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POLITICA ROMANESA
Ei nou Govern
Avui es treballarà
,
La contraofensiva enemigo va continuar normalment a totes Mentre continuen les mesures
d'exepció El partit Wafdista
ahir amb gran intensitat
les oficines i indús- i les persecucions, el ministre d'Afers Ex- Ungut una decepciú
trangers tramet telegrames afectuosos als
L'enemic tau rebutjat arreu, excepte
tries
arnb la °ensilad() del
Hem rebut la següent nota:
seus collegues extrangers
a l'oest de Terol
Develar d'algunes consultes tetes a
non gabinet

Ncomençar l'any nou no voleas trencar el tradicional
F costum de fer un batalle,
rus ; sigui sintetie i breu, del que
s'acaba d'escolar, i d'assenyalar
perspectivez del que comeuga,
EL COMUNICAT OFICIAL
eet i desitjant als lectora que el
que ara s'inicie els sigui• presper EXERCIT DE TERRA
4ins la tranquillitat i el benestar
Lievant. — A conseqüència de ralee enemic, prosseguit avul
possibles en lea presents eireums- amb gran auxili d'axil-1Mo y artillería, hetn sofert un retroces a
tía/mies- Comenearem l'any 1937 l'oest de Terol, les nostres trapes han cedit les posicions que
en guerra i comencem el 1938 en. ocuparen al sector de la + aluela de Tenue!.
Els intenta d'infiltraciú cap a la plaça ele hem rebutjat per
guerra. En eomenear el 1937
Tanibe han esta( rebutjats els atacs que Fenemic
aquesta guerra oferta unes pers- complet.
emprès a la resta del fronl.
pectives millors, quant a les interA l'interior de la ciutat prossegueix l réduceió de In re •
vencions estrangeres que ella de- sisteneia, limitada estrictament al Govern Civil
y al Convent de
terminava, que no pas ara. Llavors Santa Clara.
no havia estat del tot esvaïda l'esA la zona dels altres exèrcit, res de nou.
perança que les potencies, majaneant la Societat de les Nacions,
fessin cessar allò que ha estat i
sontinua essent una vergonya i un
enea per a la civilització; men,
tre que avui, després del fracàs de
Ginebra i en virtut de les manifestacions de Mussolini, sabem
perfectatent que ens trobem da' vant d'una interveneid estrangera ...explica un evadit deis Faciosos en el Front de Tero
proclamada i dalle glorificada, o
aiqui (lavada d'una guerra d'inva Els afusellaments
Jornals de fam
stiCa Tanmateix. aquesta constataen
el
pais
conquistat
::
Com
es
ció un da ara que l'hem feta per
el coprimera regada, car ha estat en
ronel
Franco
La
fábrica
d'armes
de
Trübia,
curs de l'any que ja és finit
qaan eits hem anat donant compte trasIladada a Galicia i en mans dels alemanys
eue si ens calia esperar poe o res
Front de l'Est, 31. — De l'enviat es- Giu — no qnecien joves. Aqui es on
de la justicia internacional, ha- pecial
de Febes.
afusellat mas llames. Es dificil
alem de confiar la tasca de ven- Tot evadit que arriba a les nos- han
veure cares masculines de 20 a 30
cer els nostres enemies i d'expul- tres limes és per a nesaltres un motiu any. O han mort o han fugit, la mamar del territori de la Península de complaença. Quan hi concorre la joria. De vegades et trobes quatre o
qualitat de combatent asturie, la nos. cinc falangLstes que han conservat
l'invasor al nostre esfore i a la Sra satisfacen
creix en la proporció la cara blanca de l'emparedament 1
!matra disciplina i esperit de sa- adequada al gran d'homenatge que tot nuigü
no sap on estlgueren amagats.
erifici. Fruit d'aquesta convicció combatent antifeixista cieu als ,111.0- 'rota els matins la placa de braus apaha estat l'obra formidable portada tadors•d'aquella regir> • • a reix buida. La nit anterior eslava plea • sessr f ea: 1 '4 • • •
na. Els que lo'cupaven han estat afua terme pela governants de la Re- mea ''••• el
..,,`• n••••• I ••••
•• •
sellats durant la nit, be a Covadonpública, que ha consista en la per • - - • •
'
- ' • - - • el ga, o a Santa Catalina. No han aconcreació d'una veritable forca miseguit posar les mines en explotació.
litar. L'aérea de la República, Aquest és el caz del company que tenlm Els mlnaires, els minore deis nostres
homes, caigueren ja rd printipi, i si
al qual expressexem dies passats davant nostre.
Era oficial en l'Exerclt, Popular que han sobrevscut continuen combatent.
el nastre agraiment per la presa combate
al Nord amb les torees que Deu batallons hl ha a les muntanyes,
Terol, avui una realitat viva acudiren en socors dels /ameos i que ale Pics d'Europa, a la Bufanera, cap
i la major garantia per al poble defensa parta a pam el terreny d'Astú- a Covadonga, que eetan en poder
se,
44 • •••••• •
Aconseguiren ocupar-los els faque les seves llibertats no seran rico.
.
••• langistes, pene després els :Miradora
escarnides i que el final victoriós re .
•.. Y •ss. dele poble els han torna*, a desallotjar.
de la guerra és una alternativa
,43 ••n•4 -•••
No estan mancats els nostres com•
que no pot escapar-nos. El nostre 1,-• u • 41 . ej. 1 .,•••
panys d'alimenta Tenen tot el que flExèrcit, que en el mira de l'any a
• ' •-•-•-• • •-•
a- caren als magatzems de Mieres i,
passat ha donat repetides mostres 1" •
mrs a més, el bestiar de Santander,
(Segueix a la página 4)
de la seva eficàcia, a Guadalajara, A Laviana, a Sama, a la Felguera—
a Brunete, a Belchite i a Terol, és
ja avui major d'edat, i en ell
s'enclouen totes les virtuts d'uns
¡sables que no volea desaparèixer.
En les horas més tèrboles per a la
reraguarda,, aquest Baena ha estat el dipositari de la fe i de la
confiança; no ha volgut immiseir-se en cap disputa, i els que a
Ja reraguarda han oblidat els seus
deures han trobat en la moral del
nostre Exercit el revers de la medalla de llur reprovable conducta.
'So orejera molt llunyà el moment
que Exèrcit i reraguarda arribin
a formar una sola forea. Cal per a
airó que la reraguarda acabi d'ésser depurada, que el feixisme passi
a ocupar el noe que li pertoca, que
l'emboseat rebi la lliçó que li correspon, que l'aprofitador sigui
bandejat i que el traidor i el ha.
dostinguin el eiastig que mereixen.
"Aquesta e' s J'obra que ara hem
iniciat i la que no trigarà malla
temps a ésser coronada. Llavors,
front i reraguarda acabaran de
formar el tot homogeni que podrem oposar als nostres enemics
QUE PASSA A DOWNING STREET?
eom un baluard inexpugnable. Que
la germanor de tots els que ens
trobem enfront del feixistie sigui
en l'any que ara comenea, enea
i enllà de les nostres frontere.s,
l'estimul amb el qual l'Exèrcit de
la República ens dugui la pau amb
Ja vicari.

la Consellería de Treball 1 Obres Púb i q ues en el sentit de st correspon fer
testa el dia primer d'any, el conseller
des esmentats Departaments ha ne
recordar que cal treballar normalmeut
l'esmentat die, mes encara per a correspondre així a l'esforç hernie dels
nostres combatents de l'Exérelt Popular Regular que, sobretot duraní,
aguces dios, es baten sense retarte als
parapets 1 a les trínseres per la causa'
del poble treballador 1 pel triomf de
tote eLs sentare antlielxistee

El. MINISTRE D'AFERS ESTRANGERS- HA DIRIGIT UN AFEETUOS
TELEGRAMA A LITVLNOV
Moscou, 31. — De l'agencia Tase; E1
ministre de Negocio Estrangers de Romania, Istrati Micescu, lis dirigit un telegrama a Litvinov expressant la satisfacció que li ofereix el sea !loe per a

A MOSCOU TROBEN BE EL TELEGRAMA DE MISEESCU
Moscos, 3r. —.Ale cercles politice d'a- El conflicte polític no este',
questa capital es considera molt egpera, acabat del tot
nificatin que el nou ministre tomarles
d'Afers Estrangers sagt considerar "ne. El Cafre, 31. — El nou Gabinet e p
gi
cecean", en acendre possessió del cers'ha presentat al monarca. La-ci
rar, d'assegurar a Litvínov l'existencia premsa Vacua amb comentarla favocollaborar. Litrinoe ha contestat a Mi- deis "millors desigs de cooperar amb
mo de "no posar en dubte la sietpa- ell per al manteniment de la pau ge- rables i destaca que, per be que es
un (»vena de minarles, el componen
tia i l'ajut del Gavera de la URSS a neral". — Fabra.
Sortea personalitats.
tota política realment dirigida a la d e
El partit Wald ha sofert una serio(Segueix a la pagina 6)
pau". — Fahre. -fensauivrld
sa decencia davant la rapjclesa amb
qué ha estat constitult el nou Govern.
Es evident que el monarca empra tot
el seu poder per a trencar la cohealó
del Wald 1 a aquest afecte s'aasenyaLa
la tasca de captació que s'efectua per
a atraure's alguna deis seus membres.
Amb tot, el Partit Wald compra amb
les masses; sense elles no Podr ia fer
la politice intransigent que ha fet
sexis dubte el rel voldre aprofítar la
seva popularitat per a atraure's turbe les massee.
Acaba- el primer acte, el dual del reí
amb el Wafd, comença el segon: el
debat parlamentar-, Un rellevant membre del nou Govern ha manifestat al
representant de la "Transocean" que
el Govern es presentara al Parlament.
En el cas ele votacite desfavorable, el
dissoldre i d'uf a dos znesos es convocaran aleccione.

Vnits en la advernitat

"La resisüncia d 'Astúries
e no
ha acabat encara
segueixen

%re;

Units en la joia

bandidatge a Palestina

A la car ro era d'Aleo

Les vacances de Mr. Eden han provocat un
viu interés als medis diplomàtics

Londres, 31. — Que pasea al Po«
retan Office? Aquest mati els repórters deomeries dels periódica londi1 nen c s sisan assabentat amb visible
sorpresa que mistes Neville'Clhamberlaln s'enearregare, del Departament

eis baudits han assaltat

d'assurnptes exicriors durant i'absencia de mistar Eden. L'actual cap del
Foreign Office paseara uns dles a la
Costa /aleve, com a desearle 1 per a
preparar els assumptes que han d é sAlepo, 31. — Ana pasuda foren m- er sottnesos al proper Consell de las

diversos vehicles

ultara ;retze cotxes a la carretera CA-

S. de N.

Actuada noticia ha causat tatua
lepo a Alexandretta. La policía busca sensació
com que —la es sabut— era
lord Reales el que s'encarregaria del,
Cinc bandita amiste.
Fabra.
Departament quan Sabsentarla mistar
ARAN CONDEMNAT A MORT
Eden. El fet que sigui el pro> Chamberlain el qul s'enearregui dele noJerusalem, 31. — Ha es:at condemnat sumptes del enlaten, indica j'iteres
o
desig de treure un destacar mema mort un àrab al domicili del qual
bre de l'ala autoritaria del govern?
es trobaren armes 1 municions. Com
Sigui el que sigui. el fer que Chamen cases anteriors, l'AV; Comissari eta berhen entri a Whitehall desperta
gran interès 1 es relaciona amb la
tiegat a indultar-lo. — Pabra.
gravetat de la situació internacional,

men tercias, i per això no manea qui
es dirigí a un 1 altre
una conciliació.

Lo ciutat vestida de blancl

Ah' una copiosa El restabliment del
nevada va caure
cipi de Govern
sobre Barcelona i
afores
L'any que sacaba ah¡r, a les dotze
en punt de la nit, acorda acomladarse del pais i dels ciutadans que hi vivim, fent-nos /a generosa ofrena d'una
nevada. Ja el día abans es llea rúfol
i enteranylnat, 1 In havia geht que en
circular pels carrers alçava els ulls,
de tant en tant, enlaire, i deia:
— SeMbla que amenaci neu armen

cel.

En afecte, l'amenaçava. Perú la neu
no va començar a cauce fins a l'endemà, o s¡gui ahir. I a tal hora com a
Jet edt del mati, san començar de
caure, barrejats amb unes gotes molí
fines ¡ pautes de pluja, les volves blan-

per a intentar

La política dnrant Palay 1937
prin

Començava l'any, a Catalunya, am b públic, i aquesta convicció havia res- tava, amb data primer da març, el
Consell de la Generalitat, consti - post, a Catalunya, la dissolució del conseller de Seguratit Interior, i en
tuit amo data 17 de desembre de 1 Comité Central de les Milicias Anti- sartut dels quals se sostreien dels
1936, i que era conslituit per les se - Telxistes i l'entrada de les torees con. Ajuntaments les funcions d'ordre púgüera:, persones: Josep Terradelles
federals, representades pels hornee bita que indegudament Shas-ten aproJean , conseller de Finances; Francesc mes destacara de l'artarquisme, al Go. piar i es dissolien, per rant, les noIsglees, conseller de Defensa; Rafe 1 vern de la Generalitat. Igualraent era menades Conselleries de Defensa dels
conseller de Justicia; Anto- necesseria la substitució de les mili. municipis; es refonien en un cos únic,
ni M. Sbert 1 Massanet. conseller de efes armades, subjectes a una disci- prévite dissolució, totes les forces d'orCultura; Ademi Alguacter i
plina de partit o d'organització, per dre ptibtle, entre elles les Patrulles de
consellor , de Seguretat Interior; DI- un Exercit Popular, fonnat a base de Control, 1 se substituïa la Junta de
dac Abad de Santillen, conseller d'E. lleves, i amb una completa unitat de Seguretat Interior per un organisme
conornia: Joan Comorcra 1 Soler, con- comandament i disciplina. La histò- • tense facultats executives 1 que hau
-setter de Proveniente; Pere Herrera, ria de l'any politIc es la bistória d'a.
-riaest,noméuOrgancoulti
conseller de Sanitat i Assistencia, So- quests esforcos 1 de la rescató de l'estat de carecter tecnic.
cial; Josep Juan t Domenech. canee- d'esperit particular i noclu que 510
Iler de Serveis Públics; Miguel Val- oposava, reacció que havia de tenir
. Aquesta redás, conseller de Treball 1 Obres Pil_ culmtnació en els feto de maig.
sistencia provocava, el Iba 26 de 114S.
bliques. i Josep Calmt i Móra , conuna crisi a. la Generalitat, que, per
seller d'Agricultura. Les funcions exe.
Cal assenyalar diversos estamos fetz les seves caracteristiques, hasta de tecutivcs del President de la Generan- per a reivindicar les facultats de go. nir una tramitació labonosisema
i
tat havien estat delegades pel sensor vera, 1 entre ello, amb carecter espeque, de fet, no es clogué filas a darrera
Companys en el menyor Terradelles. cial, el eue fcai conegut per A Pla Ter- dies
de Pacay. Dues semanas mes tard,
conseller ele Finances, com a conse- radelles", publicat en un número ex.
Iler Primer. En aquest Consell, que tracrdinart del Diart Oficial de la Ge- el 3 d'abril, el President Company resolia
d'una manera provisional la
no t'olla dicte Gavera. eren represen- neralitat de Catalunya amb data 18
tats l'Esquerra, la C. N. T., el P. S. de gene, i que era un eeforn consi- crin, formant un Consell de la GeneU. C. 1 la Unió 'de Rabassaires. La Re- derable per a ordenar les (Manees de ralitat restringit, només amb sis conpública era regida. per la seva banda, ta Generantat, abrí cera per a resta,- sellers, els quals taren els senyors
Pel Govern presidit per Largo Caba- bltr les bases normals de la. ralada Terradelles, que sencarrega de les
Itero, en el (mal tenien preponderancia entre els municipio 1 el Govern i pe, a Con.sellerias de Finances ì Cultura;
les forces sindicato 1 obreres 1 inter- revisar 1 en el seu ces legalitzar les Artemi Aiguader, que continua a Sevenció important it N. T.
apropiacions, mitjançant la cread& guretat Interior; Isgleas, a Defensa:
El curs de la politica, tant de la de la Comissin de Responsabilitats Juan 1 Domenech, que prengui al seu
catalana com da lespanyola. venia Els 58 decrete d'aquest pla, dictara en canee Economia 4 serveis Pública; Comarcat per 1a marxa de la guerra. virtut d'una autoritzactó Cl conseller morera, amb Treball 1 Obres PúbliEls alts I bancos de la Mitra. reflec- de Finalices pe, a prendre les dIspo. ques 1 Justicia, i Calvet, amb Agrit i ts en l'orientació del Govern, eren siefons necesseries per a unificar la cultura 1 Proveiments. Aquest Consell
infinita a nur torn, per aquesta ma- pellica (Mancera de Catalunya duien restringit dura fins al die 16 d'abril.

ques que de mica en mica ho anaven
tenyint tot de blanc.
A Barcelona la nevada no va ésser
pas molt intensa. Els arbres 1 les teulades de les cases es tenylen Ileugerament de blanc. En canvi, als pobles
dels voltants de la capital i cap al
Valles, pesé principalment a la comarca de Vic, va nevar-hl copiosament.
En Recuesta clamara poblarle ah* al
migdía, la neu que 10 havia pels envere
i pels nimias fea un gruix de tres
ponto. I des d'allí fins a Torelió succe el mates.
Al Vallas va nevar també anna,abun(Inicie, el be la neu no arribe a 8350lir el gruix de la comarca de Vic.
Elo saltante de Barcelona es veien
ben blancas. Els campe es convertiren
teixa orientad& Era creat, aixi, un
en una catite blanquissime que es veia cercle
» vieira: guerra-política, que es
reinada únIcament per la negror bruel
que halda de dirigir rota l'evolució
ta dele mames. Les silueten dels cude
leo
formaclons governamentals du«
bres ce retallaven greses damunt la rant l'any
1937. En un altre artiele
blancor de la neu. Més enna hom és resumit,
en aquest matee número,
albirava les muntanyes ¡ els turons el cure de la
nostra guerra en aquest
naig difumats per una boira grisa, que
matelx
perfode.
No cal pa.s esforeer.
les dedibuixava 1 que gairebé esbor- se
naire per a demostrar que el prirara del tot les mes llunyanes.
mer de generedei lun es presentava
La nevada, que, cona hem dit, va co- sota uns ausplcis molt
mentar pele voltants de les vult del bles per a la nostra Inés desfavoracausa que aquest
mal', va continuar fins prop 'de les
die d'enguany.
d'apanya a Egipto d'Egipie a Extrem dues de la tarda. De les dotze del mlg primer
En
els
primero
mesas
de l'any, la
Orient. — Fabra.
dia endavant va Intensificar-se, arri- no-Intervenció de lee democràcies
era
bant. paseada la una. 1 durant un aprontada per les dictaduras totalite.
EL PROCEDIMENT JA ES FEU
TEMPS DEL GOVERN MACDONALD nuart dliqra, a és.ser poc abundant. rimo per a arrabassar Maluca a la Tte.
Londres, 31. — Amb referencia ale Des p ees va pasear una estona. 1 Pelo pública, el. cita 8 de febrer. Després
comentaris de Presta que interpreten -chante de lea tres tpmeren e cauce s'iniflara l'ofensiva contra el Nord, i
el fet que Chamberlain substitueixi vet vers eseadueseres.
el País Bese rebla l'esenme ee, ferro
Pele carrers hom velé molta gent em- I foe. de l'artillerla alemanys 1 la.
Eden en el Poreign Ofilce duran( els
h
lanquinarla.
Ele
naraIgnes eren de den viene Italiana. Entnímtg. nere com
quince dies de repós que es prendre
el ministre titular del Departament, colon: negree de sota i ben blanca una p enyora d'èxits decIsitts. venia
In victrnia republicana de Cluadalajacon% a senyal de la gravetat de la si- de la banda de dalt.
La gens que marica iota els dies de ra.
tuse«) internacional, als cercles diploBarcelona
1
sea
va
als robles dele
mado anglesos es recorda que aquest
procediment ja fou emprat, especial- voltants, adalerada, a la rencos d'allEls problernets prinelpals seguiren
ment en temps de MaeDonald. — Fa- mente, alfi r portaven un carregament eseent, dones, per a la causa repudoble al sao: allä que havien
tuas.
blicana. com des del 19 de junot del
etienbir a rlins 1 la neu oue ts'Insvia 19311, els d'organitzar l'Exereit 1aser.
Londres, 31. — Ale cerotes oficials ••• ^9Ilt e rce•d ar-ee al dame.
urar l'ordre Públic. PtetIts eis prlEl e antas . els camionm i els carros cmera
ahglesos es declara sute no te cap f omoments tumultuosos quan el
nament la noticia publicada per la lambe !bien le careta blanca. T erren noble substitufa la Ilet t aplleava
una
Premsa segons la qual sic Robert Van- ort hl havIa arbres la nen es va entre- justicia sumaria, els goVernanta velen
tenir a teixlr-ht uns brodats 1 uns la necessitat de recuperar lea facul( segueis a la pagina .4) 4 arabescos deliciosos.
# tats d'ordenació 1 execució de Vordre

Durant quinze dies Mr. Chamberiain regirá el Foreign Office

El

ALS CEELCLES DEPLOMATICS DE
LONDRES ELS PREOCUPA LA
QIIESTIO DEL CANAL DE SUEZ
Londres, 31. — L'interès Oemostrat
als cerdea política londinencs pels esdeveniments d'Egipte, especialment per
la darrera cris lnlnieterlall rau est el
let que l'anterior Gabiner, de falacia
tuddista, sostenia relacions de gran cordialitat amb Londres. Quan solgiren
les primeres discrepanc.les entre el rei
Fuad Nahas paixa sorgiren eis pri-

e

tots

la

signatura de Josep Terrade-

que la crisl, dasprés d'haver passat

Iles 1 llui• discuseló en el Conseli fou per momento d'una gravetat real, en
qué les condiciona imposades per la
mott laboriosa j
C. N. T. o pels socialistes semblaven
Un altre esforç en aquest sentit el pronosticar una ruptura jrremeiable de
les
tomes representades al Gavera, es
conettuien els decreta ¡ ordres que dic-

En començar el 1938

El ministre de Defensa saluda les forces de terra, mar i
aire

resolgué amb la formada d'un nou
Consell igual que el que &mala el dia
28 de mara només que arnb l'eliminaele dels consellers Valdés, soelaliata;
Santillan 1 Herrera, anarquistes, 1 liar
ball per Rafel Vtdiella, a Economia
per Andreu Capdevila 1 • Sanitat 1
Assistència Social per Aurali Fernánder, de lea mateixes fincabas politiquee que Euro antecessors. El senyor
Comeera passava de Provelments a
Justicia .1 el senyor Josep Miret ocupava la Conselferia de Proveiments.

Govern reduit,

format per guatee
El ministre de Defensa Nacional dlrigi a milis nit el segúent telegrama consellers, es consta/tia el die 4 a la
circular a tots eis capo de gra 3 Mi- Generalitat. Carles Marta j Feeed. en
nora de l'Esquerra, hi ocupava lea
tote:
"En els albors de l'any 1938, saludo Conselleries de Cultura, ?Manees i Seefustvament els Exercits de terca, mar guretat Interior (que es torna a dir
aire, que tan abnegadament en y e- Govemach5); Rafael VIdiella, per la
sen el poble, del, qual són entranya U. G. T., regentava Justicia, Frevelviva; formulo vota pel triomf de la manto 1 Treball i °bree Públiques;
nostra cuatí, la Justicla de /a qual Valen Mea per la Cl. N. T., s'encarresplendeix davant de tot el món, 1 regava cl'Economia, Serves Pública ¡
dedico sin record conimogut ats com San1tar i As sistència Social, 1 Joaquim
que sucumbiren en la liuda. -batens Pou, pels Rabassatres, ocupa la ConSoldats, aviadores 1 marina: Salid. 1 selleria d'Agricultura. •
victert!"
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ELS tillitiATS I DE LES TERRES
T AMENT LA PREMSA
repòrters municipale
CATALANES Elssitgen
CATALANA
bon any nou

TRIILINALS POPULARS
En el Tribunal Popular número
veté una causa per tinenee
ta d'arma contra Feanceac Valleme.
Despees de les provee el processal foti
absolt.
— En él matera tribuna; es vele
tina causa contra Manuel Berree Falaz, acusat d'eetata en una casa d'intermes on treballava. La sentencia
pu de 250 pessetes de 'multa, a més,
sa índerreüttael6 de 4488 pessetes.
Tm-are/Me D'URGENCIA
En equeret Tribuna) as velé una
causa cerina Salvador Pujol, acusat
demasías: marea/ a França sense el
merresnabere passaport. El fiscal de.
mame loa mes 1 un dia de presó.
— Per dala/ecce) al rergim va com.
enrelaer Elvira Bata:ele. El fiscal de.
wan un mee 1 un dia d'internament.
— Davant del mateix Tribunal es
velé una cansa contra Antoni Cana.
del] per vendre dues gallines a 90 pes.
set% cada una. El fiscal va dzmanar
que II tos aplicada la pena de sis mecoa.
VARIA
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ASSENYALAMENTS PER A AVUI

Tribunal Popular número t.—Esta•
fa: Josep M. Alaba?
T ribunal d'Urgència número 2. —
Dos judicis .
.s. e.
contra Lilas Blues Casanoves i Sebaste Ramos Marín.

LA FESTA DEL NOI
ELS COMBATENTS DE LA 140 SRL
GADA MIXTA (32 DIVISIO) Hl
CONTRIRITEIMN AMR 11.137'10
PESSETES
La Cornissió Nacional per a la Testa del Not ha rebut del comandament
de la 140 Brigada Mixta la següent
carta:
Camaradas de C. N. pro "Festa
del Noi", Barcelona. — Salut,: Al
seu dia va re tenle el pul d'enviar.
v os l'aelhesie de la Brigada i la meya
personal a l'obra que haveu empres.
Eis combatents de la nostra Brigada,
una cegada mes. demestren l'amor
trae sentim envers aquello que sofre1.
xen les conseqüències de la guerra
eue el feixisme encengué. Tots els
soldats de la 140 B. Ms san fills de
les entranyes del poble, que &aleen
fina on ha d'arribar llur esforç 1 que
estan disposats a deixar la vide si
cal en prora de la Meterla que l'Exercit de la República conquistada un
din no gatee ilunye per als oprimas.
L'aurebla d'un neón millor irradia el
noetre con i ella ens gula a tots els
sacrifuls. Els ramaracles portadora de
la present. que representen els corn.
boleras deis guatee Batallons de la
Brigada t el sen Quarter General, us
lliuraran la, quantitat de 11.13710
peasetes. producte de la subscripció
que s'ha uilctat. espontäniarnent per
tal de contribuir a la "Peste del Noi".
En nom de tole els seus componente
lis ho ofereixo, 1 en alee va una abrevada del front per a la reraguarda
que també lluita des dele seus Unes
de treball. Vostre i de l'antifencleme.
El Comissari de Guerra accidental,
Francesa Alb/of.
Lrheroisme dels nostres soldats, nur
abnegació 1 Mur generositat sublim no
caure al bull. La victòria no es fare,
esperar. Espanya seré Mure 1 felle.

TORTOSA

SABADIRLL
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PILOTA BASCA
AL PRONTO NOVETATS

Ziarraga-12rquidi,
Quintana IV-Jauregui, 40
Sortint tots dos davanters del ma.
tete cuadre, hi havia moltes proba.
bilitats per part de Zärraga de gua.
nyar el partir. Podia haver vençut
arrea tan sols arraz acompanyat d'u n .
saguer que 11 llagues tornat almenes
les pilotes dares. No fou aixe i de fet
el davanter Yermen llague de lluitar
contra tres. i en aquestes condicions,
davant d'un element cont Quintana,
que torna a estar en plena forma,
a Zerraga no li quedava altre re_
mel que sucumbir.
B.
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centra

OLOT
L'Ajunfatnent d'Olor ha trames una
comunleace ce felicitaele al cap de;
Censen de Ministres ¡ al miniatre de
Defensa Nacional per la brillant
töria de l'Exèrcit de la República, en
la presa de Terol. .
— El Tribunal Mime/. Permanent
de Cate:un-ea ha comunicat a l'Ajunrament que le causa seguida contra
el veterinari municipal Joan Descalç
i Aubert, acusat, setribla, de pasear
gent a la frontera. recentment all:berat, ha estat acabada senas reeloonsabilttnt per ell. El Consell de Govern
de l'Ajuntament ha acordar, procedir
a le. seca jubilad&
— flan aparegut els pranere eeemglera del More "L'evolucie social a
Clot", de Gil Vidal. que obtingué el
presto 1935 en el concurs celebras pea
Patronat d'armes Histórico Olot¡ns.
El libre. avalat amb un planea de Manuel Serra 1 Moret, 1 curosament
ha colat mpres a la impremta
Aubert de la riostra ciutat.
— L'Eseela Superior de Paleatee
d'Olot celebrará un curset de perfeccienament thirant el primer trimestre
cle/ 1938, en el qual e.s donaran clasECS de pintura. dilates:. aiguafort i litografia. ¡ classes Manques Merlumani
tate i altres conferencies a arree dels
professors Lo Pesque]. Xavier Noguera,
Francesc Labarta i Joan de Garganta.
— La Conselleria de Provee:llenes
ha eetat traslladada a l'Ajuntament
amb motel de teeents anapliaelons reas.
litzader e el sera local. Sembla que es
te la eltenei6 de traelladar-h¡ també
les ofleines de Servele Municipalitzats
tan aviat totora les obres en cura de
realiende ho permetin.

L'Alcaldia ha rebut un telegrama del
Quarter General de l'Exèrcit de l'Est
contestant al que tramete aquella amb
inodu de la presa de Terol per les
torees ce la República.
— L'observatori de l'Ebre ha fet
publica la nota que els sesmegrafs registraren el de 24 un terratrèmol a les
als hores. cinquanta-cinc minuta 1
Menta-cine segons at molta decencia,
1 el dia 28, a les sis horma i
nenuts un altre també molt llunyä
de fases molt confuses.
— Ha començat el lliurament de
generen de punt d'una fabrica local per
a la comiss16 pro-Roba Soldats del
Frene 1 que en breu termin¡ seré Iramesa a Barcelona per a amblar-1a a
la de la resta de Catalunya.

ELS ESPORTS
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El Club de Treballdaors "Cies" ha
ebert una exposició de dibuixos del
conegut artista "Aun", al seu local
social ce la Rambla de la República,
a pretil deis infante dele combatents
nbadellence. L'entrada val un rol 1
h: »cut malta gent.
-- El comiesen del Batalló de la
Inspecció General d'Enginyers ha trames un comunicat al Socors R. d e Cs ,
suele local, regracian t -li lee trameses
e'abre-e.
— Com de meten, la Creu Roja
publica els serme efectuare gratuitanont a pedir de malalts d'agucen locaene amb la neta Ambulencia.
— El Ple Municipal de la setmana
anterior s'ocupe del segilent: A proposta de la U. de R. s'aceptes el nomenament del noe censeller Pau Matalenga. S'eprOvaren tots els dlete.
meres que constaven a l'orere del dia.
S'apremie també Mesar cn demandó
cent mli bitllets de 25 centüns; dosmi) de 15 centims i una altea quantitat igual de 10 céntima per tal Me.
virar !a complicactó de la moneda
fraccioneria. Tot plegat ens semblare be al el problema Ice emrletament
local. Perte en realltat la ataree de
nou paper moneda es avui una neceeseat general 1 prendre mesures parcials no solumona res. Més ben dar
en 'lec de eolucionar-ho, ocasiona terribles maldecaps als ciutadans simples t parsimoniosos altera a la mane coleccionista.
Trobarlem mis eneeriat que tots els
Ajuntaments pressionessin prop del
Gos-em per tal d'accelerar la posta
en circulació de monedes fraccionàries.
Crear-ne ce noves ¡ de cliverses, en un
radi d'amie reduit, sernbla talment un
somni oriental, ultra reportar molestar , perfectament evitables.
— La nieta de 66 a favor de ilionpeal Militar suma donatius en efeelee per valor de 94.02950 pesseces. Cal
destacar que l'aportad() de la U. G. T.
arriba ja a 31.70050 pessetes en viren d'haver disposat una contribució
etpecial atn seus afiliare.
- Els Amics de la Unió Sovletura
nomenaren un nou ComIte Executiu
per a regir l'entem.
GIRONA
Per a premiar els nene prestaie
pele :mente d'aqueeta platilla de videncia ame el descobriment de 11m;arene rebaten ente es comete meses enderrera a la Junta de Proveímente de Cine de la Selva, l'Ajuntament d'aqueeta localltat transmere
a la Condene:a d'Ordre Públie, la
quantitat de 2.000 exentes. Per inrciativa dele agente interessats aqueixa
quantitat loo estat repartida en la sefellent forma: 580 pessetes per a Asinstituía Social; 500 per a Cantines
Escolara; 500 per a rober d'ebria als
combatents, 1 500 per a la Setmana
de l'Infant.

FARRÉ PIJUAN
Matee amen:al:su
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FERRER-BATLLES
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36, Boquera, 38

Caçadores punt, panyo i pell, sueters, pellisses,
guants, pijames, bufandes, bates, hatins
Mitges "FERRO"
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EL COVERH
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El senyor Salvador els
parid del seu viatge
a Terol
Ele repórters municipale anaren ahir
al mati a vedar senyor
lari Salvador, per dentjar-11 un bolo
any nou. Despees de les fellcitaclone
mútues ea parlé de Ca3e5 envares,
entre altres de la labor de Prever.
mente de l'Ajuntament, tan pos cone.
guda del públle, que en rep, pelar,
beneficls que ell matelx no sospita,
i finalment el senyor Hilad Salvador
es refen al nett viatge a Toro], del
qual explicä algunes ineicienciee, com,
pu exenople, la sorpresa dele habitante, que sortlen dels soterrarais ere
dant: "Viva Burla " 1 els era contestat per carrabiners 1 guirdies das.
Salt que no hl havia mes versa que
lasca la República!. L'entrevista ambe desitjant tots que aquest any que
comencem sigui l'any de la victòria.
ELS ACORDS 'DEI. C. M.. P ERMANENT
Entre els acorde presos pel Comite
Municipal Permanent, en. la seca seesie de dijous, hi ha els segtlents:
Cede el Palau Nacional del Pare de
Montjuic.
propylnent dia 3 de gener, a les onze del mete a la Comesrió organitzadora cle la Setmana de
l'Infant, per tal de celebrar-hl l'acte
inaugural.
Autorezar l'Aleeldia i la Conselleria Regidoria de Serveis Públics perque amb caräeter oficial ; en nono de
l'Ajuntament gestioni prop dele organiemes competente de la Generalltat
de Cata/unos o de la República. .seemes s'esetisculn, que siguin facilitades a les Collectivitate obreres deis
Serveis de Netee Pública i Domieiliäria ele ferretees per a les camiloriel dest/nades lelo susdlts servels contractats, per tal d'evitar les defic¡endes que en detriment de la salut 1 la
higiene públiques fatalment s'esdevindrien si pereisrissin les dalcultats analele per a nade/ranció d'aqueets ferretees.
Continuar les obres de pavimentarle de l'Avingude de] 14 d'Abril. tros
compres entre els numero de Sasedenya
1 Sirena.
Executar les obres de padmentació
en els carrete de Valentf Iglesia, A.
B. i núm. 2, entono de la can bloc.
Portar a efeete diverses obres a la
Colònia ele Martorelles 1 al Grup Escalar de Can Turres.
'Cooperar a la temea d'ajut ale solda r e que Meten al front, rencedint a
tal efecte al Sorom Role Internacional, Solidaritat Internacional Antlfelre n te 1 Alu' Catale. la quantitat de
3.000 pesset os a codo un deis mimentate organismes, per a les finalitats
indiredee.
CAL PAGAR ELS ARRITRIS
MUNICIPALS
Es fe rellane, per a coneixernent dele
deutors per arbitre municipals pe/
concepte de veles, exereict del 1936,
que han enat trammos aqueste rebufa a la Recaptade en peno& no
voluntari. i que havent-ne dicte la
M'ev idencia d'ameno, per l'Alcaldia. la
qual loe estar publicada en el Dien
Oficial de la Geberal itat de Catalunya el 30 del corrent, des d'apuesta
date i fino al 10 de gener pronvinent
Meci e ran retiene llore rehtee amb el
lis ds. d'apere:1i de les oficinas retinte
des al correr Ample. 22. pral.. de neu
a tina u de qt:atre a eis. Despees de
transeorme,ut emooreessar termint emä
elevat aquest rercerree al 20 er , ¡
prevé que es procedirä contra emules
que no els hagin abonar. fine a la total realització de Ilure deecoberte,
essent de comete d'ells les despeses
que s'originin.

JUNTA LOCAL DE DEFENSA
PASSIVA DE BARCELONA

Advertiment al públic
Com sigui que no obstanr hacer-re
denat el senyal d'alarma anune¡ant
i'amenaea irnmtnent de bombardee,
;san nombierme els ciutadans que snob
menifeeta imprudencia segueixen estacionant-se pela canees o surten ale
baleune i termite, indiferente al perill
al qual s'exposen, la Junta local de
Defensa passiva de Barcelcna, atenent
les dispoeicions dimanes per tal de garantir fins al mexim pbesible la protemió de la poblad() civil ¡ dur cabalment a efec i e el servei de dispersió prever, per a aquests caeos, es creu en
el deure de pregar reiteradament a
roto els ciutadans que, donant-se per]erste compte de la necessitat de servan la mes estricta disciplina, vulguln, en el moment que es doni el senyal d'alarma. abandonar la via penca. eneamlnant-se ordenadament i
sense precipinelons cap ah refugie mes
¡ Topete o a llora domicilio respectrus.
per tal de romandre a l'interior delle,
evitant aixt que a causa d'una curiositat inneeesearia o d'una passivitat
suicida Nieta augmernar-se el nomine
peasIble de víctimee.
Els clutadans han de tenis present
que en les amuela eircumstencles cal
preservar-se, no tan sola dels abusos i
Limitare dele vaixells 1 avions facciosos,
la ce.iguda dels quals dan el case de
la poblad() he ocaslon.at ja algunee
e.ctimes. requema accidents, tren cenegrite de roe, justifiquen per al sols
la necessitat d'observar al peu de la
:teja les precaucione abates Indicades
i Que la Junta local de Defensa Passea s'estores en reerenanar en benefici de tors els clutadans.
Tambo cal tenir en compte 1 això va
eerceat als clutadans que .condueixen
mexes. ncedelear els vehielas formant
aglomeraciona, car deixant-los e,n la
forma esmerilada fa crelxer el pene
que, pela cierres d'explosió d'alguna
bemba, sert destrueneln una gran pare
E i procurare per tant deIxar en tot
mement, ¡ sobretot en canee d'alarmes
tots ela vehicles a intervalo prudencials
una dala altree, par tal d'evitar el mejor
nombre ste possibles destrucclons

LA RAMBLA
Fidel, en el seu article es pregunto
guiri ha estas el resultar d raguen cine
des/ore de eacrerict 1 d'herotsme. I referint-se a la pérdua de Malea i ei
Nord, dio:
"Davant d'aqueste dos nene. Melena
i el Nord, que eón la part negra del
nostre balanç, el deute, poden oposar-hi una partida de guanys, tonga
mes ufana: Madrid esdevingut inexpugnable a les màquines dc guerra
mea modernes; les derrotes italianas
de Cluadalaja 1 Pozo Blanco; l'envestida fulminant contra Brunete.
roent encara 1 caieigat avut; la brillant operad()) militar de Belchite .
finalment, l'aesalt magnific de la playa forte, ineeppugnable, segons recen:
declararle del Quena& de Terol.
I mes que les Meterles per elle metelares, el que cal subratller ea el que
aquestes deterles reprezenten: la naixerea d'un gran i potent i dieciplinar
exercit modern."
TREBALL
Fent esment de la conquesta de Te-

rol,

"Dins 1 fora d rEspanya ha produa
una relució altament favorable a la
nostra causa el fet que heelm obtlngut aquesta victoria, amb coratge 1
exactitud que revelen la puixança la
.perfecció del nostre exerclt, precisament quan l'enemie tela temps que
anunciara pomposament una gran
ofensiva; el fet que, no solament hem
eoneulstat Terol , sirte que tots els contraatacs dele facclows han anal rebutjats vegorasament i amb avantatges per a les nostres posiciones"

LA HUMANITAT
Rovira I Virgili comenta el candi
de nom de l'Estat Lliure d'Irlanda, el

Qual saluda amb les naturals reserves,

Coi:
"Saludem Eire. I en saludar-la, seguim la tradicle del catalanisme, que
tempre ha mirat ainb interim t Malparir' el moviment petarietic Irlandés.
Ela noma d'O'Connell 1 de l'unen han
estat 1 eón adj noms populars i respedalee
Un poble que lluita per le seve. Ilibertat nacional, contra 1'0p:reine que
vol esclafar-lo o desnationalarte-lo,
té la simpate i el respecte dels catalanes I en l'edat eontemporä rnia Irlanda ha estat, durant molt de teme
lexemple mes famas de relvindleació
nacional. El "naclonalleme", en rl
seu ben eentit, ve comeneana usar-as
a Irlanda.
Pecó ele catalana coneixedors de la
histeria, del caneeter 1 de les tendentes d'Irlanda, bar-tejasen a la simpatía per Irlanda una mies de retal. Saben que. en el panal, els Irlandeses,
van esser sovint etnia 1 aleta de l'Espanera uniteria, atssolutleta 1 elerLrals
Sabien que, en diversos oezeione. forces irlandeses pceades al serrei del
rel espanyol llenaren contra els catalanes Sabien que la clerecía católica
Irlandesa, rnolt ratnelant a Feepanyole. te une. gran influencia. una Influencia excerisIva. damunt el pode irlandee. Sohlen que l'actitud d'una part
deis patriotas elandesos durant la
aran guerra del 1914-1918, va eseeer lamentable. Baban que ele nacionalistes
irlandeses, toe sentint aparelonsdament la reune d'Irlenda. ro sentien la
causa de lee altres narlone que es
trobaven en un cas semblant."

Denia a lema

[Peda d'homenatge
als fills deis comba-

fents organitzada
per "Ajut Catale
El millor homenatge que res dones de
Catalunya poden retre als here jes conobatents del nostre poble es preocuparse en una diada com novena dels vetes infante orfes d'alegria per l'absencia del pare. als quals les campanyes
d'Ajut Catale no poden permetre que els
tnanqui el goig d'una joven.
El tresor mes preuat per un pare es
el seu iillet, i és per aixe que Ajut
Catee saluda l'entrada d'any nou otrosant el seu present al fin del combaten/
Ajut Canee ha erganitzat per a decid,
diumenge, o de gener, un gran iestival
al teatre Olympia. que comencara a
les non del mal; atub l'actuació de le%
petites artistei Mercè Vives, Emili Peradalta, Leonor i Herminia Morimos,
ele reputare clowns Pippo, Tony. Capeare, Roney i laquee i del tenor del
poble, Emili Vendrell.
Durant el transcurs de Jacte els 'lastres petits seran obsequins anee una
joguina, els vals corresponents als quals
poden retirar-se a l'estatge d'Ana Catale. Rambla de Catalunya, 26.
De a mis, la distingida esposa
del president Companys, no solament
ens ha promès la seca eminencia, sine)
que s'ha brindar a fer lliurament personalment de les ¡opines als filio de],
nostres combatents.

L'INSTITUT NACIONAL DE
PREVISIO, A BARCELONA
Per a coneixement de tots da que
haga/ de comunicar-se amb els nivela
de l'Institut Nacional de Previne, es
fa saber al públic que acmest orearasme, en compament d'ordres del Goteen de la Repúbliea, ha time la cava
residencia a Barcelona, establint lea leves 011elnes al ran-er d'Arate, 300, on
es trameten toles les operaclons que
sen de la competencia del dlt orga-

nlame.

A Madrid solament ha quedat una
Delegacie d'aquest lnotltut, on es eesoldran ún i cament leo Mlestione relatives a Madrid i a la seva proveocia, havent de dirigir-se. per tant, al
non donnelli de Barcelona (Aneó. 330
lote ele que hagin de geetionar assumptes de carecter nacional.
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ACOJO LA1AL.45,1 REPUBLIC.4N.4
DEL POBLET
• "Aqueste entitat ha organiteat tí;
festival extraord'inare en homenatge
a profit del Cap d'Any dels nostret
combatents, el qual tindrä lloc denle,
dlumenge. die 2 de gener a les qua.
Ire de le tarda
Cal remarcar del progeama, extene
1 varíat. el gran acte de concert per
artistas notabilessims de l'escena 1111.
ca I la imporiantisslma estrena del
poema dramätie en doe artes, oree
sial de! eelebrsi artesta Pronmse Pou
i Vilo fltulat "El nostre noble".
Aquesta entitat espera de totes les
entinto germanee 1 dele afiliats
notare partit que contrariaran amb
!he presencia a qui sigui un exit
naturista festa a prora dele nostres
emnbatents.

TRIBUNAL MILITAR
PERMANENT
AH1R Es VAN VEURE DAVANT
AQUEST TRIBUNAL SIS CAUSES,
QUATRE DE LES QUALS EREN PER
DESERCTO
EN Un! de les dLpel:ileM:Iti (VAtf.itoria M Guerra ehi reetl:t aquest mall
el :rribunal MilitarPeemaitent. eme ra
dor
presidencia de l'ene« sesear Salva
Camoós. 1-Un act , lat cte vesn's el (erencl senyor César CleCC. i et comissari
eolitie i Iletrat :tenme Lluis de Jayme, i
de fiscal el ineidic militar comandant
Maneado, Der tal de verme i fallar diverses causes instruides ocis relaters d'aatesta placa.
Pelo volh; de les onze ha cornencat la
causa instruida contra el soldat Esteve
Ferrer; Solä , de la lleva del 13. Per
deeercie davant nenemies
Seamos es dedueix de rapuntament.
el meressat s'abaenta del Parc d'Intendencia de Tarragona, sense la elida
autoritzacó, ver a traseadar- ne a Puje'
alt de Ter. tare en arribar a Ripoll
&titear Der la malicia. a la 'mal enseneit en Dermis,. orce ¡a hacia frult i que
hacia estat falsificat
El fiscal cualifici el fet con, un de
t ctlemtn, j sol--lictedsróavn
liritá del Tribunal lo vena de 30 anys
d'internament, vnge pertudic i de cotoDur el servei nulital en un batalló discinitInareiienser
d
ns
va rebatre les acusacio
del fiscal i soHicitä la pena miximas
eegons sembla, el Tribunal el condenme a done ame denternament
A continuació er vele la causa seguida contra Felin Merino Ferrer, ver

PRESIDENCIA
Visites. — El President de la Generentar ha paseat el nual trebalimit al
ten deeparx ofIcial, on ha • cebo 15 vise d'una Comiese integrada per componente de le Fecleracie Local de la
U. G. T. i de la C. N. T.. amb els quals
ha cera/eremita extensament.
Temiste 15ha visitar el diputar Bebeos', el que aeompanyava una representaele, del Snutleat 'd'Algua, Gas 1
Electricatat, de Matare. la qual ii ha
Ilturat 1.54610 peasetes largue lee don'.Ini e. les necessitate cle la guerra.
Cl President Cornpanys ha con versat breument arnb ele periodistas. els
quals harten pc-seat a saludar-lo i a
telicear-lo amb 15101111 de l'eny nou.
Ahir a la nada, S. E. el Pretident
la Genertuitat 'TI:a les següents visites:
Conseller de Justicia, sensor Bosch
°impera; magistrat senyor Tauler;
president del Tribunal de Canee& semen Andreu; ~are de Traban, senyor Aiguader; president del Consell
d'Estat. senyor Pece Coromines; senyor
Ragua], ¡ una Cómisters del Cimite
Pro Ederacle
Llturament al President de diversas
dorratius rebuts per a la subseripeió
"Pro Abrle del Combatent". — 9. E.
el President de la Generalhat ha Mural a les Menees de l'Ajuntament on
es reben donante per a la subscripció
"Pro Abrir del Combatent" els següenta donatius:
De l'Ajumar:1mi de Case: de Mar.
3.093'5 Opessetes i una aportació amb
prendes e'cbric, consistent en tres caeadoree una talla de vestit de llana
IM parees de mitions.
Del personal de ir Casa Paramount
elssseeutesComite
1jä dpe
O
r e r. Sd Adotnifecorl,m1i.000
Fibinis
Del personal nacional i estranger
Co250
73 m. panyia -Air Frunce", pcsseres

D'EUSCADI
DIRECCIO DE COMER',
• 1 PlIOVEIMENTS
S'avisa tots el; refugiats bascas que
posseeixin la Llibreta de Racionare•ent
‚pie ee seiveixid pasear pel magatsem
del carrer de Balme • , 2oes de vuit a uqe
del matí i de tres a don quarts de set
de la larda, segons l utur,eració segent: dillun s dia 1 /remeros de In al
(co; 'timarte dia 4, números del 6or
1. 500; dinacres dia g números del Leer
• r eeee : Mona die 6, números cíe(
eeor al 2400: divendres dia 7, números del Jeme al dissabte dia 8.
núingres del 3;eni al 3.8,3; dillans dia
lo. números del 3.5,t1 al 4.2e0; dimane
dia re números del 4.201 ale restante.
En benellei dele mateixes interessats
es precia cine hom observi 'pentealrnera
aqUestes indicado/le

LES ACTUACIONS DE L'OR-

QUESTRA SIMFONICA
CATALANA

Tal cona s'anuncie oportunament, el
Comen Extlaordmari de vorquestra
girnfänica Catalana dirigida pei muere
Prancese Palo.s, que hada de celebrarse la darrera setmana i que, per eireurntencies especiales va essec sumas,
tir.drä lloe 'evite dia 1 de gener, a
les ets de la tarda, en el Palau de la
Música Catalana.
El programa que serä interpretat es
el segilenr:
Primera part: Sirnfonia número 4 en
la mejor, Op. 80. elendelssohn. I. Allegro vivace, II. Andante con moto, Di
Con moto moderato, IV. Presto (saltarello). Leonera número 3 (Obertura. Op. 72 a, Beethoven.
Segona part: La boda de Lote Alonso (Intermedie Jiménez; Tema amb
variacions, Vives; La gran Pesque,
rusa (Obertura' Op. 36, Rinesky-Korsakoir; TrIsrany ¡ Leolda (Preludi.
Mort disecada), Wagner.
Agites! Corleen eme públic 1, com
de eosture, radica, per les emeseene
d'ona normal de Creen:ya.

CONSELLERIA
DE GOVERNACIO
I ASSISTENCIA SOCIAL
Una Comiese de l'Ajuntament de
Codines visita el conseller de GocenEl conseller de GovernaMe
nació.
i -eminencia Social, Antoni ele Sbert,
despees de despatxar ahir amb els alts
funcionare del seu Departament,
EL CUPO DELS CECS
deeDeerel;'6a•puntetesent es rie3Dren que el Pro cebra la visita d'una Comentó de l'AEn el sortee, púlele efectuat ahir,
-cesatfoudingterPoaund- juntament de Cedines del Valles, 1 la
cument insuficient ver a acrechtar la ne] diputat al Parlament catan), Can- dia. 31 de desernbre, al passatge de
la Pau, 7, telèfon 14372. sorteen pres.
rete Dermenalitat, i decirse un escorcoll
misto els númenes següents de totes
li bou .trobat un bitnet de la Tunta
Burgos de so remetes, una insignia de rarr L SELLERIA DE TREBALL les serles: amb 25 peneetes, el 337,
amb 3 pessetee. el 37, 137, 237, 437,
enmante assimilat a capee i ma ya, en- CON
537, 637, 737, 837 i 937.
cara. nern fals.
I OBRES PUBLIQUES
En los decl aracions que resisten en
El senyor Vidiella mancan a Masumari. el mamen diu ese va trecbar els estnentate documents Del can- drid. — A !a Secretaria, del eon,seller
rer. i ose en sortee a la nit, i ¿ser de- de Treball, Rafel Vidiella. enAhan ma- -Desesperats pel do or
tinaut. s'adore ese havia deixat a C.13a nifestat que avui el conseller no havia
eia)alrs de neuràlgies (facial'', denla documentació. Per aixii tIsdalIrsa documente. Tuneé dmen g (Me creo que II, rebut cap visen, porque e5 disposava a !artes, intereostale de ronyons, envia reste rasar Too8, i cine. per sane serie cene a Madrid.
tice, etc.), dolors nervicses-reumitics
no havien crittat t
lleva, a pesar
de totes menee, acudiu sempre amb
me. serene en certlecat. sirui naseut CONSELLERIA D'ECONOMIA la certesa de trobar C o r ce guariment
l i
Visita si eonseiler. — El senyor Ce- al CEREBRINO MANDRI,
eme te
renel
MuliE fitee el fet com un des morera, conseller d'Economía, ha rerezoneguda
la
seca
efieäria
contra el
litte de dental, clavad Tenemit, i va but avui la visita d'una Corniesi6 fedolor sense perjudicar l'organisene.
so/lieitar la pena de vint anos d'internaMent sense Derindlei de Drenar el ser- menina d'apadrinainent de •batallons,
Recorden-ho; ;contra tot dolor tela qual ha recollit roba per a trame- eint el ritillorl
cel militer en un batallé, diseiolidari.
Va rebatre lea acueacions del fiscal el tre-la als soldate del front. Tacita ha
defensor i miente eabsolueie si no Si rebut el diputar al Parlament cambie Cerebrino Mari
Ileon delate, i en tal do la pena /ta- Gerard.
rima, o siguin sis ante d'internament.
Com que rontinuen esaent nombroses
TA imereasie loo que el Triburel el
les Cornienions que es traslladen a la
(enferma <record amb la petició fiscal.
rearmes es Veiie la aura «mea el Censelleria erre:momia per tal de vi- IL'Exercit
rueedia de Seguretat Eduard de Inhoz /Jitar el senyor Comorera, i a l'objecte
Falcón. acusat del suposat Mente d'in- de faeilltar-los Ilur tasca i impedir
sult d'oera a superior.
Llet l'aptintarnent es dese:in que el desplaeamems Mírale. el comente
remesar va nrendre el Gibar a una dona agrairia que sollieltesein amb anticiCelda zis presumptes imites de la
ter e-maltee a dese excessius. arte que pació, a la sera Secretaria, hora 1 dia lleva del 19.39 tdinou anys) residente
fou oresenciat per ere tinent cae anava pe
d arae
mentsser
ateez
3rebucles 1, per tant degu- al districte drogue. — S'ordena a tota
de odiai. el mal intime el guerrea pereIs minyons reeleents al dietriere cine
que, de dineu arme d'edat (lleva
nn
eiArldeenttineeltuj' aeandnne
acabé
la
i 7etreti
ente
ssart
CONSELLERIA
del 1939, que han presentat certificat
EI fiscal, en el seu informe, audificii
medie olin.ial als centres d'instrucche
el fet cono d'insult a superior, i solikitä
DE CULTURA
altegant presumpta inutilitat que es
la cena de vuit ames de rumió 'mejor.
El
conseller
de
Cultura
ba
rebut
Mpresentin amb teta urgencia a la reviEl defenser ao1šeit l'abselució.
Sembla Otte la sentencia és dicerd enee; liante. conseller de Cultu- ste rr.edica millar. qos tendrá loe a/
Pavelló de Psleoterne de l'Escela del
ra,
Carlea
Pi
Sunyer,
despees
de
treando la neticie de la deensa.
l
A contrnuacie es ele una altea cau- bailar durant tot el matí en el seu Treball de Barcelona (carrer d'ene
sa contra el tinent Mieuel Requenasea despatx oficial, va rebre arte al mi g - gell. 187), u dos guares de guatee
Ga rete. roer asumid a la (Orca armada. de els senyora J. Aleu, director de l'Es- de la tarda d ravui, divendree, dia 21
de desembre.
Esdespeen de larunternent ene en
ricasie nue el orecessat es trobava alelo cala de Preaprenentatge; Eradella,
dos individus, a la matinal;, fou reme- enreden de l'Institut Emula del Pare
re per un emirdia Que hi hacia de ser- de la Clutadella, Pau Vila, professor.
vei per tal q ue acredites la seca DerComerme per a la provine de places ANUNCIS OFICIALS
tenalItat. El guardia dignare ia eeva tes- de menee inferí de la Geneealital
• —
tola enlaire cor tal d'es paordir el tieent,
BANC VITALICI D'ESPANTA
i va intervenir-hi
arent nue els va Ha astat publicada la relació dels conEl desabre don 15 del mes que serie
reuiluir detinguts l guisedii es tras:la- cursante compreom en el Grup E. del
a
les
onze de! reate s'efectuare a
cte a curar-se dure, lesione
concurre per a la provista de planes de
El rmeesentant del Minister; Palie muere ;Mari de la Generalltat, suc han l'estatge sedal d'aquesta entine el
sortelg
de Olieses sortejables.
irflcctIa ia nena de vuit arme de mesó este &provee definitivamente
Barcelona, primer de gener del 1938.
me j or, i el defensor. des pees/ d'analitzar
El
la
General/tal.
"Diari
Ofielal"
de
tots efs nunts d'acusació, sonicite l'abt'el Relee entalle% d'Espere a
en la seva adiete del die 31. publica
colude,
F. Fernández
ef. Torre'
lea sentencia, segons anee, es d'a- una Ordre amb la relació de places
Comité de Gerencia
COrd amb el sollicitat Del defensor.
que ea troben vacante en aquesta data, ___ __e_
Pece minuto despees es va velne la Per infermaele deis aspirante compre'causa centre el carrabiner Pere San Mä. eCts en la feneció anterior que han d'ealmo Genralez. per detenció.
TEN IM
legir la pelea on vulguin exercir, els CIUTADANS:
De l'apuntament es despren eue
processat eslava de servei a Eitmeres, i mes oóit ceriveCats perette corcorrin L'OBLIGACIO DE FER
es traslladi a Franca per tal de veure a nade de fer efectiva Pelead& que
eribiarrnitasl , Pdear: tindrä lloc a l'Oficina del Sessel d'Or- FELIÇOS ELS INFANTS.
róloen zaend
a, Depe
etinest
itiW esióaulardernee
denarle Administratfra de la Secri6
vant els quals declaró que anava a veu- errnmenyernente
AJUDEU LA "SETMANA
d'aquest Deparament
re una germana Set-a aue viu en un pm
bit lampee Al cao de POCs clics de de- (Nene de Grecia, 1071, e) dilluns.
DE L'INFANT"
un ealreonduit de dia 3 de ganen del 1938. a les llores serefugiat marero!. En arribar a Espanya ;tienta:
i;ontn
i dtetnru
eli cbrt.s li
A les onze: númeroe I el 25. inelusite
eec/1 els iets Cona consEl fiscal Qub
EL MERCAT DE 'CAP D'ANY
titunua d'un delicte de deSerCin davant de la relació d'aprovats.
A les chatee: nameros 36 el 48.
La conselleria-regidoria de Preve:rearme, i sollieite del Tribunal la pena
L'elemie
haus-* d'elecer feta personal- menta ha disposat que avui, disida de
de trenta ama denternament sense perludid de realftlii- el; seus deures mili- 1-sent o per mire de persona que acre- Cap d'Any , tole ele mermes restin
tare en un batalló disciplinare
diti haver estat exprese/ornen: autori r oberts t'ornes fine a les onze del mart.
La defensa rente les acusacions del
-radpequt.
•
fiscal i sollinte la lliure
LA CARN CONGELADA
Remet el Tribunal , sembla eme el conCONSELLERIA
D'AVUI ES VENORA OEMA
DE FINANCES
delni pe
nt aeldtinmtzeesesttetieé la causa contra Reman Candemunt Borne, de la lleva del
Degut a la terraneral ura la carn conE1 conseller Terradelles rep diverses
einte.. EI senyor Josep Tertadelies, eluda que havia d'ésser venuda arel,
:11 .11: 5en
dceosesaNti intente
Dr0C
nt
mesar la bromen conseller
de Flamees, despees de des- desabte. no he pogut descongelar-te,
is encara. subornar un sei d'un poble
fronterer mitiancant la mantitat de mil patatar amb diremos funcionare, la motiu pel qual, i a l'objecte que el
púlalo no es quedi tense carn durant
ende.
rebre les visites segilenta: un re
quatre dice, el conseller r egidor de
El fiscal qualificà el delicte com de mentan' de la Cm:nene dTnchistrlesprede
desereite davant l'enemic, i sollicie la Guerra, Rubio1 Tuduri, cl
;"roveimen ss ha d i sposat que el tercio
iputat al
Dena de vint an ys d'internament, nace Parlament
-vínetdiumgobrleat.,
de Catalunya.
ne riudiel de camele els seus deutes mide set a deu del mati, pe: tal de venlitar; en un hatall6 disciplinar!.
.1111111«n......Enam.01211n11.111211M111,..yerlevee
rice
la
carie
congelada
que
correasEn el sen informe, el defensor selle
ola al dissabte. La matees cosa facite rabsolucid.
Seamos semblas la ema es d'acere amb
Teatre Catala de la Colea ran lee bótenles de camisaeria e ne es
1 rep resentan( del efinisteri Públic.
trobln en aquestes condiciono
(abana Polionmal

NOTES SOLTES

l

de
República

EXPOSICIONS D'ART
P

IN

+14 COTECA

RA33410 PE GRACIA, 34
1....p051rot Otiec 1 lu 1 deis artistas ae•
Kuents . Mir, Besch . Reger. Labar1a, /u
D'IGUAL Portan Ballena, NURIalet, gen-

numera, Enseel, eabenees, ventoso,
rultmeneoles, Vtle 1 n'alee'.

AVUI, tarda,

a I. 5, I nit, a lea 10:
La tragndla d'Anee' [Palmera

114

1

inonio

per
ENRIC BORRAS, MARI& VILA
I PIUS DAVI

AMICS DE LA UNIO
SOVIETICA
Per a eeme, denoten:e. eAseoclache
d'Arroles de la Untó &menea ha 'egaza/test un gran acre a Madrid. En
representació de Catalunya han sor..
lit per a prendre-hl part Rafe, Ve
d'ella 1 Josefa Belda.

