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'l T E A T R E S 
Funciona por a avui, tarda, a les 

4'30 1 nit, a Iu 9'46: 

APOL·LO - Companyia Cie Cl.ra
mea eoclala Tarda 1 nl~: aEspa.. 
tia CD plélt. 

BARCI:LUNA - Companyia ne 
~omèdla castellana. Tarda 1 nJt: 
eLa educact6n de 1011 padrea•. 

COMIC. UompllllYIU ae revistes 
Tarda: e Que te crees tu eso• I 
«Lill> laldUSI Nit: «Las taldns», 

ESPANYOL <.;ompanyUl at 11-J· 
devll . Tarda 1 nit: eLa sota 
d'oros». 

NOVt.1ArS. <.:ompnuyla ur1ca 
castellana. Tarda: cLos Oavlla.. 
neS». N!t: cMaruxaa 

NOU. - COWIJIUtYIIL UJ'IC" C<ISte. 
llo.ua. Tarda: «El cantar del 
arrleroa 1 cEl maestro Campa.. 
none•. Nit: cJu¡ar cou fuego». 

OLtMI"IA, VOUIIJilnYla a \'l!Jetrt 
Tarda: cAidaa. Nit: Homenatge 
a Araa<>. Concert per l'orquestra 
del Teatre. Actes ler. 1 3er. de 
«Marina.. per Esplnalt i L!lznro. 
Acte de concert Per Ma. Teresa 
PlllllM Ricard Mayral, Pau Oor. 
go, l Mercè Plantada. Rondalla 
Cebollero 1 quadres de cantaires 

I • 1 balladors de Jota. Speaker, 
Jeeus Royo. 

POLIOiCAMA.. <.:ompa.ny¡a ae 
drama català Tarda J nlt: •Crlm 
de tnltJa nltl. 

PRINCIPAL PALACI:. • Jompa.. 
nyla d operetes Tarda: e Un mal 
dlat 1 cSyblll». NI~: cSybUI• 

ROMEA. t;ompanyta a~ .gene. 
ro ch.tco•. Tarda: c.La revoltosa», 
eLa Verbenn de la Paloma» I «El 
h.usar de la sruardla». Nit: eL:!. 
revoltosa» 1 eLa Verbena de la 
Paloma». 

VICTORIA. - Companyia lirlra 
castellana. Tarda: cLos chJcos 
de la cscuela» 1 «La boda del 
Sr. Brlngae o 111 \e casas la prlu.. 
gas». Nit: «Ln corte de Faraón• 
1 cLos fnrol<.'B». 

I VARIETATs) 
CIRC BARCELONES. - l'aran 1 

nit. Qr11ns programes de varie
tats 

GRAN PRICE. - 'I'araa I nit 1 
demà, tarda, grans balls ame
nhat.a per l'orquestrina Crl\:4' 
I:loya. 

Ot~Yi,:.¡A 11LAVA (Palau Cie la 
llum). Av. Mlstrnl, 50. - Mati 
1 tarda t demà. tarda, grans 
bal1s tamlllan> 

AVlbU~: J.ut.a e111 espectacles es. 
tan controlats per la C. N. T 
Queda suprimida la revcn<.:a 
la compwdurla 1 la cinca. Tots 
ela espectacles tunc10ueu ~:n 
re¡r1m IOC1alltzat 1 per aque.t 
motiu no es donen entrades 
de vator. 

KENNEL DE SARRIA. - Cada 
tarda, a les quatre en ¡¡unt: 
O~MlS CURSJ!;:> Dl! t..LEHR.EHS. 
Diumenge, al mat!. a les deu. 
t n ta tarda. a le1 auatre. 

CANODROM PARC SOL Dl: BAIX 
Cada tarda a les quatre, llevat 
dels divendres, GRANS CURSES 
01!. LLEBRERS Dlumeuge, al 
mati a les deu, 1 a la tarda, a 
les quatre. 

la humdllifaf 

C.N.T. Sindicat de la Indústria 4e l'Espectacle A.J.T. 

Ofereix als locals de catalunya la companyia de Drames Socials a 
base de l'èxit: 

' 'España. e pi e'' I· 
Demaneu dates d'ac~uac1ó al Comitè Econòmic del Teatre (C. N T .), 

Casp, 46, pral. - Company Serrahima • BARCELONA 

LES COMARQUES, EN EL GRAN 

TEATRE NACIONAL 
SABADELL I L'HOSPITALET OECATALUMY.A __ 

Acl~ra~ió a una n?ta .confu- A profit de la Creu Roja I UNA AlTRA PROVOCACIO DE SIOniSta de «Sohdartdad Avui tindrà lloc una collecta pú-

Obrera» blica per a recollir cabals a profit (<lOS AMIGOS DE DURRUTI>·' 
Al número corresponent al dijous, 

dia 27 de maig «Solida.ri.de.d Obrera» 
publica un solt en la seva pàgina 8 
amb el segilent eptgra!: No puede to
lerar-se que sc intente desplazar de 
los Municipios a camaradas que re
presentau en ellos el sentir del pue
blo productor». 

de la Delegació de la Creu Roja de 1 
la nostra ciutat. 

Com a Institució meritòria que 
ta 1 exceUents serveis ha prestat I 
ve prestant amb motiu de la. guerra., 

mitjà. dels seus Dispensaris que 
acil.ll amorosament els necessitats 
1 guareix els :ferits de guerra, ha de 
merèixer l'ajut i protecció de tots 
els ciutadans, ajut i protecció que 
ha de manifestar-se aportant tots i 
cadasCú els seus donatius. 

Aquesta. .\lcaldia espera i confia 
que aquesta co.liecta pública a. profit 
de la Delegació de la Creu ~oja, 
posarà. de manifest, una vegada 
més, els sentlillents altruistes dels 
conciutadans, 1 la Creu Roja. es sen
tirà. enfortida per la desinteressada 
cooperació del nostre poble. 

«El Amigo del Pueblm>, aquest set
r •. anart de «Los Amlgos de Durrutb>, 
entitat que ha estat públicament 
desautoritzada 1 expulsada d~ la C. 
N. T. 1 F. A. I ., sorti ahir al carrer 
publicant a grans titulars la se
güent manxeta: 

«El trato indigno que nos dan en 
censura, nos obliga a burlaria. Es 
una vergüenza y una lg:nominia ta 
desfacbatez de tacharnos los co
mentaries màs inslgniftcar:.tes. No 
podemos ni queremos tolerarlo.t 

No comprenem com ar¡uest full 
pugui vendre's descaradame.lt als 
quioscos l cridat a ple pulmó per 
tots els car --e~. 

DIUMENGE, 30 DE MAI G Dl&. 
I &a, 

A¡ut a Ma drid Ai ut a Euscadi 
La segona expedició de la g.i~~~~oA gA~~'H: a -'r. 
Comissió Pro Ajut Queviures H& començat la iran set~Nr.\ 

M d 'd jut a Euscadi, organitzada <l'I\. a rt )) mitè d'Ajut a Madrid 1 altre Pel 0o. 
Ens plau assabentar a l'opinió PÚ· en t'IS quals es troba rem· 8 lronta, 

bllca que tenlnt preparat el segon aquesta Delegació tsenta~ 
comboi destinat a Madrid, avui, diu. d · 
menge, sortirà. de Barcelona l'expe- Per a. onar una ldea de la s· 
dició composta. de 30 tones de que- patia que als medls catalans ha~· 
i vetllr.t t ot el relacionat atnb 1 ~ 

v ~~~esta nova tramesa posa de tra. pàtria, que amb tant he~:: 
manliest l'enorme entllsia.sme d'a· 1 abnegació està fent front a¡ 
questa comis.'lió per ajudar els fronts xisme internacional, n'ht ha f~ 
madrilenys tan necessitats, ensems amb assenyalar com a detan el.~ 
que requerim a to~ lli. reraguard:\ so:ament en &questa DelegaCió Qae 
catalana que continul amb tota estat feta efect1va proc de t ha 
Intensitat el lliurament de tota me: !ercnls espontanis 'do ti n de Q¡. 
na de donatius al nostre estatgE'. , na us, la Qua 
Ronda Universitat, 35. pral., segona, tltnt de 127.373 80 pessetes. n. 
telèfon 21391, pel tal d'amJnorar els Com pot obse:var..se, aquest d 
sofriments dels nostres defensors he- n.o pot ésser mes eloqüent SOb~ . . ~~ ro1cs. s1 es té en compte que fins el . 

Esperem que els comJsslonat.$ por. sent no ha començat oficiaJ.rn l'le. 
taran a terme amb tota normaUtat Setmnnç., d'Ajut a Eusca"' ent la el seu honrós càrrec. w . 

Avtat tindrà lloc la Conter~n
cta de l'Aliança Nacional de la 
Dona Jooe. 

NOTES BREUS DE TEATRE 
Aviat el públic de Barcelona podrà 

admirar el seu tenor preferit Hipòlit 
Làzaro, en la interpretació de l'obra 
<<11 Piccolo Marat», que es reposarà. 
amb caràcter d'estrena al teatre o
lympla: i presentat pe¡ Coffiltè Econò
mic del Teatre del Sindicat de la In· 
dústria de l'Espectacle C. N. T. 

• • • 
La companyia que amb tant d 'èxit 

actua al teatre B:ucelona d'aquesta 

PRO EUsc 
La. Comtssió oficial d'AJut 8 :ol 

cadi, anexe al Comitè d'AJut ~ 
manent a Madrid 1 tots els front: 
fa avinent a totes les entitat POU 
tlques, O'Jlturals, arUsUques, ala s1n: 
dict-ts, fà.bnques, tallers ofiCines, d 
legacions regionals ibèriques e: 
que havien solUcitat fulls per 'a In!• 
ciar la recaptació pro Eusc,tdl .1..; 

' h '""1.1 com ,~s <tue, serue aver-ho SO!Iic\. 
tat, "'s interessí posseir-ne, que llOo 
den passar tot seguit a recollir ell 
esm~ntats tmpressos tol Passeig <!e 
P1 i Margall, 36 

Done!: IngreSBeu a l'Alia~ 
Nacional de ! -: Dona Jove. 

UARTEllERA OFICIAl D'ESTRENES I REESTRENES 

Com que alludeix en aquesta nota 
al poble de Sabadell 1 la nostra or
ganització representa acf l'opinió ma
jontària dels treballadors orgarut. 
zats en sindtcats, ens interessa po
sar les coses en clar per tal q-.,¡e no 
es confongui la nostra conducta, que 
no vol imitar o. la conducta que ob
serven en molts pobles de catalunya 
elements de la c. N. T., que essent 
majoritaris no han permès que pren
guessm possessió del càrrec de regt
dors els representants d'Esquerra, 
Rabassaires, Socialistes, Acció Cata
lana, P. O. U. M. o Unió General de 
Treballadors. Aquesta conducta és 
repudiada a.cl per totes les organ.J.t-

MATAR O 
ciutat ba reprlsat l'obra de J, Fer
nàndez del Villar «La educación è e 

«Ara» periòdic del Casal loe padres•, la interpretació de la 
ria «La boda del senyor Brlngas 0 
si te casas la pringas», de Ca~ 
i Ramos de Oastro. Es una obra que 
per la eeva. comicitat l interpretacl6 
que porta a cap d'e;la la companYia 
que dirigeix Pere Segura, és digna 
que tot Barcelona. de.<~fili pel popuJar 
teatre del ParaHel. 

. ' 1. t b E I qual ha consut·..üt un esdeveniment 

SETMANA DEL 24 AL 30 DE MAIG Notes diverses Nactona IS a o rer {( spar- per a la companyia que dirigeix 
tacus» que sortirà el primer Joan Bonaté. 

ACTUALITATS. - t.l!!l grau ga.. 
Ilo»: Mu.slcal; Varietats; .,la. 
cant; Industria làctia; Utbul. 
xoa 

AMr:RICA 1 FOC NOU - «.!:;seia. 
voe de la Llerra•: cEl nomore 
de las dos carau: cOna muJer 
do llU Cas&l. 

ARENES.- dntrlga cntna»: cEl 
mJ.sterto del taro:t; cEterno aue
tl.o> 

ARNAU, BROADWAY I FLORIDA. 
cSu l)rl.mer beso»: cLuz a .Jrlan
te»; «.La v1ct1ma del dragoo • I 
DibUIXOS. 

ASTORIA 1 MARYLAND. - c<.:an
ci6D de amon; «Rolly-wnod ml.
lagrosoJ; Dlb\IJJI color. 

ATLANTIC 1 SAVOY. - c.AJaS ro
Jas sobre Aragón»; cCastUlos Cie 
~raneJa•: con Sattrt en Africa•. 

BARCELONA. - cCacnorro Cie 
mnl'»; «Rússia revista•; <.:ata-
una». 

BOHIEME 1 fALlA. - «Los neroes 
del barrlo•: «Nocturna»; Varie
tat musical 

BOHEMIA 1 PADRO. - «LA que 
apost6 su amon: cMadres del 
mundo•; «La tnLrél)laa». 

BOSC 1 PRINCIPAL cNucnee 
blanca& de Petrograelo»; cSomos 
clvlllzados•; cDoble sacrltlcloa. 

CAPITOL. c~ Ullllt.erlo Cie Jou. 
ven Oarelen»; «El poder lnv161-
Dle» (segona setmanal. 

c.Sucesas sensaclonales•. 
CATALUNYA. - «Ull par ae ~!ta.. 

nos•: cunn americana en Parla~ 
1 cAnora es el memento». 

CINEMA ALIANCA. cEl aoc.. 
tor SòcrateSJ; cEn persona»: 
cAlas rojae sobre Aragón•: cTe 
adoro y no se por qué» 

CINEMAR. - «Pot unes oJos ue
gros»; cEl caso del perro aulla.. 
don; Documental; otbulxoe. 

ÇOLISEUM. • cllarrios OBJOSI, 
en eapan:yol; En el palS oasc 

COMTAL. - «El prtstoncro 1a•: 
cLos amores cie Susana»: ~v¡. 
vlendo en pos de la dlcha» 

DIANA. - «La aleare divorciada»; 
tEl mlsterlo del nquarlum•; 
«Con Tarzào me bastó». 

E'DEN, ILAias ..oore e:. unaco); 
cEl mlsterlo Cl.e EdwiD Druoda: 
cEl b1Jo perelldo». 

ENTENÇA I ROSO. - cAqUI VJene 
la armada.; «La vida es sabro
aa»; cMnrlnero en tlerra•; cCo
lón tralclonado». 

ESPLAI. - cOe Ja sanen IU tue
ao•: «.EEcàndalos 1935»; cuo tl. 
po fr81Co» 

EXCELSIOR. - cMary Burns, 1U.. 
Cltlva•: cEl alma del oando
neóoa; cEl predUecto»; DIOU1-
xos 

FANTASIO. - eLa escuaelr!Ua l.D. 
Cernab; cVlva Zapata» 

FEMittA - cBarrloa DajOSI, en 
espanyol: I.Sol y nie ve»; DibW
xos 

FOMENT MARTINENC. - cEl Ur. 
Sócratea»; cEn l)ersooa»; cEl 
contrabancUsta» 

FRANCESC FERRER. -(Abans 
Urqulnaonal. - sBarrlas balca», 
en espanyol; cCojan al asesinoa; 
dnatantànea»; Esportiva; DI
buixos 

FRANCISCO ASCASO. - cLos 
muertoa andan»; cEl preelllec.. 
to»; cMarlnero eo tlerra». 

FRONT O T X I K I A L A I 
Avui, tarda, a leo quatre; 

ALEGRIA • MERcEDES 
contra 

NATI ·EMILI 

Nit, n lea deu: 
ANTONIA • TONI 

contra 
SAORARIO • AURBLI 

Dem!\., tarda, a les quatre: 
SAORARIO • BENE 

contra 
NATI • MARIA CONSUELO 

Detalls per cartells 

Frontó Novetats 
Avui, tarda, a dos ·qi.IIU'ta de clDe, 

• a pala· 
AZURMENDI • URZAY 

contra 
NARRO n - UNAJroNO 

Nit, a un quart d'onu, a pala; 

IZAOOUIRP..E I • VILLARO 
contra 

ZARRAOA - cmQ. OALLARTA 
Demà. tarda, a doe quarts de cinc, 

a :pala: 
NARRO n - AGUIRRE 

contra 
SALAMANCA • CAMPOS 

Detalla por cartella 

Frontó Prmctpal Pala ce 
&TUl, tArda: 

AZUIU.fE:NDl • BARASOLA 
contra 

BAOARR.STA • OARATJC 

GOENAGA - LlZZARRAI.Da 
contra 

OOROSPE • A.'iSOLA 

Dllluos, tarda, 8l'l\lllt PIU'tltl: 
Detalla per cartella 

FRi;GOLI 1 TRIANON. - «Los 
diablos del naua»; «Peten; 1 

zacions. Avui diumenge, a les onze del 
A Sabadell no s'ha tntentat des- mati, la delegació a Mataró de «La 

plaçar cap representació sindical ni Dona a la Reraguarda» inaugurarà 
poutica de l'Ajuntament. A Sabadell el se~ local socla.l a. la Rambla do 
s'ha rellevat de la presidència de les ~endizàbal, 60. A~b aquest motiu 
comissions d'indústries de ¡uerra, 0-1 tindran lloc els següents aetes: 

• • • de juny Pere Terol, el bariton tan admlra.t 
dmltacl6n Cie la vldtu. 

GOYA - cMucnacnaa Cie noy»; 
«Los sletc pecadores»; ctsanare 
Cie tueao»; COmlca; Esi)OrtlVii 

IRIS PARK - UJaJo e! terror ae 
la policia zarlsta»; cHombre 111n 
nomore•; «Catalina.. 

KURSAAL I AVINGUDA. - c.L.a 
excentncaa; cUutce ind.ecl.sl6n»; 
cMonte crloUot 

LAIETANA. - eLa Clama da las 
Camellusa; «Pànica en e¡ al.re•; 
cEl caso del perro aUllaelon. 

MANOH 1 GALVAHY. - «Sl cap!. 
tl\o 8100<1»; eLa sublime menti
ra•; cEl aran nombrecltol. 

METROPOL. «Una uonceua en 
peU¡ro:t; cEl 1sueno de una no. 
che <le verano»; Musical; Oocu. 
mental. 

MIRIA. cAnora y Slemprell; dlJ 
llrlo dorado»; eLa ley del oea. 
te»; Esportiva; Olbulxos 

MISTRAL cUn Dllr e1e otetec. 
tlveS»; cEl suetl.o de una cocbe 
do verano» 

MONUMENTAL. - c\IJva r.ap .. ta• 
cNctut·oo»; d~ajo el tt.rror Je 
Ja pollcllf. :o:artstat; cuu vlaJ .. a. 

MUNDIAL. - eLa cluelael Sl.Dles. 
tra•: «Su primer beeo•; &La VI$ 
ttaa de roJo»; Documental 

NE'W YORK. cPot unu.:t oJoa 
negros»; cEl nombre de lall CI(M 
caras•; c.Lo6 caballeroe •acen» 
I DlbUlll:os. 

ODEON. - «El. Or. bocratesa; 
crormenta sobre Mèx!co»: cEn 
l)eraonaa. 

PARIS I VULGA. - 1<Laa L.es IWI.I-
ansa; cEl asesJuo mnc¡lbhn; 
cE.n 1)08 de la aventura». 

PATHE PALACE. - «Lu6 uultres 
del presldlo»; •EI clrco•: cPor 
tlerrns de Atrlca», 

POMPEJA. - cNochea muse<>VI· 
tan; «El neclllzo de tluogna». 
c!Oa amor que necesltan las mu. 
Jeres» 

PU.LI CINEMA. - •J!l! ~uCllo ae 
Cleopatra»; cNotlclaa mune11~ 
ICS»; «Espafta al dia• 1 Tem. 
bl». 

RAMBLI:S. cl:lajo e1 tt:rror .¡¡, 
la DOliClll. zarlat~~o»: •VIva 14 II13-
rtna»: cA lli$ doce en PUnto• 

8ELfCT. - cAgutlns nerOlca.to• 
cVlva 1a marina»; cA taa uocè 
en !)unto» 

SMARl , cLaa tre amJgas•: o.EI 
Or SO<:rate1»; cEl ¡;¡equeta.o 7a.. 
gaounelo»; con vta.Je• 

SPLENDID.-cun par Cie &ttanus»; 
cLoe dlabloa del alrea, «La vlc.. 
tlma del dragó o~. 

TETUAN 1 NURIA. - cl!:l lnllemc, 
nrgro»: Còmica; Musical, 01. 
OlltxOS. 

TRIOMF 1 MARINA. diurro1 
en ·• cuarto ne¡rot; «La danza 
c:te 10. rlcos»: cNo todna ·On lo 
ID.l&mOI; Dlbu.lxoa. 

YICTORIA. cAmo1 Cie maaret; 
cCarnavnt y amon; •El nman;e 
IIICCUI)lUOSO»; Mue.lcal 

WALKYRIA. cEt cuervot, ~El 
predilecta»; cCapturuel.os»; 00. 
, c~mental 1 Dibuixos 

XILE c.Homoro SID uomort~; 
d'aloma de mia amoree»; •Vl
vlendo de llu810ru; c'l'r~:paaores 
de montaAan; cEn el oom de 
A Crica». 

front~ "itu~vn Mon~o .. 
.. ADA DIA GRANS PA.RTIJ.:, 

A MA I RAQIJETA 

Ve¡¡eu àetalla peJ cart.eJ.ll 

Rambla de Catalun)'~. 
Cldl dia, ACADEMIA Dl! 0111L1. 

de 8 I I I d'U a 1 
ORQUESTRES HA 'iA oLA·J~Zl 

I EMPORIUM 
Acurat Mrvel al taulell 

BARMAN PERET 

bres Públiques i Proveïments a com- Al maU, Acte de Propaganda, en 
panys de la o. N. T., per acord de la. qual prendran part les desta.
l'Ajuntament en sesslO pública, acte des oradores de «La Dona a la Re
de la seva indiScutible incumbència.. I raguarda», Pepeta. Belda, de la O. 

L'acord d'incompatibilitat es va. a- N. T.; RUda Agustín, de Ja. u. a. 
doptar solament amb el regidor Bru T.; BaldO, d'E. R. de C.; 1 Con
L!adó per la seva manca de lleialtat sol Nogueras, conseller del nostre 
al QQvem de la Generalitat, a. ta qual Ajuntament. 
representa a la comarca del Vallès A 1a tarda., a les cinc, festival 11-
0ccidentaJ. per delegació del depar- tera.ri a càrrec de la Secció Dramà
tament d 'Econorrua del Govern autO- tica. de la Societat Iris. ToU! els in
nom. I aquesta desJelaltat consisteix tants seran obsequiats amb números 

l' a haver fet propaganda contra el Go- de valuosos objectes que seran sor
vern i al seu despatx oficial per mit- tejats en acabar la festa. 
jà d'uns pasquins lmpressos dels ti· Al vespre, a les deu, ball benèfic, 

I 
tulats «Amigos de Durruti.». a profit de l'obra que realitza «La 

Aquest acte motivà la repuls& de Dona a la Reraguarda» a càrrec 
. l'Ajuntament de Sabadell, el qllB.l ha d'Una orquestrina del Sindicat Mu

pregat al Govern de la Genera.1tat sical de Mataró. 

el que ha passat a. Sabadell 1 de cap La Conselleria. de Proveïments ad-
que el relleV1 del càrrec. AIXò és tot I 

I manera s ha desplaçat ,. cap repre- verteix tots els Ciumdans que a. les 

I senta.m de la C. N. T. de l'AJunta.- hores 1 lloc de cost~ es repartiran 
ment, perque mngu pot ni vol llllltar els ~upons de proveunen'- al preu 
abusos de força sempre immorals 1 de. O 30 centrms, ccrre¡;ponents a la I abs'.Jrds. pnmera quinzena. de juny. I S1 e..s companys de la C. N. T. de 

· Sabadell es retiren de l'AJuntament 
1 ho faran sota la seva exclusiva res-

ponsabilitat 1, per tant, es a 1& seva 
organit.zacíó a la qual la cSoli» ba 
de demanar responsabilitats. 

Per la Federació Local de Sindicats 
U. G. T.- El Comitè. 

REUS 
Els noms dels carrers 

CALELLA 
Aclariment 

Ha estat anunciada 1& nova apa
rició del quinzenal naclonallsta 
«Ara!!!, òrgan d'«Espartacus, per al 
dia prim r de juny. 

En aquest primer número d'aquest 
vibrant periòdic nacionalista, s'ht 
publicaran articles de Jaume Mira
vitlles, Fermi Vergés, Vicenç Vernl, 
J osep Sans, Julià Fresneda, 1 d'al
tres. 

A més a més, aquest òrgan porta.
r~ao l'orientació del Casal en un sen
tit francament nacionalist..l. 1 social, 
tot de!ens~nt amb l'entus.iasr.. .J més 
fervorós l'ideari 1 el programa d'Es
qt..erra Republicana. de Catalunya. l 
de les J oventuts E. R. «Estat Ca
talà». 

Defensarà e¡ verlttbl& 
esperit nacionalista I 
social de Catalunya •• 

'' •• 
Quinzenal nacionalista 
Organ del Casal Na
cionalista Obrer cES
PARTACUS» <E. R. C.) 

Articles interessants de 
Jaume Miravitlles, Per· 
ml Vergés, Vicenç Ver
ni, Josep Sans, i altres 

sortirà 
primer 

el 
de 

dia 
juny 

Ha estat mserida. a la Premsa dià
ria de Barcelona, concretament a cEl 
Diluvio» 1 a «La. Humanitat», una no
ta en la qual es fan unes afirmacions 
sobre l'acl.ualltat polltlca a Calella 
Com a. corresponsal autontzat de «La 
Humanitat» a CaleJa, ens creiem un 
de-.u-e de !er l'afirmació segilent res-

No ha de persistir mes la bclllge- pecte al proveïment del pa a la nos- En el sorte1¡; públic efectllat ahir, 
rància que s'ha donat o s'ha. pres tra població. dia 29, sortiren premiats els nú.tne-

Et Cupó del cec 

en el fet que els noms dels nostres D'ença dels .fets del jullol passat 
carrers s.g•uin sub.!.t1tu1ts a capuci. no ba mancat a la nostra ciutat dià- ros següents de totes les sèries: amb 

Respecte d'&.dxò existeix un règim riament el repartiment del pa, que 25 pessetes el 685 i amb 3 pessetes 
municipal que, a d~sgrat. de toï.. no prèviament havia esta~ assenyalat.¡ el SS 185 285 385 485 585 785 885 985. 
ha estat derogat. Es incomprensible I Com a so.a. excepció, en els dos dar
que rot 1 essent molt respectable 1 rers mesos la dlstribució del pa que 
tan revolucionari com es vUlgui ea era :teta cada. dia, va ter-se només 
sacrifiqui el nom de reusencs illus- en els dies alterns. $URIA tres que ta.n en:.airaL coilocaren da· El .fet, però, que un sol dia. va. re-
vant el món el nom de Reus. tardar-se un dia més del prefixat, va. 
-El personal tccnic de 1r. Conse

llena de Foment 1 Obres està ulti· 
mant els plaru; per a donar començ 
a les obres d'ampliació de la ca.rre-

[ f*!",ra de Salou ttus al Mas Balbeny 
'?t les de desv1ac1ó de: B&nanc de 
l'Escorial. Le sesmeutades obres, se
gons referències que ens arriben, 
començaran la vmeut setmana. 

-Aquesta. tarda es disputarà & 
l'Esta.dl l'encontre Reus-Grmnàstlc, 
q-Je !ormr. part dds actes organit
zats pel C<lmU:isanat de PropaiJ.llida 
de la Generalitat, a profit de les ra
milles de les vlctimes dels bOmbar· 
deigs. 

-Amb la clrcu.acló de les diverses 
sèri.es de bitllets emesos pel Con· 
sell Municipal, lla quedat aoluc10n¡;t 
un problema de força. transcendèn
cia.. 

motivar la m.aru.festaClO que ha estat 
Visita agradosa 

el motiu d~.ms 1 altres comentans El proppassat diumenge, dia 23, 
que exageradament algú ha .t:et ¡¡o- rebérem l'agradable visita. del fill 
bre 1a política municipal en aquest preclar d 'aquesta. vila 1 poeta mus
punt. tre, 8alvador Pern.rnau. Féu acte de 

NI més ni menys que atxò en a.. presència & l'Ajuntament, a l'ob-
lt jecte de fer ofrena d'un exemplar questa qüestió. En e~s a res aspec- amb sentida. dedlcatòna. als infants 

tes que hi són er LtlCats, nObaltre¡¡ no 
ens sabem prou u:;saotntat:.li perque de la vila, del seu darrer llibre. sua
hi v.J.lguem ter un judici definitiu ra aparegut «El senyor Pèsol l al· 
No obst.ant, l'autontv.t local .. ns h~ tres plantes», amb lllustraclons es
pregat que !el>Sun publlc que lautor calents de Junceda, afillgranad& 
de l escrit al:lud1t. rr:anca e. la ventat poesia, 1 d'un modernisme peda¡;ò
tambe sobre els altres punts. I g1c a l'altura del temps. L'Alcalde 

agra! l'ofrena 1 felicità cordialment 
~¡gm nomes perque aCJ puae:n var- l'amic Peramau, el .ual ea mostrà. 

lar amb la categònca anrmació de . freturós de visitar les obres portades 
posar cada cosa al seu :Ioc segau::; a cap des del 19 de Juliol. Aco:n-
rator<S:ne: !lal pa, pa. 1 a:l vi, vi». panyat de l'Alcalde 1 altres com-

Jus:r. DESVERN panys de la. Corporació Murucipal, I .1 VISità el nou Hospital 1 l'Assistència 
Social, institucions de les quals féu 

Despres dels lame¡ltaOlCS te~s o- grans elogiS. Seguidament pogué 
correguts a 1a nostra població, la fer-se carrec de les obres començn.
coHaboració 1 compenetraclO entre des del nou Escorxador, obertura 

-Av1at començaran les obres d'a- els sectors antüelxLSteS, es cada ct1a I del carrer Francesc Macià, fins a la 
da.ptació a les Escoles que llan de més evident. Les organ!tzacl0ll8 sm- carretera de Sant Salvador, 1 la del 
funcionar a l'Cdlfiei que fins t-ra dicals i politiques, cvnsc1ent de llur de Ferm! Galan, pavunentació de 
ha estat Mu.seu .Municipal, els ob- de!lre 1 responsabllltat, cada dl& es- diferents vies 1 dels 1.250 metres 
jectes 1 collecclons del qual s'han tz"enyen mes les relac1ons entre elles. d'aceres 1 mOàernlssllnes ctavegue
dipositat a la. Casa Gai, destinada. Periòdicament s'efectuen reumons res al Jarg de la carretera de MaOl
"' Museu de Reus l Comarca. per tal d'establir unes lJnies 1 wm resa a La Basella, la qual travessa 

programació que tact posslble ra- I& poblac¡O. Finalment se 11 mostrà 
-Presenta. un aspecte magniflc el , consegUlmcnt cle la venta.b!e un1l.at el Museu Escolar de nova creació, 

local d'estiu de Foment Nacionalista anti!elXISta 1 e;brer<l. una prova n'es on pogué admirar les collecclons de 
Republicà. amb els seu.s formosos jar- la coliatx>rac1ò 1 au¡x>rt que CI> pres- flsica, minerals i numismàtica. 1 la 
dins, el qual serà reobert un d'a- ta a l'orgarut.zac¡ó de Ja l)¡a.da. d 'A- magnifica maqueta del nou Grup 
qu~sts dies a Iea seves múltiples ac- jut a Eus\:adi, que es celebrara als Escolar en projecte . 
tivitats. Jardíns deJ Casal d'EsLat Cat.ala, Féu grans elogis de 1n tasca. por. 

.--------------------~ 
-El Consell Municipal, a fl d'in· 

tens.itlcnr l~W construcció de refugis, 
ha dispooat q-.:e tots el:; obrers t em
pleats abonin en aquC$ sentit cada 
setmana la. mettat d'un jOrnaL 
Els comerciants 1 1n.1ustrlals contri
buiran ~ les esmentades obres d'a
cord amb la. seva. class11l.cació. 

avw, diumenge, a te¡; 11 del ma.t1. tada a terme pt>l nostre Ajunta
La C.N.T., la U.G.T., el P.S.U.C., l'E. ment 1 remarcà l'orgull que sentia 
R. de c., la u. R. de c., etc. recolZeu d'haver nasc ... t. en un poble, on l'es
aquesta bell3. J.D!ctatlva d'ajut rus pertt constructiu català. 1 revolueio
¡¡ermans d 'Euscndi. Rl cooperaran nan. ha'Vla plasmat en n:.agnlflques 
també, el ComlSsanat de Propagan- realitats. mercès, única 1 exclusiva
da de la <kueralltat 1 la Deiegactó ment a l'ordre que no s'ha alterat 
del Govern Basc a Cataluuya A m un sol moment I a la cooperació 
més a mes d'una audlclò de sarda- d<Ocldida. 1 !ranc.'\ de iots els grups 
nes, el programa constarà. de l'ac- sindicals I polítics l del poble tot a 
tuació de la Ba11da de TxlStularts 1 l'obra constructiva de les seves aut~ 
del Grup d'Espatadantznris, etc. No rltats legitimes. 

L'OCELL DE FOC 
-----------

Avui, dlumongo, DUtl l tare!& 

SELEO'l'ES BALLS 
Orquestra 

ELS CENTAURSS 

·----. ----------------~ . --------------------~ Restaurant MoPumeutal 
SaJ.meron, l5-21. ret!ton 

AVUI, c11umen¡¡e, talc!&. a lea 6'30 

TE FAMILIAR 
IBERLLNB ORCUESXRA 

&ntra4a LDdepenaen' d el bu 

ANUNCIEU A 

LA HUMANITAT 

-Ha mort a l'Hospltal, Tema 
Ca.lxelà, del po!>:e d& 'Riudoms, que 
va tn¡:ertr una. forta dosi de subli
mat. 

cal dir que la Diada promet ésser 
u èxit indiscutible . 

C.N.T. Sindicat de la Indústria de l'Espectacle A.I.T. 

Companyia de Drames soc1a1a 
cTOURNEE» per Catalunya. amb l'obra del poeta Alvar Drrtols 

''España e 
EXIT DELIR ANT ANTIFEIX ISTA 

Demaneu dates d 'actuacto al Com1tè Econòmic del Teatre <C. N T.> 
Caap, •e. pral. • Company Serrah lma - BARCELONA 

LLAVANERES 
DE MONTALT 
~Jota necrològica 

La .!:illa urucl\ del nostre amic Jo
sep Brunet. alcalde de Llavaneres de 
Montalt, ha deixa~ d'existir. 

Per a ell 1 fr..milia tota e. méS sen
tll. condol, tot desitjant-li coratge l 
serenitat per contm.tar en l'obra que 
en bè de tots realitzeu. 

L'enterrament s efectuarà avui dlu
menge a Ics deu del mati 

pel nostre públic, debutarà en data 
pròxima, presentat pel Comiti> Eco
nòmic del Teatre C. N. T., amb l'es
trena de l'espectacle «Arte 1937». 

• • • 
Segueix emplenant el teatre Victo-

F o gona i cuines 
i escalfadors per a 

cafeteres 
a petroU 

lesftlma marca P H O E B U I 
lnexniMIOles 

tl'p.&racloub ut tou: 1-eoa d'apa. 
reus 1 reca.o vts 

CÀSA PHOEBUI 
MJJntanar 111 

FAR RE PIJUAN 
METGE ESPECIAL.ISTA 

PELL URINARIES 
DEFECTE SEXUALS 

RBL.A DE CANALETES. 11, ter 
dl 12 I 1 I dl • I I 

••• 
Josep Maria. Aguilar ha passat a 

en!P'uixir Ics files :e la c.ompany!a 
q-ue act ua. a 1 teatre Nou sota. l'en· 
cettada direcció d'Albert López, 

Her•niats 
No us deixeu explotar 

Per 50 re:~setes 
1~ darr~ra CREACIO de la 
CASA VIVES per al veritable 
3UARIMENT de te~ hèrnies. 
RamLla del Centre. 12. oral 

Demaneu opuscle 

ENCENEDORS 

CASA SUBIROS 
Hospital, 42 • Tel. 13651 

Camiseria 

Ferrer Batlles 
36, Soqueria, 38 

Grans rebaixes en caçadorea 
Suetera gèneres d'hivem 
Mitl(es FERRO de &arantia 

-~~----------~ CLINICA GALLEGO • VIES URINARIES 
Conaulta 11 a 1. , . :so a 1. F. 11 a 1 

Carrer Nou de la Rambla, 13 PELL SANG VENERI PRO~TATA 
MATRIU IMPOTENCIA DIATERMIA - Directora Dr. RIU Porta 
~4m~ .. -.a. .......... am-..a .. .a ................ . 

ett•at de Francesc fi ac i à 
Aiguafort rentable fet a la ploma pel renomcnat artista, pintor d~ 

fama mundial. Antoni Eslruch I Bros 
Per encàrrecs adreceu-vos a LLlBRERlA BALAGUE 

Palla, 13 I 15 • Te~fon 25m · BARCELONA 

?RODUCTE ESPECIAL MATARATE S 

rà,pld El matnrates NOGAT constitueix ea Droducte més còmode5o <.èD· 
I eficaç per a matar tota mena de rate.- I ratolins Es !·en arluc;¡;:¡.lS 
t.lms paque; 1 a 10 J:)eSIIe;ES la capaa de 25 paqucf:S. a .es ;) 
farmàcies 1 droguer:ea •l 'Eap:uwa Portugal I Amerlqu~. 

Producte del L a b o r a to ri S o k a ta r g 
Carrer del Tir 18 • Tel 607111 • BARCELONA 

. tt11o· NOTA: Sl .a aüreceu per e.crlt aJ no;.tra Llboraturl. Pfevla ia [nt5 
mesa !)er etr I)OGtal o en llegella de correus de llmi)Or eu )11 
to céntl.ma per despeses. us ~erl!. enviada a valta de corr 
vostra comanda. 


