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l ld hUtndnitat DIMARTS, 29 DE SETEMBRE DEL 193e 

M I L I :e I E S Han pres possessió de llurs Depar .. 
L'AMBAIXADOR D'ESPANYA A LA U. R. S. S. CONFERENCIA AMB EL PRESIDENT COM
PANYS •• LA REPUBLICA DOMINICANA AL COSTAT DEL GOVERN LEGITIMAMENT 

:~~L;~:t.u.~~::T·- laments tols e.s membres del Consell 
El Oomlte de les Mlllcles antifei

xistes Pmmenques, espera. de totes 
les entitats excursioruste:; 1 parttcu- de a Generalitat I CONSTITUir . lars. en general, que es serviran te: 

· per a muntanya, a l'obJeCte de de-El dlumengt a la~ ta,rda, estigué 
al palati l d'& la Generahtat, 0!1' ~ele
brà una extensa conversa amb l'Ho. 
norable PreSident senyor Lluís Com
panys, l'ambaixador d'Espanya a la. 
U. R. S , S., senyor MarcelU Pascua 
el qual, de pas cap a Rüss1a, ha' CS.: 
tat a la nostra ciutat. 

El senyor Pascua, que hav1a arr i
bat en tren, procedent de Madrid, 
dedicà. bona part de la tarda a la 
visita al senyor Companys. 

Recaptació 
buc ions l

lllurament del mat.enal que tu1gWt1 

d t · Decret disposant que sigui J')8gada mostrar llur solidaritat amb l'obra e con fi· una mesada als func10narls que s'es- antdel:osta 1 la germanor que ~IS Ventm 
Per Decret. del 23 del corrent es 

com•edctx una moratòr1a fins lli dia. 
10 d'octubre propc1 per a satister, 
scru>o recàrrecs d'Rprcmi, les contri
buciOns 1 1mpMits de J'Est11t dels 
tres primers trnne:;trcs de l'any en 
curs. En ler pübl!ca la conces~;¡o 
d'aquest beneftcl als contribueuts, 
hom espera de tots ells en general 
que es donin compte que amb les 
seves aportacions tonLnbtwixen pri
mordialment a la defensa del règim 
contra el feixisme. 

menten de la Com1ssana úeaeral lliga als muntanyencs enrolats en • 
d'Ordre Publlc de Catalunya. aquestes milícies. · 

FlNANCES.-Decret-lleJ wn¡:.!iant Norma. de llliurament: Cada en-
en 15 UtlO.OtN 'de· PesSetes el crèdit ex: tltat recabarà C: ls Seus SOC;s dlmre qUe ~ 11 
tl'ilore!.nan atorgat per Decret-l.eJ el terme de tres dlt!:> el llluram.-nt 
del 28 d'agost d'enguany per a aten- del material que tilll:ues:;ln. el CJihll, 
dre de:;peses dl:' f:t.~na .' c,J ncn:ss1- jumameut amb el de J'cnutat. sc ra 
tat¡, de caràcter: economu; que les recollit per aque:;t eom,.' a. comp
actuals cm~umstancies m1po::;en. tar del proper dijous. dia. 1 d'oçLu-

a recoUir i a 'egalitzar tota la tasca 
pob e • eat~tza ai carrer .•. , han dit 

e.s nous Conse .. ers 
Visites a Presidència 

L'Hot1ótalile' Prcsidén't de la Gene
ralitat passà el maU d'ahir treba
llant al . seu despatx partiCUlar de 
la Rc¡;idència. 

, Decret dictant normes ~~:adves ll bre. Durant el diumenge 1 el matl u:.- cat al scn)vr Espanya, del qu!U va 1 or,:-:uut.,;acJ~, competència 1 funcl()- Els particulars que no foosin SOCIS lur prenguèren po:;se::;sio de liLirs dir que en tot moment miraria dP 
~!~:~~1~e d~ 0J~i~~~. Reguladora del de cap entitat, fara~ lllur •. me.nt ~11.: D!;'partaml:!n~:; el~:> cu,,¡,cuer:; ae Ja seguu ¡·exemple. 

Decret atorgont un crèdit de vult rectament a la Casell1a de les. M utlWülllo.:l.~ 1;ue ~vnlh.al part. del nou t:l conseüei de l:)eguretat J..oter1or 
1 d t . l'üJl' c1es Plrenenques carrer Balme:;, ;WO, ..... ,~Jl Al··••'-•·'····~ •• ~ .. ~.. ...... d cnt que coinpreJlla 1a !lli 10ns e pesse es a n ollv!loH\111 O t t d,'Intendéncla on elS ~- va f>C¡;tar l 

de Bvc ··~!la per al paRament de epar amen · , n· •i.U.l t:l ¡;a:;::..tt dissabte. grt:u n:spoul:iUbllllat c¡ue tes cucwns-Despeses de guerra factt•res p~esentaaes al Comtte de I serà lliUrat. un rebut. lgualnl~ " Departament de Ser,ure- tQUCle::. llei.VlCU roCitJJat el carrel; del Pl·oveïments serà segellaCla. la relac16 14e mate11a1 lj 
El <eD1an vi •CIOIJ> pub .. ·n les se- Dec reL d .. :3posant qÚe amb carn.,· lllurat per les. entitats excursloru¡,.. qut~l acabava de ~.sessionar-se. però 

glients dtspoMc10ns: al cr~it e:<trnoràmari de 5.ooo.ooo tes. ta( lntenor qut: pusuna tot tJ! seu estorç 1 tot el 

terès. En transformar-se això en 
ConseiJe¡·la, segu1re actuant amb 19. 
major volwltat. l:>egurament, dmtre 
d'uns dies traslladaré la Consellena. 
a un altre local 1 all1 tindre. un 
plaer en rebre-us. 

Després de p.esentar als repOr
ters el D1rector General, senyor 
Francesc AuseJO, el conseller s·a.co. 
miadà. dels periodistes. 

Entre alUt.'S • IX'l'sones, el senyor 
Companys fou Y'isitat pel coronel 
Garcia, de la Gunrdta Nacional Re
publlcan:l, 1 per l'ex-conseller senror 
Jover Sarroca. 

El secretar1 ète la Presidència, se
nyor P1quet, d1gué, a migdia, als in· 
formadors, que no hi havia noves 
d'interè:; lnformatm. 

DECRET- LLEI 
Per tal d'at.cndre Ics despeses de 

gue1,:.t 1 .tt~.,lclon:; de campanya 1 les 
nece¡;sltats de caràcter econ0m1c lm
posades per les Clrcumstàncte:;, cal 
ampl!ar en 11>.000.000 el créd1t ex
traordman concedit per Decret-Hei 
del 28 d'agost darrer 1 ampaant en 
5 1 10 milions, respectivame-nt, per 
les diSposicions del mateix caril.cter 
de dates 8 i 16 del mes que som. 

de pessetes concedit per Dc:cr· '·llei . , . . Dt...... ., ~- .. t al Puto.~u Jt: :;cu patnottsme !)er a ter-se digne 
del 8 del mes corrent Siguin trans- EL co:\llTE ANTUUXI:S- GOVClll<U .. lV hi cl;IIü Huc l'aCct: uc d'dl, JUnt amo la coHaboracló de Departament de Justícia 
fendes 50.000 pessetè~> al Consell ~A OE BAl'IY,ERES · pre;;a Ot: P0Sscss•O ad nuu cou~eu.:r tot::; ... a qual cosa demanava. Al despatx del conseller de Jus-
d'Auto-Transport. El Oolllite Ann':IXISta de Banye- Uv ~-o'"·••o4v ¿•hCllV,, I)ClllUl n.I•Cllll ticia, el senyor Quero Molares donà, 

oE,-\l!;o t-u.u ... lQUES.-Ordre n~r res del t'enectes 110 es qt. pas en- fi,l!luaaer. Departament de Treball ahtr, al migd1a, possess16 del Depar-

El senyor Jerradelles a 
la tomba de Macià 

menant enginyer cap d'Obres Pubil· ren dels pobles d'aquella comar\:a .:.1 :.cu,ur Artenu Aiguader va arn· tament al nou conseller, senyor An-
ques · de la Demarcació de 01ronu. en la seva tasca. de pro.eu· el:; '10::.· u•a awm.l' ... l1.Y«t ut:• :;cu ~~m:a 1 e:-. i Ollres Públiques dreu Nin. 
el senyor Joan Maria Sans i Bosch tres homes del tront dels product..:~ ,,,calue ut: t..tllt:t:lulU:L 1 ~:>ut.~>-:>t:clt:l<Ul d 

1 
AssiStiren a. l'acte les autoritats 

Ordre n,omenant engmyer cap d'O- de la terra 1 els quenures dc tote.:o 1. ·t: ::suw• al, ::oeLl•u• J1:1.umc tU"uuucl, A le:. dot.:e d'ahir, al mig ia, e judiCials i alts funcionaris del De-
El conseller primer de la Genera

liht, senyor Josep Tarradellas, 
acompa.¡yac del de CUltura, senyor 
Ventura Oassol, VlSltà., ahu·, a la 
tarda, la tomba de Francesc Macià, 
primer President de Ja Generali~at 
restaurada, on diposita un ramell de 
flors. 

Per tant, a proposta del conseller 
d'Ec<'num1a 1 ::>rrvcls Públics, interl 
de Finances I d'acord amb el Con
sell, 

b Pub! d 1 0 d - - • ' .. senyor M1quel Valdés, del P. S. U. L~:fcta cll1~~~~·ore El~nt~fJ!c~o S;: . classes. ucl¡, rup llat:; ::.cH.>or.:o uuillan, k't!ú~ c., prengue pus:,essló de la Conse- pa~r:!:;~r-se l'acte el senyor Nin 
naitO • 1 Ens consta. que ,la. s~tmana. prop 1' t:Ht:r, ~:>u.te1 1 r'UL 1 ::.Ult:l 1 rl1 u I llcna de Treball. Li donà possessió va mam t'estar all:; periodistes que en 

DECI~~'TO: 

Ordre nomenant engmyer cap passada. ~xpeal 1 esm~.:nt,at ~llhle la uu ouu uuJuuJ~.: u .. u ..... ::. , "'cHwJ1t~ del Ucpartament el conseller climis- prendre possessió de la Conselleria 
d'Obres Pubhques d~ la Dcmarcacio p~r fenoo.:arnl a Casp, el P,10du~w uc:;~ac.:ttLb d t:.::.querr1:1 ttdlJUbllc;Hut. sionan. senyor Prunes. Assistiren a havia. dit als probables coBabora.
de T¡,n'agOJla, el senyor !o'èllx Fer- duna. reoapta entre els vem~ da- I L'e:; pera v~n ci :.e .. rt:L.irt ucl 'ull~e- l'acte els mncJonans, caps dc perso. dors que venia a recollir i legalitzar 
rer i Griera.. quell terme murucipal, que mclou 1 . , . . . u . 11 na! 1 el director general de Treball, 

1 
bl ¡·•~A , __ . les barnudes 4 e .,~ .. (Jres 1 ·.es Mil· lt:l ¡¿uc "~l:>Suva. &n,¡.ur •dU~ o, e, ~enyor Joan Tauler. tota la tasca que e po e rea¡,_ al 

El poble hispano-ameri· 
cà al costat del Govern 
legítim de la República 

Article pnmer. Es ampliat en 15 
milions de pessetes el crèdit extraor
dinan concedit per Decret-He¡ del 211 
d'agost darrer. destinat a atendre 
les despeses de iUerra 1 atencions de 
campanya 1 també les· necessitats de 
caràcter econòmic que les actuals 
circumstàncies 1mposen. 

fR.<!.BALL. - Oldre nomena?t. u~l sies, i aconseguiren a questa. vegad:\ dlrecL01 general d Aumuu:;tl.tt:lo w Pntnes presenta el personal al nou carrer. Tot aquell que vulgui a-ctuar 
Inspector I dos Inspectors nuxllu.us superar les trameses que anlb el •i "111, ~eu}ul t'erc LlUIJt:L, el vuuu::,;,an conseller. el qual soHicità de tots d'acord amb el moment revoluciona
de Treball, de Barcelona, amb ca- I de proveir els hosp l!ll.S de la cap¡- venera! <I'Urare l:'uou~.:. culuanaa~ una coHaboració intensa.. li -digué- podrà collaborar a la 
ràcter mterl. tal efectua en oport.unes ocasions. 1 uvlllt:Z uarcta, el general Cit 1a Ut I Desprès Miquel Valdés rebé els meva obra, els altres, caldrà que es 

ECONOMIA I s.~~ VE I S· PU.- El total del ~ramés al Iront son: v¡:;10, ~cn}or b.raug ... rcn, , tli\.Unt:.·~at I infotmadors. als quals donà compte divorclln de ml. 
BLIGS._- OrdrPs !J.<:Ceomt .a !a m- 27 ca. de raJms: 28 CBI' de po- de l'anttga Ucle¡;ac!O ae ll:.i:>tlit. ::,e- de l'acte i manifestà que desitja El conseller de Servei'S tervenc16 de diVerses mdustr1e~ 1 no- mes, tomàquets, mongetes. etc.; . . . . . . ' que el Departament adquireixi el 
~enant els correspo~cnts r:te.e¡;ats caixes d'ous; 30 dotzenes d• melons nyut ::.aucuu, ell> alt~ 1.un~ll1Ja,¡::, CJt:, • seu ritme normal d'acord amb els Pu'bii.CS Ahir visità el conseller primer del 

Consell de la Generalitat, senyor 
Tarradellas. el cònsol de la Repúbli
ca Dominicana, el qual féu la se
güent manifestació: 

Article segon .. Oportunament es 
donarà compte al Parlament de Ca
talunya de la present disposició. 

d acord amb els Conutès Obrers de ¡ síndries; 3 sacs d'ametlles i a ve- Uupanament 1 Cie la (.;onll:~ .. ~~~~ líc·¡ a\·enÇOl> socmls del moment. 
Contr'>l respectiUS. llanes; 13 sacs de patates; 8 sac!' ntlral d'urare PuiJ'l.:, êl.s .. ap.~ de ws • • • A primera hora d'ahir, a la tarda., 

Ordres deixau ... ~:·~1' ..:fe~te. el!' d'alls ~ cebes;_ 1 caixa de, Mostun1: wr~cs de ::>eguretat 1 Guarum Na-¡ A la Conselleria d"Obres Públiques, estigué al despatx del conseller pri
nom~na~ents <:~e D~1e~ats en d1ver- 2 booms de Vl, 30 litres d oil,. 3 cru- cwnal H.epui.>Uciillll; e.1 e11putat a el conseller dimissionari senyor Pere mer del Consell de la Generalitat, 
s~s mdustrles 1 dc.stgnant els subs- xes. de verdura; 65 caps d aViram Corts, senyor Bn!llllo; nombrows Mestres, donà possessió al nou ti- senyor Tarradellas, el conseller de 

Barcelona, 21 de setembre del 1936. 

«Este Consulado General de la Re
pública Dominicana en Barcelona 
estima como un deber ineludible en 
estos momentos hacer público que 
el enviado e.;;pecial y mimstro pleni
potenciario de su Oobíerno en Ma
drtd continua en la capital de la 
Repubhca rspaüola, al !rente de sus 
indeclinables obligaciones cerca del 
Gobierno espa!iol. Asi tambien este 
consulado general y todos los de su 
jurisdicción pros1guen ::;u labor para. 
la. que estàn acreditades dentro de 
las relaciones de cordialidad públi
camente cxpresadas por su Estado 
representada. 

DECRET t1tuts. corulls, etc. I a!UlCs func10nar1s, etc. tular Miquel Valdés. Serveis Públics, senyor Joan Com<>-
Vista la soHicitud de crèclit for- Ordre en virtut de la qual és fi- , , f>oc' dcspres va arr.oar el conseller Pe~e Mestres féu un breu parla- rera, el qual prengué possessió del 

muJada per l'Ajuntament de Bar-. xada Ja s1tuació dels funcionaris ad-I LA SEGONA CENTURl~ 1 T ·r· 11 . ment, en el transcurs del qual posà càrrec, per tal de crear unmediata-
celona. en data 21 del mes corrent: I ministratms del Laboratori General . DEL GRUP «NOI DEL deleg~t, senyor el .. de es, ei_, q~al de relleu els mèrits del nou conse- 1 ~ent el Departament, que quedarà 

Ati;s 9ue el Com1tè de Provc·1ments ! d'Assaigs i Concliclonament 1 SUCREu eia 1 encarre~at de donar ~~~o ller. Aquest agral, també breument, msta~{at a. 1 edlfic¡ d~ la. Generalltat, 
de .1 AJuntament de. Barcelona ha I Ordre acceptant la renúncia que Ahir al mati sortí vers Siétam<, al senyor Art.enu Aiguader. les paraules de Pere Mestres, I re- on fms ~ra ,m hav1a. JJ?StaHada ,la 
realitzat des dels prm1er~ .moments del càrrec de delegat de la Genera- (se~tor Osca) la segona centtir!a del Reuruts ai de~¡:¡atx ouc1al del con- marcà que era per a ell una tasca Consellena d Obref P~bl!ques, a lA· 
de la llu!~-. contra. el felxlSme una litat a la. S. A. Cros, de Lleida, ha Partit Sindicalista, Columna del Ca.- Seller. el senyor Terradelles va ter difícil Ja de substituir-lo en el De- vinguda del 14 d a~nl. ba 
tasca . tnentfsslma. I que dou!!da la presentat el senyor Eduard Mlas pltà Medrano us de la paraUla per a manuestar partament El senyor Commera, en acn d r 
~~v~ ~~~~ffós é~of~~uz;~ ~~ict1~ A G RI e U L TUR A I PRO~EI- Des del loc~ social. Portaferrlssa, j ta !>eva satisfacciÓ en donar posses- t pe~an:: tan1bé,lsla co~laboració de ~~~~tr;~\~~à a:;~ ~ri~~m·f:s ;a~fert 
endarrents que cal satisfer !nexcu- MENTS. Ordre <~ectifica,d~_) 22, es dirigi la centúria a l'Estació s16 al senyor Artenu Aiguaaer Cie 1a o s e s unc10nar · per' tot allò que els calgui per a 
sablement sí hom no vol produir proc~ipt a ~a mtervencló de 1 Aa· del Nord, on fou acomiadada pels ta.- ContiellerJa. Ja Informació. Afegi que immediata-
una gran pertorbació en la vida eco- SOCl!I.CIO RegiOnal de Ramaders de miliars, el Oo!~lltè del Partit 1 una SegUidament teu un cal!a elogl del El conseller de Proveï- ment començarà els treballs per & 
nòmJCa de la ciutat· Catalunya I nomenant-ne delegat el gernació entustasta que els aclamà. conseller que fins avui ocupava el mentS l'organització del Departament que . I • 11 d'E senyor Josep M.a Lladó 1 Marsal. A 1 f t d 1 , ta . arxa molt aviat. Le interc~;a esta constancia para 

sahr al paso de posíbles falacias la.n
zadas por los que desconocen el 
afecto sincero del pueblo hispan<>
americano y particul~rmente del do
minicar.o c.::c1a el Gobierno consti
tuido.» 

!' proposta de . c~mse. er con?- Ordre-circular creant a l'Estat Ma. na ven ~. ron e a co"umnll: en carrec, senyor Espanya., lm.POSSlblll- Al local del Comitè de Proveïments creu es ra. en m 
nua 1 ~rv~lS Pul>l!cs, mtet1 de FI- jor del Quarter General de cada ~e~resen~t~lo del Comitè ExecutiU 1 tat d'aSSlStJI a l'acte per trobar-se de la Via Laietana, el conseller pri- 11 d S •t t 
nances, 

1 
d acord amb el Consell, f Sector del Frout una oficina d'es- e Pa~¡ els camarades Vicenç Lli- fora de darc clona en complun' ,. mer. senyor Tarradellas. I. el que El cons e er e am a DECRETO: cU · la' fin lltat . nares 1 Francesc Badensa. • · • 

Article únic. Es concedit a l'A- ta süca, amb a que s es-, d'una un portant m~&ló. fins ara ba via regentat la Conselle- A dos quarts d'una de la tarda 
junc.ament de Barcelona un crèdit menta. . L'ODA A LA REVOLUCIO Va. assegurar al nou conseller que ria de Proveïments, senyor Calvet, d"a.hir, el nou conseller de SaDita-, 
de vuit milions de pessetes, per all , Ordre disposant que les Oficines , . podia comptar amb 1 adhe;¡o 1 amb donaren possessio al nou conseller, senyor Antom Garc1a Birlàn, de I& 
pagament de tact.ure:; pre¡,e.1, ... d,¡s 1 d estadlst1ca que funcionen al Fr~m Ja es ven I Oda a. la. Revoluc1ó, del J lleialtat. del.s que "&~en... ò'esser senyor Joan J. Domènec, de la C. c. N. T .. prengué possessió del De-al C<lmitè de Proverment~-en les ll1ur1n els certill~ats de permanen- poeta del poble Salvador Pecarnau. .~ 1 • d · "' ..- ,. ~~ N. T. partament del Passei¡ de Fermi Oa.-EI mb e del Consell dl · tl . ' d d c1a a tots els m1l!C1ans que no fo. al preu d'Ull4> pesseta. a. profit. de u a?u1 en en avant ClS s s abo. Entre els senyors Tarradellas, CaJ. làn. . S me r S con ·clOns dque t;ti11 

de: Pela es, e · ren alliStats al moment de llur mar- 1 les Milicies Antifei.Xistés de Catal u- radors, 1 va, acabar ot erm t-U una. vet 1 Doménech, es canViliren parau- El conseller cessant, senyor Marti prengueren possessió ~~ci'lfa~~ arn a 
1 

a orporacw xa al camp d'operacions. : nya. Compreu-Jal abraçada, i féu vots per al maJor les de mutut afecte, a. presència del Rouret. féu, davant dels funcionaris, 
de llurs Departaments Barcelona, 21 de setembre del 1936. . <?rdre diSposant que tots els ml- Per enc.àrrecs a l'engròs dirigiu-vos èxlt de la seva gest16 governamental personal i caps del Departament. un elogi del nou conseller, el qual 

LLUIS COMPANYS licl!l.ns que tornm del Front ferits o al OoDUtè Central de Mil!cies Anti- per al bé de Catalunya. 1 de la Re- Acabat l'acte, el senyor Domènech agral, en breus paraules, la genti-
Durant el diumenge 1 el dia d'ahir , . malalts, han de sofrir un examen feixistes. de Oatlll:unya., departament publica.. rebe els informadors, als quals dl- lesa t demanà de tots una franca. ¡>rengueren possessió de llurs depar- El . cons.eller d Econ?mia i Servets 1 facultatiu a càrrec del Consell de de Festivals Benefics. Segwdament va parlar el senyor gue: coHaboració. 

taments e!s membres del nou con- Publ!cs, mtcri dc Fmances, .Josep 

1 

Sa.rutat de Guerra, ben entès que el Artemi A;"uader Visiblement emo. - Poques paraules puc dir-vos. He Després els assistents a. l'acte 
. li d ¡ o litat Tarradellas. que no es presenti deixara d'ésser MATERIAL ESCOLAR PER .., · estat treballant aci des que va im- acompanyaren el senyor Garcia Bir-
:se e a ener~ · ¡ milicià i no cobrarà :¡ubsidl. ALS POBLETS D ' ARAGO cionat va recollir els elogis que el ciar-se el moviment revolucionari, I làn a visitar la. casa i els departa-

El consel_ler pruner. senyor Tan:a- El «Diari Oficial» ASSISTENCIA SOCIAL. - Ordre RECONQUISTATS senyor conseller delegat llavia ctecti- hi he posat, com tots, el màxim in- ments de la Lluita Antwenèria. d~Jlas. au. tebre. a migdia, els peno. . establint, intetinament, la plantilla. 
d1stes, els dQna .ccl'!lpte. .de l;eS ges.¡ •En les "edicions d'abtr 1 de cliu- admtrustrativa d'aquest Departa~ 
tions fetçs 1 .els feu U11es mteres- menge, el «Diari Otlclal de ca.talu- ment. 
sants der:J;rac!O~s qu~ reprodl;llm en nya», publicà, entre altres, les se- Ordre creant el Registre d 'Entra-
lloc prefc.ent d aquesta edlCJo. guents diSposicions: da d 'aquest Departament, amb mo-

. • JUSTICJ.A. - Ordre publ1cant les tiu d'haver estat traslladades les Les emiSSIOns d.e la pl'antllles establertes pel Decret del seves oficines al carrer del Consell 
Cons ller.la d'Agr'lcUI 15 del mes corrent per als func1o. de Gent, num. 365, de la ciutat de e • naris de l'Admuustraclo de Justícia. Barcelona. 
tura I Ordre publicant les p1am1Iles esta- CULTURA.-Ordre declarant ces-

. blert.es pel Decret del 10 del mes sant en el càrrec de professor de 
El sumari de l'emissió núm. 7, que corrent per als Iunc10nans dels Re- l'Escola del Treball de Barcelona 

es radiarà avui, ·dimarts, a l'hora gístres de Ja Propietat. el senyor Emili Sànchez 1 Alva.ro. ' 
de costum, és el següent: GOVERNACIO. - Decret creant Ordre rellevant de llurs càrrecs el 

1. Parlament de ~¡non MilS, d.e e~ càrrec d'lnspect~r .gene.ral del Cos director i el secretari de l'Escola 
la Secció de Propaganda de la Unió d Investigació i V1gilàncm 1 desig- d'Enginyers Industrials de Barcelo. 
de Rabassaires. nant per a exercir-Jo l'inspector Can- na i designant les persones que els 

2. Consells dels Serveis Tècnics dl Fernàndez l Garcia. substitUiran interinament.» 
d 'Agricultura. 

3. Darreres disposicions de la d 
Consellem d'Agrtricéulturad. I e lò ( onsignes. el Slha fet ¡ustícia 

E,ls mes s e a o · ¡ .. . -
ma .Escolar «francesc P. S. U. C. Complim(mt d'una sentència· 
MaCià>> Quatre ex-tinents executats 

tr~s cf~aa~u;~~i~~~en; g;~~e~;:; Compliu tots amb el vostre 
de la Colònia Escolar «Francesc Ma- deure, nO eSCatimeU la VOStra 
cià», que el Departament de Cultura. aportació per alleugerl'r al inaugurarà epguany, a Tarragona, 

~~e Jf~i~~~~Wa;i~~~r:oJ/i! g~: front els efectes terribles del 
nerautat. on els seran sausrets e1s fred i de la pluja • Consignes 
seus bavers. I del P. S. U. C. 

Secció maternal d'ense- I L'uuic enemic de car3.cter inven· 
nyament per a pàrvuls cible que fins ara s'ha presentat da.-

1 

vant dels nostres ¡;erma.ns millcu~ns 
La ComiSSaria de l'Escola Blan- és el fred i Ja pluja. 

quema lnl\titució incorporad!l- a. lli. No e&Cahnus les teves aportacions 
Generalitat de Catalunya, ha orga-1 per tal de fer desapareixer aquests 
nitzat, sota el control del Corlsell de terribles combatents. ¡Lliura els teus 
l'Escola Nova U,nificada, una Secció impermea.bles! ¡Fes que la teva com. 
Maternal pe¡: a nens i nenes de tres pa.ny.a contecclonl suetera i tota me
a clno- anyt;. Aquesta Seoció ser:\ na de peees de llana! 
enterament ¡ra.tWta per a tots els Des !le la reraguarda. tens una o
nens 1 nenes dè l'edll,t esmentada portunitat per a acomplir dignament 
que habitin en l'àrea compresa en• amb la precisa eoHabor~iú amb el 
tre els ÇArre~ Amigó, Travessera., front. 
Salmeron, Septimània, Sarago.ssa i Només has de pensar que allí hi 
seguint la lima de tramvia fins a la fa. fred I plou. 
Plaça Frederic Soler i els carretS Obra, doncs, en conseqüència! 
Sant Màrius, del Camp i de Pedral- Una únlca 'baixa OCllSJonada pel 
bes. L'admiSSió es farà per- ordre ri- fred o la pluja ~ria un erim coHec· 
gorós d'inscripció, fins a cobrir el tiu del qual no pets fer-~ solidari. 
nombre de places disponibles. El lloc Lliura l'impermeable! 
d'Inscripció és a la mateixa Escola, Companya! Fes sueters! ¡Fes-ne 
tots els dies feiner¡, de deu. a una fer ! 
del mati 1 de quatre a sís de la Als elms ja hi neva.! ¡Ajuda els 
tarda., menys els dissabtes, a la que lluiten ! ¡No permetis que es mat· 
tarda. versin trets ~r caulia d'unes mans 

D'acord amb les disposicions del balbes! . 
conseller de Cultura, totes les clas- , Les documentals el~~mator-ahq~es 
ses començaran el dla primer d'ocr t han posat. en cond1c1ons d aprec1ar 
tubre a excepció de les de segon el que slgnUica e¡ fred al front. No 
ensenyament. dubtis a. trametr~ el que et soHicitcn. 

1 E¡ teu fred sera suportable a. la 
El conseller d'Economia ciutat! 

Diumenge, a les ~s del mati, .fou 
executada, al Camp de la. Bóta., la 
sentència contra. els quatre ex-ti~ 
nents Gotarredona, Oonzàlez, San
féllz 1 Goenaga, jutjats pel Tribu~ 
nal Popular el passat divendres. 

Portà a. cap el compliment de la 
sentència un piquet de les Millcles, 
les quals forces, una vegada com
plerta- la sentència, desfilaren al 
crit de VJ.SCa. la República i visca 
la. Llibertat. 

ACADEMIA DE MECANOGRAFIA 
HISPANO-OLIVETI'I 

Reobertura. 1 d'octubre 
Laietana, 37. - Telèfon U734. 

El Cupó dels cecs 
En el sorteig public efectuat ahir, 

die. 28 de setembre, al Passatge de 
la Pau, 7, telèfon . l'l372, sortiren 
premiats els números següents de 
totes les sèries: amb 25 pessetes, el 
759, 1 amb 3 pessetes, el 59, 159, 
259, 359, 459, 559, 659, 859 I 959. 

Clínica Mental 
(Torre de Camp<!ert.) 

A LLORET OB MA.R cOmON4) 
TELEFON 10 

Per a l'aaalatèncla C1ela ID&lalte n•· 
VJoaoe, mentala I to1tlcòmana 

d'ambdóe eex~.a 
Metge Director Resident 
Doctor Bernat Carreraa 

Vl5lta a Barceloa.a: eh dlJoOJ . 
El senyor Joatt P. Fàbregas, con

seller d'Economtà 1 President del 
Consell d'Economia de Catalunya, 
rebrà tots els dies feiners, a. les ho-

1 

• 

res següents: 

~------------------------------------. 
Cada bala, un ob¡etJu 

«Combatlente1 No despllfarres munlolonu. No dispares por 
odar gusto al dedo o. No gastes las balas en ejerolclos lnutlles. 
Ten serenldad ante el enemigo. Cuando dispares, que sea a un 
enemlgo. Es deolr, cada bala un objetivo.» 

La idea llançada. pel Ca ... al Naclo. 
nalista Obrer del Districte VI, «Es
partacus», a fobjecte de recollir ma
terial escolar p_er tal d'ésser tras!Ja.. 
dat als pobiet:s conquistats d'Ara
gó, per a. facilitar el començament 
d'una etapa de reconstrucció cultu
ral, ha. tingut el més favorable aco. 
llimen t. 

L'ACCIO ClVICA A LA RERAGUARDA · 

Tant al propi casal del carrer d'A
ribau, 74, com e. la caseta de «Prem. 
sa al Front», installada. a. la Plaça. 
de Ca.talunya., s'està recollint un lot 
important.lssim, de material escolar, 
però encara ínsuficlent per a dotar 
una regió tp.n àmplia.. com la. con
querida. 

Pera les víctimes del feix·sme 
Subscripció de LA HUMANITAT 

A l'objecte de completar amb la. 
urgència que requereix el necessari 
per a ésser tramès. al lloc de més 
utilització, es recomana a tot el po. 
ble català que aporti tota mena de 
material docent que estigui al seu 
abast, als llocs esmentats. 

AUTORITZADA PEL COMITE CENTRAL DE LES MILICIES ANTI• 
FEIXISTES DE CATALUNYA 

L'ESTAT SANITARI DELS 
MILICIANS 

A l'object~ de controlar deguda
ment l'estat sanitari dels mlllclans 
retolna.ts del front. He resolt: 

Primer. Tots els mlllclans que 
tornen del front, ferits o malalts, 
hauran de passar urgentment pel 
Consell de Sanitat de Guerra <Re.m
bla de Catalunya, 126), per tal que 
els sigui practicat un reconeixement 
facultatiu, el qual tindrà lloc periò
dicam.ent. 

Segon. El milicià que no es pre
senti a aquest reconeixement, dei
xarà de percebre el subsidi, 1 deixa
rà, també, d'ésser milicià. 

Tercer. Resten exceptuats d'a
ta obligació, els mllic1ans hosplta
Utzats. 

Barcelona, 25 de setembre del 1936. 
- El conseller de Defensa, Sandlno. 

ESPECIALITATS FAR:\IA
CEUTIQUES P ER A L 
FRONT 

suma anterior ...... 
Casal Català d'Esquerra 

del Districte IV ........ . 
Francesc Puig .. . . .. ... • .. 
J. M. R .............. .. 
Maria. Vilalta I bars... • .. 
Aportació setmanal de la 

casa Francesc d'A. Ser· 
rahlma I d&ls seus 
obrera a la subscripció 
a favor de les vlctimes 
de la lluita anlif&lxista 
(7.• setmana): 

Francesc d A. Serrahl.ma .. 
Josep Serrahima ... ... . .. 
Manuel Guilà ... ... ... . .. 
Joaquim i Salvador Crua-

nyes .............. . 
Ramon Casanoves ... . .. 
Felip Ramon ... ... ... • .. 

36.273'65 

600'-
5'-

10'-
25'-

35'-
16'-
5'-

3'-
2'-
2'-

l'Alcalde revbta la seva 
columna i adreça un 
sentit parlament als 

El Comitè de Control de Serveis 
i Organitzacions Mèdiques de Cata- Dissabte passat, l'alcalde popular 
lunya, prega a tots els companys de la ciutat passà reviSta a la. co. 
metges de Catalunya, que es serveixin 1umna que porta el seu nom 1 que 
remetre a. aquest Casal del Metge aviat sor :à. cap al uont de com-
(Via. Laietana., 31, i Tapineria, lOl bat on :;e la desUní. 
el major nombre possible d 'especia- L'alcalde, aonant una vegada. 
litats farmacèutiques que tinguin en mes proves del seu esperit. democra.
llur poder, per tal que una vegada tic, volgue quedar-se a dinar amb 
classific~ degudament, serveixin els seus nulic:ans. 
als fins sanitaris de la llult& "Ontra Acabat el dmar, que transcorre-
el feixisme. guè enmig dei més gran entuslas-

Es recorda que continuen adme- me, carles Pi i Sunyer, amb pa
tent-se donatius dïmpermeablcs. a raula seuzllla, 1ac11 I emoc10nnda, 
les mateixes Oficines. pronunc!a el discurs segúeJJt: 

«El que mes m'ha rmpresslouat , 
ELS CONTROLS DE COT- ~ mentre us ve1a des111ar aavant. meu 
XES DE LA CREU l~OJA - digué - es la dlvers1tat d edats 

. dels que componen Ja columna que 
Es ta avment a. tots els conduc- v05altres us heu entesLat que porti 

tors dels cotxes al servei de la Creu el meu nom malgrat la reststencia 
Roja de Barcelona (ciutat), que que. que trobàreu en m1, resiStencia. que 
den anuHI!-ts tots els controls de cot- s·esvai davant la. vostra unànime 
xes antenors al dia. 18 del corrent voluntat. \Tosaltres no heu volgut i 
mes. 1 vénen obligats a paS6ar pel jo me'n sento profundament. hono. 
Quarter General <carrer Mendlzà· rat. Aquest.e. dlvers!tat d'edats és 
bal, 18> per tal de recolUr el con- als meus ullS una ev1dent conurma, 
bal, 18) per tal de reco: : els con- ció mes del protundament que està 
trols nous. arrelat en el cor del poble el sent.l· 

ment. antlfelXist.a.Us heu nnl, ... at ac! 

Gulllem Sanjuan .. . 
Rafael Rodrigo .•. .. . 
Maties Centelles... .. . 
Pere Ibàñez ... ... ... .. . 
Joan Sabatés ........... . 
Josep Garcia ...... ..... . 
Salvador Parra .. . ........ . 
VIcenç V1cent ... .. . 
Vicenç Thomas .. . 
V1eenç Galtés ... • •• 
Josep Amat ........ . 
Elies Arranz... ... .. . 
Manuel Bajen ... .. . 
Jaume Buxo ........ . 
Manuel Plasencia... .. . 
Teresa Gil ........... . 
Roser Abad ........ . 
Carme BOIX ........ . 
Canoelera Mtircia ... 
Magdalena Botre ... 

2'-
2'-
2'-
2'-
2'-
2'-
2'-
2'-
2'-
2'-
2'-
2'-
2'-
2'-
2'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-

aquests moments que els japonesos 
diuen als alcalde~ «pares de la ciu
tat». Jo, encara que podria ésser 
pare de molts dels que esteu ací i 
germà d'altres, us dic a tots, fent
me meu el simbol dels japonesos, 
que procuraré ésser el pe.re de la 
colum: •, 1 que desitjo de tot cor 
que en un futur ben pròxim podrem 
tornar a reunlr-nos novament tots, 
absolutament tots.» 

Aplaudiments 1 visques foren el 
coroHari de les paraules de l'alcal
de, 1 després d'uns breus parlaments 
dels companys Magrinyà 1 Hilari 
tialvador, s'acabà l'acte. 

'l' re o e ats 
RECOMANEU 

L'ORTOPEDIA TEIXIDO 
per la seva aerl06lt&t, treballs per

rectes I preus econòmlc:e 
BRAGUERS :: MITGES DE GOMA 

FAIXES PER A OPERATS 

Aribau, 5 :: TeL 33882 

No responem de la pu
blicació Immediata de •es 
notes pregades que no 
estigUin en et nostre po· 
der. abans de les nou del 

Cristina Flores ... ... 
Angela Rísuei'lo ... • .. 
Francesca Ardit .. • • .. 
Francesca Sanjuan . 
Francesca Altadill .. . 
Anna Villena ... .. . 
Pilar Bertran •. • ... .. . 
Angela Ayora ... .. . • .... . 
Maria Llum VIllena. ..... . 
Francesca. Mar1n... .. . .. . 
Teresa. Gres .. • ... ... .. . 
Angela Dulcet .. . ... ... .. . 
Manucla. Segarra ........ . 
Dolors Oil ........... . 
Mana López • . . . .• ... .. . 
Maria Marti ... ... ... .. . 
Mana Emllla. ... ... ... .. . 
l::'atrocw¡ Mualles. .. ... .. . 
Agustina Marsà. ... ... .. . 
Mercè Guimerà ... ... .. . 
Marcelli Saumell ... ••• • •• 

1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1-' 
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
5'-

suma 1 segueix ... ••• 37.035'55 

Crèd;t extraordi
nari per a despe .. 

ses de guerra 
S'amplia en quinze milions 
et crèdit extraordinari per 
atencions imposades per les 

circumstàncies 
El «Diari Otlclai» pubiles. les d!s

pos¡cioru; seguents del Departament 
de Finances: 

Decreta-llei ampliant en 15.000,000 
de pe;~etes el crèdit extraordlnari 
atorgat per Decret.-llel del 28 d'agost 
d'enguany per a atendre despt:ses de 
guerra. 1 les necesslLats de caràcter 
econOmlc que les actuals crrcwnst.an
Cles imposen. 

Decret atorgant un crèdit de vuit 
milions de pcto>etes a l'Ajuntament 
de Barcelona per al pagament de 
tact .res presel!tades al c.>nu~ de 
Proveunents. Per als assumptes depenents de la 

Conselleria d'Economm, Fontanella 
mim. 7, de deu a dotze del mati ; i 
per als assumptes dtpe'nents del De
partament de Fmances 1 Pres1dencía 
del Consell d'Economia, de quatre a 
IS!s de la tarda, & l'edifici del Oon-
6ell d 'Economie., Rambla., de Cata.Iu-
n.va. 83. . ' 

"' <.:l "'·',.. _ .... 1 ..., hom"~ Gne est~u tn la p!ena jo1e- ~ .. Uea·.·u 1't:A H. U M A""'N.,...I :i"11 1 nesa I en 1e1g d'altre:;, que temu Ja •----~-~------· .;;.." ..,¡--------------...:.•· "' f t!. :l!:;uns cabells bla ... c:;. Recordo en '-------- - -----' 

vespre <De cM.undo Obrer<») 

Decret disposant que amb càrrec 
al creclit extraorcUnari de 5.000.000 
de pessetes concedl ~ per Decret--llei' 
del 8 del corrent mes. siiUln tr.>n~
tcndc* bO.OUtl pessetes al ~ou:.cú 
d'Auto:_ Transport. 


