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ALS CENTRES OFICIALS 
GENERAUTAT 
DE CA r.UUNYA 

El Vepart.Gmcnt de Proveïments 
es complau a. fer públic que. des de 
la primera. setmana de l'actll..\1 mes 
d'octutre, es lliurarà cam congelada 
de bou de tMmem qualitat a 1 es
corxad-.~ c de Barcelona amb quanti
tat suficient per a. atendre ¡.,s l•e
ccssitats del públic. Els dies que 
s'han fixat per a l'expedició son els 
dimarts, dijous 1 diS9:1btes amb des
tí exclusiu per a la poblacló civil 
dc Barcelona, car hauran quedat ja 
ateses les necessitats d'A:¡¡;!.,!;tèncJS 
Social 1 Hospitals Milltars. 

ESCOLA. D'ADl\lL~ISTRA
CIO l'UBLICA 

Fins el dia 15 del corre.c.t mes, 
restarà oberta la matricula per als 
curaoa d'Adm.ln.1st.ració i el de Ta
quigrafia. Per a mscrf!ure·a tots tls 
dies d'onze a lJIM det nt::ltf 1 de 
sis a vuit de la barda. a !.\. Secre
taria dc I'E.scola Sant Sever, 6, 
prJDcipal. 

CUit::,OS POPULARS DE 
CATALA DE LA GENERA
LITAT 

El dliluns, dla 11, a les set del 
vespre, començaran les classes dels 
nous cursos elementals i dels tr,:s 
cursos mitjans, organ,ibats per la 
Generalitat de Catalunya. El pri
mer dia. de classe del curs superiQr 
del mestre Pompeu Fabra serà anun
ciat oportun:uncnt. Fins el dia 18 
inclusiu, queda oberta la matricula 
del curs de metodologia. del llenguat
ge anexe a l'esmentat curs superior 

• de català. Aquest curs es donarà 
eLs dilluns 1 divendres, a les set de 
la tarda, a la Universitat de Bar
celona. El preu de matricUla serà 
de deu pessetes en plper de paga
ments a la Generalitat. 

L'ELABORACIO COOPERA
TIVA DE L'OLI, EN LA 
COLLITA D'ENGUANY 

Amb la finalitat d'assegurar que 
les magnifiques perspectives de la 
collita d'olives d'enguany es tro,. 
dueixin en una. producció d'oli abun
dant 1 de bona. qualitat, re¡¡ultats 
finals que només poden obtenir-se 
si els Sindicats Agrícoles de les co
marques productores disposen de 
tots els element$ necessaris uer e 
en el màxim grau possible l'elabo
ració cooperativa de l'o:.t, el conse
ller d'Agricultura ha. dictat una. or
dre -publicada. a.1 «Dkirt Oficial» 
d'avui- la part dispositiva de la 
qual diu: ~ 

«Primer. Són posats a disposició 
dels Sindicats Agrícoles que comptln 
entre el¡s seus membres amb olivi
cuitors, tots els molins d 'oli J uti
U!ltge complementari del respectiu 
terme muntcipal, e:s quals seran 
utilitzats pel Sindicat Agricola en 
la forma. i proporció que estimin 
necessaris i pel temps que durin 
les operacions de la mòlta, amb ex
cepció dels cups 1 recipients, els 
qu·als podran ésser utilitzats mentre 
l'oU elaborat pel Slndirat no sigUi 
venut. 

Segon. Entre el :::>mdkaç Agricola 
1 el posseïdor de les instaHacions i 
utillatge utilitzat per aquell, es fi
xarà el preu del lloguer que el Sin
dicat haurà. d'.abonar. En cas de 
desacord entre les dues parts, el 
preu del lloguer serà. fixat pel direc
tor general d'Agricultura, després 
d'haver oït ambdn~ parts. 

Ll::S HJ:;~.l'ONSA.HILlTATS 
PER LA VENDA DE FRUI
TA COi!CADA 

Per ordre del 25 d'agost darrer, 
publicad11. al «Diari Oficial» del dia 
29 següent, la Conselleria d'Agricul
tura. proh!b1 la venda, a tots el$ 
mercats de Catalunya, de fruita ma
nifestament corceda., o bé envaïda 
pels cucs de la «mosca mediterrà
nia» i la que presenti una superficie 
de podrit o un agregat de podridu-

Posar a la ~posició de la. Junta 
Local de Defenaa Passivo. 100.000 
pessetes amb destmac1ó a. les obres 
de re1o.rçament, protecció i comple
mentànes dels soterranis dels edi!l
'¡i'" ~ "] 1
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Í'ÜbUear a. la premsa les comu

lúcaeions de les dues Smd1cals dels 
funeionarts de l'Ajuntament, C.N.'l'. 
1 U.G.'l', demostrant la Eeva. adhe
sió al criten fL'i:at pel Comitè Mu
nicipal Permanent en allò que es 
refereix a l'aplicació del sistema de 
treball durant el mau l la tarda 

Posar a la ctispos1cló del president 
de lu Comlssio d'Assistèncta. Social 
una quantitat destinada a la ms~ 
tallació de cantmes per a la. distri
bUCió de llet. 1 wtres articles alimen
taris en diversos districtes municipals .• 

CVnstrU1r un parc escolar al solar 
limitat per l'Avinguda de Gaudi t el 
carrer de Rosselló, 

Iniciar Ics obres de perllongació 
del Passeig de 'l'ones 1 Bages per 
tal de tacilltar l'entrada e. la ciutat 
per la canetcra de Ribes. 

AprovRr el proJecte tormu.lat pel 
CENU. relatiu a obres d'ampliaCió 
per a habilitació d'escoles en un 
edifici dels carrers de Castella 1 
Joan de Garay, 

MAS & ROCA 
CAMISERS 

ORDRE PUBUC 
LI ROBEN LA CARTERA 

A l'estació de França, al mariner 
Fidel Gonzàlez i Garcia. U varen 
prendre la. cartera amb 1.150 pesse
tes, en el moment que anava a aga
far ~ tren per a adreçar-se a va.
lènc~a. 

LLADRE ATRAPAT 
A l'interior d'un collegi del carrer 

de Balmes, Angel Glménez i Mar
tínez va ésser atrapat en el mateix 
moment que robava després d'ba
ver-hi entrat Violentant el pany. 

Ha passat a. la presó en qualitat 
de processat. 

MOR D'ALCOHOLISME 
Un s ú b d 1 t alemany, Wilhelm 

Klanpkem, es va ferir en un acci
dent del treball 1 mori poo després 
a causa. d'un atac de «delirium tre
mens>> d'origen tòxtco-alcohòllc. 

DEFUNCIO 
A l'Hospital Clinic traspassà, per 

traumatisme, Roo Filella, de setan
ta-sis anys, el qual ingressà. a. l'es
mentat e.~tabllment el diR 8 del mes 
passat. 

UNA VIC1'IMA MES DEL 
PASSAT BOlriBARDEIG 

Ha traspassat Maria Serra i Puig
fort, de se!xanta-sl.s anys, a conse
qüència. de les ferides sofertes en el 
bombardeig del passat dia 29. 

El cadà.ver, per ordre del jutge, 
fou traslladat al dipòsit judicial. 

PERNIL A PREU ASTRO
NOlr'!IC 

Ha. esttt posat a dis¡>oslc!ó del 
Jutjat de guàrdia Franceso Gambin 
i RoseU, -el qual venia. el pernil, al 
seu establiment del carrer de la 
Boqucria, 2, a quaranta-cinc pesse
tes el q u:lo. 

res que facin una rotllana de més PERTANYIA A LA T. I . R. E. 
de cinc milimetres de diàmetre. Ha estat detingut per pertànyer 

La mateiX-a ordre disposa que les a. la 'l'. I. R. E. Antoni Viladrich 
caixes que continguin més d'un 25 1 Fabregat, el qual ingressà als ca
per cent de fruita en estat d'lnva- labossOS de la Comlssaria. de Poll
sió inclp!tmt o be deturada -la cia. 
polpa de la qual, però, pugui consi-
derar-sc pràctiooment aprofitable- f:_ALAU DE JUSTICIA únicament podran ésser venudes a 
condició de consignar els mots «Frui
ta tarada», per mitjà d'una etiqueta 
enganxad-a a la testera. de la caixa.. 
I s'hi assenyalen, com a responsa
bles del compliment de rordenat, els 
Sindicats Agrieo:es locals, amb de
terminació de les penalitats en què 
lncorret'an en el cas de no complir 
estrictament els preceptes de Ja dis
posició.-

Com sigui que, a pesar dels reque
riments formulats a través de les 
Federacions comarcals de Sindicats 

ACUSATS D'ESPIONATGE 
La policia, desprl.s d'actives re

cerques, ha. aconseguit La detenció 
dels súbdits austríacs Carles M. 
Mathan i Amie Heig, eLs quals s'a
cusa d'haver realitzat actes d'espio
natge. 

Hau estat posats a la dlsposi\!ló 
del jutge especial per aquesta mena. 
de delict"" 

- ... 

1 de les nombroses visites fetes pe:
sonalment als Sindio:lts, encara. con
tinuen afluint als diferents mercats 
fruites totalment inaprofitables, la 
Conselleria d'Agrtooltura adverteix 
als productors de frultr.l en general 

ACAP.\RADOit JUTJAT 

i <als Sindicats Agrícoles en particu
lar, que, a partir del propvinent dl-
11~. dia 11, els Serveis 'l'ècnlcs d'A
gricultura, que són els encarregats 1 

dc vetllar pel compliment de l'ordre 
de referència, procedlr:ul a Imposar 
amb la. major severitat les escalents 
sancions nis que obrin al marge d'a

Joon Mnrtinez Francàs tenia al 
seu domtem urla. gran quantitat de 
queviures aiX\parats i el fiscal ba. 
demanat la. pena, de quatre mPSOS 
l un dia de separació de la convl· 
vlmc!a social. 

questa disposició. 

ÈT -coNST~üiRA 
PARC ESCOLAR 

El Comitè Muntclpa1 Permanent, 
en. la reunió d'ahir, prengué, entre 
e.J tres, els acords .següents: 

Contr!.buir a la subscripció obcrt!l 
per l'Ateneu Barcelonès per tal de 
reconstruir el Centre Cultural de 1 
lteus, destruït. per un bombardeig 
feixista, amb in quantitat de 2.000 
pessetes. 

AB!':,OLUCIO 
Ha e&tl.lt obsolt pel Tribunal nú

mero 2. Marcel Collin, acusat; d'a
temptat als agents de l'autoritAt. 

LLt\DR.ES COl'tDEJ\1!\'Al'S 
Davant el Tribunal Popul'lr núme

ro 1, s"ha. \1st la causa. contra Pau 
G!.lZ'cta Ngucrcs, Crl.';tòfor Acosta 
Giméncz 1 Concepció Gu311nrt Alon
so, acusats d'haver robat unes plo
mes estUogràflques a unn llibreria. 

Els ha estat impo.,c::~da la pena de 
250 pessetes de multa per al prfñier 
o bé 20 di~ de treballs per a. la 
collectivitat 1 500 pessetes o 40 dies 
per als altres d 
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LA MUSICA 
EL COMPOS17'0R CATA
LA LEOPOLD CARDONA, 
GUANYADOR DEL PREMI 
DE CANÇONS DE GUER
RA DEL GOVERN DE VA
LENCIA 

D'entre les cent-quinze com¡loe;l.
cions presentades al Concurs d'Him
nes i Cançons dc Guerra, convooo.t 
pel Consell Central de Música del 
Ministeri· d'Instrucció Pública de 
València, ha estat adjud;cat al 
compositor 1 excellent pian!sta mao
nès Leopold Cardona, un dels f¡re
m1s de mil pessetes oanccdits a les 
cinc canQOns que més s'ho han me
rescut, segons el veredicte d'un ju
rat. competent. 

El «Ca.."lt nocturn a les trinxeres», 
de Leopold Cardona, serà. editat eu 
l'àlbum de cançons de guerra pre
tn:ades pel Minls".cri d'InstrucCió 
PUblica 1 ruvulgat per tot el terri
tori de l'Espanya, lleial, per nútjà de 
les bandes milltars, orfeons i con
jun~ populars. 

En una propera. aud!ció que Leo· 
pold Cardona oferirà, a base de 
quartet vocal, serà probablement es
trenada l'obra. eSlllentada a la nos
tra ciutat. 

QUATRE CONCERTS SE
LEC1'ES AL PALAU DE LA 
MUSICA CATALANA 

El diumenge, tindrà llec al Palau 
de la Música Catalana, a. les sis de 
la. tarda, el primer dels «Quatre 
ooncerts selecteE;», organitzats per 
l'Estudi Lliure de Belles Arts, d'a
cord amb el Com!ssartat de Propa
ganda de la. Generalitat de Cata
lunya. 

El primer d'aquests concerts anirà 
a càrrec del quartet de coma «Bar
celona», el ~qual interpretarà el 
«Quartet en re», d'Ha.ydn; el «Quar
tet», de Debussy 1 el «Quartet op. 
96», de Dvorak. 

El cicle de «Quatre concerts selec
tes», que s'inaugurarà. demà, amb 
la oollaboració del quartet de cor
da «Barcelona», es desenvoluparà. en 
les dates del 17, 24 1 31 del mes que 
som, i en el qual intervindran An
neta. Reull, que donarà. un recital 
de Lleder; Antoni Francesc Serra., 
en un recitar de guitarra, i Carme 
Silva, recital de piano. 

Donat l'interès que han desvetllat 
aquests «Quatre concerts selectes», 
no és aventurat avançar que consti
tuirà un èxit més dels CJie vénen 
recollint els artistes que ñl prenen 
pa.rt. 

AMB UNA SOLA CONSULTA 
N'HI HA PROU PER A TROBAR 

Et REMEI SAL YADOR 
Dr. NUKY, de Boston 

Els èxits que diàriament S''lbtenen 
demostrc>n els avantatges de la me
dicina vegetal, la. qual, sense perju
dicar l'organiSme, cura. amb ropt
desa extraordinària, 

Els nostres Tractaments, dotats 
de potents virtuts curatives, són 
l'àncora de salvoació per al qui &o
freix, ja que els seus saludables 
efectes es noten des dels primers 
dies. 

Consulteu el vostre cas enviant 
una botelleta d'orina 1 algunes dlide::l 
de la. vostro. malaltia al «Departn
ment d'Investigació i Anàlisis» de 
Tractaments Dr. Nuky Balmes, 256, 
xalet. Barcelona. Telèfons: Dlre.:ció 
81.258; Administració 83.731; Labo
ratoris 70.881. De 10 a 1 1 de 4 a 7. 
Festius de 10 a 1. 

la hunianital 

R EUNIO DE DELEGA· 
DES D'ENTITATS DE 
B ARCELONA I COMAR· 
QUES ' 

El secretariat femenf d'Esquerra 
Republicana de Catalunya, volent 
que el projecte d'Estntuts que ha 
de reglamentar la seva existència 
sigui conegut de totes les organitza
clons femenines d'Esquerro :per to.l 
que la seva eprovnc1ó sigui obra 
de totes elles, asenyala per a de
mà, diumenge, dia._ 10, a. les cinc 
de la tarda, una. reunió quo tindrà 

lloc a la rambla de Catalunya, 26, 
principal. Per la qual cosa preça a 
totes les entitats de Barcelona 1 co
marques que tinguin organitzacions 
femenines, que trametin una dele
gada. per tal d 'assistir n. aquesta reu
rúó, on se1s farà lliurament dels 
Estatuts per tal que els estudiin 
amb temps i puguin tenir un canvi 
d'impressions sobre l'actual moment 
po!itic i donar orientacions sobre la 
tasca política _que ha de desenvolu
par la dona d'Esquerra per a mUlor 
servir el Partit i Catalunya. 

Totes les delegades hauran de 
portar la credencial de l'entitat que 
representin. 

MORT PER LA LLI BER· 
TAT DE CATALUNYA 

La Joventut «Els Nc:ts dels Almo
gàvers», el elia 10, a les deu del mati 
anirà en corporació al cementiri de 
Sant Andreu a portar unes nors a 
la tomba del que fou tl sea consoci, 
Ferran Moratooa, mort per la lliber
tat de Catalunya el dia 6 d'octubre 
del 1934. 

A aquest acte sOn Invitades totes 
tes entitats 1 joventuts del Partit 
l també tots els simpatitzants d'al
tres organitzacions. 

ATENEU REPUBLICA DE 
GRACIA 

Diumenge, <tia 10, a dos quarts de 
cinc de la tarda, tindrà lloc al nos
tre estatge social (Rius 1 Andrés, 1), 
an esdeveniment Uric. Es posarà 
en escena, per primera. vegada a 
Gràcia, en català, l'òpera. «Marina», 
per l'exceHent quartet R. M!tjavila 
(tiple), J . JUlià. <tenor), M. Sosa 
(baríton), J. Olaramilllt (baix), amb 
acompanyament d'orquestra, sota la 
direcció del mestre concertador J. 
Salvador. En el se¡on acte «Contra
pàs», per l'esbe.rt dansalr'e Vailets 
del nostre Ateneu. 

ATENEU REPUBLICA FE· 
DERAL D'ESQUERRA (Pla· 
neta, 15 1 17) • 

El proper diumenge, dia 10, a. les 
onze del mat!, tindrà lloc la inaugu. 
ració de l'estatge destinat a. gimnàs 
de les joventuts del Casal, plaça del 
Sol, 2, baixos. 

El programa de festes és el que 
segueix: 

A les dotze del migdia vermut 
d'honor a la representació de la 
Brigada. Mixta 115, que tan valenta
ment es bat en terres andaluses amb 
motiu del lliurament d'un banderó 
gentilment cectit pel ¡rup femen! del 
Casal, adquirit per subscripció po
pular. 

A e.quest acte han prome::; la seva 
assistència destacades personalitats 
del Partit i de la J. E. tt.. E. c. 

A tes cinc de la tarda, a l'estatge 
del carrer del Planeta es represen
tarà pel quadre escènic del Centre 
l'obra del popular autor Pous i Pa
gès, «L'endemà de bodes». 

ATENEU D'ESQUERRA RE· 
PUBLICANA DE BARCELO· 
NA (Passat¡& Madoç, 5). 

Diumenge, dia lO, amo motiU de 
la inauguració del grup femem de 
la. casa, es celebrarà, a. les sis dc la. 
tarda, a l'espaiosa sala de l'entitat, 
un festival a profit d'Ajut Català, 
sota el següent programa: 

~ 
1. «Sagetes Roges». 
2. Recital de poesies pel mestre 

en Gai Saber Salvador Perarnau. 
3. La xamosa nena. de vuit anys 

Mercè Vives cantarà algunes peces 

VISITES AL CONSELLEB 
DE JUSTICIA 

El Conseller de JustJ.cla, senyor 
Bo'sc Gimpera, ha rebut la Visita. 
de l'ex-ministre Peiró 1 la del Pre
sident de l'Audiència Andreu ¡ Abe
bó. 

ABSOLUCIONS 
Davant el Tribunal d'Urgència nú

mero 1 ~ comparèixer Jq;ep Glix 
Expòslto i vult més, tots veïns de 
Granollers, als quals trobaren ar
mes i explosius. 

El veredicte fou d'inculpabilitat 
i la sentència abso:utòria. 

També foren absolts Fmncesc i 
Joan Torras, Amadeu Izquierdo i 
Jaume Bertran, acusats d'adhesió a 
la. rebeliló. 

del seu eJo.'tens repertori, acompanya.. 
da al piano per la professora B. Coll 
de Perarnau. 

4. Com a final de festa la profes
sora B. Coll dc Perarnau executarà. 
unes peces de plano. · 

CONVOCATORIA DEL ~O
MITE POLITIC DEL DIS· 
TRICTE lli 

Aquest 'Comitè Politlc complint 
els acords del darrer Plè de la. Fe
deració de Barcelona, es complau a• 
convocar-vos a l'assemblea de mili
tants que tindrà. lloc demà diu
menge dia. 10 d'Octubre del 1937. 

L'esmentada assemblea es celebra
rà a. la sala d'actes del Casal del 
Galvany, Llahi 1 Rissec, 134 (canto
nada al carrer Sagués) a les deu del 
matf de primera convocatòria. l a 

Camiserie 

Ferrer Batlles 
36, Soqueria, 38 

Sueters, Pullovers, Caçadores, 

Bufandes, Guants, Pijames, etc. 

Camises a mida 

Mitges FERRO de garantia 

CLINICA GALLEGO - VIES URINARIES 
conaulta, t1 a 1, t'lO a 9. F. 10 a 1 

Carrer Nou ae 18 RamDI&, 11. PELL SANG VENERI PROStAJA. 
MATRIU IMPOtENÇIA OIAT&RMIA Qlreolou Dr. RIU t'Orb 

AL REGOLAOC..H. 
Garme. 61 (tenda) 

A parells tabnca~ pe.1 cada cas OCl 
l'CiSPCC1aUate 

PERE SI!UO.N 
a IB. 25, 15. t:i, 65, 65, 85, 100 Ptes 

EspeclaUta~ amb ra!J:es 
por l'estOmac calgUt 

- l'eleron 127'3 
BARCELONA 

J 

dos quarts d'onze de segona, 1 amb 
l'Ordre del Dia següent: 

Primer: Elecció del representant 
del districte a.1 Consell do la Fede
ració. 

CONV OCATORIA DEL CEN• 
T RE CAT ALANISTA D'ES• 
QDERRA (Rambla de Catalu• 

nya, 8, pral.) 
Aquest Centre convoca els seus so

els a la junta. general extrnordlnà
ria. que tindrà llac al seu estatge, 
social, Rambla de Catalunya, nú
mero 6, pral., demà diumenge, a 
les deu del mati, per ta¡ de discu
tir afers rcla.clona.ts amb la. nova 
estructuració de la. Comarcal de la 
Federació de Barcelona. 

CURSET DE CATALA A 
L'uESPARTACUSII 

El Casal Nacionalista Obrer d'Es
querra del districte VI «Espartncus», 
es complau a fer públic que estñ. 
organitzant un curset de Català 
fl.'lemental al seu local social, carrer 
.Aribau, 74. 
Properamen~ serà flxnda la. data 

d'inauguració d'aquest curset aix1 
com la forma d'inscripció. 

VERMUT DE COMPANYO· 
NIA AL CASAL «ESPAR· 
TACUSll 

Demà, diumenge, s les dotze del 
mati, tindrà lloc al nostre estatge 
un vermut de c~mtpanyonla vers els 
nastres consocis Francesc Vila i E
mili Sentis, que es troben entre nos
altres guarint-se de les ferides re
budes en els darrers combats al rec
tor Alt Aragó, per la qual cosa. pre
guem l'assistència de tots els nos
tres socis I amics. 

COMPRA I canvi de tota mena 
de mobles I obJectes 

HOTEL DE VENDES 
PELAYO, 8- TELEFON, 14370 

Commemoració del «Grito 
de Yara» 

El «Club Cubano JUlio A. Mella», 
desitjós de commemorar la. data del 
10 d'octubre del 1868, glor:osa en la 
h1st9ria de Cuba, ha organitzat, amb 
la coHaboracló del Comissariat de 
Propaganda de la Generalitat de Ca
talunya, un acte de confraternitat 
hispano-a.merlcana, per al proper 
diumenge, a les onze del mati, al 
Casal de la Cultura (Plaça de Ca
talunya, 14), al qual parlaran el co
missari de Propaganda de la Gene
ralitat de Catalunya, Jaume Mira
vitlles, i els inteHectuals cubans 
Joan Marfnello 1 Lleonard F. Sàn
chez, membres del Congrés d'Es
criptors Internacionals per a la De
fensa de Cultul'a. 

Manuel Gómez, l'insigne rapsoda, 
en atenció a la. fina li tat de l'acte, 
recitarà algunes composlc:ons del 
poeta cubà Nicolau Guillem, i igual
ment Leopold Cardona, el jove pia
nista. maonès, guanyador del premi 
de canQOns de guerra organitzat pel 
Ministeri d'Instrucció Pública de 
València, executarà. un escollit con
cert de piano de les seves mmors 
compos:cions. 

FRONTO N O V E T A T S 
Avui, t.ardli • CIO!; ~.;uarta de c1uc 

A cl.stelln. 
Bll.BAO - BLENNER 

contra 
CANTABRIA • BABURCO 

Nit, a un quart d'onze 
NARRO U - UNAMUNO 

contra 
OALLARTA m-CHIQ,O OALLAR:t.A 

Detalls per cartells 

FRONTO T X I K I A L A I 
Avui tarda, a les quatre 

LUMI - ANOELITA 
contra 

NATI • LOLIL!.A 
Nlt, a lea deu 

SAORARIO - MARY 
contra 

ALEGRIA - VASQUITA 
Detalls per cartells 

Frontó - Principal Palace 
Avui, tarda 

URRUTI • SALSAMENDI 
contra 

URRESTARAZU - TORRENT!; 

URUCEAOA • OARATE 
contra 

JOSECHU • OOENAOA 

IXtalls per cartells 

FRONTO «NUEVO MUNDO» 
Avui, tarda 

ENRIQUE ll - PEDRIN I 
contra 

ANTHON - PIClliN 
Nit, P&rt.lt a raqueta 
CONCHITA - ELISA 

contra 
CONCW - BONI 

DemA, diumenge, gran matin&! 
a doa quarte d'onze. ' 

Detalla per cmteU.. 

FARMACEUTIC 
de 33 anrs. amb pri.ctJca, a'o!eretz 
per D&rcelona, Clut:l~ o Clrcums
crlpc!ó. - Escriviu; LA HUMANI
TAT, núm. 1.010. 

.ENCENEDORS 

CASA SUBIROS 
Hospital, 42 fel. 13551 

Dissabte, 9 d'octubre del lS:fJ 

La vida a la Ciutat 
CONVOCATORI ES 

s. R. 1. - Són convocat& tots els 
afiliats del «Grup Jaume Compte», 
del districte V, a. 1:1. reuntó extraor
dinària que se celebrarà el proper 
dilluns, dia 11 del corrent mes, a. 
les set de la tarda, a l'estatge de 
la Secció V, Jo:~.quim Costa, 61, pral. 

COOPERATIVA DE CONSUM 
PER A OBRERS DE PREMSA. -
Són convooot.s els armats a l'assem
blea general extraordinària. que Un
drlt. efecte demà, diumenge, al Ca
sal dc Cultura. 1 Esport, Consell de 
cent, 263, a dos ~ d'onze del 
matí, de primera convocatòria, i a 
les onze, de segona. 

Ordre del dia: 
1. Lectura. de l'acta anterior. 
2. Nomenament de mesa de diis-

cussió. 
3. GesUó del Consell Directiu. 
4. Afers ad.minist.raUus. 
5. Reglamentació dels torns per 

a la. venda. 
6. Elecció de President (per di

missió), Secretari (per incorporar se 
a files>, i d'un vocal. 

Degut a l'interès d'aquesta reunió, 
preguem l'assistència de tots els 
companys. 

LA CULTURA 
ASSOCIACIO PROTECTORA DE 

L'ENSENYANÇA CATALANA. 
CURSOS DE CATALA. - Continua. 
oberta la matricula. dels Cursos de 
Català, mitjà 1 elemental, que co
mençaran la setmana vinent. • 

El curs Elemental tindrà lloc el 
dimarts 1 el dijous, de dos quarts 
de vult a dos quarts de nou, 1 el 
Mitjà els dilluns 1 dimecres, també 
de dos quarts de vuit a dos quarts 
de nou. Per a detalls 1 matricules, 
Arcs, 1, pral., telèfon 18862. 

. F. N. E. C. -La Federació Nacio
nal d'Estudiants de Catalunya té 
organitzats U!ls cursets de català: 
un d'elemental, els dimarts 1 els dil
jou.s; un de superior, els dilluns 1 
els dimecres La matricula per a 
aquests cursets és de dues pessetes. 
Per a n1és informes, vulgueu passar 
pel local dc la F. N. E. c., Consell 
de Cent, 357, tots els dies, de set a 
vuit del vespre. 

SEGUEIX OBERTA LA MATRI· 
rnTIA AL II ~ DE MOm
TORS. - Es fa avinent a tots els 
practicants dels exercicis físics en 
general que el dret d'inscropció al 
II Curs per a Monitors quedarà. tan_ 
oot dintre de breus dies. El Conús
sar~at d'Educació Física. 1 Esports 
adverteix que un cop tancada la ins
cripció, no s'admetran noves soHici
tuds, puix que tot seguit s'iniciaran 
els exàmens d'ingrés dels solilcd
tants. 

ESPORTS 
JOAN J. MAClA, CAMPIO 
DE LLUITA GRECO·RO· 
MANA, HA MORT AL 
FRONT . 

Un esportiu més, víctima del cruel 
1 sanguinari feixisme, caigut al front 
de lluita en compliment del seu deu
re l per la. causa de la llibertat. 

TEATRES 
TEATRE A L'ORFEO GRA· 
CIENC 

Demà, diumenge, dia 10, a la. tar
da, el Grup de Festes de l'Orfeó 
Gracienc, inaugurarà. la tanda de 
sessions teatrals d'aquesta temp~ 
rada, 1937-1938. 

Es presentarà. el vigorós drama 
en tres actes «La festa del blat&, 
una dc les obres cabdals del mestre 
dramaturg, Angel Guimerà, produc· 
ció anys ba. no representada. 

Aquesta sessió, dedicada. i a pro
fit dels socis mobilitzats a l'Exèrcit 
Popular Regqlar. 

Com anys anteriors, la direcció 
del quadre escènic ha estat confia.. 
da a Josep Claramunt, l'e:xperièn· 
ela teatral del qual és- una garan
tis per a. l'èxit de dites seslosns. 

'l'ot el qua¡ fa esperar que, els 
socis -amb els seus familiars -de 
l'Orfeó Graclenc, respondran degu
dament, 1 assistiran a la sessió inau
gural del Grup de Festes d'aquesta 
entitat. 

L'EDICIO D'«EL NOSTRE 
TEATRE>l SUARA APARE· 
GUDA 

La popnlar publicació teatral «iEl 
nostre teatre», malgrat les dificul
tat& de les circumstàncies, acaba 
de posar a. la venda un altre nú
mero. L'obra escollida per a aquest:J 
edlc!ó ha estat l'exquisida farsa 
«Nupcial», . dels a ors Escofet t 
Blanch. 

Per al número vinent, «El nostre 
teatre» anuncia la public3cló de l'o
bra. «Tota una dona». d'Artur Guasch 
Spiek, director de l'esmentada col
lecció teatral. 

PRESENtACIONS 
S'ordena la. presentació en aques

ta. Comandància Militar Secció d'As
sumptes Generals segon pis de l'e
difici de «Dependències Militars» 
al tinent d'Infanteria Clement ColÍ 
Morang~. músics de segona, Marti 
'l'orca! Esteban, soldats Eugeni Abad 
Arquin, Joan Puig Guitart i Gaietà 
Bañas Dfa.z. 

• • • 
• Edicte. - L'esposa. del capitA Do
lnicl.i Garcia Sàncbez, el dom~ill 
en aquesta capital del qual era el 
del qual en aquesta cap.tal era el 
correr de Pndilla, núm. 170, princi
pal .quarta; compareixerà n1 Jutja• 
MDltar Pennanent núm. 4. Pnsse.g 
dc Colom, núm. 26, segon pis, en E:l 
tcrnúni de vult. dics, amb objecte 
d'evacuar una diligència, 

EL CUPO DEL CEC 
En el sorteig pulJllc efectuat ahir 

di.:1 8 d'octub.re, sortiren premiats els 
numeros seguenr.s dc totes les sèries: 
amb 25 pessetes el 899 i amb • pes
setes el 99..t 199, 299, à99. 49V, lí99. 
699, 799 1 ll99. • 

~ Jcan J. Macià, havia estat 
a. les 1:Iilícies de voluntari 1 enrolat 
ment prestava els seus·scr\oe· actllal. 
de metralladores de la 27 Di~is~~ cos 

Era. molt apreciat en els 
esportius d'ací, per la seva. m~rclea 
i simpa_tla. Havia estat soc¡ f~ 
dor dei Centre Gimnàstic Bar 
nès i un dels més fe~ defen~ 
de la cult-Jro fisiC3, ---., 

El nostre més sentit co d 
seus familiars. 0 ol als 

HA DE SUBSISTIR 
PROFESSIONALISME EE~ 
L'ESPORT? " 

Aquesta és en s:inte.,--1 laqüesttó q 
es plaptejarà. el proper dlmèc ue 
dia 13, des de la. tribuna de l'~ 
neu Enciclopèdic Popular, Carme ~ 
pral., que ocupa!à en Lluis BlaÍ:!co' 
que fou ·.ma. f1gura destacada de' 
l'esport pi·ofessional i que actu 
mene ctirigeix la secció d Esports ~i 
c. A. D. C. I., i a. càrrec del <l\lal 
correrà la. :;egona de les conferèn. 
cies que sobre temes esportius refa., 
clonats amb la situació actual ha 
or~anltzat la .secció de Gilllllà.Stica 
1 ~ports de dic At~neu, a base d'ad,. 
metre una. diSCUSSIÓ pública qae <>
rienti la joventut en els problemes 
que seran debatuts en cadascuna 

8 d'elles. 

FESTIVALS, DONATIUS 
I RECAPTES 

ATEN 1: U D'ESQUERR4 
REPUBLICANA DE BAR• 
CELONA (Passatge Madoo 
número 5) ' 

Demà, cKumenge, dia. 10, amb m<>
Uu de la inauguració del Grup Fe· 
meni de la. casa, se celebrarà, a les 
sis de la tarda, a l'espaiosa sala de 
l'entitat, un festiva.! a profit d'«A.fut 
CataJà», sota el següent progra!Il.à: 

Primer. <<Zagetes Roges». 
Segon. Recital de poesies pel 

me~tre en Gai Saber, Salvador Pe
ramau. 

Tercer. La. xamosa nena dc VUit 
anys, Mercè Vives, cantarà. algunes 
peces del seu extens repertori, 
acompanyada al piano per la profes
sora B. Coll de Perarna.u. 

Quart. Com a fina.! de festa, la 
proresrora. B. Coll de Perarnau exe
cutarà. unes peces de piano .. 

JERI:C 
SECRETARIAT GENERAL 

El Secretariat General de les J" 
ventuts d'Esquerra Republicana E& 
tat català, fa avinent a tots els 
grups de les J. E. R. E. C. la ne
cessitat que nomenin dos delegats, 
per tal d 'assistir al Ple de Barcel~ 
na-ciutat i Comarques, que tindrà 
lloc demà, diumenge, a les deu 
del matí, al Secretariat General 
d'Esquerra E.epublicana de Catalu
nya (carrer 'l'res Llits, 3), sota el 
següent ordre del dia: 

Situació militar de les J.E.R.E.C. 
Estat actual de les Joventuts 1 

llur act'..tació futura. 
Precs 1 preguntes. 
Els delegats hauran de venir ava.. 

lats per credencials degudament le- 1 galltzades pel secretari general de 
cada. grup. 

SECRETARIAT FEMENI 
El Secretariat Femení de les J~ 

ventuts d'Esquerra Republicana Es· 
tat Català fa avinent a tots els 
grups feminals de les J. E. R. E. C. 
la necessitat c1ue anomenin una de
legada, P\ll' tal d'assistir al Ple Bar
celona-Ciuti>t 1 Comarqaes, que tin
drà lloc demà, diumenge, a. les 
deu del mati, al Secretariat General 
d'Esquerra Republicana de Catalu· 
nya <carrer Tres Llits 3). 

Les delegades hauran de venir 
amb credencials degudament legalit
zades per la Secretaria Femenina de 
cada grup. 

Noies de Catalunya! 'rota la J" 
ventut cada. dia marxa al front de 
combat per a. defensar les lliber· 
tats del nostre poble, nosaltres les 
Joventuts !emenines, tenim el dear& 
d'assegurar-nos una. major organit
zació, per a. prosseguir en les tasques 
que ells han deixat per a incorporar
se a. l'Exèrcit. 

Companya de les joventut:; feme
runes! No deixis d'assistir demà, 
diumenge al Ple Comarcal de les 
J. E R. E. C. 

NOTA 
'rots els grups dc Jove.ltuts que en 

el moment oportú no hagin rebut 
la convocatòria, poden considerar
se convocats, ja. (file els mitjans de 
comunlcaclons no permeten ni asse
guren rebre la corrcsiJondèncln. 

SECRETARIAT ESCOLAR 
DE LES J, E. R. E. C. 

Aquesta Secretaria Escolar fa a.vl
nent a tots els grups Escolars de les 
J.E.R.E.C., aixl com també als Se· 
cretariats Escolars de les Comar· 
ques, la necessitat de nomenar dos 
delegaU¡ per tal d'assistir al Ple de 
Barcelona-CIUtat 1 Comarques, que 
tindrà lloc demà, diumenge, dia. 
10, a les deu del mati, al Secretariat 
General d'Esquerra Republicana de 
cntnt..myn ('l'res Llits, 31. 

NOTA DEL SECRETARIAT 
COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 

Es convocn tots els delegats dels 
grups de Joventuts dc la c()Jllli.J'CS 
del Baix Llobregat de concórrer ~ 
la. reunió que tindrà. lloe a\'U 
dlSS!lbte, dia 9, a les quatre de 13 
tarda, en el local del aecre:.arta~ 
General de les J.E.REC., Rambla de 
Catulunyn, 32, primer. 

FEDERACIO DE BARCE· 
LONA 

Davant l'nnunct de la con\'~~ 
rfa per a un Ple Local 1 com~ 
convocat pel Sccrctanat. Gencrai de 
les J .E.R.E.C., aquesta Federació re
comana n tots els Secretaris Gene
rals de Joventuts de Ics En~!~.:~.} 
Centres de Barcelona. que es sen.,.• 
xln passar per aquest Secretnr!at 
per tnl dc rebre l.nstnlcc.lons. 

US · POT OFERIR 
Compreu el· vostre vestit o abric a temps Abrics, des de • ptes. 

Casa BASTI A 
Y arita, dea de • 

Pantalons, dea de • 

JOO 
90 
25 

.. 

Tenim un taller de mida que ens per· 
met donar compliment al més exigent 
guat i a la m& quantioa comanda i sem
pre am ,!>. preua de la ~A BASTIDA. 

Vestits a mida, des de • 

Abrics a mida, dea de • 

125 ptes. 

125 

Pantalons, Americanes esport, i tota 

mena de prendes, sempre a màxima ele

gància i mínim preu 
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