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• GENERALITAT-DE CATALUNYA • Comitè Central 
de Milícies An· 

tife:xistes 

LES ATROCITATS DE QUE[PO DE llANO A StV~~l~ 1 
4fuf¡ • I 

, .. 

OIA D'AUDIENGIA DEl PRESIDENT ··LA GENERALITAT INTERVE I S'APROPIA DE GRAN NOM
BRE D'ENTITATS I SOCIETATS INDUSTRIAlS I DE COMERÇ 

r éu afusellar tots e~s guàrdie~ :~~~.s~~l~~ l~a 
seva crueltat no s'atura dava~t~· g($JaN§tJas, 
nens i dones encara que estiguintgrà:>ví;!les. 
Les lletres U. H. P. han estat . tatú.atJê.st~;al 

L'honorable prestdent seny Jr L1u1s 
companys passà el mati al seu der.
patx particular de la Re:stdencla. ::m 
despatxà amb els caps administra
tius. 

Després de la una de la tarda es 
traslladà al despatx oficial del ~d.
lau, per tal de rebre nombr()l;es ~i::>i
tes. ja que era d1a d 'audiència. 

Entre· els vtsltants del President 
figuraven elS següents: 

Riera · I Punti, acompanyant un." 
representació de l'Agrupac .. de Otl· 
talans d'Amènca; doctor Hen·=to 
vessada, dtrector de l'Institut "··: 

uetrie:., S. A. E.; ArUcles Sanltans 
Pere Romet; ~.;ompanyta General de 
Mat.enal:. per a. !nctustne::., ~. A.; 
Guone::. 1 Serra; Mas Llorens Her. 
mauos, S. A.; Soc1eaad Anomma de 
Droguena V1dal Rlbas; Industna de 
culros 1 xarols de Carles Le Boeu!; 
lndustna Resmas Plast1cas ArLUl
Clales Res1c1ats; Electnca Rubl, S. 
A.; IndUstria r. bala; J.ndústna Bo. 
xer . •• S. A.; Indústria Tèxtil Mal
vehy, S. A. 

ternal, maternal 1 primari a les •!.i
coles de Catalunya s1gw basat en la 
llengua dels mlants. 

ECONOMIA J. SER VElS PU
BLICS. - Decret en vtrtut del qual 
tots eiS serveis referents a Régim M• 
ner que tenen lloc o afecten el ter
ntori català, són Incorporats a. a
ques¡. Departament. 
Decret cteclarant compreses en la oti· 
tervenc1ó decretacta el 7 del mes cor
rent, dlverses empre::.es mmere::., tors 
els estocs de plom 1 totes les agen
cies, representactons, sucursals, m!1-
gat.zems 1 dipòsits que ei Conson·i 
dei Plom té establerts a. Catalunyrt. 

Nota del Departament de 
Festivals Benèfics 

Després del 19 de jul!ol I en 
normalitzar-se als pocs dies a 
Barcelona .11. v1da CIUtadana, 
començaren paulat!nament. a 
1unc.onar els espectacles pu
biles 1 els centres de dtversions. 
Al maLe!x tem_.,, el Comtté 
L;entral de MU.lclE:s AntllellnS· 
tes, crea un aeparr.ament tltu
lat «.r'esti vals Benellcs» degut 
al gran mcremem que premen 
des del prrmer moment els fes· 
Li val..; organit.zats a tavor de les 
Mtllc.es. Aquest depanamem Lè 
com a úmca 1 primordial mts
s!o controtar 1 autor1t.o~~ar totes 
les SUbSCfi,~.>ClOll::., •t:l..<l,IJloCS, do
natiUS 1 pectacles puoHcs Que 
es tacin a beneJIC1 cte les M1l1· 
etes 1 vtct1mes ae.l tetx1sme . 
,\lalgrat extstlr aquest cont.rol, 
són a.tguns eJ.s que reben quan
titats sense eS~>er cotlW'CJI&ae:s ru 
:eore-les despres el Com1te t:en
tral de Millctes Amue.x¡¡,oe,, ll:.l 
tet <te aonar aquesta nota a la. 
publlcitat no es pas per dubtar 
de.l bón ús que d aquest.e.s quan
wlt&Ls es taCln, però t.erunt en 
compte que el comlt.e l.entraJ 
de MlllCles Ant1te!xJates es l'u· 
mc organisme responsabl de la 
bona. .. tarxa. de tot alio que es 
reterelx1 a M111cles, ja que ès 
l'encarregat de suovenc10nar la 
mflmtat de Jespeses que tele
rents a aql..~f>~es svr~E:txen con. 
lnu xr.ent en quum.tats tabu-

, ~ 

•• • .J ..,... • 

front d'a~gunes dor:1es;,~· ~~: ~~~.) ;,:~.~ 
I : ü > I I ~) t"!l U t~ .r. 

Hem rebut una. llar¡a lletra cl'un !em del felXlSme 1 dels mllitars ldto- nombrosc.:; at.m~Uate QWl .eJs altre~ 
awc nostre que es troba actual- tes.» I Clutauans dcscuuelxen, "' -. .. ,., 
m~nt a .19; Suïssa alemanya. t:1u> I ~uan el pallasso de Sevilla anun- Els <iç.¡;~~~~¡:ut.:>, p~ J.l~· tS 

parla. en ella de dl versos assumptes c1a p~r Radlo que les seves trop;;s 1 veuen ób.l':~a~~ tl. 'd~ 1 ~ A . ~a
de caracter lhternal'lonal que no han pres, sense cap reslSt.encla., La! gual'dll t c'otfuh¡tei'i1.S'lr~gÍ'èvn~ 1i:)~s 
transcnv1m per no creure-no pro.:e- 1 o tal poo1ac1ó, vol ct.u que ta hored 1 I de .twpo¡; car •el pobl" s·na · do:qat Ja 
dent, pero s1 ens plau reproduir la hores qut: es oomoardeJada per l'a.- perfecte tom ptc ' t!E! qltl't1!1 'ni'!!ña' • cte 
narracc1ó que 11 teu un subdlt sw.s v1ac1ó 1 1'artlllena tms a de1xar Ja &alvacló ei:; 111 vwtb1¡:u't0%'Jel.8~su
que trobà. casualment en un resi.a.•l· ¡ completament desl.ru1aa. blcvats ~LifPtNUt.~¡¡ , ~.¡.es J;~l'tums
rant. La Vlla on ell nao1tava va esser ta•·Cics tavoruu1t:S ~e~ a ~e~-lo§_L 1a 

Puericultura; Francesc Soto Mas t 
:aamon !bars Montal, regidors <.!e 
l'Ajuntamem de Vnlencla; Leopvld 
Quiles Mongod, tecnic san!tan d•? 
l'Ajuntament de Valen.cia; el 1- .e: ta 
Salvador Perarnau, el qual ha ofc:n 
a s. E. una Oda a. la Revo1uc1ò; ..tt
putat senyor .to arreras 1 Durat · Ja ol
me Balaguer, tinent fiscal de G~ 
na 1 una comlSslo de ~:.enyoretes .JS
tentant Ja representac10 ael Collllte 
de Mest¡,·e.s, les quals nan mv1ta~ ~l 
senyor Qlmpanys a l'acte maugut:~l 
de la TómbOla del Mag1sten a pr~>
fit de les Mlllcies Ant1te1Xlstes; lo.~ 

. :;ep V1cent.e. director de la Preso :Jt-

. lular de Barcelona. amb el cap eP. 
serveis Francesc Garcia. 

El «Diari Oficial>> 
En la seva edicló d'ahir el «!Jlart 

Oficial de Catalunya» publica, entre 
altres, les següents dlSPOSIClons: 

GOVERNA0IO. - Ordre conce
dint l'excedència voluntana temv.>
ral del ::.eu carrec a l'Agent de ter
cera c.la&se del Cos d'lnvestigaclo 1 
Vigilància., senyor Camil Ctrujano 1 
Cas te t. 

Ordre concedmt l'excedenc!a vo
luntana. temporal del seu càrrec a 
l'agent de tercera classe del cos d ln 
vest!~ac1o 1 Vlgúancta senyor Jaum~ 
Bonet 1 Saunna. 

Ordre concedint l'excedència vo
luntana temporal _. .. ¡ seu carrec al 
conductor de vehicles mecanics Je 
la ComiSSió Oeneral d'Ordre Publ!c, 
senyor Sebastià Badia 1 Vallès. 

Ordres en vutut de les quals <>ón 
intervingudes per la General!tat dl
verses !ndústrtes 1 nomenats els cor
responents delegaLs d'acord amb •.!J 
Comitès obrers de control respecuus. 

Ordre anullant el nomenament <l" 
delegat de la. GeneralltaL a la caoa 
.l:'apctera IndusLrial, fet per Ordre 
del 4 ae1 mes corrent I des1¡nam ¡.lc:! 
a aquell carrec el senyor France:;c 
Salvat 1 Fonts. 

1 El nostre amic ens dóna el nvm pre:la, ¡nalgrat de detensar la I)VI;S. v1da unp~'lbl~, ,Al~o. .c.Uú.èlllta .. ,1'~ 
del seu mter.ocutor però no JUtgt!m 1 mons pol6, ctuLactans arl!utt.s uw,;a. venç de les lropcs rçl>t'j:s~¡¡e;;~ ~. ·w.-ta 
m prudent m necessan reproawr!o. men de luse!ls àoleuts, despre::; ae molteb vtcttmet· U.W ®ter~· c!ti Gfiel· 

I 
Llegtu, doncs, el que ens diu el mes de 24 nores de bomoarae1g Pt!l po anà que .un• de}SI! «&efibnt.~ qud 

nostre am~c: tcu11o 1 per l'a1re. h tan de conhdl.•qt,g 11 denúuc1a ~un 
El pn mer rua de i'lnsurreccló •o· SUI>Otiil.t tntent> a e Slttl!évamo-tl~or~utna 110 sena la m~a sorpresa,.. ren atW>el1ats de bell antuvt aoo nv- drt:S 1 Sòo. at\lliól}Jlto ElA .~!J~I'-lt.~ 

co. men.ça el seu reia~ en compro mes 1 en rues successtus n'arnuareo. Es wtftà't ef q':\e' .lla <U~ ~ p~m
var que mat~raL a ésser un ouro::r I a a.::;:;asswar tUlS a mes de mll l,)ei sa de que ,erl a!!l'U!lH'pó'b;& 110 . rèsta 
SUIS que navta roma.s 18 anys a An· sol aellcte d.·e~r oorers. ru una Pedra seu~ 1 no•c1ti a!~gu
daiUSla, haver-se adaptat per com. De dones tamue u 1uusellà. Que1po que eLS fútllrlt:S,' vei~\-'dofte$ t~.àri :s~ 
P•eL als costums anaatusus, nns 1 l.u~ dl! Llano EJ meu mterlocutor no 'I\- gu1t la lilat.lL'Cil wtv:"~ rt.H~ ::; ¡¡· a 1a 10rma ae par.ar 1 que no haVIa · t · , 1 · • R,:!a&-olgut saoer rua¡ res de les llunes presenc1ar 1 recorda pertec amt:ot smats, arr\JbS~I:Al:.; ld.estrt~ça.t..so.:... . . 
v . que un dla hl naVIa a.t davant del Ja sabeu, e1u deta eJ.·stli~~ Que·l'anpolt~l!JU~ espanyoles parlava en ~ . p1queL d 'execuciO a punt d·es¡,er ~tu- dalus es un hotQe.. <ll-!6 .pa~¡~@# ~m~ 

A la 
Consell 

Ordre nomenant metges inspectors 
Presidència del numerans de la Comissaria GenE:r:u 

d'Ordre Públic, els que ho eren amb 
el caràcter de supernumeraris. 

Ordre en vutut de la qual és m· 
terVlngut el Smd1cat de Metges de 
Cata.lunya tCooperauva de t;,.,,., .a 
de material sanitari, Mutual!tat 1 
Ca1xa de Prev!sio 1 011cines • generals 1 
I n'es nomenat delegat el seny•>r 
Jaume Barbarà. 

Ordre procedint a la interven..:iò 
de la Caixa de Previsió dels Corre
dors de Cotó l''llat 1 nomenant-ne l.lt'· 
legat de la. General!tat el senyor J(} 
sep Mar1a. Valent! 1 Soler . 

to a1rat en tot el referent a la su:>.e· ¡ sellada una. dona graVlda de .LI..,, ..S bla que , VJli¡:'Ut .Q~ .e.t sè t¡ 1ñ'tq• m, 
va.c1ó felxlSta 1 quan es refena al mews. A mes totes les dones dels doncs a:ru. ·toth6!1l. éxêe~tb''\? iíltlls 
Que1po de Llano lins 1 tot canv¡a~a ourers sOn oollgades a beure aquella botxlns, parla oruxtt 1 st per·ui cir
el to de I~ veu 1 emprava parau!~ metzina que mventaren els feixistes rer atUI'es algUn am1c, ei'pa.rla. 'en 
alemanyes. tanta era. la seva !ndlg- 1tallans: l'oli de nc1, de vegades rws un to. tan baJXOtt'l 'Cllt~. :lf~' Ja 
nació: _ . a a r 4 de, litre. D'altres -:tones ;os pena. : ~e. .:;¡Jtl;~ll'· ¡ .S\f>Qilqc'lll,le.t ¡Jm,:¡:a,.. 

Me n va expllcar d<: ~~. nunors, I p1wses d haver ot ert res1stencta. , breu que una de les pnme¡;ç~. orQ.res 
assa.ssmats ... Ja no sé quantes bar l'«eJerclto sa.vador» se'ls ha mar- de Quetpo de Llana -.1.que:r~u 9 • 
bar1tat.s; s! una era salvatge l'altra cat al front amo toc 1 tll\ta. les He- complerta - Vl} : . ~sset IJftl~ll¡¡,r wts. 
la superava... tres O. H. P. per tal que tota la absomtamènt tOts, 'sehsè • exq~cló, 

El president del Consell senyor Ordre disposant que els condu.:-
. casanoves estigué ahlr al seu 4 e&- tors de vehicles mecé.n!cs de la Co-

:pa.t.x del palau dei Parlament. missaria General d 'Ordre Públ!c for. 
Al migdia els periodistes foren :~ min part ctel cos d'Investigació 1 Vl

buts per un dels seus secretaris, ..tue gilància amb la denominació da
els digué que el cap del Govern 1 s- gents conductors. 
tava. molt enfeinat 1 que, per tanr, Ordre convocant diversos concur .. 
no els podia rebre, tota vegada que sos per a la. provisió de places va
no tenia nottc1es per comunicar a ta ces vacants a les Oficines d 'aqut!St 

Ordre prorrogan. fins el 30 ... 1 
corrent mes el termini que per a la 
presentació de les dades que han ·e 
servir per a. la t'ormacló del c;lns ~,. ).. 
nòmic de Catalunya. fixà el Decr-t. 
del 27 d'agost proppassat. 

AGRICULTURA I PR O V ~ 
MENTS. - Ordre procedint a l'apro. 
placló dels magatzems Exportadora 
Agrlcola, Te!sa. 1 Hereus de Vldua 
Mayner, de Reus I nomenant-ne d~ 
legat de la General!tat, el senyor 
Joan G!labert 1 Romagosa. 

loses. posa a coneixement de 
tots els ciutadans en general, 
1 de les ur¡¡llmtzaciOns 1 enti· 
tats · etectuin testtvals 1 re
captes per a les M1ltc1es 1 Vlc
tlmes del teix1sme, l'otlllgaciO 
que tenen perque la. bona mar
xa de la Hu1ta antite1xíst.a sigui 
un fet, per a la qual cosa eaJ 
centralt~r 1es quam1tats rec~> 
llldes, passant per l'esmentat 
departament de «FestivalS Be
nèfics» instaliat en el primer 
pis de l'ex-capltan!a General, 
en l'actua11tat Conselleria de 
f)efensa, de 10 a 1 1 de 4 a. 8, 
tots els dies te1ners 1 testius. 
En adoptar aquesta mesura, re
petim que no posem en aviden· 
ela la bona te dels QUI recu. 
llen quantitats per a les Mill· 
cies, però és per donar als ge
nerosos don&.nts el màximum de 
garanties 1 efectuar les recom. 
des amb un max1m 1 ünlc con
trol que adrecem el present 
prec. Per la bona marxa de la 
llUita anWelx.lsta., pel be de 
les glartosea i nobles Mlllc.lea, 
amb la disciplina 1 bona volun
tat de tots, centralltzem els es
forços isolats per aconseguir 
al.xi un ràpid 1 ampli triomf 
flnal. 

El meu mterlocutor va dir me qtte vtda recordln el gas de la nova m. els guàcdle~; d'li~ft.··~·~ t .Z,; '- •'' 1 
una de 1es dlficu.tats mes grans amo qulS!Ció. Ei sui3 d,ei- qual t parlo, . '\I!Jo~fúgir 
gue topen els revoltat..s a Andalusa-. El nostre home, Ja V\da del .• u!ll com va: poguer en· un:.vmeti' l!SI:.i"an
es el ~ole el qual és en la seva to- tou respecta<;ta pel fet d ésser dc la- ger q11e el va 1)\lrUl.i: rms.:.a ·Tlloll~cr . • 
tahtat partldan del Front Popular. ctonal!tat su1ssa, rou o.bllgat a .re- ~ No es pogUé e.llU>I>rta.r:. J"e$.,.ni¡!<l!f'fba. 
«I!:J com•.1msme. em dlgue el meu ballar en el blindatge de callllons A lnès elementa'l!'V'~' ah'!"!)~ a S'uissa. 
amic, es el cel comparat amb l'l!l· a1xò es deu que pogues presenc1ar en mà.ntrue.s dé carn~"""·'"',: • ~ 

m Jrtt < 
et -- .. - $$ 

premsa. Departament. 
El senyor Joan Casanoves rebé ïJO- Ordre convocant uns e}Càmens eu-

ques visites. tre el personal inamovible I temp:>-
rer d'aquest Departament per a e~> 

El control oficial a Ics I brir Sls places d'Auxiliar segon {8· 

t'tat . . d . tr' cants actualment. en I s I In us leS Ordre convocant un concurS·-)()Sl· 
La Generalitat, per mitjà. d'Ui1.a cló lliure per a la provisió de tres 

sèrie de disposicions que han est.st places de taquigraf-mecanògra!, am!.l 
publicades al «.Diari Oficial» d'anar, categoria d'auxiliar segon. 

Ordre-circular prorrogant ftns e.l 
30 del mes corrent el termlru que 
l 'apartat 1er. de l'ordre del 8 del 
q¡ate!x mes fixa per a efectuar la 
declaraCió de productes agrlcoles i 
ramaders. 

* NOTICIARI 

segons el resum que publiqu~l, s'h.\ CULTURA. - Decret <rect!ftcat> 
aprop1at 1 ha intervingut dlverst!S disposant que l'ensenyament prem>-

Als mestres de la Comarca de l'Alt 
Penedès (VIlafranca), - El proper 

, diumenge, dia. 27, a les deu del mati, 
tindrà lloc una reunió d'assistència 
obligatòria de tots els mestres de 
l'Alt Penedès per tal de donar-los 
normes concretes referents a l'or
ganització del nou curs escolar. La 
reunió tindrà. lloc al saló d 'actes de 
la Blbl!oteca. Popular de VUa.franca. 
La importància. dels assumptes que 

entitat$ 1 sn1dicats. !!'!!!!!!!l~~""!!!!!!ll!!!!"'l!l!!!!l!!!!!!!!l---~!!!!!!11--111!'!!!!!!!!!~-----111!'!"!!!!!! En altres dlspostc!ons la Gener~ 
litat intervé d1verse.s Industries 1 co
merços 1 nomena delegats d acord 
amb els Comítès Obrers de control 
respecuus. 

Entre les cases intervingudes fi
guren: Soc1etat J.benca de CollSt.ruc
cions Electriques; P. E. M. V1vonur, 
s. A.; LA Marugua 1 Sedas¡ J.ndus
tJus. .l$011Ura; Uovperat1 va ae !a A!>v
aa • .on de l.ndUSLrlllS AUXl.llares de 
la Textll; Aduanas y Constgnaclo
nes Llonch, ::;, A.; Miquel butlli 1 
:to~avarro; J.ndustna A. vampm.s¡ l.n· 
dust.rm lv... ... uuel uuell; J.ndust.r1a An· 
totuo Vallet; Ooloma Guell, S. A.; 
Vlqpa de J. Rovua; Io.dustna An· 
tom Lopez 1 LOpez; VIatges Mar· 
sans, S. a.; Me~.aHurglca. Francesc 
Somarra; Soc1etaL Anon1ma V llar

·<le!l ; cardona 1 Cia.; wausma. A. 
h.Jaetl¡scn; rruductes Enera; t:neml
rosa Ioénca, ::>. A.; 'l'aht:a:s .o<.tc~a:; ; 
oranaes Almacehes ,¡,.1 S1glo, S. A.; 
Im.u~u~ b .uqutmlc Espanyol, ::>. A.; 
Mmes de .t"Ota::;s.. de Surta; J.ndus
tna. Josep oacns 1 .r·o1guera; Jraon
caclo Nac10na.. de ColOrants 1 Ex
plosius, ~. A.¡ tiastrena. .to'rancesc 
Ardenu; Mauutacturas Manent, S. 
A.; Manu1ac~ura::. v uaaurruu, l:), A.; 
Socter.at Anoruma V lladom1u; Re
cam otos y Accesvnos, ::;. A.; .l.ndus
trm .i.''lil d Antotu uno!; .to·aoneii de 
Paper S. Torres IJumenecn; J.ndus
tna. Manuel \latentl Gallard; l.ndus
trta. s. A. Sampere; f'rupaganaa 
Cultural; Proouct.es Nett; LIUlS l::)lll
gado 1 Companyta ; Antoru Soteras 
~:>aoat.é; EnquadernaciOns Teixt<.to; 
Cet :1ca. Cosme Toda; F1ll de M. 
Costa i <.;omptltays; La Omon l.VLIJI.tl· 
lurg1ca, s. A.; .•:he Hottman Press
ing Mach!n Colporatton; l.ndustrla 
Josep Rius; J.nawMia La In~erna.
ctonul; 'l'raccion Mecaruca, S. A.; 
'rorta 1 Vlve.neos; J . Miró Trepat; 
Manutactura. .darcelouesa de Làm
\lJ.r;;.s Electncas; .Ulau:stna r-ere Me
'lina; OrgaruzaciOn BI.ZZard; Socte
dad Lechera. Montañesa, A. E.; J.n
dustria Francesc Sangra.; J.ndustna 
Catalònia., S. A.; IndUstria Consol 
Albareda., Vda.. de Monttu; Soc1et.A 
Nobiolo; IndustrJ.al Latina de Eiec
tricidad Apilcada; J.ndustrm Feliu 
Bejarano; Indústria Josep Mullor 
Serre.; Me.nufactura d'Arttcles Gala.
lits Joe.n Genè; Indústria Francesc 
Hombra vella; li al s o n Germa.lne; 
Parcerisas 1 Cia.; Assoc1acló d'IndUs
tries Auxiliars de la T"xtll 1 Mutu~ 

, Utat de Subsld1s als Obrers de l'As
sociació d'Industries Auxute.rs de la. 
Tèxtu; Societat Ibèrica de Cons-

• truccions Ibèriques; Indústna Fran
cesc Pons Pla; Transports La Rà
pida; Fàbrica. de Filatura Alvar Sol
devlla.; Boscos 1 Transports Climent 
Sunon; Industria Pere Masr!era Pu
a.des; Casa de Vonos, El Mallico
mlo; Forn de Sant Jaume; Filats 1 
Retorts de Cotó Botey 1 Riera; So
ciedad Ibèrica de Nitrógeno; Indús
tria Miquel Cura 1 Enric Cura; Li
cors Fill d'Esteve Estrada; Hijos de 
Gabriel J uliM; Laboratoris Josep Ro
bert Mestres; Indústria Elèctrica de 
Llesa.J.; Me.rcs 1 Motllares Antoni 
Fontanals Figueres; Films Selectos 
I Proyector; Bardlnet, s. A.; Lubri
ficants Miracle, Francesc Seis Faya; 

COMUNICATS OFICIALS 
Diversos soldats del front enemic pas
sen a les nostres forces •• A Tierz ha es

tat rebutjat l'atac dels facciosos 

1 s'han de tractar fa necessària l'as-
sistència de tots. . -

SECTOR CASP. - LE:s nostres forceó d 'avantguarda. han fet retro
cedir les avançadetes enemigues, després d'un petit combat, en el qual 
no hem tingut cap baiXa. 

S'han passat a les nostres forces diversos ooldats procedents del [ront 
enemic, els quals han demostrat la seva joia 1 desigs de poder lluitar 
contra el f01x1srue. 

A la resta del sector, sense novetat. 

SECTOR BUJARALOZ. - En aquest sector no hem tingut cap movi
ment de forces i ens hem dedicat úntcament a repassar el material 1 a 
preparar noves avançades. 

A tot el trom, sense novetat. 

SECTOR BARBASTRE-OSCA - En el dia d'avui, la posició de Tierz 
ha estat atacada per l'enemic, el qual ha estat rebutjat 1 se 11 han causat 
nombroses Oatxes. La nostra ay¡ac1ó lla bombardejat intensament les li
nies enellllgues. amb resu.ttats pos1tlus. 

La resta del tront. sense novetat. 
22 de setembre del 1936. 

Un vellet que es llança al car
rer i resulta mort 

Des d'un balcó del seu domicili 
del carrer de Mallorca, 215, s'ha llan
çat al carrer el vellet Artur Bretón 
Balata. Ha. resultat mort i.nstant&
niameo.t. 

De moment, hom desconeix els 
motius que l'hagin impulsat a pren
dre aquesta resolució. 

Disset guàrdies civils a la 
banqueta per haver pres part 

en la revolta · 

Cons~gnes .del Com•lte' e El president de l'AUalencla Terri· en- tonal, senyor Andreu, digué ahir al 
mati. als periodistes que el Tribunal 
Popular de Tarragona jutjarà de

. ,.. 

Notes de la F.N.E.C 
Als oapa de delegacions. - El C~> 

mitè Executiu de la F. N. E. C. con
voca tots els caps de delegac!o òe 
les secc1ons locals. La. reunió tin
drà. lloc avui, dlmecres, a dos quart..s 
de set de la tarda., al local de la 
F. N. E. o. del carrer Consell de CenL, 
357, pra.l. 

.Ala estudiants de Farmàola. -
Es prega als alumnes de Ja .l''acultat 
de .l.'armacul. que esLlgw.n pendenLs 
d 'examen de Its darrere$ assignatu
res de Lllcencmtura.. que passm el 
mea oreument posstble pel local de 
la F N. E. c., SecciO Farmacm laula. 
num. b, Aribau xamrrà. Plaça Un1-
versttat>, per tal d'a.ssaoentar-Jos 
d'un assumpt.e d'urgent mt.erés. 

També es convoca a tots elS estu
diants de Fa.rmac1a mat.rlculats tora 
dEs Barceloru., a una reuniO <te gran 
lnteres que tindrà. lloc al local de la 
F. N. E. c., per a demà, dijous, a dos 
quarts de dotze del mati. 

tr al de Proveïments mà, dtjous, disset guàrdies c1Vils de 
Calaceite, provmc1a de Terol, a.cu- Es nB4:esslten màquines de ooslr. -
sa~s a ·naver pres parL en 1a revvt:.a La. Federació Nacional d'Estudiants 

Es castigaran severament les denúncies m*~Í>é ha dit el senyor Andr('U ~~ur~~al'f~~~~m: ~~e:~::~ 
b I' t que, en el Tribunal especial cr~at màquines de cosir 1 vulguin coope-QUe es puguin comprovar SO re augmen per tal <i entendre en els dlvor..:!oi, tr!arts ad'h~ver~npidpea /eaalslltzacoc:nópa~ylss vq~; 

han estat presentades sis dem~.,-.¡cs . 

de preu injustificat dels aliments per petit L u .. 1 d tr'al ~~~n ~~:~~t, ;~~::~f~~ae~::e~ 
• • a niO n US I COmença coHaborar a. la. protecció de les mill-que SigUI les seves classes nocturnes cies és un deure. 

Havent-hi necessitat d'eVItar per han d'ésser controlats als magatzema A l'entitat Unió Industrial, BIUX Per això es prego a tot$ els qui 
part d 'aquest Comitè tot1ntentd'aug- del carrer de casp, 114. de Sant Pere, 16, pral., a primers vulguin fer-ho, telefonin al 11.657, 

, del proper octubre començaran les o passin per la F . N. E. C. <Plaça. ment deiS aliments en general, pre- Advertim duna manera DEFINI- classes nocturnes (primer, segon 11 Universitat xamfrè. Aribau) , tots els 
venim a tots els comerciants i indus- TIVA que aquells que no segueixin tercer curs> de teoria. de TelXlts 1 dies de s1s a nou del vespre. 

1 tnals que castigarem severament les concretament aquestes c~nstgnes en dlbUlX apl.!cat en quadricula a càr-
denüncies que puguem comprovar so- €\llò re1erent a volateria 1 ous. els I rec d'Antoru Requesens Alcazar· A les aa1tresses barcelonines. -
bre l'augment de preu injusWlcat serà reqU1Sat el genere sense CliP Tecnolog1a Tèxt.tl per Joan carr~ Ens plau fer constar l'adhesló que 
dels aliments, per petit Que sigui. me;•,.. d'mdemnitz!'-ció. ras Palet; dlbwx aplicat a.1 tetxlt han manifestat les modlstes barce-

A aquest f1 preguem al públic en PE'r altra part. ei.i magatzems de 
1 

per Frederic Farrete Franquet; me- lonines a l'obra que imclà.la F.N.E.O. 
general que deSitgi informar-nos dels CVlJilvl assenyalats aona.ran tota m~ canica pràctica per Fredenc Caroó per a Ja contecctó d'equips d'hlvern 
augments de preus, que ho fac! a les na de referències 1 aclariments. Noguero; curs preparator1 per Jo- per a les mlllcles antlteíxistes, puix 
nostres oficines, VIa Laietana, 16. sep 'l'l'allero Orén; el~ de cata- que el nombre d 'inscnpcions ha. au-

Per tal de regular en tot allò pos- la per Josep Villalon 1 classes de perat de bon tros les esperances que 
s!ble l'adqu!sicló 1 venda de tota me- ES DEClARA INNOCENT I gènere de pun.t pels professors Car· havlem posat en la crida. . 
na de polleria i ous, es posa a cone1· • •• les U. Claveguera i Josep Bosc Sané. Avui ès a les sastresses a les que 
x.:ment de tots els venedors a. la me- Per a matr1cules 1 programes. a dr d' al 

Ha ingressat al vaJ.Xell cUruguay» la. Secretaria de l'entitat tots els ens a ecem una manera espec¡ • nuca que els controls d'aquests pro- 11 1 t perquè ens cal la vostra ajuda per 
dL•ctes han quedat establerts de •a Joaquim Barto Pasqua ' acusa per dies femers de set a. nou de la a completar el quadre de coHabora.-
manera següent: Miquel Gras d'haver pres Part en vetlla. dores,. I d 'aquesta manera totes les 

VOLATERIA EN GENERAL. Tots el fet sagnant de l'Ajuntament de I que es vulguin ofertr es prects qu~:~ 
els productes de Catalunya que en· Torre de Claramunt. passm per les nostres Oficines de 111 
trin a. Bartelona hauran d'esser COlL· El Bartoli en la seva declaració Un vaixell italià que surt del F. N. E. c. <Utuversitat, xa.mtrà Ar¡-
trolats a.l magatzem del carrer Bo- ha. marutestat que es completament nostre port I baU), LOts els vespres de SIS a VUlt, 
naventura Muñoz, núms. 39 1 41. innocent del fet en qUest!ó 1 ha re-~ I a1xt ens ajudaran en l'obra que 

Els de fora de Catalunya 1 de l'es- petit allò dit davant el Tribunal Ah1r al mati, a les onze, sorti del conjuntament tots hem empres. 
tranger, en els mateixos magatzems d'Urgèncta quan es celebrà 1a causa. nostre port el vaLxell ltahà cSiCl-
que fins ara hi havia. al carrer de 1 lla» a bord del qual IU.n marxat 
Roger de Flor, mlm.s. 7 i 9. El t . J t t vuitanta-nou passatgers. ê. 

OUS. Tots els ous del pals 0 de Se manar! (( OVen U Aquest vaiXell va destinat a N • 
l'estranger que entrin a. Barcelona Comunista» pols. 

Per al professorat que pres· 
tava els seus serveis a la 

particulars. - El secretan ael Con
seU de l'Escola Nova Unificada ta 
avment a tot.es les Acadenues 1 Es
coles particulars, sigut la que SlgUJ 
la classe d'ensenyament a que aqu~:s
tes es ded1qum, que httveuc· aprovat 
el Consell l'acord que tot l'ensenya
ment depenguí del Consell eiei c. E. 
N. U., a tots els anunms, . cartells, 
lmpressos, etc., que publiquin hau
ran de possar en lloc ben visible: 

f... .._. " .. .. ~ . ..... c.. ..... ., .~ •. 

«SoT~ ~g~:~~g:o~sco- AVUI, H~~~~· ··tSj~T~MJ!l~-
?lERTA LA SENTEICtA GtlfiTRA Les entitats que no ho !acin se

ran considerades com a desafectes 
al règim 1 incorreran en les san
clons pertinents. 

••• 
- ~· .... , p 

Encara manquen a rebre les actes 
de constitució de les delegacions se
güents: 

Aran-VIella., Pallars Subirà.·Sort 1 
Pallars Jussà-Tremp. 

Preguem a aquestes Delegacions 
que les trametin tot seguit. 

••• 

EtS· MlLJTARS .FACCIHW 
¡ t,,_. ~·-..·~..;_,,~. r ,. .• :.-to ' · .,; :.V. ~ 
~ ....,... o...-a~W:N oo~ rn , es ~~a 
¡U¡ir. a ~a t~!d.a.t a·~~~.:li.Cl!rlf~~tlllll'•» 
pe~ .. ~.1 a e .con;~~,_!! i:_~'i~P!La 
J oan Ru.1z~ fiet~~l~A,ez.:..lo: ~ls .. ,e:,;1ti
nents .:Alloru;. ~ Olht:àd, ... -B~me 
.13orras,. ~ i-t'~~~j~ti'~'..l/1:1-· 
He,là 1a s~t,en~i~~ <tVH~~.t .'l~~·))Jg· 
na~en tots e}pi!...JP. ~u~U9u .. 1\ 1<1( ~r
rera. i>ena, Qlctaliia }161 ':t.tai:>Lma.l. .t1o
pular én Ja sessió del dillu~tl...t! 

.HAA, esta:~! !à~Wd!-S tiildte~.~~ tal 
Per al manteniment de la lnstltu- que es oamplei:x:t .m.:ientbocra a ~s 

cló «üasa del Ne11» -s'adlnetran els sts dei mati· d'lWUt 'al 1:ahi.r c:nr"la 
ctonat1us que generosam~~ ens ta- Bóta. • -r ,,tu t:anc. . ~· u ;;· 
oln entitats 1 partl.culars._ ~ nostre ~· .• · zq, t••:!);''' ~. ;~ 
estatge, Claris 90, telèfon 7Q.l05, ., . : Inauguració.: de 'locaL~ • • • I t · Posent a • etln!lxeM:~u\1 Ae !fòtS ·~ls 

nuür.allts "dSI· R J O t1Uf•t\ltl'11 tte;;m 
Aquest Comitè es complau a mani- J .l c • .L de• Barcetona, "1\HY'avw., dt

festar que el 1r. d'octubre s'maugu- mecres, dla 23, a les deu 'àê" la fut 
rara.n les classes per a. l 'ensenya- tindre. lloc !a Hl~Neié-®1 loeal 
ment prlman 1 el 1ó del mateiX mes <1e - ta - biU'tlada -dêr --.olstnête V.e, 
les d 'ensenyament secundar1. ~Mendltl~b<'!f:J9. Pfllllf(t~-.{let ~~~al 

També posa. a coneiXement de tots parlaran per., a ~~èll}· o.ri n-
que fins el 1r. d'octubre s'ha pror- tar la t¡,jêata r~!rbt!\ r a'} es-
regat l'admissió de matricules gra- ta. Seccl(! ~l .Po# O. .. Q • ..M....Capdcp
tuites, les quals seran augmentades la en •nom •dei-Partir·t ·~Ja èn. 
en un 50 per 100. nQm de la Joventut.CQ{llun1Sta:· 

itu•ll i. tlt J 1l,lt~1H 

CONCURS DE CARTEllS D'HOMEffATGf.llE~'liUGlES 
tr::•:a~ 

.---------------... Demà. dijous, dla 24, sortirà. el se- DONATIUS REBUTS A L'OFI- zona insurrecte I ...,. .a -...ro on o,.. p .a R K gon numero de «Joventut Comums· ' S'avisa a tot. el professorat. unlver-
'-..1 ~ l ~ l.T I • ~ 

0
ta.» Uè.·rgMa.n>. centra.! de la. J. C. I. tP. CINA DELS SERVEIS GEN· sí tari 1 al d'altres centres docents 

SOL D supenors i secundariS que depenen 
E IJAIX CONTROL OBRER Publlcarà una extensa informació TRALS DE GOVERNACIO j de l'Estat i prestaven els seus :;er-

sobre l'accló dels joves als fronts veís a la zona acLualmcnt ocupada 
d'Arago, una !ntereuaut lletra d'un Els donatius per a la sub.!'crtpc10 pels ~ru.urrectes fetxlstes. els quals, 

... 
Avui, a dos quarts de cinc de la torcia 

Grans curses de llebrers 
marmer explicant com tou a1xatacta oberta per a les v1ct1mes lle•als de, accldentalmen~ es trotltn a Catalu
la sUblevac1o dels oUclal!; feixiStes, movunent revoluc10nart, rt.Out.:s a nya, per tal que es presentm, amb 
a.rtiC:es ooore esports, estudiants 1 l'Oflcma. dels Serve1s centrii.IS cte la major urgenc1a., a la Secretaria del ¡ 
cooperat.1Vl.Sme. GovernaCló, passa Ja d'l nuhó de Dlstrtcte Oruvers1tan de Barce.tonal 

Conté també una extensa seccto pes:;t:tes Exactament, a.scendelX en ' ted111ci de la Uruvers!tat de Cata.. •-••••'l'ram••ne.••:•L1nl-•ea•-''.u-•::-A•u•toO-ID.tll-b•ua-:•Lle-tra--•----.. • esperantista 1 una altra dedlcada aJa data. 2i del corrent, a 1.035'171'90 llunya>, tots els dies femel'$, d'onze 
¡ infants obrera. pe&Setee. a dotze del mati. 

Amb assistènola de l'alcalde senyor Pere Rico s'ha lnaugüraf sota ets· 
porxos de la Plaça Major de Mad rld, aquost originat· i enooratjtttar~ 

GOnoura de cartella 'f/1 


