partit Obrer Belga, Le Latire, l'acusació que sostenla contra el al Centre Cultural 1 d'Eebario del pasEs utillssim a tota mestressa de bour Party, el Partit Liberal Anglas,
tear eanent a Ilur destinada, anear- nena. Reman Seguí. bon rallitant processat,
el qual fou absolt pel Tri- ada de la República, 76, una testa de casa saber que prendre a temps una la U. R. S. S., les 1ntemacionals sin: dt: el que no ho faci en la falta de d'Esquerra Republicana. Ramon Sesolidaritat que per la seta importancia
vegades el CETtEBRINO MAN- elleals 1 socialistes a reclamar la recassiesii, i prccedint, contra qui no guí ha cobas rota mena de facilitats bunal.
1 significaci6 va esser unanimement o mes
es presenta a la seva recerca per als pel que fa al Comité Obrer de Control
Cinc ferits ea una tintada d'autcs.— elogiada El Grup Parlen', que d'una DE' pot evitar alargues 1 penases prese, n'inmediata de lea relacione code
la
casa
Siemens,
I
l'ajut
entusiasta
Ahit, a un e uart de guatee de la tar- manera constant ha anat coRaborant M'aldea,
sfectss a que hi baga lloc:
entretelo del Govern espriyoi.
Brigaden: M'ara Arclubau Argunlan, dels obres que han contrihuit al set da, al barri de la Salid de Badalona, en l'obra de la Revolució, ajudant amb
Els sotasignants estimen necessar1
vespre, a dos quists it. van..
_entona Bonafot Morescat, Josep Cros mtuatatee, espedaiment de l'actual di- s'esdevingue un gres accident de cir- un zel exemplar en totes aquelles acta sarei Tesis
1
Morca
diesertare
Obre
advertir a l'opinió francesa del deure
Tarregó, Pece Formes Mont, Antena rector. Josep Tunee que ho es per culaci6.
vitats necessäries, tal cono la confecció -Que són eta premia literaria de la Ge; eue incumben: a la nostra demacrevoluntat
dels
irateixos
obrera,
¡
del
Rocafort Montreal, Baldomer Cuba
Dos autonuabils que seseen en di- de robes per als miliciano, organització neralitat", a l'ateneu Ene.-topad/e Po- da.
director tecnie. Lasaleta.
Cama.
receló centre:ea toparen. Els corees de festivals 1 curses, efectuant receptes pular.
ReierInt-se a la declarad() d'Iyon
Ordre. — S'ordena a Ibis els CornSargenta: Josep Antonijoan Espart,
eren la camioneta 39328 i el cotxe importants destinades a engrossir les
Delboe: "La neutralitat no ha dio.
Organitzat per reinen& de Censura
Manuel Arme:ida Aisela, Marcel Az- ponents de la Secet6 de Morters de seeee. En cl moment ele l'accident subscripcions obertes als fins de la lluiser
una ficció."
Quarter
general
del
Froten
del
peina Garata, Francesa Bofarull Grau, la Dies16 Carle Marx que actual- ;Jema la casualitat que passava leer ta antifeixista, ha volgut semi/e, d'una Propa ganda
Mainenge que ve, al mati,
Estimant que no es pot esperar desJosep Campdarres Role, Josep Cons- ment frueixen de permia que han aquel indret la camioneta de la Crea manera digna 1 plena d'idealisme, 1 amb n'arao.
de Sarin y ena se celebrare pres de dos mesos de repetides vioRomea
teatro
te Vieh, Joaquim Grumcis iroralies, de presentar-se dama, divendres a Roja B. -15574, que e5 Pr edaita con motiu de la Setmana de 'Ufana donar un mimar del Front Popular, en el qua! lacions fer aplicaci6 del pacte en
Miguel Doré Oblach, Ferran Ester les onze del mata al pati de la caRepubli- l'avenir.
-traelsdocx. fe de la stmpatla i afecte que 11 me- parlaran Ignasi era. d'Izquierdad'Esquerra
Miguel Conillera,
Cordes, Antoni Frigct Riera, Miguel serna Carles Marx, per rebre insDe resultes d'aquesta triole topada releen els Infante de.svalguts, repartint cana; doctorde
Fent confianca al Govern francés
Calalun y a: Manuel Trueba,
Garrea:in &die, Isider Lledó Boté. truedonl.
resultaren terne: Domine Garcia entre ells una quantitat no inferior a Ilepublicana
(lci P. S. U_ C.; :a -Pasionaria". del Par• perqué, fidel als seus compromisos InMieuel Saartinez López, Joan MartíReclutament — S'ordena a tes els Marín, de pronastic reservat: Roser cent emitps complets de vestits per a 11 Comunleta. 1 Pere Cale, de l'Oficina ternacionals 1 a les seves declaraclons,
nez Gámez. Rogell Monten Pelgre miliciana de ;a centeria del Negus Navarro Regueda. de vinte-sisanee. nen 1 nena confeecionats per dit Grup
trenqui el pacte i restableixi en conJoan Navari.3 Sirach, Josep Oscar Ló- que ami, a les guatas de In tarda, /les; Rennei RamanedaVentura:d. Femeni expreasame.ns per a aquesta dia o reo n 11 redora.
seqüencia les relacions amb un Gopez, Pece Planes Tournier. M. Por- es prescntin a la caserna Pau Igle- vint-i-dos ame; Jesús Sanehez limé - da, i no cal dir amb l'amor que varen
AqUest vespre, a les volt, per l'eriales, tees amic, decisió que, en fer prevacenes Colorrer, Mexim Prada Ortiz, alas, de Barrita. S'adverteix als xo- líen, de setze anee; Vicene Cotili Fi- éster oferta i amb l'alegria que foren 11 E. te ce, en sollaborad et amb les de ler el dret, no pot mes que afirmar
enagrICultura.
Jcsep Puig Maya, Magí Rlar Btiver, fers que Unguin els autos preparats Ida, ute divuit, reservar. Tots ells fo- rebuts pes perlas 'unan ciutadans li ceneralltat, el consener sobre
el tenla la pau.
soilyor Joarp u alvet, parlare
Antoni Roca Astl, Josep Rodriguez Per a seriar cap al frent .
rce assistits a l'Hoepital de Bada- d'una societat Mare 1 Une.
próducte".
lreball
al
rasan
I
el
seu
Dellander, Joan Roig Riera, Fere Roig
lona.
NOTES DEL CONSELL
Aquesta declaració que hato sotaPages, Agusti Ruines Portella, Jume
Cl Casal Nacionalista Obrar Spartacue
DE SANITAT DE GUERRA
Dona morta per un tren. — A Ire
Oseé Anguera, Aguad Sospecira Berarlbau, 741 ha (leal les Joventuts No- signat ele intellectuals franceses. a
iniciativa
del Ccmite per a la Defensa
Ultima convocateria. — El dijous, 164e un tren eectrie, a l'eatacia de
sran. Joaquim V1Iellonga Meter, Josep
d'Esquerra
Repu•
rionallstes 5Ni:tatue,
dia 21, a les nou del mate es presen- Cerdanyola, atronclla Carme Riba
actuaras de la Cultura Espanyola. és un al:faria Fotos Vives.
bliCana de Catalunya, les mulleruna
cauIi
Moreda,
de
vint-i-nou
anys,
Fresj
y
taran
a
l'Hospital
General
de
Catalulegas
mes
contra, la politice de fesola
la
presidencia
niel
comyan
Visita a] frena d'Aneó del con.
lt 1 tersa blesa que han adoptat les democrnels presumptes Mútila, que no ho se la more
neda. asile militant d'aquel) par'
seller de Defensa, senyor Isgleas. — nya
haguessin ef ectuat, de les lleves del
collaborador del Caen!. El pro grama d'a- des davant del conflicte que avul te
Un
pare
desnaturalitsat
—
El
CoA mimares hores d'aren al mata el 1932 al 1936, Inclusivament, 1 dIstricres
qUeste3 Sovesin , s,ra (record amb ets per escenarl el sal de la nostra terra
mité de la barriada de Santa Fulelia
tareclier de Defensa, genyor Isgleas, II. IV, VI, VIII 1 X.
principie d'Esquerra.
1 un fet que ens encoratja en la Ilulta
posa a (lista:sic:6 del Tribunal Po:5 aorta: per visitar novament el front
Les expedielons d'especifIce — El
empresa.
lar Ramon 011er Clot, Que maltrae.
t'anees L'arar:parearen Uneni
Consell de Sanitat de Guerra ordena fa% els seus fills: els re gar e . i els
La declarada. es stngularment va•
Guarner u l'ajudant del con- a tete els majoristes 1 Laboratoris de
luosa per la qualitat 1 el nombre dels
›eller, capitä Jiménez Labrador. Es productes 1 especialitats farrnaceuti- fria objectes de tota Trena d'insults.
que
la sotasignen. Muts de 1.500 sigce notar l'entusiasme deespiegat pel ques que no oblienn que no es poden fer
VARIA
natures, entre les eluda hom pot veuneo conseler interessant-se perso- expedicions de cap mena fora de Barcontra un milicia. — Ahir re noma; tan prestigiosos com Victor
El preaident de l'Audiencia no rebé
Denüncla
nalment per la merara de les opus. celona, sense l'aval de la Secció de arda- els periodistes, per estar trebaal mata es comunica a la Comissaria
Joliot-Curie, Romain Relance
re aens al dit front. Halo esperava Farmacia de Guerra (Salmerón, 1), llant en decrets sobre Justicia a la UNA NOTA DE LA CASERNA General d'Ordre Públic des d'Alcanyls, Rasch,
André Gide, Jean Camote Ellie Faure,
pe: a avui malea( la tornada del se- car les necessitats cie la guerra ens Conselleria.
que havia desapare gut d'aquel' front, Tristan Tosca, André Violas, Charles
•
Iseleas.
obliguen, en benefici del proyeiment
CARLES MARX
Segons el seu secretad puticular,
Joan VellOs ', relees, el qual se suposa \n'airee, Zyromsk.1, Le Corbusler, Vairanitarj del front, a portar un estricte el president no tenla noticies per doque es diegi a Barcelona. Ea practiSe'ns demana la inserció de les se- quen gestione per tal d'indagar el un Ilant_Couturier, Langevin, etc..• etc.,
control de tots els productes que sur- nar-los.
CONSELLERIA
manifest acusador de la
galante retales:
ten de Barcelona, 1 per tan:, ordena
parador, havent tingut coneixement la avalen aquest
* Al Jutlat de guardia es prea totes Ilums evident del filDE FINANCES
que cap Laboratori ni majorista de sente,
"No pot, de cap manera, la Caserna policla que l'esmentat indlvidu Miela violact6
per la causa Autoaccessorls
mes pacte de la no - intervenclá, (Maproductes
quistes
1
especialitats
faren
tur
colare
marea
"Avions•Voisin".
Caries
Marx
entaular
cap
polémica
de
rebuts
Cal reintegrar eh préstecs
Harre Yankee una denúncia contra
del qual tan magnificament s'han
Auto tuerta. — Ahlr al mata fou de- cera
Per salaris.—L'Ofícina reguladora del macèutiques gestioni amb particulars un subjecte que lt Ita estafat 29.000 tos el que pugui significar afebliment
escudat eh' Governs feixistes per asImgament de salaria fa Reinent als nl entitats, ofcials o no. be siguin de peresetes pel procedlment de facilitar- de la daseaslina. Pecó en les actuals cir- nuncian a la penda que al carrer de resinar les mames proleteries i densoo de la resta del territori
cumstäncies un [nonti veritablement lea Corte ha estat sostret el cotice marr esp onsables de les indftstries a les Barcelona
alienes a la Secció de Farmacia los un xec lliure de retencions a res- desagradable ens impulsa a redactar ca Ford, B. 55.772, Sedan, de dues por- crätiques de la nostra República.
quals te atorgats preste l'obligue!) !leal,
del Consell de Sanitat de Guerra, cap tranger. havent cobrat aquí es di- aquesta nota, responent a una falsa In- tas i de color negre.
que tones de reintegrar-los tata:timen operada
ners
1
resultant
que
el
mec
no
a'ha
comercial. per petita que siformació que el diari "La Batalla" puLes patrulles de control del rolad( esO aarciaiment cense neceseltat das- gui, sense
esser degudament autorit- fet efectlu a Londres.
blica en la seva edició d'ahir.
pecial del cap de serveis de la Comen
Pes a rceeeriment segons ho perme- cada. L'aval
SALÓ INTERNACIONAL
Ha
ceta':
posada
a
desposiciet
del
autoritzant
l'expedici6
o
*
seria
General d'Ordre POblIc practice
Conve
abans
d'acta/1r
els
termes
de
Sin Ilurs pese:11MR% econòmiques.
la zestie comercial pertinent es do- Jutjat de guerdia L'airada García de la referida informació fer notar que un escoreoll en el dondelli de Miguel
En el -Den entes que els; que no nara a l'esmentada &celó
CASA LLIBRE
de D'arme- las Nieves, a la qual se li trobà ttna la Caserna Carlee Marx no ha Ungut la Bofill Tr1a.s, professor de l'Acadèmia
a i ssiesen el prcsent advertiment cedan s:in (cerner de Salmer6n, 1).
pistola mentre era a la cua del pa a mes petate intervene16 en la polemice Cots, que viu al careen de Mallorca,
c onsíderats cona a sabotejaders de la
Carnpany . a uociallIzada de VarlOtata.
de
la
Barceloneta.
s'incaute
Presa
de
poseess16.
—
P-afel
CastellIniciada
entorn
de
la
venda
de
determi207,
quare
primera,
1
nora scanomia, i el es comprova, pre°Nuestra Casa 1.11br• 1 NapoAon't
ten ; Balcells ha pees possessió del
* La poilea pose a diaposide del nada quantitat de pa per no Importa mes de dos-cents pana seca de 300 pes
sta inspecció des Ilibres de compta- carree
Band, AnImador• d'Orquastra (larda.
de cap dele Serveis administra- TrMunal Popular Angel Prats Souza, en aqueds moments qui ni citaras. Feta de llet condensada 1 d'una gran guantriase negagencla o mala fe hem ele
ala
Cada liatmana canal d• programa.
castigare. amb la meeima pen yora 1 tisis del Consell cle Sanitat de Guerra. ex-coronel 1 considerat COM a felxiísta; aquesta observadas mascan declarar que tear de quevluree. Tot fou Iliurat
Rafel Gineta Aroca, que fou Unen la Intendencias de la Caserna no ha necessitate.
-O>
els sean aplicades les sancione que
d'alcalde quena la Dictadura; Prancese venut n1 regalar, excepc16 feta dels
Moviment de deUnguts a la Corigen de rigor.
dI p•-earts e ient d'aquesta oficina HA COMENCAT L'ELABORA - Garzón Gutiérrez, pertanyent a Acci6 fems 1 les sobres del ranxo, ni pa ni minarla. — Ahir ingressaren als caCiutacinna, i Manuel Planes, element res a rfingú en absolut. La declaració labossos de la Comissarla general d'Or, Pscvsnaa, 181) donare iota :eme
ferma de Pelee Pérez Dice en aquest are Petate, 31 detinguts. bata ella perde Batet Fillar1.
L antraceions 1 de fue/latas per tal WO D'UN PA, MESCLA DE caciquistadenuncia
al Jutlat de guiar- respecte es una de les moltes preves tanyents a petates de dreta 1 enemics
..
tue tethorn pugui complar amb el SEU
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I
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da,
que
fa
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preque podriem oferir als qui ho demanin, del regim.
deure. con1 110 reclama irenerativainena
La Consellerla de Proveiments, que sentaren une desconeguts al domicili Ja que la dita declaració obra a la DeIa nova economia nascuda de la ReBORSA DE PARIS
Mere
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legad() d'aquesta Caserna.
Ramona
de
-e-a:da.
te per norma recelar tots els suggeacunes
Pera hem de recollir la directa
toste
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Ramona no hl era, 11 engrieren pus talla" al nostre delegar ixilltic Ramon DE LA SALA ANDRE BRUNET
de
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procedint
a
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.
11295
Avis als cursetistes de catea. — La
d'un pa especial. No es, tal com enes al control, en es presenté al dia Morales 1 a les seves relacions comerSaisaa . •
49162
Direcel6 d'Ensenyameet de Catana de rarte
Holanda
demana des de deterrninate diario segilent, 1 des d'aquella data res mes ciaras amb Pela) Pérez Díaz. El nostre AL "FOYER DU FRANÇAIS
117250
la Generalltat fa avinent a tots els es
re
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de
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dona.
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des
del
dia
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este
1.1tures
10515
,
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un
altre,
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pa
integral
ANTIFASCISTE"
mestres Inscrita a la tercera tanda de compost de birla 1 arree Pranea, du- ASSENYALAMENTS PER A AVUI totaanent dedica t al moviment cesoVician
¡me
c ursets de quiere Illeons, que /savia
lucionari 1 per re no interve en la
creada pel Comissanat
L'orgatnizació
la Gran Guerra, titiataii aquesta
de començar el dia primer de febrer ran'.
caza Morales Pareja i Companyla (Suc- de Propaganda de la Generalitat, seBORSA DE LONDRES
AUDIENCIA TERRITORIAL
proper, que ha estat avenencia aques- niatexa merla per a l'elabores:1e del
cessora de la signatura del sea pare.
que posseeix excealent qualitat
Sor a York
Sala primera. — Inciden!: Fermi M. Morales Pareja), tot el qual es pot guint el canal d'elevació moral deis seus
ta data al dimecres die 20 del cut- pe.
condiciona
nutritivos
euperlors
al
pa
afiliara,
ha
destinar
la
diada
del
15
dels
Holanda
contra
Amaina
Pulgares.
—
Corete
re ist gener.
facllment. Per tant, el nos- correnta per a complir una de les Beses
corrent.
Franca . .
Mennr guantes: Miguel Sabana con- computen
Les Meran seguiran donant-se a la
tre camarada Morales' ignora totalment °blinden& ineludibles: donar el nom
Les necesitats d'aqttesta menstruaUniversitat 1 a l'Institut "Pi 1 Mar- se guerra civil imposen Innombrable:, tra Jaume Frece. — Mejor quantlai que Peles Pérez Dial tingui res a veure de l'heroic Andre Brunet a una de les
Italia. • .
i
guel
Bosch.
Josep
Pou
contra
M
amb la dita signatura. Feta maleara
Slemanya
gen", carrer del Ftosse16.
secretada i resteccions. Quan lea nosSala aegona. — Menor guante': aclariments, en tenim prou amb afir- sales del seu van local.
Sulssa . .
Andre Brunet ea un dele modela mea
CONSELLER! a. D'ECONOMIA tres Malicies es Illuren de cor a la U- Cend eleria Espanyol contra Joaluim mar una vegada mea la riostra decidida preclara
Ese. l'ya. .
del 'Minador antifetxista. La
ta per la llibertat 1 no vacillen a as- Pibas.
Mamare
actitud de mantenirance al marge de uva Meterla revolucionarla es mama
Comissarla de Carbone. — A rob- ceptar-les. no ea just que la reraessela
TRIBUNALS POPULARS
tot el que purrui semblar, ni de littny, eetensa. 1 eobrerement roto-gurisa pej eete de peder destinar per als hos- guarda adopti actitude que solarnent
:sorites. .
pltals. centres benéfico 1 indústries de serveimen per a dificultar els probleNúmero 1. — Un ludid per reselle espera de polémica.
e reell Set
que hl pla r ni am de roti m'e Sclement
contra Pere Stsez Capell.
guerra el cuba neceasenl per al seu mes que planteja la guerra.
RIO Jineteo,
El Comal Polític de la Caserna." recordaren que bu un deatUat ir-
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BARCELONA

LA GRAN QUANTITAT
SOLDATS ALEMANYS
MORTS A ESPANYA CAUSA
PROFUND MALESTAR ENTRE LA POBLACIO OBRERA D'AQUELL PAIS
DE

T ete els perierlies d'esquerra de Ginebra publiquen bateressants detalle
dels seus corresponsals a Alemanya
i expliquen la dolorosa impressie que
ha causat a la pobladas obrera alemanya la criminal aventura de Hitler a Espanya.
Des de fa diversoe meses, disten els
precitats corresponsals, gran ouantlt8t
de eoldats joves es concentren a MIL
on fan intensos exercleas militara. No aún gane abundases les Mides que tenim. La població alemanea
esté aterroritzada. Les informacions
sen catalogadas corn d'alta traki55.
Els autora lliurats a tribunals nazis,
ine apliquen les penes mes greus.
Al comenearaent el poble no s'atiene de la impedancia d'aquelles maniobres milirars die tan calladarnent
es teten a tot el pes; pera abans de
Nadal les l'emanes van corneneer
saber les deeseräzies que havien
ceit a les files d'aqueas soldats que
engansats haeien anat a alunar contra Bepanya. El negelt es transforma
en pänic i en dolor. L'enim de la gent
s'exalta. Sense descansar les dones pregunten on sin els seus
o be on han mart , car fin0 a la data
nenes han rebut unes notaficaclons
del Ministeri de la Guerra que Muen
lacònicament: "Mort per accident durana unes maniobres militan".
De cap manera 110 es vol informar
les famflies de res. S'amenae a arnb severa cästigs cae de protestar. 1 sabent
el Govern que tot el món es contrari
a aquesta guerree diu que per a restarme l'ordre es taré una mobilitzac16
militar.
Els transporte militan. la fúnebre
mobllitzaci6 i el dolor que a tot arreu es nota deinen entreveure que per
e acabar aquesta guerra que tothozn
odia es preparen esdeveniments lateriere d'extraordinäria importencia. El
noble alemany este en tutee,

BADRINAS Mobles
DIAGONAL. 460 - TELÉFON 11963

AHIR SE CELEBRA L'ENTERRAMENT DEL MILICIA
JOSEP JOLI GALES
_tjiic ti la tarda va tenir lace l'enterrament del eadtiver del membre
del S. R. I. Josep Jell 1 Gales, mort
al traen d'Aragó. n'entre intentaaa
reei - i llr urss rerlt. Galés formava part
de Ice (orees sanitäries catalanes.
L'enterrament va sortIr del Casal
Cata% del districte IX, situat al carrer de Pone 1 Ganaran, de Sean Andreu. 911 feretre, que era mostear. ana•
ha embolcallat arnb una bandera catalana 1 era portat a pea de brees%
per companya del mort.
arfen la marea les patrulles de
control de la zona X. A la comitiva
hi liarla les bandes militare d'Estas
randa, Parlit Semi:dista Unificas de
Catalunya 1 "Carlee Marx", alal
Mintiere, corones 1 representarions
del SRI, PSISC, CNT, UGT 1 Estat
Ca ta le.
La presidencia del del datases constituida per la familia- del finar, el
Cotnite d'Estar Catelä 1 In JIIIItft de
l'entitat ule Sant Andreu.
leenterrament aegni per la Rambla
de 1-abra 1 Puig, Santo Eulalla i curen ule Piferrer.
Voletn:

UnItat de teta la Joventut antifel Asta.
La Jovenlut unida és la garantia de la vietäria.
Un sol dese, una sola voluntat:
Guanyar la guerra
(Consigna del Front de la Joventut)

Donatius per a les YlCililles del feixisme
Els desalma ingreasate tras al le 6e!
correal a la Consentirla de Defensa pueda

6.202.059'73 Desastes.

