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DE LES TERRES TEATRE

AJUNTAMENT

Eta pasea da taras I mutilati
La Conselleria Regidores da Bervels
Público remada le tate els ferlts de
guerra que tinguin pile de Ulure *caleció per abs transporte pública urCONCURS PER A LA CON- bans,
GRAMENET DE BESOS
i que es trobin encara en traeEn la reunió general de socis darte- CESSIO D'UN PREMI DEL tenerse quo per tal de renostar-lo han
de pastar pel Negociat de Transporte
rarnent celebrada per Esquerra ReTEATRE CATALA DE LA
Urbans de l'Ajuntament de Barcelona,
publicana de Catalunya quede elegiCOMEDIA
¡ presentar un certifleat del metge mida la nova Junta directiva, que imanà
ele destins del Centre 1 que s'ha cona- ...davant el fet que hagi quedat litar que els mistela] 1 dues fotegralitult en la loma que segueix: Preea. , iguale completament novas.
desert el "Premi Ignasi
sident, Jaume Castelló; vice-president,
L'ordre ele prceentacie és el seJaume Carreres; secretee, Didac MieIglésIes"
jiraolle: vice-secretare Joan Pinyol;
Ulmecree
dia 12, de deu a una 1 de
El "Diari Oficial de, la Generalitat
calecer, Joan Roca; comptador, Eduard
cinc a dos quarts de set, els feraz el
GortMlez, 1 vocals, Manuel Sagrado, de Catalunya"' del divendres passat cognons
deis
guata comencl per les Ilepública el següent decret de la CanAntoni Vives i Frene:re Torrero.
tres I, J, L 1 M.
selleria de Cultura:
die
13, a les mateixes hores,
Dije
as,
TORTOSA
"La inaugurada) de la temporada
Teatre Carate de la Comedia, ha els fans el cognom deia quals coEn la reunió celebrada per Front del
rnead
per
les
necee N. O. P. Q I R.
Popular antifeixista s'acorde publicar de campletar-se amb restrena d'oblea
Divendres. dic 14, a les mateixes
que renovin donin
un manifest en el qual es faci constar catalande
horca,
eis
ferits
e) cognom dele guate
tat a la nostra escena. La temporada
radhesló insuperable als Governs de empresa
no com p liria la seva missto cornead pri• Iletrra S, T, U, V, X,
la Generalitat 1 de la República i sea- si es limites
1Z.
Y
a la reposició d'obres
iament absolut a les Ileis per ells dic• ••
o de reportan. Es necessarl
tad«. S'ha rebut l'adhesió de lea sin- clessiqueli
constitueixi Ute estimul ¡ ‚un insdicals II. G. T. 1 C. N. T. de la co- que
Es posa a concixement (lela terna
trument
per
a
la
creació
¡
represenmarca i de l'Allanea de la Dora Jove. tació de noves obres teatrals. Per tal de guerra que ja hagin paute per
l'Ajuntament per tal de renovar el
— Ha estat detingus per indocucontribuir a aquesta finalitat, 1 te- passi
mentat Josep Sorolla i Garrida, natu- de
lliure circulació per als transen compte que enguany ha que- porte de
urbana que llaman de recollir-lo
ral de Beceit (Terca), qui ha Uasaai a nint
dat desee el Pretni "Ignasi Igiesles", a partir
disposicie de l'autoritat.
del
ella 20 del corrent, al Neprocedir a la convocade Transfieres Urbana cie l'A— Segueix el fred lateras, regia- es convenient
d'un concurs, que st be no tingui gociat
juntament.
trant-se temperatures molt balees no tenla
d'exclusl yltat en el pro/obste
conegudes des de fa molts anys, pel «L'aletee
Roles per al frOrd.
faclliti a les obres testuces inéditos la
•
qual motiu la neu sala gelat.
representad()
al Teatro Cateas de la
Donatius en robes rebuts a l'AjunEs
troba
a
Tarragona
el
—
conit,s- Comedia.
lament
do
Barcelona
amb
destinad()
y ací de batalló de l'Exercit Pre-Militant, a proposta del conseller a l'Exercit del Sud 1 del Centre: Tratar de la V vegueria i afil¡at al partir dePer
Cultura i d'acord amb el Cansen, meses per la Secretaria rearticular de
d'Aceita Catalana Republicaha. Josep
Decrato:
S. E. el Preaident de Catalunya a
M. Brull i Solares.
La convocat un concurs per a la con- l'Alcaldia de Barcelona, 751 peces, de
▪ Per la Conselleria de Governació cersió
d'un
Prean
del
Teatre
Catear
roba;
mestresses ¡ alumnes de les Eshan estat penyorats Joan Royo de Vila de la Comedia a robra o obres teacoles de Cardedeu; 17 peces de roba;
Galan per vendre oli a preu superior
trals
«metes
en
:lengua
catalana
que
Ajuntament
udevalles
de5 Ra
Precise
del de taxa, amb 100 pessetes; Eransiguin mereixedores, d'acord anee Teresa Basenell, dura peesamuntanyes.
cese Arquee Francas per materna clan- en
les
=ces
següents:
destina de /sesear 1 no pagar els arbiPrimera. — Es destinada per al contres munid/sets, amb 600 pessetes, i
la guantear de 5.000 jinetes, la
uns nois, per arrencar arbres, nou pe- cure
C.0811310 MACIOPIAL PER A LA FESTA
lUal
podrá «ser concedida en un sol
e
ayeres de 10 pessetes.
Dr L'INFANT
Premi
— L'Oficir.a de Recaptació de mia. o distribuida en dos o mes preContribucions i Impostos de la GeneSegara. — Les obres teatrals con- REPARTIMENT DE JOGUINES
ralice de Catalunya fa avirmnt que
hauran de presentar-se abans del dia cursante hauran d'éaser inedítes o puEls nens refuciais a Barcelona que
blicad«
durant l'any 1937, però no desitgin relee joguines, hauran de pre15 de cada mes les declaracions de idfra de negocie i espectacles pública. Ja representad«. No será causa d'ea:eh/- sentar-se a l'Escota Nacional mes preque pasase aquest termini ser ei cobrat aló d'haver pros part en qualsevol al-. pera. al sea domicili, asee o demà. A
:re concurse
amb recàrrec.
la dita Escota, i previa demeetració
— La Cambra Offcial del Comerç
Tercera. — El Jurat que rezoldre el de la seva (luneta: ela rete:cesta. eran
fa avaient que a partir d'avui rho- concurs estará, format pele senyors inscrita a fi 1 oferte que el Lis que
rae/ per a/ púlale seria de nou a una Avelí Ar ies, Cesar A. Jordana, Enr¡e oportunarnent s'aseenyalare per al reJiménez, Domènec Guansé 1 Xavier partiment de locatis«, es presentin par
de/ mate
— Ahir es reuní la Conessió de Benguerel.
tal de rebre el present que els pertegue
Gatee= de l'Ajuntament, I despatxa
Quarta. — La decisió de distribuir
diversos aseare/ates de tràmit.
el Prensiantre diverses obres, abrí com
la forma dametre el veredicto, es deiTARRAGONA
ea a judici del Jurat, els acorde del
A L'ATENEU D'E. R. C.
Ea estas conetitleida la sots-com¡s- qual, per a tenir validen, hauran de
Eh dissabte prepassat tingue Ilec a
organiteadOra de la Setmana de reunir la conforraitat de /a majaría
l'Atenau d'Esquerra Republicana del
l'Infant en aquesta Mune, la qual erre- dels membres que el componen.
Cinquena. — Lee obres prerniades =matee Multa núm. Asaemblea gealdeas el comissari de la Generalitat,
senyor Joaquen Fort, i la integren es representaran al Teatre Catete de neral sota la presidencia, de Lluís Emiten, i Santos, i amb eassistencia de
representante do rAluntament, Secara la Comedia. Amb tot, els autora que, gran
norfsbre de socia.
Rolg Internacional, Dona Antifeixista, per tenir-les Mundea a alares t catres
Lacen landre del del 1 l'acta, que
inspector cap de Primer Ensenyament, o per quIsevo/ causa, vulguesain presfou
apresada
per unan¡mitat, es prodelegat regional d'Ensenyament Pri- cindir d'aquesta condició del concurs
a relecció de la Conlis.sie cle Gomate de la Generalitat, i un repre- podran fer-ho. matetx, s¡ per les cedí
,
per
a
la
qual force c.esignats
vera
sentant eels directora de les Gradua- dificultats de representació de robra, per aclamare() els
ciutadans aegüents:
per la marea de la temporada o per
des de Tarragona.
Joan
TaladI
Palomeres,
Mente« GaAquesta sets-comas:6 Sha adregat qualsevol altre /n'AM no es podía rei Martínez, Martí Rauret ; Calla
a tots els organismes oÍicaia, ale es- presentar alguna de les obres premia- tee
Manuel
Companya
i
Jo
y
el"
i Lluis Hmtabliments 1 particulars pregant do- d«, aquest fet no podrá motivar cap bert ¡ Santos.
natius de joguines no belliques o bé reclamad& •
Seguidament
es
passe
a
l'elecció
del
Sisena. — El Jurat podre recomanar
aportacions en ?ret ei ne per tal d'adDirectiu, que quede constituir
quire-ne, per a dosen pr¡ncipalment per a la representació aquelles obres Consell
de
la
manera
següent:
destinad« als infanta asilada, als or- que, no havent obtMgut crean, cregui
President: Josep Escofet i Andreu;
efes de milicians, als refugiats 1 ala mereixeclorce d'esser representades.
Setena. — Les obres testarais que vire-pres¡dent primer: .ereadeu Aragai
concurrents a les escales d'Ee.senyai
Davie
viec-president segara: Josep
concorrin
a
concurs
s'hauran
de
prernent Primara
i Claverol; secreten: Josep arar— Per tal de tractar de la resolu- sentar Impresos o mecanearaflades, en Dosa
ret
i
García;
vice-secretart: Adolf Cardoble
exemplar.
al
Departernent
de
bife d'importants afees relac¡onats aneo
retero; comptador: Joaquim 011er i
el Municipi tarragone dijeses va tras- Cultura de la General/tata en un ter- Vernis; tresorer: Anton; Escalar
1 Itismini
que
linee
el
die
8
de
febrer
del
lladar-se se Barcelona ralcalde, senyor
1938, a les dotze del mate El Jurar tol; bibliotecari: Joan Bellver ; Soler:
Francesc Conde.
vocals:
Eduard
Bonatta
1
Barbosa,
Joan
▪ L'Administrada. de Correus da - llame de dictar el seu verediete du- Pedrola i Bausy, Leopold Montconill
rant la resta de resmentat mes de
cuesta ciutat, malgrat l'escassedat
Calaff, Mere Vitaller i Juaregui. Jo'retiren
personal 1 la manca de material, lit
Barcelona. 5 de gener del 1938. — sep Vallverdú 1 Mariner, Joaep Blasorganiczat un servei de pamela copui Lleve° i Joan Payret 1 Fabri,
lare per als combatents del front. es- Lluís Company. — El conseller de coPer
actrimació leassemblea va acoriabent un torn per sectors amb rob- Cultura. Catees PI j Sunyer."
dar
srametre a ;Honorable President
Jecte d'evitar aglomeracions de públie
che la Generalitai. senyor Lluís Comi de facilitar el servei.
panys, la sosa adhesió incondicional,
Ha cometiere el funcionament el di; aixi mateix saludar ele heroica lluivendres dia 7 del corrent.
tadors
de la República que vemen la
• — Pel diari local "LliberLat" ha
sana per la Democreela i la Llibertat.
Fdetge eOpecIalleta
estas demanat que sigm modificat
Finalment
s'aprovit per unanimitat
l'horari de venda al públic deis esta- PELL - ORINARIES - DEFECTES SEXUAL8 un vot de grecies
per al Consell Direcbliments de comerç al detall i dels
tiu
sortint
per
la seva tasca m'oleosa
Petate ¡ndustrials, p er emer desavinent Rb!a. Canaletes, 11, 1.er. De 12-1 e 4-8 ; en be de l'Ateneu
i el Partit.
el que tanquin a les cinc de la tarda,
cas Unte probablement entre totes les
localitats catalanes.
— Dijous. dia 8 del corrent, a
CAMISERIA
36, Boqueria, 38 j
l'Hospital Militar Rase de Taraagona,
se celebraren diversos actea a proa,
del Dia del Combatent.
Entre els Mis. cal destacar els que j Caçadores punt, panyo i pell, sueters, pellisses,
Ingueren lloc al matee( establiment,
consistente en exhibicions esportees.
guants, pijames, bufandes, hltes, batins
repartiment de tabac als cranbatents
ferit, allocucions, recitals 1 diversos
Mitges "FERR( j .
actuaciens artistiques per pare de professionals 1 per soldats, oficial.; i senyoretes 'amateurs".

FARRA PIJUAN

FERRER-BATLLES

7/LL

L 'INSOMN1

de la República

BARCELONA

Avis al públic

.
La puja formidable produida en el cost oc toís eLs arietes que
tonsure la riostra Mili:mirla, determinada per reeaasecest de matedale 1 de peces de reaanvt, obrant conluntaraent amb alees facto«
de no menor influencia eronómica, han crecí a la nostra Collectivitat
una situntió que si es perllongava impedirta el IllUre desenvoluparnent de les nostres activitata 1 provocaría fatairnent una progressiva
paralltzació en eta serveis pública que astan sota la nestra &receló
i control.
'Davant aguce!, perill imminent, Mur cregul eomplar arnb la deeidida collaboració de la Corporacie municipal i la del mateix püblic; I tanmateix, despeas d'un detingut <Mude. VAjuntarnent de Barcelona ens ha autoritzat per a augmentar les nnattes tarifes actuals,
lot tenint en comiste que, malgrat fea hotn les monteras infectes
des de les dales de coneessiii de les titile*, n sic des del. entro 1928
al 1930.
En conseqüència, posem a coneixement del pelee en general que,
a partir d'asan, delatas, die 10, les tarifes que regaran a les nostres llnies
erran lea que hom (letales e contlnuleiös
LIMA PELA! A PORTA
9.nel-te:mes a piaea de Giner de loe Ríos
•...
Plaza dc Giner da loa Risa a Hospital General
lioapital General a Dos Rius.Pmeig Maragall
Des Riere-Parea; Maragall a elísea Eivima Mortal
Pelal-Balmes a Provenea-Sardenya
Provenea-Sardenya a Dos Rlus-Passeig ?Imagen ...
Hospital General a plaga Meten (Harta)
Pelef-Balmes a Hospital General ...
Pelle-Belenes a Das Paus.Pardeig Maragall
Pelat-Balmes e !enea Eises.sa (Berta) ...
... e.
I

Pesarles
015
(res
020
1•115
0'25
P20
02e
IY39
0'30
010

LIMA HOSPITAL A PARALLEL

Parallel a Urgett.Provenea
Urgen-Provenga a Ciarle.Cfersega
Passeig Pi 1 'efargall-Provenea a Mutualitat.leoger de Flor —
Saló García Hemendez-Mutualltat a Hospital General
Urgell-Prenp aea a Mutualitat•Iacger de Fiar
Pasarle PI 1 alargan a Hormital General ...
Parallel a Claria-Cersega
Urgell.Priennea a Hospital General ...
Parallel a Mutualitat-Roger de Flor
Parallel a Hospital Ger•eral .

0'20
015
0'15
0'15
025
020
010
'030
025
040

No dataren otee el pública i liustrat sobre agur:e pirt.cular per
l'experiencia de leS relecions de causes i efeetes «mimes, sabia
estimar la moderació d'arman« tarife" i trabare justificada la riostra
decisió. Per la riostra part podem assegurar que totes les actiwitats
de la nostra Collectivitat estacan, «un ho han eatat sempre, enea.
menades a afavorir el púlale amb el millar servei temible.
Barcelona, 5 de cenen del 1 7 S.
EL CONSELL D'EMPRESA

LA PREAISA

elkiALANA

LA HUMANITAT
Rozara 1 Virget Ce que la y:chirla
republicana acorte:Ala amb la conpuesta dc Tero: ens Ira donat oraste
de triplicar-1a: Conquesta de ist caztat, trcnearnent de la 'contraofensiva
rendialó dele rebela que es mantenett a
elaterlor. 1 re/erina-te a les mentides
Menearles (as qtlEtre renta s'ezpresca
d'aquesta manera:

"El miran element de la propaganaa
republicana ha e.stat aqueeta. vegada
Francisco Frar.ao. alinee no batuta
cooperat tan be com ell he lea fet a
la resume:ancla mundial de la batalla
de Terol. ml hi ha p p rt. rar,guniós
entere; erametic de les loses veralca:e centrada:ter:e , Eil Ita atiat, amb
les seres invenclena de novella per
faecicica, el ciezig del públic par aclare els misteris de Terol.
Temia Franco les repercuzzions ele
ta pèrdua tic :Perol damunt la seva
reraguarda 1 sobretot damunt restranger. Temis la reta:remase) d'una vetótea republicana, e es trobte amb fa repercusa:ló de tres vietbries . / a la cesta
derrota cele a militar chi afegetx el
teta deseredit com a /Mese. Un militar
pot perdre. Pció un heme no lea de
nentir."
TEEBALL
Comenra la setmana cje l'infant, f
' La. República — regún que es avul

el de tots els antileixistea, reglar del

poble — ha sabut desenvolupar a
Ltenefíci deis nena actives« de gran
envergadura 1 ab a st. Ha creat escotes magnifiques per a donar-los insP istentrucció sòlida; Inc ...... - d'eacia sociel per a atendre'ls amb teta
cura; guarderies excellente perque les
dones que treballen no se n'hagin dc
preocupar mentre es dediquen a lea
tasques de la nreduczió. I per si tot
aixe no fos suficiente l'Ajuntair.ent de.
Barcelona amb els Governs de la Generalitat 1 de la República, estudien
ara conscienclosament un ample
completiosim programa de cantines escolars. per a donar a la qultecalla nodrIment adequat 1 salvaguardar-la de
les privacions que la guerra fatalment
crea.
La infantera cometa earib la sienpalta 1 el caliu de tot el noble
Aqueeta casa tentara 1 venerable enserie que es el nen, esdeve,
cada din mea, centre de ratenció, de,
l'afecte, de l'e:afma de tots els espanyols que desitgen a. - e llur pata enea
nailon de llibertat. L'e a— r ' -acial de
la SetMena de l'Infant, que avul
culmina, ho ha dernoztrat a be:estrene
Corporacions públiques. entitate i particulars. hl han contribuït eficaement,
hi lean aportat joguir.es, festivals
calienta. 1 cabete Han fet tete els possables per tal suc els nens — 1 d'una
manera especial aquella que tenen llurs
pares lluitant ala frente — no es trob1n maneats de tot elle que els plau
1 que nodreix Duro Mes (lotees 'Ilusiona.

•

CEREBRINO MANDRI:
dormen tranquils.
cridat abans no haurien sabut mi& cosa era l'insomni.
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LA PUBLICITAT

Pàg. 2

LA RAMBLA
Fidel die que lea batel/es mes j'II.portartes des del punt de vista militar
I làctic, i auc han fet patear i discu
tir els esfrategs estrangers, sitie la
de Guadal:jara 1 la de la presa de

la. batalla que han seguir ernb mé.;

passió els técnica i construetcre de maquines de guerra, i deisant de banda
Madrid, contra els mira dele quals
cstavellat dia detecta dia i exercir darrera eaércit, cha aCCiO30S i llurs
s'crioesaa atzt:
..tsemb:a que la liezend q se llaman
presa eerlosament elle mateixos Podien
ser circular aixi t'especie que Taro.
seria un nou Atelaser. 1 Rey d'HP.>
court, un nou Moscardó. Cblidaveri
que a Toledo, si In vara tenir uns milíderes ardas, no hl tenfem cecara un
exígele i que el cogote Alcilsser va daser el Saneeario de la Virgen de :a
Cabeza, nem que els facciosos han
oblidat del tot. Però és que per cultivar liegendes es essential de no emir
ene/Mirla.
Ara. ho vulgui o no el borratxo de
Sevilla. Terol ha capaulat completamena S'ha rendlt el cap de la plaga
— aled. s'ha renda! — amb tots
seas oficials i tots eta seit., hornee, i
ala Murar el matare babe pile resesla ame elle. Ah. quin gran Te Dama
no abs perdut Espanya!"
CATALUNYA
Amb el fitot "No s')d val a sembrar confusionismes" 1 referint-se a les
firmacions ietes per l'örgen pTriodistic del Partit Comunista que deja:
"La catiaboracte amb el Gavera ha
d'ésser el fonetnent de la u/Wat d'ae.aje tic les dees strzdicals", s'crpressa
atas:

"No hi ha millor e intenció en les
paraules de legan mes caractetitzat
eel :socialismo en dir que. "l'ere de la
unitat que postulem, no pot «ser altre, avui, que l'adhesió al Govern
racatament de fet a tetes lea (Lapoalcions que aiguin dictedes pel Govern". No volem repetir els raonaments
que descobreixin la t'enlacia que amaguen les precedente pareaba. No és
neceasen
Volem dir, nones, que els partas
socialista i comunista — i. per be que
indirectament, també la U. G. T.—,
collaberen plenament amb el Govern,
en la forma absoluta que le C. N. T.
reclama, precisament perquè la unitat,
en realitzar-se, es trobl fonamentada
en un ala d'igualtat , en el pla
tat que la C. N. T. te dret a reclamar
pel volum de la rasa personalitat renresentativa 1 rete grana serveis que
ha prestat. I volem dir, de anee a mes,
que luan e]s eartita socialista i co•
muniste 1 la U. G. T. condicionen la
seta unitat amb le C. N. T. dient que
"l'ele de la mitat que desanimen no
not ésser alead arel, suc l'e ehesió al
005cm l a racatament de fet de tetes les dieposicloris que siguin dietaeles pe! Govern". no prctenen altes
rosa o n e raclhemió i eatacament de le
C. N. T.. oue ea troba bandeiada det
Govarn. ala nartlea socialista 1 comunista 1 a la U. G. T . cese estan plenarrent representat.' dintre el Govern i
són el tot (remese
I M g & no. No cal dir cera respectem,
malgrat te.. repinte dels ementats erra/sierres t'ere, nue repinte
ele la C. N T. g ime igualment resma,Cada. Muelle °reanimes poden actuar,
rom es heme. d'acerd amb r a re pare:-ere ea
culera intereaana
canee cite 'pas eares (liguera que la
unitate no pot ésser tal cesa, mentre
hom pretengui que la C. N. T. ha d'actuar e comparsa, cura un convidat
de pecha. com si la C. N. T. no remespeonbtlees esim
p dele.aectons mes grane del
an ao.

Terol.
Despres, referint-se que a jorra as
constant propaganda facciosa han
aconsegult fer esborradissos Brunete,

Tribunal Popular p iro. 1
Ali¡r comparegueren davant d'aquest
Tribunal Joan 0111 Marte Sebaztlis
Fornells Llaviä, Bartomeu Obradora
Solsona .1 Eme! Casals Roura. S'acarea
TREBALL I ASSISTENCIA
el primer del fet que junt amb els alSOCIAL
tres pocessats, demanessin a la Caree
de Pignoracions de la Generalitat
Corni.ltuoit, de la Junta Naclonal
21.000 pessetes en descobert. El verede alobilitueld
dicte fou d'un any i s'un mesos per a
Al Minlseeri ele Treball ; Amisten=
lote els processats menea per a Joan
Social s'ha celebrat, seta la presidenGill, que fou teme.
cia
del sots-secretari del Departarnem
Tribunal Popular núrn. 2
senyor Ferrer i Batile, la reunió de
S'assete a la banqueta dels acusara constitució de la Junta Nacional de
aliquel Urdieran Erie, acusat d'homi- Alobeització Civil d'acord amb el que
cidi. El processat, que havia tornee del determina el Decrat del dio 7 eta desemfrena sofría continues burles de Josep bre proppassat. Assistlren a la le unió
González Serra 1 de la dona d'aquest, «mentada, el sots-secretari d'Arma1 un die que el matrimoni el molestara mena i els directo« generáis de Treamb les seves bromea el proceesat va inta Indústrea i Agricultura. hatent-se
treuret la balr•neta i mate cl Clon- excusat, per esencia, el L'Obres Pele:que.
La sentencia bou absoluteria.
El president, Capees trexpesar rob•
Tribunal d'Urpinela núm. 2
jecte de la geúniti i fer ressaltar la imAhir s'hi presente coses a proa-mear porttueia. del Decret, es procedí a exa- •
Joan Furriois, al qual s'acuestas de minar les manieres dades rebudes sosabotatge a la nava economia i d'haver bre Nitres da pareas mobilitasibles, lopronunciat paraules injuries« per ale ren adoptats alguna acorde encaminats
governante clel Front Pululan. El fiscal a la realitzacie g el servel ton oalat
va demanar la pena de quatre meses com ciguln cemplciats eis ¡nformea
que per les Delegaciones de Treball alean
¡ un dia.
La vista reate penden: do sentencia. de trametre a l'Oficina Central de
par
16 anys
promanda derrotista Ccilecació Obrera.
El Tribunal d'Espional a e i Alta PRESIDENCIA DEL CONSELL
tracció de Catalunya, en la veta dama
causa Instruida por propaganda der- DE MINISTRES
rajeta, ha cencemnat Josep Monist:rma
na?. Perales a quenze anys (I interna.
E. el President de la Re.públIca
asen( en camps de treball. i AMA
Tortbin del Barrio, a si:, anys i un cisa. eta ruinat 'els següents Decrete:
Presidenc:a del Censell.. — Decret
- VARIA
creant un Tribunal }especial de QuerAcusas d'atemptat i d'ale« delictes, ella
a rotas les poblado= on radiquen
ha estat dettegut 1 rezar, a diste:sida, les Asia:ende, pravincials, amb excepdel jutee de guerdia, Joan David.
ció de Madrid, Barcelona i Valencia.
— Tambe ha estat posat a disposiCreant la Junta de Protecció de
ció del Jutjat de guerdia Didac MarLiquide i dictant normes
tínez Antonia acusat d'honecidi trua- Combara:bits
per
al sea funcionament.
trat a la barriada de Verán
Dictan:
normes
sobre la intervenc16
— Al • careen de l'Est fou victima
va de l'Exèrcit
d'un mentora pel procediment del gat ecandmieo-administrati
durant
la
campanya.
Eusebi Ascua., Fou detinguda, com
Jusi ticia. — Decret modificant dos ana suposada autora del fet. Maria Genteles de l'Organie del Ces de Secretazelez Fernandez,
re:: judicials referente a la substitució
d'aquesta en eis canoa de vacante, absenda o matutea 1 a la dele oficials
HEU TRET?
de l'Administrado de Justicia, en les
EM el sorteig peine del Cele dels matelxes ci?eumstäneles.
Nomenans'scts-secretarl de Justicia
Cera efectuat ahir sortean premlats
els números segtiente de totes les se- el senyer Aurell López Malo.
Nonenant ma e izeat del Tribunal
ries: arnb 25 pessetes. e! 45, 1 amb 3
Rama Medina.
'
pessetes, el 148, 248, 310, 448, 548, 648, Supe= el senyorEmIll
Disposant que el Tribunal Especial
748, 848 i 948.
d'Espienaige 1 Alta Traïció, creat per
Decret de 23 de juny del 1937, tiadre
seta • residencia a Barcelona.
I.S ESPORTS la Disposant
que per a l'execució del
que s'ordena en el Decret de 111 daFUTEOL
gast del 1936, sobre responsabletat exigible a lee Ordenat'-oras i Congregado=
RESULTATS DE LA TRETZENA JORNADA religioses que /lagrimeas participar directament o induectament en el meenimEns
vinent subversiu, sera competent el
• 0.
Estarme,- o — Badalona.
Tribunal de Responsabuitats civ1.15.
Sabadell. t — Barcelona. 3.
Finances. Autoritzant el Gavera.
Europa, ; — teranollers, a.
per a invertir, en rany 1938, la totali(.;trona, t — Júpiter. e
tat o par: del remarient que ofereixin,
PIUMER1 te
el crece: de 60 milions de pa-Metas concedlt el 27 de maig latina al Conüte
Santa 4 — Martinete 3.
Vic, 1 — Manresa, 6.
de Reforma, Reconstrucció ¡ SanejaTerrassa, 2 — Avene, 3.
ment de Madrid, 1 ele extraordinario
i ;recia, 3 — Nona.
o suplementarie atorgats durant el
guara temestre d'aquest any, seaspre
CLARSIFICACIONS
que, per distintas causes, no hagin
PCIMER.1 a
pogut invertir-se dintre aquell 1 que,
Barcelona . 13 o 1 .3 38 13 19 pez acera del Consell de Ministres,
Eurepa . . 13 8 1 4 32 iti le estimi subsistent la necessItat ¡ urJúpiter . . 13 8 e 5 32 I9 10 gencia de te despesa.
Badalona . 13 7 2 4 aq 18 1.6
Ameran= els caps de serveis de
Emamol . 13 5 2 6 27 la
tots els Departaments per a retenir.
21 63 :63 1242
sGaibroaidiaell . . 1 33 51 22
a
lee
seves catees, aire, destinació a la
Gra nollers , 13 3 2 8 ru 4 7 8 continuació
d'aquests durant el mes
tu
de gener del 1938, quantitats del Pres PRIMERA
a
no exsupost del 1937, en guantea que
.
12 12 O O 45 18 24 cedeixi de les que hagin d'esmerçar-se
Sanes
13 8 2 3 43 35 10 durare el mes, arillo eobtigadó de reManresa .
Martinenc
13 6 2 5 35 23 la integrar al Tresor el seu impon una
13 6 2 5 315 28 14 vegada rebudes les quantitats que caeAvena .
cla.
spo
nun
en icaalcinoonuz lexmeracrlin
om
13 4 2 7 28 35 tro rec
Terrassa ,
Mercase. —
13 4 2 7 20 33 o
Grecia .
8
Decret
admetent
la
dizzlissió
de vocal
22
411
13. 3 a 8
Harta .
12
1 2 9 24 46 4 en el Censen d'Administració de la
Vic ...
Caixa Postal d'Estalle, al representant
de la C. N. T., zenyer Agusti casteuo.
BOXA
lIza altre nomenant vocal en e: ConLA REUNID DEL ?RICE
sell d'Achniniatracle de la Caixa PosEls resultats tecuics dc iS reune) de tal d'Eatalve con/ a rcpresentant de
la C. N*. Te el senyor Emill Aparicio
diumenge al Price ioren aquesta:
Puy va tiene Vitalices, per abandona- Martínez.
Rescindint sense pèrdua de ianea
menpa la tercera represa.
el contracta d'acoblarnents i lis de peBetrian i Stur van fer mate nul.
der i reg asfeltic dele quilemetres 139
Alcalá va batee Matamoros, als punts. al 139 de la carretera de Madrid a
Ferrer bate Blezquer, per abandona- valencia.
lacintegrant al scrvei actiu amb pie
meta a la vuitena represa
•
Ahbiob guanyä Pujanteil 1. per punts. reconcixement de drets el personal de
ciiversoz Cosos pertanyents al re:bastee
de comurecaelons que es determinen.
•
Treball i Previste. — Decret modificant l'article tercer del Decret de 28
FRONTÓ T X1K I-A L Al 71 d'octubre litem extenent els beneficie
AVUI, tecle •
:[1:1 de la llef d'Accidents del Treball al
servel dornestic.
TRIN1 I L'AM
11)1
Agricultura. i Decreta sobre divernapa
bl
ANTONIA i WIAMMiu
1111 sos nomenaments de personal del Cos
d'neginyers Agrónoma.
ii Nie:
SAGRARIO l AURORA
centra
ii
..1 . 1
CARMEMCI1U 1 VASQUITA
:.•
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OtARRU II . VILLAR°
iii...1 atrae e pala:
0.
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MON:.,.i.n
Cada dia, tarda i nit, r.'t
GRANS PARTITS

ilFRONTO

i!!)

N OU

a ma i a raqueta
Detalla per cartilla .;

seis que tots els mestres i auxilian que
hagan zollicitat donar les acostumades
clames noctumes per a adulto en Ilurs
respectivos «colee resten autoritzats
per apuesta InSpecció per donar-les,
amb l'advertencia que venen obligats
a ce:ercir /es esmentades clames arrea
el mexim zel i interés: 1 que emes obpacte de rigorose sanció qualsevol manifestada de negligencia que sigui obsertarla per part dels profeesionals de
l'ensenyament compromesos en «tuesta
tasca.

ORDRE PUBLIC
_—

De:anclen;

.**

AHTKLES PER A TOTS RS ESPOR T
Arlbau, 35 - Teldon 32915 -

del lid'

Malaltia,
Incendis Vida

...

di

Inapaccló d'Ensenyament Priman
do Tarrationa
Es posa a contexement deis Interna-

Ahir la penda practica. alguns serien, a conseeüencia dels guate s'efectuaren detencions d'individus ir.docu.
mentate., ele quals ingresa:tren als
ea:abalees de la Comiscaría General
d'Ordre Pablic.

Dues-centes Beiegacions
i Sucursals per tot Espanya
Sucursals a Catalunya:
THENTA .-UN ANY1.O li'ACTUACIO

BALMES, 17 i 19

SOCIAL

Telefon núm. 20755

.); trona: Ranibla de la Llibertat, n.' 23
Tarragona: Aving. de la República, 77
Mida: Avinguda de la Repi"-blica, 21

