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Publicacions 
EXTRAORDINARI DEL 
«LIBRO DE HIERRO» DE 
L·A REVOLUCIO ESPA• 
NY OLA 

Aquesta coneguda publicació ba 
editat un extraordinari dedk:at al 
tra,Sllat a Barcelona del Govern 
de la. Repúblíca, alhora que l'aniver
sari de la defensa. de Madrid. L'o
bro. apareix molt bellament iHustra
da. i conté un t ext positivament ln
teresssant. 

REFLEXOS 
Els t zéballadors de Banca 1 Borsa 

del Banc de Biscaia a. Catalunya 
han l:tl.nçat al carrer el número 7 
de la seva Revista «Reflexos,, que 
conté un escollit sumari. Hi destaca 
uoa biografia de Massarik, deguda 
a la ploma del nostre bon amic 
Granier Barrera 1 és de molt inte
rès la. Divulgació Econòmica que 
signa D. R. Y., alxi com l'estudi de 
E. G. sobre la moneda. Completen 
la Revista diverses i documentades 
seccions informatives i pro-llibres 
per al front. 

DICCIONARI ENCICLO· 
PEDIC CATALA 

Hem rebut el quadern número 26 
del «Diccionari Enciclopèdic Catalàll 
que amb creiJrent èxit ve publicant, 
per fascicles, la casa. Salvat Editors, 
E. C. 

Conté 48 pàgines de text i gra
vats, compreses entre la. 1.201 i la 
1.248. Els mots explicats són els 
compresos entre cPolifille11 i «Pude
lru'». Entre nombrosos articles nota
bles hi trobem els dedicats a Prat 
dc la. Riba i a. Joan Prim. 

GUANTS 
L •assortiment més 
extens L a preus 
econòmics a 

LA VIOLETA· 
Carme, núm. 12 

ENCENEDORS 

CASA SUBIROS 
Hospita!, 42 fel. 13651 

FARRE PIJUAN 
METGE ESPECIALISTA 

PELL URINARIES 
DEFECTES SEXUALS 

RBLA. DE CANALETES, 11, ter 
da 12 a 1 1 de • a 1 

CARME, 16 

Botons, tanques 1 

cinturons novetat 
per a 

El preu, com de costum, és el de 
1'50 ptes. e¡ fascic:e. 

ECONOMIA 
El Departament d'Economia de la 

Generalitat de Catalunya ha edita:; 
e¡ seu segon número. Ni en qualita~ 
ni en documentació no desmereix 
geos del primer. Es tracta d'una 
impressió a tot luxe que palesa Pl 
bon gust de l'esmentat Departa.. 
ment i l'encert dels seus assessors 
literaris. 

El sumari conté una caricatura 
del doctor Negrln per Bagaria, a
bundants fotos de centres 1ndus
tri3.ls 1 gràfics de diverses activi
tats econòmiques de! nostre prus. 
Hl veiem articles de Lluís Melendez, 
Maurici carrion, Abegar, Padilla, 
Perarnau i altres prestigioses signa
tures. Pel que afecta la. presentactó 
tipogràfica, co:lSOlida. un cop més 
la ben guanyada. fama dels Tallers 
«Gra! os». 

COMITE CATALA ANTI· 
FEIXISTA DE NOVA· 
YORK 

Els catalans residents a. la. capi
tal neolorqulna, recorden i estimen 
la mare patrla. i s'tú senten identi
ficats quan e!la. sofreL"< 1 es desagna. 
per la Uibertat. El butlleti que edi
ten i que tenen l'atenció de trame
tre'ns regularment, palesa fins a 
9.uin punt aquests bons. catalans a;n.
tlfeix.istes copsen les vtbracions ad 
drama espanyol. 

Ei text corresponent a novembre 
insereix un lleU article de MarcelU 
Domingo. Reprodueix una allocució 
del But:leU adreçada. als catalans 
absents de la Pàtria, i r ecull frag
ments diversos del nostre diari. 
Aiximateix comunica el traspàs del 
conseqüent patriota Enric Clara
munt, per la qual, els donem el nos
tre més sentit condol. 
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FRONTO «NUEVO MUNDO» 
CADA DIA, A DOS QUARTS DE 

QUATRE GRANS PARTITS A MA' 

1 A RAQUETA PER QUADRES 

MIXTOS 

Vegeu detalJJs per cartells 

FRONTO T X I K I A L A I 
Avui, tarda, a les qua.tre: 

TRINI - LOLILLA 
contra. 

CARMENCHU • ANOELITA 
Nit, a les deu: 

NATI • AURORA 
contra. 

SAORARIO - VASQUITA 
Detalls per cartells 

Frontó Principal Palace 
AvUi, tarde.: 

URRESTARAZU ffi-SALSAMENDI 
contra. 

ELOLA IV - EGUIAZU 

J OSECHU • ALBERDI 
contra. 

MOTRICO • ANSOLA 

Detalls per cartells 

FRONT O NOVETATS 
Avui, tarda, a les quatre, a pala: 

OALLARTA m - JAURilOUI 
contra. 

QUINTANA IV - AGUIRRE 

Nit, a un quart d'oDZe, a pala: 
ZARRAOA - ZORNOZA 

contra. 
ROBERTO • NARRO U - CAMPOS 

Detalls per cartells 

r~-~ 
a-mbla de Catalun:ra 

Cada dia, ACADEMIA DE BALL 
de 6 a 9 l d'll a 1 

ORQUESTRES HA V ANOLA.-.JAZZ 
1 EMPORIUM 

&cwat lòervel al tauleU 
BARMAN PEREr 

BLENORRAGIA 
(PURGACIONS) 

en ~tea ie. eeve. mani.testaclon.t: VJU:.c&. 
riS, PROS:tATJTJS, O&QUlTIS, CI STI TIS 
GOTA IOLJTAR, etc .. en i'bome. l VVLVI· 
TIS, V.t.GINJTJS, IUTRJTJS, CISTITIS 
&NEXJTIS, FLUIXOS, etc., 111 1a dona, P8J 
cròn.lquee 1 rebela que alguJ.n, eón comba~u 
dea d 'Una lliU1el'a còlDOda. rt.ptda 1 ancat 
&IDbeloo 

~ CatxetsdetDr.SOJVRE 
que depuren a AD& 1 ela num¡¡re, comwúquen a l'ortna 1e. ee~e• me· 
raveUoeea propietata antlléptlquea I ancroblcldea; ell teua ar1ID1ra· 
blet reeultata t'experimenten a Iee prtmerea preeu, 1a aullora pro. 
aeruetx fln.t al complet 1 perfect-e reatabllment de tot l'apareU &enJto· 
urinari 1 ea guareix el pactent per Il. sol. ae111e ln.lecclona. rentata. 
apllcadona d e .ondes, bugies, etc., tan perUJóe ~empre per te. oom· 
pUcacJona a QU6 s upo~en l nlll&ú no a·aaaabenta de la M'fa IDAiaiUa 

Ea auficlen t prendle'D I1Jla cap$& pe¡ a convèDcer·n• d'aid 
Jl:xistu tempre ell le&ltlma CATXETS Ot.L DR. SOIV&B I no actmeteu 
IUbct!tudOill lnte~dea d'eiCUIOI O Dula r.uitata, 

Venda a t '60 peaetea caP. a lea Prtlldpab l annlcJ.es 

Camiseri• 

la hUDldJlitat Dijous, 25 de novembre del 
1931 

Diversos aspectes de la 
labor del Govern I I Als Centres o ·ficials I 

I - . 

~ 
Mosaic de notícies de 
la premsa facciosa 

L'.nterès de les noticies Que a~l 
ben de la zona facciosa. ens b~..._ 
a parlar-ne més sovint del qu~ lld 
altres mateixos voldríem. llQs.. I GENERALITAT .. f' ~ PAlAU DE JUSTICIA Tres coses apareixen ma ........... 
ment com a conseqüència dt:aq"...,_ 

POLITICA FINANCERA' 
POLITICA FISCAL. - El sistema 

tributar i espanyol que es basa. en 
l'economia anterior a la guer ra, 
es va haver ae trencar necessària
ment a causa d'aquesta. mateixa. 
guerra. Amb la roina de moltes eco
nomies privades que gaudien de pri
vilegi deixant de banda la part que 
tenen els facciosos. quedà. mer
mada. considerablement la base lm· 
positiva. ConseqUèncla d'això fou 
quasi la desaparició total dels ren: 
diments tributaris. El Govern acud1 
a remeiar aquesta crisi amb mesu
res adients, tals com: mantenir els 
impostos existents amb la lntemi
tat i l'extensió que permetia la ca
pacitat econòmica. de llt zona lleial; 
adaptar-se ràpidament a les noves 
formes de producció 1 cxp~otació i 
declarar obligats al pagament dels 
t ributs els que estan al front dels 
negcc:s o posseeixen els elements de 
riquesa, sense prejutjar l'estructu
ració econòmica que pugui donar-:,-e 
la Nació ni la seva. legltlms.cló ju
rídica; conjugar l'energia en el r.o
brame.'lt dels impostos amb la fa
cEitat concedida. als contribuents 
per a l'armotitzJ.ció de deutes endar
rerits; i establir noves fonts tribu
tàries, que reclamaven justícia dí~
tributiva, tal com l'impost sobre Le
neficis extraordinaris obtl.nguts en 
temps de guerra. ¿Quin ha estat el 
resultat d'aquesta po:ftica? Apartix 
fidelment reflectida als estats de re
captació, els quals acusen amb fer
mesa un progressiu d'augment men
sual en el rendiment de cada trib,Jt 
que puja en total en el període del 
mes de maig fins a octubre de l'any 
en curs a més de 165 milions de pes
setes. 

POLITICA DE PAGAMrnNTS. -
El Govern ha atès amb regulari
tat els compromisos contrets per la 
politica dels Governs anteriors :L 
del Front Popular, els quals mit jan
çant U'Ila dtrecció del canvi exte
rior completament desajustada als 
nivells de preus, donà lloc a una 
situació d'endarreriments del Ce!1-
tre Oficial de Contractació de Mo
neda. El Govern atén punlu:~.lm~nt 
els seus propis compromisos 1 ha 

FEDERACIO DE LES CO• 
MARQU ES TARRAG ONI· 
NES 

El pròxim diumenge, dia 28 del 
corrent mes, a. dos quarts d'onze del 
mati, i al local de¡ Centre Naciona
lista Republlcà del Vendrell, se cele
brarà reunió del ple d'aquesta Fede
ració sota l'ordre del dia següent: 

1.- Lectura. i aprovació de l'acta. 
anterior. 

2.- Reglament interior del ple. 
3.- Posició de la Federació davant 

dels Sindicats Agricoles i de les Jun
tes Regionals de Proveïments. 

4.- Precs i preguntes i proposi
cions. 

Hi són convocats els Delegats de 
les Comarcals de la circumscripció 
de Tarragona i els vocals nats de 
la. F-ederació. 

Tarragona., 22 de novembre del 
1937.- El secretari general, B. Sa.. 
nahuja. 

• • • 
NOTA IMPORTANT. - Acabada 

la reunió els diputats a. les CQrts 
de la República 1 al Parlament de 
Catalunya, aixi com les altres per
SO:lalitats del partit assistents a l'ac
te, rebran les comissions dels pobles 
a¡ mateix local del Centre Naciona.. 
llsta. Republicà, carrer de Pau Ca
sals, El Vendrell. 

• • • 
El Secretariat d'informació Militar 

d 'Esquerra Republlcana. de Catalu
nya convoca els seus afillats que h~ 
gin 'estat elements instructors de l'E. 
xèrcit, perquè passin tots els dies, 
fins el dissabte vinent, dia 27, de 
cinc a set de la tarda, per la. seva 
Oiiclna. (Rambla de Catalunya. 26). 

L'ATENEU REPUB LICA 
FRANC ESC LAIRET EN 
L'ANIVERSARI DE LA 
MORT DE FRANCESC 
LAI RET 

El proper diumenge, dia. 28, a dos 
quarts de cinc de la tarda, i en 
commemoració del XVIII a.ni~r1 
de la. mort del gran patrici Pran
cesc Lalret i Foix, se celebrarà un 
acte a !'«Ateneu Republicà Francesc 
Lairet>l, del carrer Carders, 12. pral. 
en el qual hi parlaran, Joan Tauler 
Palomeres i Martí Barrera. Maresma• 

La. Institució de Rapsodes d'E. R. 
de c. «Sagetes Rogen, assistirà a 
l'acte, interpretant diverses C(XDpO
slcions literàries. 

FEDERACIO 
LONA 

DE BARCE-

satisfet plenament llu r.s res~~1us 
venciments en més d un miho i 
mig de lliures esterlines compro
meses pels Governs anteriors en 
lletres acceptades pel Banc d'Espa
nya. Actualment h:¡, començat a. fer 
front a pagaments endarrerits per 
acceptac;ons dels Bancs espanyols 
per compte de banquers estrangers. 

Fins en els medis més hostils, no 
è::; pot per menys de reconèixer el 
procedir correcte dc! Govern esp'l
nyol que en. tan diffclls circums
tàncies atén per sl sol els deutes 
que afecten la tota:ltat del país 
malgrat no disposar del producte de 
les exportaclons del territori que ~e
tenen els facciosos. De la. matet.1{a. 
manera. el Govern segueix emparant 
les víctimes de la. guerra; més de 
deu mil expedients de pensions ex
traordinàries s'han resolt en aques
ta data. Per tal de ·remeiar la si
tuació de:s familiars desvalguts l'S 
vénen. concedint pensions minimes 
de 000 pessetes mensuals als 
familiars dels morts 1 desap~r~guls 
en acc:ó de guerra 1 ~ls i?vàhds o 
inútils com a consequènc1a de la 
guerra. 

POLITICA DE CREDIT. - En 
aquest ordre el Govern, amb ~sió 
del primer venciment d'Obligac10ns 
del Tresor que ha tingut lloc du
rant el seu mandat, ha l~iciat el 
sistema d'oferir als temdors E'l 
reembossament dels tftols vençuts i 
&:.etre un nou ~mprèstlt en !es .ma
teixes cond:cions de temps 1 t1pus 
d'interès. El resultat de confiança 
del pafs ha estat el més falaguer, 
ja que de 290 milions de pessetes 
que varen véncer el 23 d'octubre, 
solament s'ha soR!cltat el reembos
sament de dos milions, mentre que 
la. r esta de~s posse~·dors, es dir, dels 
de quasi la totalitat de l'emissió 
han canviat llurs títols amb 
el nou emprèstit. Amb aquest fet 
l'opinió ha ratificat plenament el 
respecte del Govern davant els 
compromisos del Deute públic, es
crupolosament atesos els seus veu
ciments, tant en Interessos com en 
amortitzacions. 

LA VIDA A 
LA CIUTAT 
lA CULTURA 

CICLE DE POESIA CATALANA 
MODERNA. - El vuitè recital d'a
quest cicle que a càrrec del poeta 
F. Alfons i Orfila, havia de cele. 
brar-se ahir, al lloc 1 bora èe cos
tum, queda ajornat per a.1 dia. pri
mer de desembre. 

CURSOS DE LUF!NGUA ANGLE
SA I FRANCESA. - El Sindicat 
Unic de l'Ensenyament i Profes
sions liberals, fa avients :lls 'l.lumne, 
ja matriculats als cursos de llengua 
anglesa i francesa, que aquests ~o
mençaran el priper dia 6, c'e desem
bre. Invita tots els interessats per 
a que es matriculin a la major brc.. 
vetat possible. 

També s'advertel.x que fins a úl
tims del corrent mes podran matri
cular-se els que desit~n p. ·endre 
part als cursos de rus, que conti
nuen els dilluns, dimecres 1 ~ven
dres, des de dos quarts de set n. 
dos quarts de nou. 

Per a. matricular-se, Passeig de 
Pi i Margall, tots els dies c:e sis 
a vuit. 

ORGANITZACIO DE LA r'ACUL
TAT DE CIENCIES JURID1QUII!S, 
POLITIQUES I ECONOMIQUES 
DE LA UNIVERSITAT AUTON;).. 
MA DE BAROS!LONA. - D'acord 
amb les normes d'organització d'a
questa. nova Facultat (ant.eriormeut 
de Dret) s'ha establert el pla d'es
tudis corresponent a les tres sec
cions, que obra a la Secretaria. 

Per a. aquest any acadèmic fun
cionaran solament e!s dos rrimers 
cursos de les tres seccions que com
prenen les següents matèries: Intro
ducció a l'estudi de les Clèn(·.tes so
cials. Introducció al Sistema del 
Dret. Història polit1ca 1 social :i~ 
l'Epoca contemporània.. Teoria c.el 
Dret constitucional 1 legislació P1-
Utlca. Estadistlca. Politica econòmi
ca. Dret Romà. Institucions ! His
tòria polfl!ca i constitucional ge
neral d 'Espanya. Matemàtiques a,. 
plicades a l'economia. Formes ac
tuals de l'organització econòmica. 

Aquestes matèries seran explica
des pels Professors: Demò111 e.e 
Buen, Rafael Closes Sendra, Mlqael 
Cuevas. E. Gongàlez, A. Mo:es Ca'l
bct, J. M. Ots Capdequi, Manuel Ra
ventós, L. Sànchez Gallege, M. Sàn
chez Sarto, c. Sanz Cid, ,Tosep Xl· 
rau, etc. 

Demà, a dos quarts de dEu, . l'a'l· 
la número '1 de la Facultat c!e Ml'
dicina de la Universitat _.utòncm~~o 
de Barcelona començaran els exà
mens del Grup c. 

DE CAT~LUNYA 
TERRADELLES CESSA EN 
EL CARREC DE CONSE· 
LLER DELEGAT 

Amb u.u.1u ae. seu v1atge a. Brus
sel:les i a Paris, el President Com· 
panys va delegar les func:ons exe
cuuves de la .Presidència en el con
seller Josep Terradciles. 

Reincorporat el President al seu 
càrrec el «Diari O!lciab d'ahir pu
ouca el vecret pel qual Josep 'l:er
radelles cessa en el càrrec de con
seller delegat. 

ELS PREUS DE L'ARROS 
I DE LA LLET 

Per ordre d.e ia vuuselleria d 'E· 
conomia, publicada al «Diari Ofi
cia.» d'aVUJ, es dóna compte, que 
el prfu de venda de l'arrus a tot 
el territon de Catalunya, ha ,Que
dat tixat a 1'50 pessetes el quilo. 

Respecte a la. llet 1 als seus de
rivats, els preus seran els que se
guelxen: 

Llet crua. o pasLeuritzada, a. dojo : 
1'25 ptes. el litre 1 65 cèntims el mig 
litre. 

Llet embotellada, de totes menes, 
ja. sigui pasteuritzada. o esteri.ttz:J.
da: 1'35 ptes. el litre i 70 cèntims 
el mig litre. 

Llet en biberons: a 35 cèntuns 
els 200 grams. 

Llet condensada 4 l'engròs: a pes
setes 113 la caixa de quaranta-vuit 
pots de 400 grams cada pot. 

Llet condensada al detall: a 2'25 
pessetes el pot de 400 grams. 

Yoghourt: a 80 cèntims unitat. 
Formatge de bola a l'engròs: a lO 

pessetes el quilo. 
Fonnatge de bola al detall: a 1'25 

pessetes els 100 grams. 
Formatge est U Maó, a l'engròs: a 

7'50 ptes. el quilo. 
Fonnatge estil Maó, al detall: a 

95 cèntims els 100 grams. 
Mantega a l'engròs: a 14 ptes. el 

quilo. 
Mantega al detall: a 1'75 ptes. els 

100 grams. 

DONATIUS 
A la Secretaria de la Presidència. 

s'h a.nrebut els següents donatius: 
Per a la compra d'armament per 

a l'Exèrcit Popular Regular: 
Sindicat d'Aigua., Gas l Electrici

tat de Manresa. U. G. T., 800 pesse
tes; Empleats de la casa. Mansó 1 
Companyia, 305'50 pessetes; Treba
lladors de la casa. Joan Ferrés, U. G. 
T., 205 pessetes. 

P;. a. les necessitats de la lluita 
con.ta el feixisme: 

Empleats de la casa Jorba, Socie
tat CoHectivitzada., 10.5000 pessetes; 
Frederic Juliàn, un xec de 780 pesse
tes; Antònia., 10 pessetes; Obrers de 
la casa Filats i Teixits, Empresa 
CoBectivitzada, 20 pessetes. 

Per a les victimes del felxlsme: 
Delegació de la Dona a la Rera

guarda. d'Espollà, 272'25 pessetes. 
Per l'Ajut permanent a Madrid: 
Treballadors de la casa Joan Fer

rés C. N. T. i U. G. T., Empresa 
CoHectivizada, 105 pessees. 

L'ASSEGURANÇA MAl NO 
POT ESSER OBLIGJ\TO· 
RIA 

Alguns ciutadans s'han queixat al 
Servei Tècnic d'Assegurances de la 
Generalitat, que .són visitats per uns 
titulats agents d'assegurances que 
els obliguen, amb amenaces, a asse
gurar-se per al cas de malaltia. 

El Servei Tècnic d'Assegurances, 
fa present a tothom que, sl bé és 
convenient, l'assegurança, conti-a 
possibles malalties, aquesta assegu
rança. no és obligatòria, 1 menys en
cara, contractar-la. amb cap empresa 
determinada. 

Per tant, no han de tolerar cap a
menaça, i en ca.s de produir-se faran 
bé de denunciar-bo als agents de 
l'autoritat. 

CAMISERS 
VEb'TlTI$ LLANA MARCA 
PASTORA VESTITS LLA· 
NA MARCA OR. RASUREL 

PREO S SARA TISSll\1S 

AJUNTAMENT 
ELS TIQUETS DE RA• 
CIONAME NT DE SABO 
LLEG UMS I SUCRE 

S'adverteix a les tamJJ.ies C<lmpos
tes de sis o mes individus, que du
rant els <ties 26 l 27 poden passar 
per les Delegacions de districte, de 
dos quarts de deu del mati a la una 
de la tarda 1 de tres quarts de cloc 
a dos quarts de set de la tarda, per 
tal de recollir els fulls de tiquet del 
racionament de sabó, llegums 1 su
cre. 

EL PREU DE LES AREN· 
GADES 

EL TRIBUNAL 
L'ESPIONATGE 

cot~TRA tes noticies, totes. elles tretes d:ea.la 
premsa 1 la. radto facciOSes ~:n~o.~ 
les quals co hi ba lloc a 'd bun: 
per~uè constitueixen una esc!~~ 
confe:¡sló de. part. Aquestes tre¡; cc! 
ses són: P.nmera. La 1ntens:tat d.e 
Ja penetració estrangera. Segona. 
L'odl. contra França. Tercera La 
<l~morahtzació de la. seva rera.;.,•a 

AVUi té assenyalada. la. seva pri
mera. vis!a el Tribunal contra Es
pionatge de Catalunya, el qual jut· 
jarà w1 sumari procedent del Jutjat 
d'Instrucció de Manresa. Hl ba com 
n processats Mar.ia. Cnsanoves i Ga
lol>art, Ro.mira Fio i Samsó, Casil
da López 1 Barriconals, Montserrat 
Pons i Masferrer, Antònia. Solé 1 
Caro! i Maria Co!s i Rafanell. 

La. vista, tal com determina. la 
llei, se celebrarà a. porta tancada. 

VISTA DE CAUSES 
El Tribunal d'Urgència núm. 1 ba. 

dictat sentència en la causa. seguida. 
contra Ramon Malagarriga, el qual 
ha. ~tat condemnat a quatre me
sos i un dia de presó. 

El Tribunal Popular núm. 1 ha 
vist .la. causa contra Genis Aparíclo 
1 Alcaraz, acusat d'haver causat le
sions a un company de treball en 
una baralla que sostingueren. 

Ha. estat condemnat a quinze d!es 
d'arrest. 

Ha comparegut davant del Tribu
nal Popular núm. 2 Benet Caballé 
1 Escoté, el qual atropellà. un nen 
amb l'automòbil que menava pel 
carrer de Vallespir. 

La. sentència fou absolutòria. 

L'EVASIO DE CAPITALS 
Al Decanat dels jutjats s'ha rebut 

un exhort del Jutjat espectal per 
evasió de capitals per tai que s'in
gressin a la caixa de dipòsits les 
736.000 pessetes trobades a. l'edif:ct 
que ocupaven els Escolapis 1 les 
joies que bi havia.. 

Al mateix temps s'ba. ordenat que 
s'escateixi qui és el propietari dels 
diners i les joies, per tal d'inst~r 
el procediment que calgui. 

PEIXATER DE CARACTER 
VIOLENT 

Anit fou posat a disposció del jut
jat de guàrdia, Frederic Ayoro S.;
garra, que al mercat del Clot, quan 
unes dones tractaven de llançar a 
terra el peix que venia.

1 
agredí una 

de les dones 1 U causà Jessions. 

I 
GRAN ASSORTIMENT DE I 
CATIFES NUADES A MA 

HOTEL DE VEN DES 
PELA ~m. 8 - TELEF'ON. 14370 

ORDRE PUBLIC 
VISITA DEL SOTS·DIREC• 
TOR AL DIRECTOR GE
NERAL DE SEGURETAT 

Anit estigué a la Direcc!ó Gene
ra.! de Seguretat conferenciant amb 
el director general, el sots-director 
senyor Pauli Gómez, refet de la. 
seva. lleugera ma.laltla que l'havia 
tingut allunyat uns dies del càrrec. 

PER ALS QUE NO COM· 
PLEIXEN EL BAN DE LA 
.JUNTA DE DEFENSA PAS
SIVA 

A la Comissaria General d'Ordre 
Públic, se'ns facilità anit la segUen& 
nota.: 

«Observant..ee per aquesta Comi'!
sarla General, que s'infringeix per 
n.lguns ciutad.a.nS el ban de la JUllta. 
de Defensa Passiva. d'aquesta capi
tal referent a la. cura. que ha de te
nir-se per a evitar la sortida de la 
llum artificial a l'exterior dels ha
bitacles 1 establiments públics aixf 
com l'ús de fars de carretera. pels 
autos, amb aquesta da~ s'ordena a 
tots els agents 1 forces afect es a a.. 
questa Comissaria que em denun
ciïn tals infraccions que seran san
cionades severament». 

ESTAFADORS QUE ACTUEN 
A l'Avinguda Maristany, dos des

coneguts pel procediments de les ca
ritats estafaren 246 pessetes a Fran
cesca Rodriguez. 

PISTOLA QUE ES DISPA• 
RA I PEDRA QUE EN
CERTA 

A la Clinica de l'Aliança, ingres
saren Josep Balart Rovira, de 27 
anys, que presentava una ferida de 
proDòstic reservat per ha.ver-se-11 
disparat la pistola al seu domicili 
del carrer de Girona i Josep Vlla
plana, do 12 anys, que a¡ carrer de 
Balua.rt un altre noi li tirè. una. pe
dra. 1 el feri de gravetat en un ull. .. 

COTX E QUE DESAPAREIX 
Al carrer de Salmeron uns desco

neguts s'apoderaren de l'auto s. T. 
E. 18.728, i de:~aparegueren amb ell. 

DESAFECTE AL RE GIM 

do.. '"' r. 
Com a simptomes de la. Prunera, 

heus aCl dos fets: L'\m, la inaUgu.. 
ració .a ~aragossa d'~ hOSpital 1111• litar 1taLà per a so.dats italians 

1 amb me1ges italians. La rc~rta 
«Heraldo de Aragón» del dia 9 de' 
corrent mes. El nom de l'hospital 
és en 1t.abà «Nucleo ChJ.rur · 
Chiurco» .. Assis.teaen ,a. l'acte elg¡: 
ronel Casmeldi, de ·1 «Aviac:én N 
cional»; el tinent coronel Sabat~· 
ni, director de Sanitat, i el capellà 
doclor Serafini. El que ca¡ suorat. 
llar és que les proptes autonta~ 
franquistes es donen vergonya d'a. 
questa invas.ó italiana perquè, en 
parlar, han . es~?<>rrat el nom de la 
Universitat 1taha.na. a. què pertany 
aixi com el nom de tot el personai 
11: les .seves ordres, sens duote ita.
lWliSSllll. 

L'altre és desprès simple.t!..1nt d~ 
la lectura de la pàgina d'anuncis 
de l'«A B Cll, de SevUla, dei dia ;¡¡ 
d'octubre darrer. Era una. pà~ina 
de peti:t ~orma~. en la qual l!e~ ... tm 
els anunc1s seguents: " 

«Matrunonío alem~n sin tujos Cie. 
sea. pensión completa, etc ... » ' 

«Matrlmonio alemàn sm tujos, d 
sea piso pegueño, baño, cocma. .. , 

<<Ein span1er sucht etmen d&uts• 
ohen ... », etc. i segueix tòt l'anunc• 
en aegua alemanya. · 

((Matnmooio &lemàn, sm "Ujos, 
busca. piso, etc ... » 

«Pareja hermanos a lemanes, ous. 
can dos hab1taciones, etc ... » 

«DeSéase maestro salcluchero es
pecialidad embutidos alemanes.:.:o 

En un altre anuncio de reparacions 
de màqUines d 'escriure bi ha en 
alemany la indicació «Umarbe1ter 
von Schreibmaschine!l)). 

Entre eis mdustnaJs anunciadors 
tu ha els noms alemanys de Willy 
Lange i Carles Schiffer. 

I entre els lluitadors que dema. 
nen padrina de guerra bi ha ets 
oficia.s de nom alemany LlUís von 
Hackett, Otto Petidier i Tuli Uo. 
kint que, per cert, no formen part 
de la Legió estrangera., sinó del 
Regtment de Pavia. número 7, cuEa 
que ens demostra. que àdhuc a les 
un1tats pròpiament penmsulars .,¡· 
ba oficialitat estrangera. 

Tot a1xo es trOba en una sola pà. 
g!fl~ d 'anl!-llcis del format petit que 
te 1 ha tmgut sempre el diari ctel 
senyor Luca de Tena.. 

Vegeu ara algw1a mostra de Ja 
fòbia contra. França. No fa. moltes 
setmanes el ràdio- general Qu<!ipo 
de Lla.oo dedicava una de les seves 
« charles », veritables monume.1ts 
de grosseria, a insultar procaçment 
França I la guàrdia mòbil francesa. 
Podrfem reprOduir-la, però ens res
pectem massa i respectem massa ela 
nostres lectors per a expc :u--los a.. 
q~esta. mostra sublim del lèxic de 
trinxeraire del que és el més desta· 
cat dels capitostos franqUistes des
prés del propi «caudillo:t . 

Ens lin:iitarem a copiar-vos uns 
fragments d 'altres ccharlas», menys 
Virulentes. però no pas menys 3lgnificatlus. 

En un d 'ells, radiat el dia 3 d~l 
mes corrent, perla. de les re...ol~~ 
al Marroc francès, a les quals ·e$ 
donà alè des de Ràdio sevilla ¡ d!t 
de Ràdio Tetuan, 1 afirma: 

«Con referencia. al Imperio Colo
nial Prances, sabemos que estan tui· 
olendo muchos màrtíres y que los 
musultnanes no pueden reunlrse en 
el Marr..Jecos que domina. F.rancla y 
lo hacen en Laracbe, en donde pro
testan de l'actitud del Gobierno 
francés. Por alú se empieza. a d&
rrumbar un Imperio y lo tendr«h 
blen mereoldo. Los franceses tratan 
a los moros como seres 1o1ter1ores, 
llegando en algunos casos a repar
tir Jatigazos a hombres destaoados 
entrJ ellos. Por esto los moros se re
unen en la zona españole, y d lcen 
que estàn a d lsposiclón de Franco.» 

¿Se n'adonen els dretistes france
sos de les intencions dels servents 
espanyols de Hitler l Mussollnl? 

Socors Roig Internacional 
(S. C.) 

El grup Josep Ferrando prega a 
lots els seus atiliats que passin pel 
seu domicili social, Arcs, 7, per a 
tractar del primer aniversari de Ja 
mort de l 'heroic antifeixista Josep 
Ferrando. 

LA MUSICA 
LA SEGONA SERi f: DE 
TRES CONCERTS PEA 
L'ORQ UESTRA ~IMr<lN I• 
CA CATALANA 

El primer d'aques!s Tres Concerts 
S!mfòmcs tindrà lloc el vinent diS
sabte, a les sis de la tarda, al Palau 
de la MUsica Catalana. 

Són convocats tots els delegats 1 
sots-delegats de Districte, a la :reu
nió que tindrà lloc el proper di\'en
dres, dia 26, a les set de la tarda, 
al local de la Federació, Rambla de 
Catalunya, núm. 24, pral. 

Els mestres que varen ~lsUr a 
la. reunió precedent celebrada a la 
Facuitat de Filosofla I Lletrfs Pf'
dagogia de la Universitat Auton(\ 
ma de Barcelona per a tractar de 
llur ingrés a. la Secció de Pedago
gia, són convocats a la nova reu lió 
que tindrà lloc dissabte, f.la l7, a 
dos quarts d'una del mlgd!a. 

Com que la conselleria de Pro
veïmenls de la Generalitat de Ca
talunya ha fixat el preu a l'engròs 
d'Una partida d'arengades anome. 
nades crovellades», que han arribllt 
de l'estranger, l'Alcaldia de Barce
lona. a proposta de la Conselleria 
Rt:gidoria de Proveiments, ha. fLxat 
el preu al detall de les esmentades 
arengades, a 50 cèntims cada una. 

Ha estat detingut Josep Malet 
Font, per activitats contrarevolucio
nàries. Passà a disposició de l'auto· 
ritat competent. 

L'acte, que serà public, el retrans
metran totes les emissores de Cata.
lunya. 

El programa serà el ~ent: «~ 
bengrln• <preludi), Wagner; cSim· 
fonia Inacabada», Schubert, i «Cin
quena Simfonia», Beethoven. 

Hom prega l'assistència 1 puotua.. 
li tat. 

El secretari General 

DISTRICTE PR IMER 
Es convoca tots els militants de 

les Joventuts d'Esquerra Republi~ 
na. Estat Català a l'Assemblea Ge
neral de Milite.nts del DiStricte. que 
tindrà lloc el proper dissabte, dia 26, 
a les cinc de la tarda, al casal d~ 
querra Republicana de Catal:mya, 
carrer Ample, núm. 27. 

Hom recomana la. puntual ass!s
tèncla. de tots, ja que aquesta reunió 
és d'Ull& gran importància per a la. 
nostra organització. 

-Es recorda que els primtrs e~ 
mens de conjunt a la Facultat de 
Filosofia. i Lletres i Pedagogia de la 
Universitat Autònoma de Barce:o
Da com~nçaran el dia primer de de
sembre. E:s alumnes que vulguin 
realitzar-los hauran de sollliitar-ho 
mltja.nsant instància dirigida al Ce
gà de la Facultat. 

FESTIVALS, DONATIUS 
I RECAPTES 

PARTIT DE FO'l'BOL BENi!'!1FIC. 

SUBSCRIPCID PRO COM· 
BATENTS 

Donatius rebu~s el dia 22 del mes 
corrent a l'Oficina. !nstallada, als 
baixos de la Casa. de la Ciutat: 

Donatius en robes: c!utadans 
Joan Ballester. Artur Escorigucla, 
Josep Begàs, Marina Perplñàn, un 
matrimoni de Madr.d, Casa Begum, 
Grac:là Hernàndez, J . Pujol, Maria 
Bosch, un antifeixista. 

EN COMPLIMENT 
DEURE DEL 

S'ha celebra.t l'enterrament de l'a. 
gent de pollcla Vicenç Riambau, 
que morf en acte de servei, oom
Piínt amb el seu deure. 

Ha constituit una veritable ma
niiC$ació de dol. 

ACAPARAD OR DETI NGUT 

Dire~ció: Josep Fontbernat. 

EDICTE 
Pe¡ present edicte hom fa avinen'

la vertèncía, da,·ant la Com.lssló de 
Responsabilitat:; de la. Generalital 
de Catalunya, dels expedients COI!: 
tra. les persones que a continuacit 
s'esmenten, per tal que. durant el 
termini de deu dies, tots els ciuta
dans o entitnts que tmguin alguna 
allegacló a fer, o dada. a eparta.r, 
amb referència n.1s dits expedients. 
l'adrecin, per escnt, a les OficineS 
de la ComlSSió (Corts, 617>. per -~1 
que restin Incloses en els ~uscuts 
expedients, nls efectes oportuns: Ferrer Batlles 

36. Soqueria, 38 TEATRE 
Per al dissabte que ve, dia 27, n Jes 
t.res de la tarda, al camp de l'U.S.A. 
Fortplenc. situat al carrer Enamo
rats i Padllla, recapta a profit. per 
a. robes 1 abrics per als combatents 
que lluiten al front. Es disputarà 
un trofeu, donatiu de l'<>rga.nlt.zad('I' 
de l'esmentat festival, el almpo.tlt
zant 1 Delegat del club, Francesc 
Vidal, entre una' scHeccló de l'O.S.A. 
FortpiertC contra un fort equip del 
cos d'Exèrcit de San.!tat., ambdós 
equips reforçats per element, de 
gran vàlua. com és Lluc. del Girons. 
P. O., Calaveres, de l'U. S. Avenç, 
1 altres companys a.nt.l!e1xi.stes 1 es
portius. CoHaborazan tots en &• 
quest festival per als .1l06tre$ ce-
mans que lluiten als troots de c:<m-

1 

Donatius en metàillc: operaris dc 
la casa Oriol, 100 ptes.; S'.nd!cat 
d'Unió Obrera dc Pol dc Mar, 2.370 
pessetes; Bar Odeon, 250 ptes.; Ra
mon Sanesteban, empresa colectlvit
zada, 1.500 ptes.; Joan Torras, 1.000 
pessetes; Gaietà Redon<t>, ex·akal
de de Madrid, 100 ptes.; Filatures 
Oollectivitzades Alvar Soldevila. 500 
pessetes; treballa.dors de la Casa 
«Myrurgia», 2.978'50 ptes. : Indústria 
CoHectlvitzada Filats 1 Tclxlts de 
Cornellà, 1273'30 ptes. 

La. pol:cla de Ripoll ha detingut 
1 hn posat segu!dament a disposl.
ci6 del jutge instructor de Puigcer
dà, un individu anomenat 'licenç 
Garriga I Bartrons, de 61 anys, el 
qual, al seu domiclJi de Ribes de 
Fr~r. \enia un gran dipòsit de 
tabac, a més d'unes respectables 
quanUtnts de joies 1 diners. Tot ple
gat ha estat lliurat, a. la Delega.ció 
d'Hisenda. 

Maria Gràcia Casanovas, cas:mo
vas, vídua Caí11ldell, Francesc Pl:~~ 
Saureda, Dolors Rabassa, vídua ~ 
trada, Jonn Bayguas Ba~ Mafiu: 
Muntadas, vídua capam, l> Or 
Cert, Vldua Pasqual Ossó Català. 
Fill de Miquel castellví, Montserrat 
Fatjó vídua Raventós, MaUld~ Fan
ra, Ví'duo. Salou, J. Riera Vtc!al, Te
resa Riera, \1du3 Q¡¡intllla, c~e 
R ius, vídua Jorba, Neus MedcrosAlc. 
dua Morales, F. J. Pern:md.~ A. 
many, V1ccnç Paloma Raven ....... 

1 
r. 

gustlna Pnhlssn, D. Gómez Izqu e · 
do, Joana Urgell, \idua ROcS. ~ 
bina Mas. vidm de 1\J.lquel. M 
Soler, vidua Pons, Dolors sums113. 
vidua Mire~ Teresa Tous, vfdun Bo
farull, Manuel Corachan oarc:a. Jo
wa Ma.rtlno, vídua de Mlt.teme)'er. 
J . Marimon 8:\ns, s . de Rloo deg
IXÜl:l, Angela B:lla, vfdun Saídrea • 
Lluïsa Sala, vfdua Xamm!U', Hereus 
de Joan Borràs Pulg, S31es d'Asll dc 
Ics H. H. de la "Presentació, JOCCP 
Fcllu Prats, Pere Tauler Palet, Pt:re 
PalomP.J'9. 'PnW .Tn<>n l"'.o.hant 1"'1•-

Sue ters, f'ullovcrs, Y çadores, 
Bufandes, Guants, Pijames, etc. 

Gml~e:l a mida 

Mitges FERRO de rarantia 

CLINICA GALLEGO - VIES URINARIES 
t;ona.utta 11 a 1, no • " f 11 a 1 

Carrtr rto1o1 oe ta Mambla la. PEL&. SAN Ci VENERI t'ROtH ATA. 
MATRIU IMPOTiNÇIA OIATiAIIIA QlnototJ Ut·. RMI Ptrta 

EL CONCURS D'OBRES 
T EATRALS PATROCINAT 
PER LA F. DE T, AMA• 
T EUR 

I.& «Federació Catalana de Socie
tats de Teatre Amateun, organfsme 
qu~ com é.s sabut. està sota. el PIL
U'oclnl del Departament da CUl!:UnP. 
de la Generalitat da Catalunya. Te
corda que el pròxlm dia 4 de desem. 
bre, acaba. el telm.ln1 per a. la. pre
sentadó (l'obres al CODcurs que té 
cmvocat. 

Eb autors concursants. a partir 
del dia 18 1 fina el dia 11, hauran 
de trametre sota. sobre clos els seus 
nom, cognoms 1 damlcDl. 

1 El dia 22 de desembre e¡ tari pe.. 
bllc e1 veredicte. 

Rètols per a aparadors 
DIBUIXOS AE.ROGRAI-

Casa Grau 
PlNlURA 

Mercaders, 36 • Tel. 25645 bat, __________ .... 

El tabac que lú havia n poder 
del Garnga es trobava en quatre 
grans caixons i dlvídit en diverses 
classes: picadura, ha;-ans, anglès, 
cigarretes, etc. El seu import es eaJ
cula en alguns milers de pessetes. 
La qurultltat dc jo:!cs és també molt 
important i entre elles hi hG bon 
nombre d'a.oells l collarets d'or. 

Els diners trobats són 25.635 ptes. 
en bitllets, 6.737 c.n plata, 122 en 
cènUms 1 S:S en monedes dc cupro. 
túquel. 

DESGRACIA 
Al carrer de Còr:;ega, 240, en cn

ccnc!re un fo¡;ó de gasolina, Tomasa 
N'ont.!ort, de n anys. 1 les seves n
Ues Pnar 1 Angels Ramos, sofriren 
cremades <1 'import.ànda. 

Foren ass1stldes a l'Hor.nit.al CU.nk. 

l 


