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=..=:;....:~.:..;·;.;;M.:;;;.;;...;.;;..:...;. MES del mes en curs, les quant1tats no Quad sort! «Muralles de sUenci», 
jo encara no duïa els meus comen
taris e. aquesta secció; ara h e relli
git el llibre, 1 em convida a dir-ne 
a lguna cosa. 

que per aLxò mateix, to~ fent-n os 
albirar la necessitat d'una moral, re
sulta un l'evulsiu que pot ésser d'una 
exceHent utilitat, per tal com cadas
cu hí troba quelcom d'ell mate1.'t, 
1 una. possible esmena. 

ELS PREMIS LITERARIS Le. policia va posar a dlsposlcló cobrades pels interessats seran r&-
del jutjat a ~.,.,n,.... He-ft~do tornades a !"Estat. El Departament. de CUltura recor- --~·Q r- ........ 

L'autor és exigent amb el perso
natge. El veu en defora: detalls t1-
p1~, de la conversa, del ¡e:;t, de 
les dènes; 1 l'escorcolla endins: an
tecedents, mòblls, reaccions incon
fessables. Ens fa se¡uii ei.s alts 1 
baixos. Troba tot de matisos, de 
correlacions, de vegades d'una sor
prenent justesa observadora., d'ho
me de ciències. Traient al defora. 
cruament el$ mals instints, les re
còndites febleses o Je.; dolenteries
que de vegades s'identiOquen- dels 
seU$ personatges, arribil. 11. crear una 

'atmosfera de violència 1 d'hostilitat, 
com Si fossin dues formes més de 
l'antipntiB: l'estudi psicològic de la 
qual el doctor Roig vol donar amb 
la seva noveHa. 

Agror, revolta, és cert; aspre llibre 
que el qui s'atingUi a. ~·amor de la 
superficie trobarà despietat, però 

Perquè en els tre.s pobres éssers 
que Roli 1 Raventós ens posa crua
ment davant, h1 ha una inconsis
tència potser incurable, un fracàs 
moml. Acida psicologia la d'aquests 
migs caràcters, aquestes vides es
guerrades, del quimic fracas:>"at i 
corcó, el seu fill abúlic i la seva 
germanastra superflcla.J., amb les 
pitjors conseqüències. Caldrà un S&
gon article. 

Josep LLEONART 

CICLE DE .POESIA CATA
LANA MODERNA 

El c¡uo.rt recital d'aquest cicle ha 
estat confiat aJ. poeta Iu Pons. T!n· 
drà. lloc demà, dimecres, dia 27, a 
les set de la tarda, 1 a l'Ateneu de 
Barcelona, Canuda, 6. 

da, per darrera. \"egada, que el pro- López, per hàver-U trobat a casa 
per dls5abte, dia 30 del corrent mes seva cent pessetes ên plata. 
d'octubre, acaba el termini conc&
dit per a la presentació d'obres que 
aspl.l'in als Premis Literaris de la 
Generautat, les quals obres hauran 
d'ésser murades, per duplicat, a l'es
mentat Departament, Passeig de Pl 
1 "Margall, 1 0'1. 

LA PROVI SIO DE PLA• 
CES DE MESTRE INTERI 

El Tribunal del concurs que ha de 
fallar la provisió de places de mes
tre interl de la. Generalitat, !a avi
nent als aspirants compresos als 
apartats B. C. 1 D, de la norma quar
ta, article primer, del Decret del 6 
de setembre darrer, 1 als quals no 
els ha estat factible d'assistir a. les 
proves que e! dissabte i el diumenge 
es celebraren a Barcelona, aix:i com 
les que ahir tingueren lloc a Giro
na, que 'el proper dimecres, dia 27, 
a les nou del mati, es constituirà el 
Tribunal a la ciutat de Tarragona., 
al Gn¡p Escolar Ferrer 1 Guàrdia, 
situat al carrer d'Estanislau Fígu&
res, 1 el dijous, dia 28, a. la mateixa 
hora., es constluirà a. Lleida, a l'Es
cola Normal 1 en ambdues ciutats 
es realitzaran les proves pels as
pirants esmentats. 

DEFUNCIONS 
Al jutjat de guàrdia. es va donar 

compte del traspàs d'Isidre Rodrl
guez Alto, de 52 anys, a conseqüèn
cia. d'un accident so!ert dies pas
sats, i del de Frederic Herrero s a
les, en un accident d'automòbH sC>
fert el 21 del corrent mes. 

Amdós cadàvers passaren per dis
posició del jutjat de guàrdia al dipò
sit judicial. 

CO MPRA I canvi de tota mena 
de mobles I objectes 

HOTEl DE VEN DES 
E' ELA YO, 8 - rELEFON, 14370 

~AL!U DE JUSTICIA 
VI STA DE CAUSES 

VAIXELLES 

Davant el Tribunal Popular nú
mero 1 s'ba vist la causa. contra Mi
quel Capafón, acusat del delicte de 
furt per haver-se venut uns mobles 
de dos rellogats muts que tingué. 
Alega el processat que al cap ci.e 
dos mesos de viure a. casa seva EC>
la.ment 11 havien donat 10 pessetes. 

Ha estat' absolt. 
-El Tribunal Popular número 2 

ba absolt VIcenç Granad~ 1 Sàn
chez acusat de tinença 1Hícite. d'ar
ma de foc. 

CRISTALLERIES 

NEV.ERES ORDRE PUDLIC 
SETMANARI SUSPES 

El Delegat General d'Ordre Pú· 
blic en rebre els periodistes ela va 
manifestar que s'havia acordat la 
suspensió del setmanari «Esfuerzo:., 
per no haver complert les ordres de 
la censura. 

-Ha compsregut davant el Tribu
nal d'urgència núm. 2 Cristòfor 
Ferrer i Archer, ac-Jsat de militar a. 
la. Ceda. 

La pena demanada. h& estat de 
quatre mesos i un dia. 

PREUS INCOMPETIBLES 
DEFUNCIO 

S'ha donat compte al jutjat d'ha
ver mort en una Cilnica Carme 
Popa.soy, de 27 anys, a. conseqüència 
de les cremades que es produi dis
sabte passat. LLORENS RBLA. DE LES FLORS, 30 

LLADRES DETINGUTS AL CALABOSt 

P. S. U. C. • F. A. I. E. R. c. 
A la. plaça de Ferrer 1 Guàrd.la, 

varen ésser detinguts Llufs Penya 
1 Sala, i Josep Ramon Dia.z, els 
quals baixaven d'un tramvia. després 
d'haver robat dues carteres. 

Han Ingressat als calabossos del 
Palau de Justícia Jesús Gonzàlez, 
J()l)ep Mar! 1 Garcia i Teresa Va
lencia. que foren atrapats mentt·e 
robaven verdures en un camp de 
Gramenet del Besós, (Ve de la pàg. quarta> 

.Aquesta posició honrada. 1 única., 
que haurien de compartir els altres 
partits polit!cs, crea als militants 
d'E. R. C. una situació delicadissl
ma que ens haurà de decidir en bene 
fici dels nostres ideals i de Cat. 
nya a 1 • ;)ondre a9 lles mesures '\!lC 
estiguin més en onància. amb la 
realitat del moment. No vull dir 
amb aL"<ò que E. R. C. hagi de recór
rer als mateixos procediments que 
altres prt:ts polítics han emprat 
per atreure's aquesta força i cotit
'l:ar-la quan es produeixen crisis de 
Govern o altres moments factibles 
de valorr..r forces al nt'->tre poble. No, 
E. R. C. no té necessitat d'utilitzar 
aquesta mena d'arguments ni tam
poc per atreure's la força. sindical 
no lla d'emprar dins les assemblees 
aquelles coaccions i demostracions de 
força com ha pogut constatar-se en 
darreres assemblees celebrades, més 
en consonància durant els dies 19, 20 
1 21 del m ' 1 de juliol del 1936 o al 
nostre front d'l.ragó que no pas en 
aquests llocs · esmentats entre ciu ta,.. 
dans antiieixistes, que, amb el seu 
perfecte dret; poden opinar 1 pertà
nyer a¡ partit polític que més els 
plagui. E. R. C., que no ha fet pre
valer mai la seva força. polltica, ni 
ba fet. ús del gran nombre de mill
tants l'eus que té a les sindicals es
mentades, d'ara endavant haurà d'es
timul:~r els seus afiliats als sindi
cats, per tal que no siguin sorpre
sos per cap altre partit politic en el 
qual no hi ba cap motiu ni llei que 
els oQ¡igui a ingressar Pel fet de 
pertànyer a una sindical determi
nada. 

MANIFEST DEL 
«FRONT DE LA JOVENTUT» 

La guerra -monstre insaciable
exigeix un esforç continuat. 

No és suficient. disposar del que 
calgui pel moment; obliga també a 
preveure necessitats futures. 

Gairebé sempre no són els pri
mers embats, per feliços que siguin, 
els que proporcionen la. victòria. L'a
consegueix el qui sap resistlr 1 ob
serva amb serenitat l'adversari, fins 
que coneix a bastament els seus 
punts dèblls i llavors els ataca po
sant en joc totes les seves dlspoul
bllitats en forma ascenclonal, Hns 
a derrotar completament el contrin
cant 

Lc:; reserves humanes són la base 
ionamental de tota guerra., PUIX 
que sense elles no és possible cm
pmr-se a fons. 

L'exèrcit actiu de què actualment. 
disposem ba con\'ertit en realitat 
l'anhE' ós NO PASSARAN dels pri
mers temps. 

Ja és moment de !er positiu el 
PASSAREM, que és la fita. 

Hem dc preparar aquelles rese:-
ves que ens pcnnetin emprendre 

Contra el feixisme assistiu a l 
Congrés Nacional de Ja Dona. 

DIABET ICS 
pst la vostra aa.lat compreu 
ell alimenta garaotita de la 

CASA SORRIBAS 
Astúries, 48 

Ll , · 62 (entn CunaJ a, Urla, OIDI I &lqO) 

M 7 2 ldaftDl ae 
~¡nanao, ~~en~at> 
UmulC. IQICiala pa • dellc:all 
"' &'apanU 4i&esua. &atUcla, ea. 

Per entendre-ho aixf crec, persC>
nalment, que E. R. C. ha de mante
nir-se i continuar donant aquest 
gran exemple, com fins ara., i en l'es
devenidor no 1mmiscuir-se en cap 
sindical, 1 deixar els seus militants 
que dins els sindicats facin la. tas
ca. d'acord amb llur finalitat. Ara. bé, 
el militants d'E. R. C. hem de man
tenir com a principi aquesta posició, 
1 no podem permetre que cap més 
forç¿¡. politica intervingui i tregui 
pàrt1t de les organitzacions sindicals 

Es tracta de professionals del rC>
batorL 

UN HOME MORT 
Al carrer de Provença.. cantonada. 

a P1 Margall, ha. estat trobat l!l1 
home greument ferit, el qual mt'5r1 
en ésser traslladat a. una casa de 
socors. No portava documents, per 
la qual cosa no ha pogut ésser iden
tificat. 

que operen a Catalunya. Vull dir 
amb això que E. R. C. ha d'estat t• 
amatent 1 no pot renunciar a la vi- ~ . . , 
gilància i observació de l'actitud de 
les altres forces polftiques en el seu 
procedir prop de le.; sindica.ls, te
nint en compte que, malgrat d'ha
ver-ho observat fins ara i creure ne
cessar! continuar mantenint-ho, a 
contracor els militants d'E. R. C. re
cabarlem la faèultat de recórrer a 
tots els nostres amics perquè la seva ' 
actuació ,prop de les sindicals es des
envolupés amb aquelles activitats 1 
consignes que altres forces utilitzin, 
per tal de demostrar, a. la vegada, 
que no som tan mesells per haver 
d'agunntar les impertinències i coac
cions dels altres. Això, però, equival
dria a la pèrdua l desfeta de tots 
plegats, 1 és convenient que tots els 
partits politics reaccionin l deixin 
les sindicals en completa llibertat 
en el seu comès. Fent-ho aixi compll
rem amb. el nostre deure d'homes 
polítics l com a treballadors en sor
tirem beneficiats. Delimitem ben bé 
les funcions 1 els oamps. 

JOAN PONS 

operacions de més envergadura a 
les realltzades fins ara, que tindran 
com a resultat sotmetre el traïdor 
rebel l bandejar l'invasor. 

EL FRONT DE LA JOVENTUT 
des de la seva fundació h& vingut 
propugnant per l'obligatorietat de 
l'educació pre-milltar. El Govern de 
la República. n'ba copsat la seva 
uecess1tat 1 l'ha decretada. 

A nosaltres ens pertoca posar en 
evidència la gran importància quo 
té en les actuals circumstàncies el 
que la nostra Joventut apreng-..u la 
ciència de la guerra.. 

Pacifistes convençuts, rebutgem 
!er-ho en t.cmps de pau, però per VC>
ler la pau se'ns h& obligat a fer la 
guerra.. 

BARALLA 
Al dispensar~ de la Barceloneta, 

fou assistida Mercè Sen-at Teixiner, 
de 65 anys d'edat, la qual presen
tava diverses ferides de considera.. 
oló per haver estat agredida. per 
veïna, que e6 !eu escàpol, amb un 
martell que es va trobar al lloc del 
succés. 

ROBATOR I 
Els lladres practicaren un robatori 

en una tenda de plomes estUogrà
fiques de la Rambla, i se n'endu
gueren 90 plomes, 80 llapis automà.
tics il una quantitat en metàHlc. 

ENCENEDORS 

CASA SUBIROS 
Hospital, 42 - Tel. 13651 

FAR RE PiJ UAN 
METGE ESPECIAL ISTA 

PELL URINARIES 
DEFECTES SEXUALS 

RB!-A· DE CANALETES, 11, 1er 
de12a1 J de 4 al 

També fou detingut Josep Pujol 
Almanzor, cambrer, per haver-se In
solentat contra. un agent de l'autC>-
r!te.t. · 
~ ).;'11 , ~ , f, • . - ... ;. :y 

r ~ f '(...¡.; ,us l"f 
v r '" ' "" t i1 ~~t ..... . ,..' .; -', r '"f li)·~ • ...,q,.,..., ~ .. , -., 
_. U ~.11 LU._r ~ ';. \. lll " ~ .Jé. 

L'altra. detinguda. al Palau de JUS
ticia és Esperança Herrando, que 
robava a la casa on prestava servei 
domèstic. 

.. ..... ' 

MORTS A L'HOSPITAL 
CLINIC 

El director de l'Hospital Clinic ha 
donat coneixement al Jutjat de 
Guàrdia d'haver mort en aquell es
tabliment Josepa. • canyades, de 66 
anys, a. causa d'un accident que so
!rl a la Plaça de la Universitat el 
dia 25 de ¡¡etembre; Uanuela. Gu
tiérrez Pérez, de 68 anys, que va 
caure daltabaix de l'escala l Agustí 
Mordines oarto, de 36 anys, que 
sofrf lesiona q-.1e ll produïren la 
mort. • 

Els cit.a.ts cadàvers han estat 
traslladats al dipòsit judicial. 

ELS MAGISTRATS, JUT• 
GES I ALTRE PERSONAL 
HAN D'USAR TOGA 

Per 111. presidència del Trlbunnl de 
Cassació, ba estat enviada U1l1!o cir
cular a. tots el.s magistrats, jutges 
í altre personal .a fi que des de l'I 
del pròxim novembre usin la toga 
en actes oficials confonne l'ordenat. 
pel ministre de Justictn. 

EMPLEAT HONRAT 
El porter vtgllant del Palau de 

Justicta Rossend Gisbert, prestant 
els seus serveis sl Palau de Comi
llel', trobà una important quantitat 
en acciona de la companyia Trnns
aUàntlca, de la Barcelonesa de Na
vegació Bànc Vit.allc1 i Editorial 
Minervà, de les quals féu lliura.. 
ment al president de l'Audièncln., 
al qual elogià .la gesta d'honmdesa 
del modest empleat. Fem, doncs, la ~erm tal com caL 

O!erim el &acrl!icl de la nOGt-ra. 
sang 1 dc la nostra. \1da; però amb 
egoisme, fent-la. costosa a l'enemic, 
perquè ab:f serà pro!it.osa. 

Cal que la Joventut practlq-.U 1'&
ducacló !islca 1 J'eJ;port, per tal de 
formar un Exèrcit PISICAMENT 
FORT. 

BLENORRAGIA AGUDA I CROHICA 
GUARIM ENT TOTAL - SIFI LIS 
PELL - LLAG UE$ DE LES CAMES 

cal propagar el perquè de la nos
tra. lluita l tindrem un Exèrcit. 
IDEOLOGICAMID<."T CONSCIENT. 

Hem d aprendre a fer bé la guer
ra, perquè sl¡;ul un Exèrcit MILI
TARMENT EFICAÇ. 

LQ Joventut catalana, <rJe amb 
tant d'heroisme l disciplina està 
lluitant en els front& de combat, té 
dret n esperar que els seus com
panys compresos en l'edat. pre-mlll
tar sabran correspondre al seu sa
criíicl. 

El Consell Nnelonal del Front dE' 
la Joventut de catalunya, 00 tenen 
representació la. mnjorln de les or
go.nltzncions jovenivoles catalanc:J 
-1 esperem poder dir nmt la to. 
talitat- daynnt. aquesta nova con
centració de grans masses de jores 
catalans. 

PROCLAMA: Que el nostre pobla 
lluita per la seva independèn 
Q"Je no admet tutelat¡e de cap me
na 1 que el fet de crear un poderós 
Exèrcit obeeix a. necessitats obliga
eles. 

L'endemà de ~ victòrla. ca.dasell 
es reintegram a lea seves tasques 
1 reprendrem el n ostre tarannà de 
poble tret.llador, amant. del :proo 
grés l de la cultura, que ba fet pr&
nlyo la força $ • raó. 

• 
Tallers, 29, entrosgl D'11 a 1 1 de 6 a l. PREUS ECUNOMICS 

Camiseria 

Ferrer Batlles 
36, Soqueria, 38 

Sueters, Pulloven, Caçadores. 
Bufandea, Guants, Pijames, etc. 

Camises a mida 

FERRO de 

CLINICA GALLEGO • VIES URINARIES 
oen..na, t1 a t, ... a 1. f . 11 a li 

Carrw NOli De • Malllllla, 11. PELi. SANQ 
IIATIIIU UIPOTDGIA DIATSAIIIA 

TRASLLAT DE LA CAIXA 
DE RECLUTA HUM. 25 

Hom posa a coneixement dels In
dividus subjectes al servei militar i 
al públic en general, que les ofici
nes de la Caixa. de Recluta núm. 25 
que ocupava l'entresol de t'edl!lci de 
Dependències Militars, han estat 
tl'aslla.dades al carrer de Slcilia, 26, 
baixos, ¡¡avellons de la caserna Ce.r
les Marx, darrera el Parc. 

EDICTE 
Adela Perls Cerdà, esposa. del ca.

p!tà Lluls Vila i que es trobava hos
tatjaua a l'hotel «El Sol», situat a 
l'encreuament del carrer de les Gam
bes d'aquesta capital, compareixerà 
en el terme de vuit dies al Jutjat 
Militar Permanent núm. 4, que té 
la seva residència oficial al carrer 
de Mallorca, 264, principal, amb ob
jecte de practicar diligències· relati
ves al seu esmentat espòs. 

PRESENTACIJNS 
S'interessa. l'a urgent presentació 

a aquesta Comandància Militar, Ne
gociat d'Informació (Passeig de 
Gràcia, 109) per tal de comunicar
los un assumpte que els a!e8ta, d'An
tònia Juventeny que viu al carrer 
de Cerdenya, 280; també la dels fa· 
miliars d'Armand Gómez, xofer C:e 
la 43 Brigada. Mixta. 

- S'ordena la immediata presen
tació a aquesta Comandància Mill
tar (Secció de Personal i Assumptes 
Generals) del capità Ramon Llorens 
Sanz; tinents Angel casal Floreta, 
Alfons Gómez Abril, Serafi Ve1ga 
Iglesias I Francesc Mallart Vallver
dú; mestre ferrador-forjador Salus
tià Jiménez Mtuí.oz 1 del sergent 
Fèlix del Valle Arias. 

BRIGADA MIXTA 131 
Hom prega a tot el personal per

tanyent a aquesta· Bri gade, en qual
sevol situació, que es trobi pre
sent a la plaça, que passi per les 
oficines de la Representació d'a
questa (Rambla de Catahmya, 26), 
avui, a. les quatre de la. tarda, per 
al cobrament de llurs havers. 

C I í n i e a Mental 
(Torre de Campderà) 

A LLORET DE MAR (GIRONA) 
TELEFON 10 

Per a l'assistència dels malalte uer
vtosoe, mentals I toxtcòma~ 

d'un I altre sexe 
Metge Director Resident 
Doctor Bernai Carreru 

Vtstta a Barcelona: ela cUJoua 
PLAÇA LETAJ\fENDI, NOM. ~ 

S. R. C. 
L'ANIVERSARI DE LA DE• 
FENSA DE MADRID 

Catalans! El dia. 7 de novembre, 
aniversari de la defensa de Madrid, 
s'acosta.. 

AntifeL'tistes! Per a commemorar. 
ho porteu robes l queviures al So
cors Rolg de Cat.:!l.unya. {Secció del 
S. R. 1.), perquè els trameti & la dig~ 
na. capital de la. República. . . -

Ha quedat instnHada. una Delega,.. 
ció del Comitè Executiu Nacional del 
Socors Roig d'Espanya. al local del 
Socors Roig de Catalunya, Passeig 
de P1 1 Margall, 36, 2on. 2a.. Telè
fon 20159. 

CAMISERS 
V~TITS L,LAloiA MARCA 
PASTORA. VESTITS LLA
NA MARCA DR. RASUREL 

PREUS BARAT!SSIMS 

LA RECOLLIDA D'EQUIPS DE 
LLIT 

La Conselleria. Regidoria d'Assis
tència Social ha rebut un ofici <!e 
l!\ Comandància Militar de Barc&
lona, que diu: «Continuant la reco
llida d'equips dc llit, ordenada pèr 
aquesta. Cornandàncta, e.vUI dl.mart:! 
dia 26, es procedirà a efectuar-la ai 
carrer de Mallorca, la qual cosa es 
posa a coneixement dels vcins arec
tats per tal quelesdipo.siUn alesres
pectlvea porteries amb l'anticipació 
deguda~ 

FRONTO NO Y ET ATS 
AV\11, tanta, a ka QWltre 

A clatell& 
BILBAO - LIZARRIBAR 

contra 
AZCUE ~ BLENNER 

Nit, a un quart d'onze 
A pala 

ZARRAGA- BEGORl:S 
conb'n 

NARRO U - JAUREOUI 
Detalla por carte1b 

AV\11, tarda, a les quatre 
CARMi:NCHU - LOLILLA 

contra 
TRn-."1- AURELI 

Nlt, a lH deU 
ALli:GRIA - AUBOB.A 

contra 
LUW- TONI 

Detalla per cart.ella 

Frontó Principal Palace 
AT\11, tarda 

ELOLA IV • TORRENTs 
contra 

SAR.ASUA li - EOUIAZU 

JOSECHU - IRIZAB 
contra 

UOTRIOO • ANSOLA 

Detalb per c:artelll 

FROHTO «NUEYO MUNDO» 
CADA DIA GRANS PA2TIT8 .& 

JoU I.& RAQUEl'.& PD QUADIUS 

KlXT06 

B·arceloft!l -Any VI - llt~ ... 

h --
~OQifqiCO 

CLARIS, 4 
======:;::::::;:;:::======== Lea no vet a ta 

més diatin1¡.. 
dea i de 
qualitat 

CAMISERIA. 
SASTRERIA 

Preus limitats 

-
~~============================~~--

La vida a la Ciuta~ 
CONVOCATORIES .. CONFERENCIES 

El Consell General de la lndús· 
tria Qulmica. - Posa a coneixement 
de les empreses coHectivitzades de 
Productes Quimics que l'assemblea 
dels representants d'aquestes, con
vocada per a l'elecció dels quatre 
representants que han de formu 
part ·de l'esmentat Consell, se ce
lebrarà. el pròxim diumenge, a les 
deu del maU, en lloc del da 30 com, 
per error de transcripció, s'havia 
anunciat. · 

Socors Roig Internacional, s. c., 
Grup germans Badia, Districte Vlr
Són convocats tots els militants 
d'aquest Grup a l'assemblea que tin
drà lloc el proper dia 27, a les set 
de Ja tarda al Casal d'«E$tat Ca
talà», correr Corts Catalanes, nú
mero 591, praL 

NOTES SINDICALS 
SINDICAT DE TREBALLADORS 

DE DUANA, ADMINISTRATIUS 
D'ARMADORS CONSIGNATARIS 
DE VAIXETJ.S I ANEXOS, U. G. 
T. - Aquest Sindicat posa. a conei
xement de tots els seus afiliats, en
titats afins, organismes oficials, etc., 
que ' s'ha traslladat a. la Plaça Ma.. 
nuel Azaña ,núm. 5, primer, on han 
quedat instaHa<les totes les Becre
taries, Oficine, 1 demés serveis a.
fecLes al mateix. 

ESPORTS 
FUTBOL 

RESULTATS DELS PAR· 
TITS JUGATS DIUMENGE 

Espanyol · l!.uropa 1-:.! 
Badalona - Sabadell 6-1 
Granollers ~ Júpiter G-6 
Girona - Barcelona. 3-2 
Martinenc - Horta 4-1 
Sants - Terrassa 8-2 
Vic - Avenç 2-5 
Gràcia - Manresa. 2-2 

BEISBOL 
((COPA CATALUNYA» 

Els ret.-ultats de diumenge foren 
els que s'esmenten: 

PlU!\l.Ut GRUP 
John Run- Fox 
Catalònia. - Racing 

SEGON GRUP 
John Run -Espanya 

9-5 
9-{) 

14-13 

BASQUETBOL 
RESULTATS DELS PAR• 
TITS 

Barcelona, 24; Junior, 39 (primers) 
Barcelona, 25; Junior, 16 (joven.> 
Barcelona, 29; Junior, 30 (inf. A). 
Barcelona. 54; Athlètic, 12 (inf. B.) 
Carm.el, 18; Sant$, 30 <femenins) 
Carme!, 24; Horta, 24 <primers). 
Carme!, 28; Horta, 13 (segons). 

e 
FEDERACID DE BARCE
LONA 

En el Ple Comarcal que es celebrà. 
dissabte, dia 23, per a. procedir 

a l'elecció de rorganisme directiu de 
la Federació de Barcelona, quedaren 
elegits els següents companys: 

Pre:;ident: Miquel Gumart Castellà. 
Secretan: Roc Boronat. 
Vocals de la. Comarcal de Barce!C>

na.-Ciutat: Antoni Navarro, Carles 
D.ua.n, Josep Escofet, Ferran Llar
dent, Joan Pons, Josep Mora.{ Josep 
Miró, Josep Alcrudo, J. Garc a cas
tellet i Salvador Blay. 

Vocal de la. Comarcal del Barce
lonès Oriental: Felip Salvador Rosés. 

Delegats al Consell de la Fed~ 
ció: DIStricte I. Ramon Bertmn Tà
pies; dlstrlcte li, J. Duran Estru
go; distncte m, J. Ferré Pié; dis
tricte lV, Esteve Raventós; dlstr1cte 
v, Josep Telxidó; districte VI

1 
Jau

me Sans; districte VII, Agust1 Her
nàndez; distncte Vlli, Ratael Perés 
Ferrer; districte IX, Enric J. Ferrer; 
districte X, Bonaventura Aguadé. 

DIStricte XI <Comarcal del Barce
lonès Orlentan, J. M. Manyà AdrC>
her. 

<1SAGETES ROG ESo 
A L'Avenç Obrer Català, en un 

entreacte de )fo representació de 
«Les Garses» 1 en sessió dedicada 
a homenatjar la memQJ"ia d'Ignasi 
Iglesles, actuà, diumenge a la tar
da, «Sagetes Roge~. aplec de rap
sodes que composen aquesta Insti
tució tan encertadament orientada 
per la Federació de Barcelona. 

Les peces literàries que tntel'pre
taren. posaren de relleu, novament, 
el sorprenent conjunt assolit. pel 
director de 111. institució. el reputat. 
escriptor l actor Enric Llaelles. 

També, a la tarda del diumenge. 
«Sagetes R.QgCSJ prengueren part 
en la festa que n. pro!lt. d'AJut OQ.. 
talà orgo.nlt.zà la. secció femenina 
del Centre. català d'Esquerra. Repu
blicana de Badalona, a l'esplèndid 
tentre d'aquesta entitat. 

En aquesta sessió s'ettrenA el 
cOant a la Llibertau de Manuel 
Valldepercs, que els actors í ac
trius de «Sagetes Roges» jugaren 
magn1ficament.. 

Les COIDposlC1ons dels nostres poc
tes Perarna:u, Gimeno Navarro, 
Lluelles, Vmyc-s 1 Apelles Mestrl'S, 
obtingueren la matisada interpreta· 
cló de sempre que subratlla l'eleva· 
da qualitat art1st1ca d aquest con
Junt.. 

El públlc, excellentment. lmprc&: 
sionat. aplaudf fervorosament les o
bres l ela arUstes. 

EL I CONGRES NACIONAL 
DE LA DONA 

t.. Secretaria General d 'Esquerra 
~putlllaUJa c1e catalunya. amb d C>

ll'rlo.""- .llaci& .. ea-

Conferència. avícOla., _ AVUI, 
mar~. a dos quarts de VUit dl 
tarda, i des de la Conselleria d~ 16 
cultura, el company Josep M. ~ 
dreu Magrl, president del Stn"'~ 
d'Av!cU:tors de Catalunya. i ~ 
grupa.ció de Criadors d'Avmu:, ~A· 
narà una conferència sobre el o
«Els problemes . actuals de l'a= 
tura a Catalunya». 

fESTIVALS, 
DONATIUS I RECAPTES 

A l'Ateneu Popular de Gràcia ca~~o 
rer Voltaire, 41.-El proper dlmnen. 
ge, dia 31, a les 3'45, la «Junuiaro 
de Pu!IJ organitza un !estlvaJ I>ro 
Casal d'Esperanto, en record deli 
C~?-iguts en la lluita contt·a el fet. 
XlSnte. Es posarà en escena l'ep\. 
sadl en esperanto en un acte, or!gi. 
nal de S. Gol!eder «Versaja. Kap. 
tito»; la. bonica comèdia de B. Coca 
Vallmajor en dos actes, en cala!à, 
«Gent d'arili, i finalitzarà. el fesU. 
val arn b un recital de P<>eslea en 
esperanto, català 1 castellà a. càmo 
de diversos companys de la «Junu. 
laro». Degut a. l'extensió del progra.. 
ma, l'acte començarà en punt. 

' 

LA CULTURA 
Escola d'Estudis Socials. - CUn 

1937-38.- Els alumnes que hagin 
,soHicitat ingressar a l'Escola. i que 
no hagin presentat els titols acadè
mics que permeten matricular-se di· 
rectament ai primer dels cursos re
gulars, hauran de comparèixer da. 
vant del tribunal d'ingrés~ • el prò
xim dia 27, a les sis de 1a. tarda, 
per a donar començament a les pro
ve;s. 

'l'ambé hauran de presentar-se els 
Glumnes al curs preparatori. Seran 
vàlides les matrícu:es soHicitades el 
curs passat. 

Els exàmCil$ de totes les assigna· 
turcs pendents tindran lloc el dia 
29, a les cinc de la tarda.. 

Les classes començaran el dia pri
mer del propvinent novembre, 1 tin· 
dran lloc de sis a vuit del vespre, 
a les aules 1 a le.s hores que s'Indi· 
caran oportunament. 

Curset de llengua. catalana a l'As
sociaeió Protectora. do l'Ensenyança 
Catalana..- Dijous vinent, dia 28, 
tindrà lloc la inauguració del cUI1 
especial per a mestres, la. primera 
lliçó del qual serà. dedicada al tema 
«Què és un idioma». 

L'esmentat curs serà donat cada 
dimarts 1 dijous, a dos quart.s de set 
del vespre, al local de l'Associac!6 
Protectora de l'Ensenyança Catala
na., Arcs, 1, Drincipal. Telèfon 1~.862. 

trada. Tres Llits, 3, pral., prega. a 
tots els presidents d'Entitats 1 De
legats Comarcals adherits nl Partit 
que vJlguin orientar-se respece al 
I Congrés Nacional de la. Dona que 
se celebrarà a Barcelona els dies 8, 
'1 i 8 dél proper mes de novembre, 
s'adrecin personalment o per es
eret, tots els dies de cinc a set de 
la tarda, a Ics dites oficines. 

JEREC 
Federació de Barcelona 

Es convoca a tots els dele
gats 1 subdelegats de districte 
a la reunió extraordlnàna, que 
tindrà. lloc demà, dimecres, diA 
27 del corrent. mes, a les deú 
dc la nit al seu estatge de Ja 
Rambla de Catalunya, núm. 3:1, 
primer. 

Hom recomana. a tots els de
legat& I subdelegat l'assistèn· 
ela i P'llntualitat. 

El Secretari General 

Dona del camp, del taller, de Itt 

fàbriques, dona de ciutat I de ._. 

tanya, no deixis d'assistir al I COll" 
&rés Nacional de la Dona oontrl 

el teixlsmi 

PER A RENDIR 
IJN BON TREBALL 

Les m~s llargues jornades d~ 
ball no us faran por si preneu, vi ~ 
de cada àpat, un vnset dels de ~ 
postres del delicló:s vi !ortiflC~' 
\'ÓS mateix podeu preparar ~•'nto
cl contingut d'lm .flnsCÓ de "'... IAI 
ntnc en un l.tre de '1 corren~ 
Quintonlne estimula l'ape!!~ 
queix ls snng, a~enta la ~ 
cia 1 dóna noves forces. Pr0V:Ud~ 
Quintonlne; en menys de -~ectdo 
comprovareu els seus b003 totel 
Solo.mcnt Ptcs. 3'- el Gascó. A 
les farmàClCS. e NM 

EL CUPO DEL CEC 
En el sortelK pübllc etect.ua~ 

dia 25 d'octubre. sortJren pr 
111 

els mlmeros se¡üents de totallf. 1 
sènes: amb 25 pessetes el 

3 ~etes el 18, ue 211. 
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