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L'actuació dc ~;::;a¡:ews Roges». d'E. R. C., ja d.:u haver començat. 

Heus ac1 Ja. cultura po.oada, una vegada més, al serv81 de la guerra anti
letxista. Heus a.cl, t.ambe, com una vegada més E.;querra Republlcana de 
Catalunya ~n~x la íormldable anna de la cultwn per a. propagar els 
tC:ea.ls de llibertat i de calalamtat. Eis dirigents d 'E. R. O. no oblideu que 
poliUca és acció totalltària. Ara els cívics comba.tents de «Sagetes Roges» 
portaran a la. plaça pública l'emoció d'unes poesies de guerra, dc combat. 
1 aquestes poestcs seran el vibrant ressò d'uns dolors que han d'ésser el 
preu de lo. joln futura i perdurable. 
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la humanitat 

-- GENERALITAT DE CATALUNYA -- I 

El PRESIDENT COMPANYS REBE LA VISITA DE l'AMBAIXADOR DE LA RE PUBLICA A LON
DRES •• UNA REPRESENTACIO DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS EXPRESSA El CON· 

DOL DE LES LLETRES CATALANES PER LA MORT DE RUBIO I LLUC 
Durant el diumenge l'Honorable L'Institut havia encomanat als 

President de Ca~alunya. treballà al 1 tres Presidents que anessin a d(Jnar 
seu despatx particular de J:l R€sl- al senyor Companys com a la més 
dència. ¡ alta representació del Gov~n de 

A la. tarda. va rebre la VISltn de 
1 

Catalunya, el condol per la. mort del 
l'ambaixador d'Espnya a J .ondres, gran patrici que !ou Antoni Rubió l 
senyor Pau Azcàrate. Lluc, del qual porten dol les lletres 

catalanes. 

vla de dur-se l'expressió dd sen
timent. 
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HOMES 
D'AQUELL TEMPS 

Aquests dies s'han abocat a les 
columnes de la Prent~a dos noms 
que ens evoquen èpoques vibrants 
de la 1wstra joventut: UlL d'a
quests noms correspon a un tras
passat mustre: ~tartt i Julia. 
L'altre identifica un bon amic 
que molts anys vfsqui: Joan 
Tauler 

aem sa;.udaL un del.; braus minyons que lluiten al front d'Aragó; una 
vlda JOVe que l!ap el pes fClXUc de les hores de mortal angoJ.XO.; uns bl'&
ç~ que han eostUlillt el germà que ~ala el darrt.T elit de .Llibert.at; un 
cor que na escoltat el sagrat mw-mun del que fineix amb el nom de la 
mare als lla.v.:s; un pensament dL'"Jl()Sat a obelr. l davant d'aQile:lt bra11 

!uwtador, mentalment, n06a1tres bem <k'manat perdó en nom d'aquell ar
I t1culist.a ue cPollt.icu, el diurl madri:eny, que no fa gaires dies que cometia. 

la. lleugers& d'escnure que el front d'Aragó s'havia tret la. mandra. de 8Qbre. 

8.500 PESSETES PER A LA 
LLU ITA :\NTIFEIX18TA 
DELS PESCADORS DE CA· 
LAFELL 

S. E. el President de Catalunya 
rebé ahir al maU una COmlSSió do 
pescadors del poble de Ca.!af~ll, a
compe.nyats de Pasqual casanova, 
que li !eren lliurament en nom do 
tots eis seus companys de 8.500 pes
setes destinades a. les necessttats de 
la lluita. contra el feixisme. 

Rubió i Lluc havia estat el pri
mer President de l'Institut d~u
dic Catalans i un dels primers l dels 
principals ortentadors de .1a seva 
!unCló. Ell !ou el qui en tornar d'un 
viatge a Itàlia, on havia visitat 1 tre
ballat en eis Instituts d'HJst.')lJA 
Pàtria, va donar la idea a Frat de 
la Riba de fundar acf també una 
institució, que, amb les at.>dlfica
clans proposades per altres amics 
va venir ésser el primer m•cli de 

L'Institut d'Estudis CataJ.aLlS ha a
cordat encomanar a un dels nostres 
mUlors escultors el bust de Rubió 
1 Lluc i té el propòstt de posar-lo 
en el seu nou estatge de la Casa 
de Convaleseència, perquè la seva 
imatge segueixi presidint, com en 
els inicis de l'Institut, la. w.ca dtls 
nostres homes de Ciència. 

DALMAU COSTA, TOPNA 
A LA MAJORDOMIA OE:L 
PARLAMENT 

S'han escaigut gairebé sbnuZ. 
tclmament, l'aniva.•sari de la de
funció de l'un i l'acces de l'altre 
a la més alta magistratura ca
talana. Ambdós noms són dis
pars i tamnatel.t consonen. Unei:c 
el vivent t el mort una qualitat 
molt rara: la consequè'ri.Cla ideo
lògica t la rectitud en l'obrar. 

11ELS (>fo;AN:> +<N"fll-tò iXt.~-rt:~ 
-sl tottl'ltn res com lo. 'lalvartem 

Eu~dl do segulda.l> 
tUl'l o.Utar1 de Bart:Hon~> 

• • * 
El poble de Bllliao, oom el de Madrid. ens diu sense eufemismes què 

és el veritable antifen:isme: llwts, sacrifici 11lllnltnt. Molts dels nostre• 
antüeixi:;tes no po::sec!:x.en la resiStència suiicient per a. rebre una. tal 
lliçó. No eis pot nl embria¡:llu; ha d'atuir-los, ha de des! er-los moralment. 
Altra cosa no els pot rucceir als antifeixiSWs dc IUlla.uifcsl.ac.ió)), als anti
ft-ixistes dc «cuott\», a.l3 anti!elxlstes de «rcYoluc;.ó parti.eulan. Bilbao, 
com Madrid, ens crida: Per damtmt de tot, i sl és prec.s en contra de I.Qt, 
guen:~l Guerra 1 no res més I 

• • • 

VISITANTS DEL PRESI• l'Institut d'Estudls Catalans, del 
DENT qual a hores d'ara resten quatre 

El President Companys ..ambé re
bé la viSita de les persones se¡i.lents: 

Coromines, Pompeu Fabra i Mas
só Torrents de l'Institut d Estudis 
Catalans; Pous i Pagès; VIdiella, 
Conseller; Mas, Conseller; 1 Pastor, 
Sotssecretari d'Armament. 

supervivents. 
l!.'n Rubió ha estat per 1es investi

gacions de la Història de la Lite
ratura el continuador de Milà 1 Fon
tanals. Durant quaranta <~.nys ha 
ensenyat, presidit 1 orientat una C()o 
lla de joves que avui són l'or¡;ull do 
la nostra investigació històrica. Va 

El «Diari Oficlal» publicà. una dis
posició del Departament de Presi
dència que diu entre altre:; cc~es: 

«Es acceptada. la renúnclJl. que del 
càrrec de Cap lnteri deis Si!rvcis 
de Majordomia 1 Cerimonial de la. 
Generalitat de Catalunya ha pre
sentat ei !.1ajordom del Parlament 
senyor Dalmau Costa, que es trCiba.
va. en oomlssió de servei al DPpar
tament de Presidència, per tal com 
ha de re1nte¡rar-6e al seu lloo. 1 ll 
és agrait el zel 1 l'entusirus..'lle que 
ha dedicat a l'exercici d'aquelles tas
ques. 

El tCas:JJ i''ra.ncesc Macià», d'E. R. C., descobreix avui una allegorin 
destinOOa a recordar cls noms dels companys caiguts en el curs de la llui· 
ta antifeixista, al!cgona que han ofert els mateixos que encara lluiten. 
No sabem, no podem saber com serè. d'extensa lJl. gloriosa. relació. Sabem. 
però, que la sang deis llomes d'Esquerra Republicana de Catalunya. no 

I e.s dtstinta. de Ja sang dels altres germans antife1nstes. 1, amb el pensa.. 
ment po.sa.t en e~ que han CP .gut, els cors són plens de llAgrimes. Però 
a cad!l. boca hi ba d'haver una unpreeació. I a cada mirada b1 ha d 'ha.
Vt'r 1'1\brusa(lora passió de vèncer. 

dur aquest mestratge un seny de 
CONDOL PER LA MORT catalanitat conscient, un e~rit 
DE RUBIO I LLUC sempre espurnej:l.nt i emotiu, i Wla 

Ahir a la tarda. varen estiU' a veu
re el President de la Generalttat oo 
Catalunya, el senyor Pere Coro'llt
nes, President de tom de I'Instit:u& 
d'Estudie Catalans, el senyor Pom
peu Fabra., president de la Secció 
Filològica i el senyor Jaume M~~ 
l Torrents, President de Ja Secció 
Històrioo-Arqueològtca de l'lnst .t ut. 

devoció pròpia dels que senten una 
alta missió cultural 1 que h1 donen 
tota la vida. 

Es des~at el !unclonart del De
partament de Presid~ncia, senyor 
Joan Blada 1 Fonces, perquè es faci 
càrrec, amb caràcter interi, deis 
Serveis de Majordomia 1 Cerimonial 
de la. Generalitat.ll 

Dient qrte oir pronunciar el 
nom de Mart! 1 Julià com el de 
Tauler, ens reto~na a la 1oven-
tut. A l'un t a l'altre els vclrem 
cont!i:rer en temps de la (lloriosa 
i malaguanuada Soltdaritat Ca
talana. El Doctor-nosaltres l'ano
menarem ai:rf, simplement-, tou 
un decidit campió de la unitat 
espiritual dels catalans. Per da
munt del seu apolittcfsme. va 
maldar per enrobustir la patriò
tica florescència i no va ésser 
per culpa seva que es va tren-
car. Intransigent en nacionali:t
me, era el aeu esperit tan ampli 
i tan obert, que sense t>Oler-se 
dir home d'esqua"'7'a ultrapassava 
pràcticament els postulats esquer
ristes de l'hora. Així ho palescl 
en imprimir a la Unió Catalanis
ta orientacio'lls francament S()o 

cialitzants. nEI. tl k At..fl Ot:: iPf:I"E 
BOTELLA 

• • • 
Abans d'un mea CawWlya na de convertir-se en una fortalesa inex

pugnable, potent, ofenslve., heus act la consigna que no admet contradic
ció. Unicament 'permet que hom \"alori el tenps transcorregut, els rets 
succeïts, les act1tuds adoptades, els comportaments observats i lamenti la 
gran volta que hem fet per descobrir allò que tots plegats sabem de me-

l!b aquests moments l'Institut ha 
entès que podia parlar En nom de 
tota. la int.el:Jectulitat catalana. i quò 
essent Catalunya per damunt de 
tot la que porta aquest dol, era el 
President de Catalunya al qul ha-

Dalmau COsta estigué a migdia al 
departament deis periodistes <ttte l'a
comiadaren afectuosament. I lamen
taren que el bon amic deixés de 
prestar serveis prop d'ells com du
rant el temps que ha estat a la Ge
neralitat. 

-J.Es que no os ha aervu:Jo de 
nada ml experiencla?n 

I 1),> <<El 1) tlUVlOJI I • • • l 
mòria des del pruner d!a. 

Dics enrera., no rcC<~rdem qUi. indicava. que hem de tenir l'oblit pels 
covards que en aquestes hores d'mterminable angoixa, de grans I d'in!ims 
sacri!tcs -aq-..e!Js ~'\CfifiClS in!ims que integren els sacri!icls totals-, han 

---··~-

Diumenge, al Casal d'isquerra ''francesc Macià" F ets divers o s 

Tauler aleshores era jove, duia 
bigoti negre i el vèieu tan cordial 
í tan bellugadís e<rn ara. La seva 
popula.ritat va dur-lo al consis
tori, fa vint-t-vutt anvs, i va re
presentar-hi dignament i honra
dament, el famós districte cinquè. 
Republicà de Salmerón, posterior
ment ho tou de Lairet, i des dels 
dies de la lluita sorda COTitra la 
Dictadura, va devenir l'amic més 
entranyable de Companvs. Ens 
plau eno."711ement la investidura 
que li lla estat atorgada. I cal 
creure que reei:rirtl en això, mo
destament t calladament, com 
ha reeixit en tot allò que li 11.a 
estat con/tat. 

«ESTA ENTRE NOSOIRO~ 
Nos c~;:Ma . Se alegra de n~JeSti'1S 

de¡¡racias. Oye la rae11o enemiga 
Acapara vlverrs. Se rCóeclja cuan
do caen ob'.J:;GS. Lo mtsmo !.1nza un 
buto tte ilDZe un sao~taje er: un 
barco. ¿ HAsta cuando? 

(De <<Heral:lo de Madrid») 

IITALIA Y ALEMANI/\ VUEJ.VEN 
AL COt~TROL 

EDEN. - No llegaràn màs tropas 
extranJeras a España ... (por :!hora). 

1 De «Clane\:ld»> 

cEL FASCIO COMBATE FEROI· 
MENTE A EUICADI 

-Sl pudlera terminar con los ni
llos de todo el mundo como 1:) ter
tnlno a los de Vlzcaya, mañana no 
habrla marxlstas, 

1 Ue «In1ormaciones>>) 

~ENTRE DIPLOMATICOS 
"Los del Comi té oonminaràn enèr

eamonto a Valencla y a Salantan
: P&ra que humanlccn la guerra

laro eatà qu. ospcraràn a ~e ue 
l tabe lo de Euzoadl».")) 

<De «.Adelante» > 

Casa rau 
Mercader s, 36 • Te!. 25645 

A la memòria e~s com DETINGUT 
FRESC 

PER MASSA 

En una fleca de pastisseria del car
rer Castanys, propietat de Dolors 

et-reat el còmode recer d'un pafs llunyà. No estem d'acord amb la indica
ció. Pels covards -i alguns a més de covards han estat negociants man
cats d'escrúpols 1 vils mntagistes- hem de tenir el record que reoervem 
als difunts; sabem que tot 1 recordar-los no han de tornar mat més. I, en 
tant que morts -per molt que sguin vius- àdhuc els podem perdonar. 

J. NAVAR.."W COSTABELLA 

s - -----

• • 
ba ents e iguts per 

Llibertat 
I Domènec, s'ha presentat un individa 

anomenat Joan Figueres Saus, u a I qual, en nom del Sind!cat d'incauta.
ció de les fleques i similars, ha. pr()o 
cedit a desmuntar la màquina de pas-

fiSl 

Martínez ni do, Que:-
po I F-eman, 

Hl ha un gran desconcert en Ja 
po.!itica deiS racc:osos. Franco no 
s.-.p encara si és dlctador o si no 
ho ~. Volem dir que es'..à perplexe 
1 1ndec!s de si declarar-se d!ct!ldor 
o declarar-se cap de 1-&t~t. amb 
un Consell de mmistres responsal::le. 
A la vegada., requek-s i falang:tes 
segueixen sensè entendre's, malgrat 
ei partit ímic, en el qtlàl no asso
leixen ni aconseguiran mai identi
ficar-sc. La joventut demana llocs 
al nou Govern. Els vells no 11 dei-
xen el pas lliure a. aquella 1 prete
nen acaparar les carteres. El des
concert caòtic de la governació per 
part dels qui no tenen capacitat per 
a dirigir-la i han desgov~mat eon

tre ells. Perquè les diferències que 
hi ha alli no s'esborren Dl a torça 
del talent dels grans estadistes del 
món, I molt menys amb mitjanies 
tan efímeres. El que si s'adverte;.."t 
és que les repressions seran cruels 
1 que els obrers que que<ren al pa.!s 
sotmès als facciosos sofriran noves 
veJ:rc.cions 1 tomaran a ésser victi
mes de tota mena de crims. Anido, 
Do val... Quina parella I 

Torneu-vos a 
jove 

sentir 

tlnua.ment fa. tèrbola la Vida del Es entre les persones de 40 anys 
pals sotmès als rebels, e:s quals ~o per amunt, que es troba. el major 
veuen sohtc-.ó ~r a. cap deis m(irut.s 1 nomb::e de:s qui prenen els Pindores 
problemes que tenen plantejats. I cie Brandreth. Sabo'J. per què? pe¡. 
D~Ys mal per a ells que allò més què a aque<xa edat és més necessart 
greu i dlficll, que és la guerra, la. que mai ajudar Ics funcions intes· 
dirigeixen ell$ alemanys 1 els 1talllmS, tinals... i, no obstant, seria contra
els quals, hipòcritament, intenten ' producnt usar purgants dràstics. 
a!)Oderar~e de molt més terr.tori Les Pindores de Brandreth es re
naciooal que el que Franco els hagi comanen tant perquè, essent pura.
prom~s com a preu deis seus aj~ts; ment vegetals, obren tan completa
que smó, la. no eldstlr.a el «6Qbter- ment i suaument que poden pren
no» insurrecte. dre's cada dia, .si fos necessari, sen-

A Salamanca, doncs, està a punt se cap perill. Prengueu-les aviat per 
de pla~tejn.r-6c la crisi poUtica, i a afavorir la vostra salut, per a 
all! Centres rorres¡:;onenta s'cstud.en sentir-sc lliure d'aqueixos ferment.s 
els governs ¡>OI)Sibles, encara que a estancats que treuen més vitalitat 
dMTera. hora ha circulat la. compo- que els anys, i per a recuperar mol
slció del probable, que no tingué les ta de Ja vivacitat que semblava per
simpaties de ning\1, i menys de Ja duda. 
joventut. la qual pretén estar re- Vós podeu prendre amb tota con
presentada. directament en la <llrec- fiança. les Pindores de Brandreth. 
ció dels assumptes públ!cs. El ga.- Són més suaus que purgants, 1 mé.> 
binet que pen.~n for\l'lar és el sc- eftcaces que laxants. La seva fórmu-
güent: la, de~uda. a un famÒs metge an-

Prcsidènctn, general Jordana; glès, . el Dr. Benjamin Brandreth, 
Guerra, Martfnez Arudo; Afers Es- co~bma les precioses propietats me
trangers, Qucipo dè Llano; Finan- di<:lnals de cinc herbes provinents de 
ces, Joan Ventosa; Obres Públiques, cinc div~so~ paisos. Prengueu aVUi 
Marian Marfil; Agricultura 1 Co- la decls1o d ajudar la vostra salut 
merç, N:colau Franco; Instrucció a.mb les Pindores de ~randreth. To
Pública, Pemàn; Director general tas les bones farmàcies. les venen. 
de Seguretat, noval. ~o accepteu cap substttut. Preu: 

Els lectors conetxcn perfectament 1 85 pessetes. 
tots aquests personatges de la !ac- I Agents a Espanya, Urlac, E. c., 
ció. Anido és el xacal de Barcelona. Bruo, 49, Barcelona. 
que ha sacl1fico.t centenars d'obrers; 
Queipo, el xerrnlrc de Sevilla; Ven-

1 tosa, l'ex-m1n1stre de la Lliga, se- 1 R 
1 

f 
gon de bord i add!ctc a Cambó, que I !\ e g e r o r a 
és el qui el mana per a exercir I 
aquest lloc; Marfll era periodista • 
a eLa Epoca»; Nicolau Franco és • de pert I 
el germà gran de Francesc i Ramon 

Diumenge. al migdia, tingué lloc racte dc descobrir la magnifica t sen
tld'l aHegoria, obra del notable mestre Gerard Alegre, dedicada a perpetuar 
la me1ròria deis combatents caiguts en defensa de la llibertat, des del 19 
de juliol fins al moment d'haver-se constituït l'Exèrcit Popular Regular. 

L'acte revesti tota. solemnitat. Hi assistiren nombroses i significades 
representacions, moltes d'elles amb les seves banderes o banderons. 

Acte do descobriment do la làpida d'homenatge als companys ealsuts en 
defensa de la llibertat dol 19 de juliol ençà 

(Foto. Sagarra> 

Josep Vallès anuncià l'inici de l'acte 1 ced1 la paraula. a Baldomer 
Xifré, el quul, en nom de tots els combatents sortits del Casal, ofrenà 
l'aBegona a Joan Fernàndez 1 Castanyer, president de l'entitat. Aquest, 
en un Vibrant dJscurs, l'acceptà com a penyora de l'afecte que tots ets 
combatents del Casa.! demostraven per a la seva llar i com a testimoni de 
l'agraiment i memòria respectuosa que tots sentirem i retindrem sempre 
per aquells germans que han ves.sat la. seva sang defensant Catalunya 1 la 
Repúb1ica. 

Franco, en¡Çnycr naval; Pemàn és 
un orador, poeta 1 dramaturg sense 
inspiració 1 curs!; Doval és el tris
tament cèlebre comandant de la. 
Guàrdia. ctvll, dc memòria :mborra..
ble entre el-; obrers d'Astúries. 

Montserrat .MarUncz, en representació de les Joventuts Femenines 
d'E. R. de C. «Estat Catala», féu un abrandat parlament i a continuació 
Miquel GW11art, presldeut de le. Fcdtracló de Barcelona-Ciutat 1 en re
presentació dc S. E. el President de Catalunya, en un belllssim i enèrgic 
parlament remarca una vegaòa. més la generosa tr1butactó de les jovcn. 
tuts d',h;squerra Republicana de Catalunya. que d'una manera tan desin

Gustau Reglcr, ferit al matc:L"t ll'>C teressada i sense pen::;ar en res més qu~ en Catalunya. l en la República, 
i en el mateix moment que ul front ban donat les seves vides. 
d'Aragó queia mort el general l-t;.c- Acte seguit descobna l'all.cgoria 1 en..<>cms que era cobertA de flors, Ja 
kas, continua millorant. En dlven.cs mer1tisslma entitat coral obrera «La Vlolcta dc Clavé», sota la. inlelligent 
puts del cos, Regler, h1 té leslo~s. , batuta del mestre Jordà, cantava «Adéu, germà. meU», «L'Emigrant» 1 
en la seva majoria. superfJCUlls. La 

1 

«Els Seg.adorS». Amb aquest. govern els salvadors 
d'Espanya pretenen dona.r unitat a 
l'acció tc:xista; però potser el que 
aconseguiran és la guerra civ11 en-

seva v1da. no ha estat mai en pe- An<Jtàrem entre ets nombn:sos presents a l'acte: mestre Pahls:>a, E 
r1ll. Cofiller, diputat Soltr i P:n, cor.scller municipal Albert Arls, Ramon Ju. 

Regler suporta amb resignació I nyent J. Navarro Costabclla Josep Moraut U1renç Perramon 1 Plaia fortitud d'esperit les cures a qu~ • , . ' ' . • 
- l'han sotmés els mct¡:es. Josep raro, Antom MaS$oru, .Miquel Oamarassa, Joan V1la Escolà, Do-

l " ~ mcnec Latorre, Mana Puig Htba, Claudi Fernàndez Castanyer, Josep 

- Md& 

Dc~itgem que la millora .,!gut t()o Costa. Joan Batlle Miqu"l Vllagin.__ Sebasl'·' Corne~ G · Sl Mi 
~01 rà ida l definitiva. • ' ... ""• w. ~. rcgon erra, • 
,..... P quel Oller, Gerard Alegre, Ramon Vorgè, Francesc Pou, etc., etc. 

):~ 

tar, per tal d'endur-se-la, segons or
dre rebuda. 

La mestressa. ha denunciat el !et 
a l'autoritat, la qual ha detingut l'es
mentat Joan, 1 l'ha posat a dispo
sició del Jutjat de guàrdia. 

NI QUE TINGUESSIN Al..t:S 
El cotxe 62.028, propietat de la 

t:M:útua. Regional de Accidentes» en 
al carrer de Parcerises, fou l"'bat 
per uns desconeguts. 

L'alcalde de Palautordera, Joan 
Colomer Prat, denuncià que el seu 
cotxe 66.780, que l'havia dP.ixat al 

1 
carrer del Roser, també fou n·bat I per uns desconeguts. · 

ELS «INCONTROLATS» 
A Badalona, al carrer del capità 

S:mcho, 69, on vivia el súbdit frau
cès Dorninique Faulin, penetraren 

I uns desconeguts 1 s'empar e: en a .~ 
força gèneres 1 efectes per valor c'o 

1

a.ooo pessetes. 

1 ~lES DESAPAREGUTS 

Del seu domicili del carrer de 
I ts ' Salmeron, 207, UllS desconegu s em-

portaren detingut Ramon Vila Lam
bich, de 68 anys, el parador del" qual 
!¡nora la familia a pesar d'haver 

I recorre11u• tots è.s llocs oficials. 
També es denuncià la desaparició 

1 
del seu domlcil1 del carrer de Torri

I jos de ~!al Liusà, de 60 anys, Igual
ment detingut per uns desconeguts. 

I Els germans Fulgenci 1 Joan Mi
guel Rocha, el primer de desembre 
foren detinguts a la seva. casa. del 
carrer d'Aragó per uns desconeguts 
1 fins l'hora present no se sap el seu 
parador. 

Un record emocionat per a 
Mart! i Jultd, mestre de naciona
listes. f una encaixada per a Joan 
Tauler, republicà de tota la vida. 

J. M. FRANCES 

1'La Dona a la 
reraguarda'1 

Per tal de preparar la dona per 
una po.sslble substitució dels homes 
mobilitzats o combatents al front 
«La. dona a la reraguarda» organit
za, amb la collnboració d'uns pro
fessors de l'Esco~a. del Treball, uns 
cursets de divul¡;nc:ó sobre Mate
màtiques elementals, a càrrec del 
professor Manuel Sastre; de Fi::.1ca., 
pel professor Jaume Pulles, ! de 
Quimica, per Camil Rovirosa.. 

Els primers tindran lloc d11luns, 
dimecres i <Lvendrcs, de dos quarts 
de vult a dos quarts de nou; els 
segons, dimarts, diJOUs 1 dissabtes, 
a la mateixa hora. 1 els altres, di
lluns, dimecres i <Evenàres, de set 
a. vuit. Igualment ha organit.zat un 
curset sobre «PrincipiS a~n~ar:is 
i llur substituCIÓ», a càrrec del pro
fessor Antoni Onol Anguera, que 
tindrà lloc eis divendres, de set a 
vuit. 

Inscripcions al local de «La dona 
a la reraguarda», Avinguda. del 14 
d'abril, 389. Les c·lasses començaren 
ahir, dilluns. 

AQUEST NUMERO HA ESTAT 
VISAT PER LA CENSURA 

SC 2 

sota la direcció dei mestre compositor 1 també soci d'aquest Casal, Enrlo 
E. Co!iner, executà magnificamem: «<ntermezzo», «Pastoreta» i la sar
dana «Juliol», del susalt mestre Cofiner. 

1 Els rapsodes, poetes i escriptors Francesc Pou, JoSt.p Llop!s Joan Cu-
melles, Salvador Perarnau, J. Gimeno Navarro i Enric Lluen~. donaren 
un corprenedor recital de poesies i elegtes del moment. 

I finalment tingué lloc l'acte polltlc. Parlaren Miquel Camar~sa. res
ponsable de ia Joventut; Baldomer Xitré, vingut expt~sament del front, 
on ja ha tornat avui; Llorenç Perramon 1 Ple.ià, president de Comiss(ó 
Política; Lluis Capdevila, comissari de premsa del front; J. Navarro Cos-
tabclla., president de la Cómissió d'Estudis Econòmics i Socials, i Joan 
Fernànde<'. 1 Castanyer, president del casal . 

Ls. sala., que estava adornada amb les banderes i banderons de pran 
nombre d'entitats I plena a vessar d'un publlc entusiasta, pogué, en aca.
bar cada parlament, acollir les vibracions enèrgiques, cordials 1 entusiastes 
de tots, àdhuc de les mares, pares 1 fanúliars dels ja cmguts en defensa 
de la. llibertat. 

A remarcar que els djscursos que es pronunciaren foren tots elis d'un 
gran interès l d'una marcada catalanitat. Sovint era aclamat l'heroic po. 
ble de Ma<lrid 1 el coratjós 1 immortal poble d'Euscadl. 

Amb aquests actes, que, com diem, resultaren dignes del tot d'aquest, 
greus moments, el Casal d'Esquerra. Francesc Macià clausurà. la. seva ac
tuació supeditant-se, com sempre, a més a més dels seus organlsmes direc
tius del Partit, a les diSposicions i vrdres del Govern dc Catalunya. 

La millor lloança que podem !er nosaltres d'aquests actes l d'aquesta 
entitat, t:.; que són dignes del nom que porta.: «Casal d'Esquerra Fronceso 
Macià». 

Víc imes d A la tarda Linguercn lloc uns actes p1ens d'emoció 1 de sentin1ent, e ~ tots ells d'un to respectuós 1 adients als moments que vivim. Vagi també, 
tal com ho d:.gueren alguna oradors, la. nostra fe:icitació als seus orga-¡ 
nitzadors pel caràcter 1 contln.,"'U~ d'aquests actrs. feixisme! S'inaugurà. una importao~ima expos~ció documenta.!, plena de fot<>- • 
grafies i dibuixos al natural de Santsalvador, de documents interessants, 
sota el nom d'«Un any d'actuació del «~al d'Esquerra FTancesc Macià»: 
de juny del 1935 a juny del 19S7J. 1\s digne ò'ésser viSitada. 

.. --~----------.J~ 
cTEJIDA LA TELA 

araJ\as prctenden cazar 
rlpoau 

Victimes del feixisme hau calgut 
al frOnt d'Aragó, l'alemany \Verner 
Koenigsheims 1 11talià O:swald Tas· 

1a ma- sinari. Pertanyien tots dos sl Partit 
Comunista. 

(De «lA L1bertacl») I Reposin en pau . 

S'inaugurà una bona B1bhoteca.. En el moment d'obnr les seves por
tes parlaren: Josep M. Roure, Joan Fernà.ndez 1 Castanyer, Enric Lluelles 
l IJuis Capdevila.. 

Una orquestra de corda, integrada per quinae professors seleccionata, 

Heus aot la placa que ha ofrenat el Casal d'Esquerra Francesc Macià als 
màrtirs de la llibertat 

(Foto. Saga.rra> 


