
• 

lA tmVA JURIDICA DEL CAMP CA TALA 
cve de la pàgina C.) I • t nclrt dc la CmnissiO Aduunis-

tratlva 1 haurà d 'ésser aprovada per 
nlmcnt dels productrs de tota me- l'A:?~emhlea de copart!cip:mt.s. 
na que f'..n l'article anterior són con- Art. 24. I.cs Jun~ Munl~Ipals • 
.sid-erades com a font d'ingressos, Agr/írlm mtcrvlndrnn, a instància. ! •!==============================~! n1l!s un 10 per 100 anual del valor de rHn t, en els confll,ctcs q-..te es T 

0 
AT" tl 

del cnp1tal <l'explotr.ctó aporta.t pel p!antcgln sobre reparn.è1ó 1 indcm- GEt~r.n lliTAl UNS IN CON R L '" 1 • 
tltulo.r. destmn.t a la conscrvaclo 1 nltznció o. què puguin tenir dret els J nl:llA bf~~rf~A Dt:TEfl iR Ull 
::ena>hCiÍI <l'aquest cnpltal •. Aquts~- copartic)p:mt~. i en cas que 110 hi or CAT-¡tlJ!ÏVA Quan estava ll Casa. Llibre Scbns-
capital no produirà crtp rèdlt n1 hagi acord -"ntrt' unu 1 o.Jtra part., (. U ll ft! tlil. l•'erraguL Perelló, es presentaren Sntcrès. seran l'Csole!' pel Ccms::ll d'Agricul- ~~ -- -

el Els aven~cs que el titular tura. El Pretide··t co:¡1psnys no aban- tres desconc:ruts qt:o vollcu empar. 
r ealitzi u ctn·rec del fons dc sularls c:mLra aquestes reso:ucinns es po- donà In P.esidència l:ll tot el dia d'a- tar-:><.•'1 per túl de fer uns csbnna· 
scrr:.n acrc•lltats al seu !ov6r i re- drà recórrer amb tots els efectes, h!r per c:.tnr trcball:mt, ncompa- ments. F t 
embcr:;ats a l'acsbam(lllt da l'any dnvant el Conseller d't.grlcllltur.:\, l 11,.;t dels nlta !uncionr.ris del D&- Qu:m estaven al <:nrrer, ·errngu 1 1 CSts n,.,.,, 1 G J"' ., es ne1!'à o. seguu-los à lent que volia o c:unp.:m~ a ngr.co a. .:;¡u · .. • "'1- ol l'CCiü'B ~crf1 res.:Jlt pe ·o vern. P"• r'"·:mcnt 1 --"cret:lris, en qüestions ~ \ ¡ 1 

•1 ·' d t 1 "'""x ll"us " ""' "e · tlnn autoritnt c.ue l'C.ccmpnnycs_, e s ços "nuran re v. ma.,..,, 'J 1 decrets que sel'lln sotmesos a l'a.- •• d 
d'interès que tlnmrt fixat la Catxa ''API.l'OL v U desconeguts li ter~ div~;rsos iSpt.rs 

, d!-"..! v provació del Conn: . f • .. e t nu el renren dc Cri'd!t "w·al ll\'r '* '~""''ts Att. 25. L'cxplotncló r<'ller.Uva és L'honorable President de Cntalu- que, a or.unauam n , ' .. 
d'estnlvts • la re"'i'"·'da per un grap de con- Una veaada diSpnrnc!cs .es seves p:s-

81 els ren.umcn s ue..; n n- ¡·endors nmh llurs ramllies que po- to.cs, e ngressors ·'' t •~ fossl 1 .u ...... nyn no rebe nudlèncla. ls fugiren. 
t eri lS n!s avenços r~iit.~ts pel ti- Een tots els mitjans de producció 
tu!R.r de l'explotncio, la diferència per a. distribuir-se e:s rendiments 
serà cvmpensada,a càrrec de~ fons 1,1·oporclonnlment. al treball aport f\t 
dc- reserv<\ previst B la !iOnna se- per cn(bsrun d'ells o a llurs neces
gütnt o c!lrrt"'ada a compte dels slmts. 
membres cle 'hxp!otac.ó per t.al Art. 2G. Les C/:plr.:..•,.lons collectl-
d 'ê/,•,.'r deduïts 1 liqUidada amb d ves podran constit\lir-se: 
result:lt dc t'excrlccl o temporada n> Per mlni¡;terl de la Llei o a 

POSSIC!..EMENT AVUI EtS 
REUNIRA EL CO NSELL 

El Ooven de la. Generalitat es re
unir¡\ pcss11Jlcroent nvul, dimarts. A 
tots els Departaments es treballs. en 
la rcdn~Jó de disposicions que sc
ran tractncles. en la reunió que pet 
aquest. motiu fou a jornada el pàsscat;ellt crearà Ull fons de reser- \'irtut de rll~porlrl6 del POder ('({!-

t cutlu. 
va. que i.nà dc )}ropielaL colkc iva bi Per acortl ! lurc.7'ent !'lel~r- CURSET OE CATAI..A A 
amb PI tant. per lC O de:s bene!;t:IS miuat dds conreadors que vulguin • 

1 
G U ALADA 

c¡ue cletcnaim el rrglnment dictat, :~·~od::~r-~e a:nb lea terres c¡u,, te- El <!DI"ri Oilclal» publica la. se-

sat d!•sa bte. 

pren mfurmc de-l ConH•ll d'Api-
1 1 

ió " t d 
cultura, pel Cóno;ellcr titul!:r ò'a.- nen per n. Iu¡· cxp ~'~uc · guenL disposició del Dcpartan1en e 
ques~ Dcpartnment. Es conmdcrnrr.n ¡¡¡~ul.rncnt, e~xpl?" I Cultura : 

e> Els llenr-ficis Uqulcts de l'c.:'C- t~clcns collcc~lves Ics relll•l?.!lt. " p.:r V1st~\ la p1·opostn. de la Conselle-
p1oto.c:o, dett'rm!n¡ll .. '> d'acord o.mb les seceiOIIS de I reball l'Dl:il·ctlu tels ri~-reo¡clorh de Cultm:n d'Ig<t"alada, 
les ll'lrmcs anterior~. seran repar- Sindlçnts Agrlcolcs PI~Vlliu•s en ¡'ar: I re'rcre~t a l'orr•anitznció d'un curs 
tlts pr.~porcionalmcnt, entre eL> co- tt,,e :JO del Re,;bment •: J'\_.Jlicac:o de c;talà. per"' a me3trcs, d'acord 
participant> amb pr••pcrcló a l!'S dcl·lle:::rct cte Sintl\cact~ obhgr.tòna I amb les normes üxr.des en l'Ordre 
jornaucs de. trebnll i st:gons els coe- de :S com:endors de la terr~: del 29 d'octubre del 1936; 
!i cients següents: lC<> ¡x:·r a. l'home, Art. _27. Els men

1
lbres d ':ïnp, fe;- , Atès que 1'org3mtz~1dó del , ~urs 

75 n(!r a la dona i 50 per al vnilet. p!ot¡-_c!o collnctiv~. :uuron , !; 0 : l •. ' dt ·t p:>t ésser clr ¡;ron ut1htat 

ES DHINGUT UN REQUI· 
SADOR I RI!COBnATS Dl· 
VERSOS óUJ~CTES DE 
VA1.0 !1 

Ha. estat c!ctmBut Antonl Aluz Gar
ela reconegut ¡;el pro¡l1etat1 d'una. 
caS..1. del Pa..<;selg de Pi 1 Margall, 
com el que j:.mt nmb altres, es pre
sentà temps enrera. al seu· domicili 
i se Il emport...\ tols els objectes d'art 
1 de valor que ten la., Després el tan
caren n. una presó c1andestlna d'on 
po"'ué sortir al cnp de diversos dies. 

Després d'un escorcoll al dGmiclll 
'del detingut sc 11 trobi part· dels 
objectes il'..c:tutat, 

OOJr'CTES D'ART RECO· 
BRATS 

El Scnelariat Pcmcru prega o. to
tes les denes del P:utit que vulguin 
collaborar en les rc~nptes que S'CJl'ga
nltzarnn en ocasló de l'onze de se
lembte <\'enguany, que passin pel 
nostre estatge, IRambl:\ etc Catalu-1 
n:ra. 26, primer>, tots els· dies fel-, 
ne.-s, de 4 n 7 dc la turdn. 

<' VENY URA GASSOI.: AL CA• 
SAL fRANCESC f,JAC IA I 

Al Casal rl"ancrsc Macin, tlngu~ I 
lloc una audició de «S:lget,es Roges», 
dedicada a l'ex-conseller 1 alUsslm 
pveta. Ventum G~ssol, el qual hnvln f 
manl!est<tt els seus de~gs d~ conèl· 
xer .l'nctuacl~ d'aquçstn Institució, 
creada. ver feliç i.n!crativa de Ja. l"e-
deracló dc Barcelona. r 

CO·NCU RS 
«JEFATURA• CtHTRI.l. Dl TRANSPor:rra 
DEL MINISTERI Dll FmAI~CES I ECONO~HA , 

Es convoquen sense limitació p:nces de cond 
de 'Vehicle.:~ mecil.ntcs dependents d'aquesta ~~tora 

· cló 1 amb els mateixos sous 1 emoluments que ec
deL'{ e? ctlnabiner , més e-1 plus extraordtnarfat 
set pessetes per dia. qunn &urtin de la seva l'e 

1
' 

dència. hnbltuo.l; places o. les quals P<>cien asp¡ s 
tots els cll~tadans dG la zona lleial {Jue pos:.ee~ 
carnet de con!1uctor 1 Ungutn més dl' 18 an~-d'edat. - i 8 

Els aspirauts preronlatan les seves sollicitú 
8<'-C~panynd:a de l,a PJrtldn dc naixement 1 a~ 
poUt!c o sindical d adh<'s16 a.l r.':gim a les o!tclnca 
de l'expressJda Dependència, situades a la Gran 
Via DurruU, 39, de València, durnnt les hores de 
9 del mati n 1'30 de In 1.!\rclt\ 1 de les 15'30 a les 20 
qu!llsevol dia feiner. ' 

Amb la r.ala d'actes plena d'amics 
nostres, els rapscxles, magníficament 
conjuntats. rccít:tren 1os pxsles dU\- A C L A R I M E N T logades que constltuelxcn el seu re-
pérto¡·l, 1 que ll:rrs autors, elS nota- I 

R. c~i b!cs poetes d'Esqu~na, Salvador Pe- Ens ha. vis:!tat ct parc d'Eduard rarnau, Ramen Vmye11, Enric Lluc- , 
lles, 'Olmeno 'Navar.ro, ete. hnn escrit I Cuyàs Ma.rt!n~z, menor d edat, al 
expressament per a. <cSaget~s Roges)). qual en la. nos.ra c<!-lció de d\ss:tbte 

ventura a:::ssol, al qual acampa- donàvem com a d,etingut per com~
nvaven Miquel Guinutt i. Alex:mdre tre alguns robaton~.l ens ha pregat 
Forcades, per la Fedêracló, 1 Joan que aclarim la noücia. en el . sentit 
Fernàndcz, president dd Casal, pro- que fou cU precl~a.:n~~t el ~tll. de
digà molts elogis a la nova instttu- nuncià. a la. policia Jcs.p Cussó Cnr
ció, 1 e.specialluent als seus Pl~tes l r!on. !ndlictor dels e;.mcntnts roba-
actors toris. Molt gustosament ens CO!ll· 

· plavem a fer-ho públic per al bon 
nom dc l'interessat. 

...... t 16 WQ3Cè .. 

Tl,tCs les Emita~s d'E. H e I 
de les Comarques de Glròna; 
són pregades de designar ela 
delega t.s que haumn..Q'a.>stsur al 
CONGnES EXTnAOAOHiARI 
d'aquesta «FEDERACIO D'Es
QUEaRA REPUlliaCANA DE 
CATALUNYA», que tindrà lloc 
al ·centre d'Unió Rc¡Jubli.:an4 d'llque¡,ta. ciutat el proper dÍu. 
mcuge. 6 de setembre del ~937 

ORDRE DEL 'DIA . El l>l'neficl l'quid a repartir rcrà. mm: pare-d~_la ~e-cio de,Treb:.l~ col als mestr<!s de la ciut.'lt d'Iuahda, 
el romwe.nt del producte àe l'ex- lectm del Stnd.cat Agri.ol:\ local 0 ats tfl'ctes de la se•a p!'CpJ.ra~ló 
plotacio, drscomptaèes totes l.>s ¡ bé cs~ur eons~ltults en c.~l!cctJvit;at per a obtenir c1 Ccrti1Jent dc Cala.~ 
de:¡:· .. \ l :S L eis avl?ncc:. i dtt:pr~s I dc treoal\ nar.cn1a, ?rg~n~<7.àda da- de~larat oblig~tori per n tots., ela 
d'hn.~r-<e de:;Unat el 5 per 100 o. cord umi.J !t:s d_.:mo.o;¡clo:-1s que opor- mestres de Cütnlunye.; , . 

La not.ci:> hn. posat a disp~!ció 
del jutge co~:1petent dos quadres de 
p.ata d'Un gran valor tll'tlzlic, tro
bats en unt!. casa de compra. t venda, 
on els pignorà un agent dc policia 
que els habla pres d'una. casa que 
li dei.'Cal'\'n en q;¡alltat de dipòsit. SE!:REïARIAT DE PROPA• 

D~ABETICS 
per la vostra salut compreu 
ela alimenta garantits de la 

Lccturn de la M c.-nòna dei co
mitè El<ccutiu. 

Aprovació <\cJ.s Estatuts de la 
Federació. 

la o!reccló O .el tant Ot'r 100 que I.Ul1:lll'ent fiV:al".l rr.r Decret el Go- Vist l'lnforme de b Dlrl!ccio d'En· 
corrc-sp:m~ul nJ fons d.; re:;er;a. I vr1'n dc ln. Generalitat. . ~ etli1!,1all"CI'ts de Cntuli. 

Art. l!l, A cada explotació es Art. 28. La terra de què d!Spo~ln He resolt: . 
constitulr.i una. Com1~sló Adminis- 1 les coHectlv1ta!s de trcb~ll agrJc7la Es organitzat a I:rua!adn, d acord 
tratlva íorrnnda. pel titular t des I haurà d'tstar rn ptopcrc1p amb es amb l'Ordre del 28 d'octubre del 
membres oopnrticl•>:mts clrglt.'> per fol'ccs l!c treball I nll'b e.~ m.ltjans 1938 un curs de cataltL per a. mes
mnjor!n f'ntre tots els ndsc::its a., da l'roò<lcció de qu<• dlsposm els as- tres' de ouat re mczos de durada, 
l'cxplot:o.cló. 1 so~iats. Podran tsscr objecte de re-

1 

ami:Í tres élnsscs ~;ctmanr.ls. 
Serà do competència dc la Co- J clucctó qnan se'n snpa1 i al~n mem- Se~"on. Aqurst curs començarà. el 

rn~sslé• Adm!n•.:;trativa fom1a11tzar 1 bre quc.voluntàrlament ja hagi a por- d'; ièr 'ctc s~· <'mbre proper l est.R¡-à 
els compt.es de l'explotació 1 rea-lit-- t~t h seY:l term o altri'~ mitj:ms de sÒta el. control de l<1 Direcrió d'En· 

UN POLLA5TRE QUE COS- GANDA I PREiYISA 

TA. CAR I Aquest Seeretarlnt prega a tutes 
Al jutja•. dc ~uiu·dJa fou C'Oml.uit les Entitats d'E. R. de c. 1 nuclis de 

l'amo d'una ,r.ollerla 1mom-mat Josrp Joventuts que editin butlletins 1 sct
Cn.ravnl!s, que demanà tma quant!: mnuaru locals qu~ tinguin a bé 
tr• ex,'ltl:litr'1t per t•n -"'''lstl~. d'enviar exemplars destlnat3 a l'Ar-

::<:1 cemp:-3-dor nn!\ o. avi~ar a la xlu de Premsa del Partit 1 de lea 
policia ien nnlb!tr bn.vien desaparc- J. E. R. E. c. 
11".' totes totes les nus que h1 · ha- ._.....,'!!'!~~~!!!!'!~~~~ l 
via a !a tenda, ser..s dubte per h:v ~'!1''1"" ----='"1±.-- - =!!' .. ¡ 
ver-se adon:1t de les Intencions del 
client. L'actuació dels advocats 

Astú1·ies, 48 
LI ,. • 6? (Biltl't> V<oliSCll Clt ur1a, .... eent 1 Arsttó) 

M 7 2 (Ouvuut l'I~· a n 8 o, b&l<>rcatl rar totes Jes <:,;'leracions de compta- prcducclú. , 
1 

I "Cmamenls de Cata;à. 
bilitat. a Ja seva comes:a. j 'Po::lrrm é·sser objC('le d'an~p.l:to\6 1 u T ercer· Es de:;ignadi\ per a dom.r r;w!llll&:'I:ISIIIWr:tllli:IC*~1 ~~llllC-=::lCZ::tiCI!&l'liiWCI>awi:llr 

I.!\ Caml~sió Adminlstra.ti\·a, . In.~- por l'üpcr:.D.~ló voluuturt1. d,e ·~~ ! er- I aquest e ur:~. In professora del Cens (A M I s E R J¡ E s ~ Allmenb r.speei;W ptr ~ d~llc;~u 
El Dclagat del Conseller do Justi- • clt t'aparell cUgestlu, tntanela, •~ 

mediatament td~prés de conslltm-¡ res de no.ts wcls, o per Udj .. dJC!I·¡ de la Gcncrolitnt. nosa tina Poc 1 
da, haurà. d'estudlsr i aprovar la. ció de terres de la. e 'nt•nlmtt. de I 'Ferrer In qual pcrc~brà la re tribu- I 
vulorru:tó c!cl cap!lnl de l'c~{plo- I catalunya. • , <:ió de' '100 r·~setcs per tot el curs. ... 
la<'ló p;opletat. del tituL'Ir, l fonnc- Art. 29. Les cx•.l,W:c.r n~ ~o:,.ecJ- e.mb càrrec ni. tap. XII, art, 3er .. par. 1;:-U lO f · u lit.~<-n<' 1'1~{'entnri. I ves no poc!ran dl;t•r.sru- 1l' nur¡ulnà-- t!da. 1672 del Pressupost prorrogat o~.. :l , t ~tt. 19. Els ca1Ja!s en e~cctiu dc ria ll""rfcola o d'lnstallaclons de vigent ' . .. ~ . ~ • . · 
què dLpo:;i l'expl.ot:~c:ó a COJY.lrt!cl- tran~ò'rm:lció de proc!nçtcs d'U!18. e~ Barcelona, 26 d'ngost del 1937. - C.!l ,. 
paci6 dl~~1tr.ts en_ un compto de In pacltnt s-uperior t\ la ~eva prcdtiCCló El conseller de Cultura, Carles P I I 
CaL·m. dc Crèdit oe1 Sll~dicat Agrí- 6 a les llf'ccssltats oropl~... sunver. Plaça de la Rcpúhlièa, 3 
cola local • . , ;.;~-~~ .... ------IIIS:!"'!I!I'!'! '!'ut~ e,s r~mptes que obr! el Sin- DISP4JSICIOHS AOOh,IOW,;. .. s Call, 30 • Telèfon 19873 

cia al Coilegi d'Advvents de '>arc\}. I ~!IB __ .,,_sC'l:=:.M--&IPlkll:3lAW~s. 
lona, en vista de les reH.erades • tts 
que s'han publicat a la premsa rc.s
pecte a. supcsadcs act.uacions ct•ad
vocats de Barcelona. en afers d'csp!''
nntge, pJ.ssaports 1 altres, ha de fer 
constar que no fig1Jten ni h -m tlgu
ro.t mnl com a tals advocats els s~b
lectes que com Lasaosa 1 alguns al
•rcs han estat qualiilcats com :, I:•·· 

t' 

EL CUPO DEL CEC 
En el Bort.et;: p-.l!:lllc ere~~;;,.,t et 30 

d'agoot, sortiren premiats els número• 
reJ'J.ent.. de totes les sèrica: amb 25 pee
set.--s, al 901, 1 amb 3 pe!<4Ctes, el 61, 
161, 261, 361, 461. 561. 661. 761 I 861. 

trats. e:n el cas que recaigués rt>.o;. li~:z:ar;E"=-=:=P:az:c::aat:D:II~~~~::=-=a• prmmb!litat Cl'iminal sobro . un ict l ii!LltlltiijXc = 

~ctura do la Declaració politt
ca aprovada en el II Ple del 
Partit celebrat a Barcelona 
els elies 12 1 13 de juny de 
l'any 1937. 

Exposició de les Ponències que 
hauran de servl!· de base de 
discu::stó en· el pròxim Con. ' 
gr~s C!el Purtlt, a càrrec dels 
ponent~ dcsignaLs per aques-
ta F6tl3ra.::ló en !'~entat n 
Ple dels dics 12 1 13 de juny 
darrer: 

Estatut I Canstitucl-61 Miquel 
S:~ntaló. 

Ecomlmia, Flnanco3 I Cocpera· 
tlvisme1 Antorrt Dct Arxé. 

:rrt:liau 1 Polttica S!>c!t.l: Mart! 
Jordi Frtgola. 

Cu!tuoa: Jus!'p Mascort. 
E~;èrcit: Xavier CacP.demunt. 
Samtat I Assistència Soci211 Jo-

sep Iria. 
Agr~r~: Pere Ccrezo. 
Justi els: Antoni Xlrau Palau. 
O!:cl.:r::oló dO Prlncipist Fennt 
V~gés.· 

dicat A!!rfcola a favor de l'C.'Cplo- Art. 30. T,es disposlciOrlS Cvlltln. Ll:61'ot. c•uo•nPf;:I::111I.~Or filS ~ttoru FI .A: 

wcló el copartlcip:tció l les opera- •udcs en CI present Decret no "tec- (!;OA~E .. JO- l.as bot<! llas sln su Rambla de lea ors, "S clons que aquesta realJ~;,;¡ haw·an ¡.~en ni olteren, ni modifiquen lc~ ba.- · Tel'f 196-7 
d'(,sser autotitzats. a~b .a slgnatu-. se.•/ jurldlqu~s drl dret de pr~,.)Jetat, • ~psulf lflfJ':;:,,';tnte- ~_¡.¡ • e on ~ 
ra del litul:.n· 1 la d t n . membre. de I les q\!als seran fixades per mltja de loOD 11 s - 4~ B A R e E L o N A 
1¿ Co :nBJló Admlmsh,?üvn. .. orv>::aclons esp:!Cia!s posteriOrs. ~'!""'~a~":!::~~=~~-~-~1!!'!!?!!!:!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Art 20 L'explot.aclo n. copartlc1- OJA--t 31 El con~.:l!er d'Agnco.\ltu-

delictiu coruú, del qual s'acu!!l Ull ' HOTEl DE VEf.IDES S A coHegiat, serà saucio¡¡rr. t en la •r.na ~~ J • •

1 
que els Estatuts, determinen. . . . PELAYO 8 - TELE FON 14370 Davant h\ insistència a G\lll!wcr,r • 
d';¡d·.oc:;.t qua!sevol de.qaprens1u Actualment magnl!ica exp~slclú de

1 

Jovtl~tlrte: Francesc Camnà. 
r::sgtut3 del f'Qrtltt Joan 01-

nest:l. 
Elecció dcfmitlvo. del Consell 

E':ccutiu de la Federac.ló. 
pac:ó \)(!drà CO!ltractar mà ~:obra¡ ro ;c~ta nutorltzat per dictar .es diS- JI1U~'TAr·"¡ErJl li:ti>. 
auxiliar scropr~ que ('.S trac,l ~e I)Siclons nrccsst\rièS per a lle.phta· H. ra n n ~ 
trf:balls de temporada o de subs!.l- ~ió del prc!>-ent D~;ret, et~ tot allò 
tulr ~emporaln~cnt els copa~ticl- ua no si¡ul de competencla_ del LA Vt:.NDA DE LLET CON· 
paEts ¡m¡IOSSib~liu<ts pe!' a ~l.tzar Óon~cn &:ccnt!u de la Genrrnht.at t CENSADA, SUCRE, OUS I 
llur tl'ei.Jall . _ ... _ _ prM'! e:s infonm;s que s'esta.blell:en AV.HiAM 
A~t, 21. I~ explc.t.:·~,c,,JS a e>Jpar n eL~ cas<Js previstos en el pres-'1t Havent-se diSposat ~r Ja. 0onse~le-

t1cinae~ó no podran d1spo.c;a.r de ma- ?;cerc• ria. RegidOria de Proveunents de 1 A-
quinària ngricola. ni d'mst~a~1ons ... ,1 14 d'agost del l\l37. _ juntament de ~arcclona, que des cel 
òe transformació de p~·.::.;J.·¡c~r·s d_una Barcc ?na, '" ~ Bl conseller d'A· mes de setembre propvment ··s ~ 
ca,acitat suptrlor a la producc1ó o Ll~1s Cc.np~n~.,. C::ll~et 1 Móra.:t 1 s;n en V1gor les normes aprovmko.s .: loo n~crss:t.nts da la p>lm:a expio- gncultur:t, osep '""""'1 per a. ¡~ venda S'ereren~ dc llet co 1. 

tac!ó - ~ ·----- l densada, sucre. qus I avtrnm all! ma-Art 22. Zls co;.:ar.: .. !pA!lts po- lalts, in!nnt.s i vElls, es fa avmcnt 
dran 'ret:mr,se de l'cxplotoció a l'a.- ~i:\ . perqu~ arribi a publlc eonclxwnem 
cabnm('nt d'un any o campanya All ~l.W -(f I que les receptes !lm rades .unb da i,. 

.- agrícola En aquc;;t cr.s els corres- ..#:.-.~ r;>IJ'! rfjfjt.r}fj/f%ii,~ del mes corn·nt. seran. servides u!s 
pondran el:> drc:s t\Ue e;; naguin de- ,~ 'ff.lf!ÇJJ!¡p;¡;f@$U j mercats fins al dia 4 ae r~'!tembre',_ t 
rt·nr del treball realit?~t durant In /JI.:¿, ~:.~ I!T q• aespres d aq,•r • ~ data rald.:\ 
ttm :Jl'llda 0 sny agm:ola. Iguala lfl . j¡¡ exh1b1r les recep.cs n?ves, etes · l' ~ rec~nei,·e·an als que dei· 'Xl. • ¡ tan so!s pe¡· a dcJ dlc'S, i VIS!Ides pe"5 ~sd esform'àr p'a;t·de l'explotació ~~D"!*!--____:! mr:t.-~s deis d~tpcmarls, r- ''1'1 es tra~. 

,,e -" hiat fls'c:t, 1 en el c?.S --·-- • ti d'un ens a<;Ut, ~per tot el mes r.le 

PHESENTEN AOTUALM~ 
LES MES SELECTES NOV~ 

l'ATS l<~N 

GAMIS!::-., 
P l.IAMJ:.S. 

GOHflAT..ES, 
r.UTJONI, 

CINl'U~ONS 

. Especialitat en 
la mida 

~~r d·~r;~?~ó
0

~ls dits ·.¡,e~ seran re- Cornissió t~tc~tma~~1~p~~ ~t~~rd~ít~~~~ 00E~u~~li~r.~\~c~~r~~.;, pe\· ht ?o- " • • s~ri, quan es tr:"'' l ~· un mal.llt "T .>· ....,..""""57W'3:U:P'll?=R r. ... --.-~.:.·. 
missió Aè:r::~¡;:•rau;oa. I~ he~:,à d~s~ I de respon~ablhtats m¡ls lndtcats documents s'hauren PAL~.U pr. ___ JUSTh"_l~ 

PreU:i limitats 

ser aprcva1:.\ ~r 1
"' <:C'l" ,.e:'l j ct' , .• ,_ •-~ nom~s per un . 'li article. fl .. U: H copart1

~ipn.s. t' ; !1 t no po- L'CI pr~tnt ~..'d.c~ hv.n r ... "''ll1"·1Í·¡ 1 en ésser registrats per les DelegJ.-
Art. ~3. Els cop:\r .r p. 1~ s 'ots.e·ó f la. vcrti:ncía davant ia Cotruss16 de j cions Munlc!pals de Districte seran 

dran (!':er sep!lrats de . XV• hl ha I Re•;)vnsabUitat;; àc la. Genera!itat de n'irt~,..,-nts 2mb un !'Cg<''l1e ~'25 ¡.;e~-
contm Jo. seva voltm_~~~,~~~~? ll'n:>.· cn\alunya, dels ex¡:x:dl~nts _con~r~ setes. • 
una cro·· 1 o:ue ho J"S" • P ltn persones que a ::ontmuac16 s e::;-

1 
Els facultatius que estenguin algun 

ment. . r--.. .. ... -1,1 a n1e.nten, pu t.al que, durant el ter- ccrtiikat sense que es t ••• ctl d'un cas 
a !'.l'~ft-/' seT~ nunl dc deu dics, toLs e!s Cl;.!tadaas ¡ de persona veritnblement mal~ ta. !i 

0 t:ntitnts que tinguin alguna alie- la qual sigui imp;cc;~1 Pb~" la quan-
• gació a. ffn', e d!l.da a a~tar! a~b titat que certi' r~n ~;uspcsr.s 

A T ~ u~lcl·è~>cia als d1ts expcd.~utJ. l a-l en el dret d'estendre'n de noU-$, 1 FRr~nyo JJ o v ET ~ I drecin, p<:r CJ<'r~L. ll ICS Oficines del dencncl~ts als Tribunals POp<Jlars 
Ull n ta. ComisHÓ C<-rts Cat'\lanes, (617J. per Si la SC\'R n"~:''~rncln pogu~ tl!V 

per tal que re .. ln in('!otos èn e,sl Ycr rstat mct!vadn per l'intent de dt
'l:ltsillts expr:àr:J>t'i. ·1L~ efectes , opor-j fícultar ,. 1cte r~.-~ ... ,imcnt de •·:s Avui ta-:-Ja, a ctoa quarta tle cUlo, 

' a pala: 
AZPtOLEA - Jt\UnEOUl 

contrn 
ADADlAJ'W • P~X& 

Nlt, a uu quarl d'o~. a. yl\la: 
Qv<NTANA lV • u.,I\.MUi,O 

con tro. 
z •\RRAO A • TZl\C.'tJIR::tE 1 

e--t:lllB per carte lis 

·----------~-·------· ·-------·-----
FRO .TO T X 1 K \ Al Al 
--·---------------------Avui, uit. a les dau: 

LlJMI • AURORA 
contra 

l\LEOnlA - ANGEI.l'TA 
0 , 1• à, tardn, a ¡,~ q;,.atre: 

llA L'ILD~ • LOLlLLA 
cont.rn 

PI!;TRlT.~ • AUllliLI 
Dr'talls p~r cart"l s 

~---------------··------F;orüú Principal Palace 
AVUi, tards, 

CUIWCEAOA lJl • ELOLA n 
contr<l 

ARRATlr • u.n.&::TAl':AZU I 

x:cruwll ~ LIZA!lP~.m: u 
c:out.ra 

OOENAOA U - miZAR 
t>etatls ll t' cartells 

OAUJ\ DlA. OUA!I:J f'AH'Il'ní LI• 

A1Ji 1 A RAQUE'l'A P.KB QUAD~ 

MO\l'O!l 

tuns constnnti Alvàrez cFrnandez, ordres do ·les 'l"'orlt~ ts. 
Edu~rd <.:US'\1 V1Uodv, J.lms Casals! • 

I fr!bn~nc~lciaf:~~~cc~,~~~ c~~i~~t ~~~~~. :!:!· ::;:·, ~!l'r!!l!\ :SS!~2l:!*"~Gz¡¡:~U~ ... Ar.-.::emRsl!lafZ~~5li~E!!tN3!WT~o 
I JoSep A1·men:tol Casas, ·~oon Bate~ ~--~t ~·[B~ · · m 

C¡;ondra, M!mà l'ht.et Camps, Al l RAPIO I 
I b::!rt Batct. CJmps, J~:.'t;ClJ Batalla , • 

~~¡r~;i~1:"à¡~~~~~ S<~a~~Pf¡~[e 1 ~ • ECONOMIC 
~~N~t~·c~~~';<~ ~~~(~~ r}~~~·ng~~ I ~lll(l"nn~H n l'L4: Xt·nn ARIBAU 
Lop!lrt, Guillem 1-'allvenlu Vilama- u l urLU H l u N." 5 
jó, El1ric Mir Cnrrerns, ~1crcé c1a.-j ~""~. ":i?".J{;'l'~·•L~Z:j?i..p;¡;•~lój rull:t vldua B<lasrh, Llusia So er 
l\1:l<ann Antònia Mmguell Orol1U, 
jàs~ Vilaràr.ga Buxó, En:r:ic !'!ro- Of10AE fJUBUG 
tons AlollSO. Pr:mcesca. Bo¡;cn Vldua,\E_UJ 
D;m, Manuel Dorrus dc Cundras, Jo- AQUEST.ES VELOCITATS ... ! sep M ria Durràs dc Cundrlls, Do-
lors Bcnlls Cabr6, l\1armel i~orrajo Ai ~arrer dc Cl:trlS, toparen dos 
Pttjol Antoni Carl)l)ucll Albctó, Dal- automoblls 1 r~multaren tedts Joan 
ciomcr Garb,) (Y;;;sl, 1\Ianud Cara,sa l\1Qn's l Plf!, de 37 anys; Josep VaU
Villat.sc<.:c:ma, Emília Cnras~ Saez,- verdú Canto, · de 25; Mart! Martt 
Pere noncl! A!domà, Enric Sagrera Torrelles, de 39 1 Jo.wne Verge l~o
Julià F.ranc:sc lil'rnlUld:!Z Sàez, I . meu, de 23. 
cGener...l Motors Pcl•lnsulnr». El:; ferits, cles~rcs d'assistits, pas-

ren nls s~t:s domiciliS ¡;a.rtl!!Ulars. 
- Un altre accident d'autumobll 

AL PALAU DE BELLES ARTS oeorn~t.'Ué o. la carretera ~le Ribes a 
Els f~s~·¡uals <<E~tel >> Puigcccdà, a coru.::.qüèHc·la del qual 

r.. l w ~ ingres3à en greu cst aL t. 1 ~losp!tal 
Dm"menP.c ¡¡~oppUBsat, a la wrc:'la., Cunic, Jaume Coca I Fcucr. 

es celebrà al Pa:nu de Dcl!es ArLs,l .r 
ranunCL~t fe!ili\•nl .lnlctal de L'l <cSet.. . . ... . , man!l de l~lCctnr..lo as l'Infant», 
orgumtz.:.t P"r la Direcció de Ja no- y 1 t - ' 
va publl~c16 ;nrant' l «Estel» nmb ,. '· .,. 
Iu. ool:labo:ar16 ilcl Dcp:utamcnt de t ., 
Govem!lcló 1 AsSistència SOC!al de 
1n GClleralitnt do Catalunya. 

. -
Actua, en p:imer lloc, !'«Esbart 

CatnliJ. de D;:ru:aircs»: clr.sprés, M:•rta 
Greu, directora. do ln s. C. de De
clamació dc la instit.ucló del Tea
tre. arn un n:c•tal de poesies so-
bre !OliS musical; Enú!ia Gnrc!a, amb 
\m recital dc d:tnsn: i, clogué la fc;;. 

' ta, la Banda Murumpal de Barcclo
tJ1\, sot.n la d1reccíó del mestre La
motle de Grignon. 

'lnnt per ls rungntffca tasea que 

' . 
I'Efl VEfiDSlt: ART I CLEh 
A P~EUS ABUSIUS 

A Terrassa J1>u <lctilu:ut P.iUllon 
Pelegrí Aran, que es ctcilica va a la 
\'enda clamlest.ina d'articles de pri
mera nccessltaL a preus abuslUs. 

E< detmgut fou trasllndnt a Pre• 
fecturn. de Pollem d'aque;;to. ciutnt. 

EMCOSCATS DETINGUTS l rc:1lit.zarcn tots e's arti::tcs col:labo
md<:-rs. c:om per l'~r.,lStència d'u:l 

\'c:r,cu dct&ol.& Pt 1 cartell,. plibHr non.broofsslm qui! c:ls o.pblud1 
cntusl~stlcament., aque~t. festh-aJ l'b· 

• Dur.111t Ja tarda d'ahir foren cti
Llnguts quinze joves que no s'ha
vien presentat a complir les seves o

--·-----------· tmrrué un èxit l'Sdatru1t. bligacions milit.o rs. 

VISTA llE t.AUSES 
Davant d Tribunal Popular !lú· 

mero 1 es veieren uues cau.;;vs. una 
contra Joan ::;auquet Pla, el c:.u:U 
per qUt;otions dc Lrcball va amena. 
çar un contractista. i l'altra, contrk' 
Joaqwm Mani lteqllcn_a, o.ct:sat d'ha. 
ver-se apoderat de m11 IJ<!ssctes èe1 
domiCili d'un amic seu. 

'Ict.s dos va1·cn cs~:>er absolts. 
-A porta tancada es ve1é dava11t 

el 'I'nt:Jnal Popu!a.r núm. :;¡ una cau· 
sa coqtra M:>.>ul M1ut1 per un ctcllct.e 
d'escandol public. 

El Hscal va r eL1ra1· l'acusació I la 
prccessMa fou absolta.. 

-El pclqtart Adrl'l lrusta, mentre 
estava dttlngut enTqualltnt de · ~re:; 
governatiu v& pl'onunciar paraules 
contra el règ1m. Ahir co~lpurcgut. 
davant el '.1'ribul.;ü Popu.ur u 'Ur· 
gènci.o. que el condeum,a. a qualro 
Dlesos 1 un din de reclusió. 

DIU QUE AOANS ErtA RE· 
PUBLICA I Ar~A ,.¡o 

EI grup d'Iuforma.,<ó de 1~ l're.:!~ 
dènci,¡, de 1'Aud1encia ba rebut !*-! 
al so,;u compliment G3 mtormes en 
un sol dia. El m&t-,ill< grup he. tro
Ulès a. Iu. :::>ala sentenciaclora l'm· 
forratl wbre el prc., V tcenç x,lart~-.. 
tell otset, el .q;¡al en ésser ilJlerm 
~at per u poctu-ll revisar la causa 
vn mai•ücstar qUil abans era. repu
bl!ca. però que ura. ja no ho era 1 
que uo es ve!:\ en cot de defensar 
al carrer la República. 

Seguirà la info¡·macló, car nom 
creu que no té completes les •ac!..l· 
t.f\w u·.cntnls, 

CD~TRA UH AJUNTAM~~T 
IL.LEGAL 

Al De¡:auat dels Jutges s'ha r.Jou~ 
un ofic1 de la. Hsca1::l per tal qui! 
s'instruelxl p.c::és amb motiu de !.'\ 
demmcu\ rcbúda del jutge· do Pa
rets del Vn.!.~s sobr~ Ja. C".OnStltucló 
tl'aqüeu Ajuntnmcnt que conslde.-a 
iHcgal per h:wcr-ht llagut. &dh\\C, 
amen::.cts' de mort. 

REAL ITAï O FANTASI A? 
Al jutJat de guàr\lla s'ha. rebut 

unn. denuncia. signadR pel criat d'utlll 
casa segons lo. qual la fJ.miaa r.:n la 
t¡ulll ~Nballn.vo. te tnltcnt el P I op1e-
tari en un::.. ca~;a dc camp dels vol
Uluts cl.o B:.rcelona. i solament •l do
nen per menjar pa 1 aigua. 

Afegeix el denw1c1nnt que dics pns. 
sats es p:::rlà entre la fo.mlll'l d'~,;m • 
mc:,zin::u--Jo paulat1nament pc·r lo.l 
de. una. VC'.Jada lUort, heretar les 
moltes propietats <rJe té !ora d1.!!!3 

que sestlon• assumptes pe¡· e :~p~s pintures; Les -millors firmes 
de clients, s'ha de fci' present q .e coHeoció dibuixos da G O S E 
en els primers moments revoluclo- ObJectes d'nrt _ Preus reb:mtats nnrls s'infiltraren als S!nd!cnts de 
professi.::ns !brrals diversos ~:ubjt:c- •"lloZCII=zlll:a::ll:ll::lll=:D_IOC:I_OAI_a::~~• 

LA VIDA DE 

Assumptes generals. 
<Les ser-siru1s del Congrés co

mençaran a les lO del mati). 
V'ist l Plau, el President, Pere 

c crc.:o. 
Pel C. E. de 1a F€deració, J~ 

scp Ma'!cort, S~cretart. 

tes que es titularen, sP.nse ésser-hJ, 
advcc~·· ·, i acot!Seguiren un cnr,\et 
com a tals. practicnnt ton lntrusi.c;mo 
de tot punt dcllctiH. Per tam, . \, 
com sempre, !'(•.,ic" garant!". c. :e 1 
que t-5 titull advc.:at ho siJul re-a.l
m!!nt. és el que pert!'\nyl al Collegi LA 

. r::ar.r;;:.~~.w·,~ e I l.l TAT r~o TENIA APETIT I condició lndlspensqlJle, • per ~ ltra 
Part, per a l'exP.rrlc1 d= 1& pro!~s-
&iP S\ 1\QUCSt terrltort. 

El CoHeg! s'ha adrc~; en el sd.-
tit 1Ildlcnt a la De!eg::ció Oenl:'r"l • 
ct·ordre Públic. ESPORTS 

L'AFER DE LES VA'):JE
RIES 

SegueiXtn preseJJLant-se a.l jutjat 
de guàrdia denúncies per furts 1 
robatori& portats a cap en vaque
r ies, estigUin o no collcctlvit~des. 

Ometem la ll!sta que ~s intermi
nable. 

LES ARMES Al FRONT 
Per tinença Ullcita d'arma '~e !oc 

haft estat detinguts 1 ingressats als 
calabossos del Palau de Justina 
Cristòfor Osete López 1 Domènec 
Urda lo,oyo. El primer, a les BlssEs 
de Sant Pere 1 el segon, al >asse!g 
Nacional de la Bnrcelcnct9.. 

DE[tGAGIO D'HiSENDA 
, 
PAGAMENT DE L'IMPOST 
DE TIMDRE DE NECOCIA· 
CIO 

La. Secretaria de Premsa de lll Dé
legació d'Hisenda. adverteix a les So-
cietat anònimes I comanditàlics per 
accions 1 altres entitats subjectes &1 
pagament de l'impost tlel Timbre de 
negocillcló o transmissió, que en Vlr
tud de l'Ordre ministerial de data 4 
del corrent, <tGacetn» del 6, ha estat ' 
prorrogat fins el 30 de setembre 'pro
per, el termini per a. efectuar l'in· 
grés previ 1 presentar els documents 
per a la liquidació de l'esmeutat im
post. corresponent a l'any 1937. 

Les entitats que per qualsevol cau
sa no haguessin rednctat fins al mo
ment actual els seus balanços de l'e
xcrc!cl dti 19::>6, t>staran durant 
aquc3t. any sense l'obligació de prac
tlcnr-loJ 1 de liquidar el compte de 
pèrdues i guanys, si abans dc In data 
limlt assenyalada en el paràgro! an
tcrif'lr, ingressen en el tresor com a 
quantitat mínima, a. compte de l'un
post del 1937, una. suma igual a Ja. 
que hal!ria importat el Timbre cio 

HO HI HA HAGUT GAP 
DIFEREtlCJA ENTRE LA 
DIRECTIVA I ELS JUGA· 
DORS OH. BARCELONA 

Slgnacla. pel n:embre din:;;en del 
«F. c. Barcelona», senyor l''rapcesc 
X. Casals, hem rebut una ·no.a en 
ltt qual diu que no 111 ba la més pe
tita divergència entre els directius i 
l'e<¡uip, 1 que aquest. desp1{!s d'ha
ver acoruple1t uns compromisos a. 
Nova York, retornarà. L'~:pedtció 1a 
té el passa:tge de retorn. 
Ce~ebrem I~ no divergència 1 el re

tern dels minyons blau-grana. Però ... 
Insistim: 

Prous part1ts de propaganda i prou 
partits benèfi<::.>, que acosLumen a 
ésser beneficiosos per a tvthom 
menys per als qul haurien de rebre 
l'auxili. 

L1. millor propaganda 1 l'auxili 
eficaç que en aquest_ mo."llent pot o
ferir-se o.l3 Infants 1 vícLime.<> de la. 
guerrn, és lluitant C;)n!ra l'rnemic a 
les trinxeres. • 

TORt\~IG PER A L'AS
CENS AL GRUP "A" 

RESULTATS 
EUROPA, 2; ~IARTiNENC, 1 

LLIGA COMAR-
CAL CATALANA 
RESULTATS 

Sants, 3.-Gràci.,, L 
Horta, 5-SabadcU, L 
1\:(anresa, 2--Teri'::s~a, ~
i\lollet, ~-A ven~. _3. 

PARTITS AMlSTOSOS 
Girona., 4-Sabad~n. 1. 
H0.!1italet, 3-F.s¡:anyctJ, 1. 
Vic,::I-Barccloua (res.), 1. 

El. COi't'iiTE CATAI.A PRO 
ESPOnT POPUI.AR 

nc¡;oclució en l'any 1936. la qual Em
ma oerà computable en practicar en 
el seu dia l:l :Jquictacló definitiVa sl 
aquesta comportés una major suma t t 1 •t• '" adhe a Ingressar quo la ja 1ctn ercctivn ni Convoca a 0 es es en •• u...., -
Tre:;or. · rt•les a. dlt cor.1!tè a la ···unió que 

'•'Admimstracw cte Hmdes públl- t.indrà lloc el prop~r dijous, dia 2 
ques. ralcnt-se dèls nntect.'d:mts do de setembre. a dos quarts de dw 
què dlspo~a~ procedirà. a partir del de la veWa a l'Ateneu I!:nclclopt~ pmner d'ocLUbrc proper, a liquidar 
d'ofici el_ Timbre d{' negociació o dic Popular, C¡¡lme, 30, pral. Per 
tra.nsmissi1 corn.-:,;pcncnt n l'any 1!137 troctr.r de la participació catalana 
a les entltnts afectn.des que no ha- a l'Oilmp1ada Obrera d'Anve1·s, òe 
gue~s111 mgrcssat per tal concepte 1 tasca. re.'l.lit?.!lda en pro do ~.~, cap quantitat, sense pcrjudlcl de les I ~ 
sanclcn1; que proc·edeix!n de conf<'.r· causa. Al matel.x temps es :rnctnn\ 
~litat a nUò disposa_t en l'nrtíclo 120 J' dels uous projectes de cara la ¡¡uerra 
del vigent Heglamt.Dt del Tlmbre, 1 ~ la. Joventut. Donad!l. 1 importància sense que, cont.ra. aquestes llqnlda-
clous d'ofici, puguf interposar-se ul- dels assumptes a tractar '-'S prega. 
terior recurs. l'assistènc!a r:mb tot.t pWJtunlltat. 

BLENOHRAG I~ AliUDA I Gf<•l·••t.il 

GÜARIIii ENT TOTAL Slfll l S 

PI!LL. I.LI\ GUE~ CE \.ES 

H.::us llCJ el lVe e.;c. ¡ "'1. l'mlll:r. 
dP.t. Il.". c;:e Jean Jaures. a Noizy-Je 
Sec: Feia ja al!J11n temps que em 
faltava l'ap~tit.Ara ta un mes qut 
prenc la Qulutonine i malgrat la 
meva edat, el ,.c.•uf!rzt es ex::erlent: 
ctA!'assec a la taula amb apetit No 
sé com remcrciar-vos d'aqnest resul
tat)). Aboo:lt en un!Hre de vi. un 
C::tscó d~ quintoniJ!r dóna im·tau
tltnla mcut un litre .o::Jter à e deliciós 
vi forL!flcant que csLimulà. l'apetit, 
enrlqpeix la sang l n•".~C:1t:J Ics 
forces. D,~¡ 11 p=cnd!'e :vn vn.sct del3 
el~ vi de postres abans de cada. èpQt. 
El fi,~S"ó dG Qul.'1tonine costa so-
1:,!-.v•~t .,. ~ 3. A totes les farmà· 
cies. 

COf\t1ARaUES 
CORNÈLLA . 

L'aJea)·"~ .. , : C "~l'T ~tlà do L r .:~~,;~fat po
ea cu cone1xeruent. clt·i p>'tbllc que CJ:Io 
vl&ta del c:r:m nombro de p·'rsom·3 l..
mne$ c¡uo v~ncn a es!atjnr-se a aques
ta pobl~cló, que creen cU!Icult~t.s tun• 
pc·l qu,, !a u!~rêncJa al r r.clon:unont 
r.om nl~ habltl\('les, a p!lrtlr dol dta pr!· 
mer do setembre , nont no es llum~ 
cnp U.rgr>t:l de ra clon~ ment a lea que 
vlnr,uln do nou ni es oou:;,ntlr~ que 
s'oci1¡J!n bat1'P"He!< oom a hrttttacles 
p~¡· no !l'Unir 1~ cona!clons mlntmee 
d'h!~,,~,~ . 

S U RIA 
L'AJunuu:.~ent. ct~ :::útl.1 ra ~a.ber IIJ 

públic que dr.v:lUt l'cscasset.'\t de qua· 
vturc~. ¡·lll>pl:\ tie lc'S c!rcumst!lnclea i 
ll~ l'euor.na nu¡¡rnent de poble.~!ó -que 
b1t :lOfc.rt durnut aque¡;ta dc.rrera m~ 
no lllurr.rl\ turgctea de l'llC!onamcnt a 
blngú qu~ nu vn,gt prove!t llei corrrs· 
poa~ut certificat Cie baixa de JA pobl.l· 
dó ut• proccd~ncla. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~B~C:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~tl~ff~?~~~~ 
~~~~Ofti < ---- ·-

panya. · 
Pn~us Ta licrs. 29, en trcsct. D'tt a 1 1 de a a a. 

A\ ~q_~ E~~~~li ~ 
a~ e I 'E' -r e aD ~'-' ~ E 

ECON O MICS 

n c eetlis 
TRENTA-UN ANYS D'ACTUACIO SOCIAL .. -- • '\' ida 

~'elèion 

Cent Delegncions i Suc:~ rsnla a CA f ALUN YA 

GlRONA: Hambla de 
:rARRAGONA: Av. d e 

t LEIDA: Avinsmda de 

la Llibertat, 

la l:{epúbliça, . 
la República, 

J.j 
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