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Editorial
SERENITAT I SENY

H

EUS aci u n article frontal que
mal no hauríem volgut haver
d'escriure. Davant la tragèdia de
ia nit de dissabte a diumenge, davant les víctimes innocents caigudes de l'una i de l'altra banda, el
nostre cor de patriotes no es pot
acontentar amb la consideració
que tot això j a ho havíem previst
perquè ho vèiem venir fatalment
com una conseqüència inevitable
d'una política suïcida. El nostre
deure de catalans ens obligava a
recordar cada dia els verills d'aquella politica inconscient. Fins a
darrera hora, però, teníem t'esper a n ç a que els homes responsables
del Govern de la Generalitat sentissin les veus del seny pairal i
els imperatius del patriotisme
constructor i que nosaltres ens
equivoquéssim. Dissortadament, no
v«)ja \ h e m equivocat. Dissortadament, quant a les tràgiques conseqüències d'aquella conlumàcia en
l'error.
t a nostra actitud, però, sortosament per a Catalnnpa, ha mantingut una gran part del poble de
Catalunya al marge de la catàstrofe. Davant de la situació dolorosament creada per aquella polittoa, no interessa tant discutir el
paísaí. com atendre el present^ i
prevenir el futur. Cal sulvar tot
el que sigui possible de les ruïnes
amuntegades per una actuació que
en aquests moments no volem qualificar, per respecte a les víctimes
i a la situació dels caiguts, i que,
d'altra banda, tampoc no és necessari perquè j a l'havem qualificada a cada moment de la seva
gesteeló.

Barcelona, dimarts, 9 octubre 1934
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Els homes de Lliga Catalana, tot definint, d'una manera concreta, llur
actitud, ja havien avisat a temps el
que clarament veien que havia
de passar
que a Catalunya l i fos un negoci
la separació, nosaltres repudiaríem
el separatisme, perquè amb el se.
paratiame Catalunya s'allunya de
Mallorca, s'allunya de València,
Catalunya deixa de tenir un gran
destí en la Humanitat: i nosaltres,
senyores 1 senyors, en aquests moments de campanya separatista,
nosaltres diem que no hem perdut la fe en Espanya, nosaltres creiem que Espanya pot tenir un esdevenidor, que nosaltres
Catalunya no ha d'ésser el ba- creiem que podem tenir, que hem
luard de res exterior a ella. Cata- do tenir l que hem de voler tenir,
lunya autònoma ha de procurar una comunitat dc deati amb Espaque siguin respectades les seves lli- nya, i que per a l'assoliment d'abertats tant si governa G i l Ro- quests grans destins que pot tenir
qbpanya. és precís que Catalunya
bles com Largo Caballero!»
Ui posi el segell jle la seva persoEl dia 12 de Juny ^'aquest any. a nalltat. I amb la seva personalitat
la sessió Històrica que celebrà el h l aporti lleialment la seva col·laParlament Català, deia el diputat boració.
i president de Ulga Catalana, seLa major condemnació del sepanyor Ramon d'Abadal:
ratisme ia fan els mateixos sepa«Catalunya ha tingut molts mo- ratistes, que, després de proclamar
ments de glòria, dels quals tots la separació, diuen que l'endemà
nosaltres, com a catalans, estem ens tornaríem a federar amb els
absolutament enorgullits: però Ca- altres pobles d'Espanya. ÒES que
talunya t a m b é en la seva història creieu, senyores l senyors, que val
ha comès errades que U han costat la pena d'emborratxar les Jovenmolt c^res, errades precisament que tuts, apartant-les d'una tasca posino consisteixen en altra cosa que tiva, 1 rodejar d'enemics Cataluen aquelles coses mateixes que nya, per aquest Infantlllatge d'essembla que en el dia d'avui es di- perar una separació per a fer una
buixen en el vostre pensament. Pen- reconciliació l'endemà mateix?
seu, penseu be que en el dia d'avui
Jo us diré. senyores 1 senyors,
no solament representeu vosaltres l que les campanyes separatistes 11
heu de representar la responsabili- han fet molt de mal a Catalunya.
tat dels catalans que viuen, sinó de En 1 Estatut de la nostra Autonototes les generacions que han pre- mia h l ha dos punts febles: és el
parat aquest moment 1 de les gene- de l'Ensenyament l el de la Hisenracions que han de venir. I crec que da. I tant respecte a l'Ensenyament
si bé ho mediteu, no seguireu el com respecte a la Hisenda, en un
camí que heu Iniciat en aquest mo- ambient de cordialitat i de simpament.»
tia podria esperar Catalunya obte-

Vriníca ona que ens pol encoratjar en aquests moments dolorosos és que en tot el que ha pastat nosaltres, que hem fet tot
el possible per a evitar-ho, no en
tenim cap responsabilitat. Això ena
permet esguardar el present amb.
serenitat
i
resdevenidor
amb
eeny. Per aquesta obra esperem
comptar amb el concurs de tots
els catalans. Cal tornar a les vies
del catalanisme històric, a la defensa assenyada de tots els elements de la nostra cultura i de
la nostra riquesa, a la politica
constructiva, ara més necessària
que mai, per a reparar els estralls
El President de la GeneraUtat,
que ha causat en la nostra socie- senyor Lluis Companys, responia
tat una polftica destructora.
així al senyor Abad al que cl GoSerenitat l seny ens han de vern de la Generalitat es donava
guiar en les circumstàncies ac- perfecte compte de les seves respontuals. Serenitat i seny que supe- sabilitats 1 que acceptava totes les
rin les adversitats de l'hora i que conseqüències polítiques de la seva
contribueixin a restablir en la so- actuació.
El senyor Ramon d'Abadal recticietat catalana aquell esperit de
convivència, aquell sentit iurldic, ficava sòbrlamcnt amb aquestes
aquella norma de dret i de lliber- profundisslmes paraules:
tat que ha estat sempre lf. carac«Tans sols dues paraules: L a rosterística de Catalunya
ponsabilltat, com la glòria, en
Nosaltres no voldríem que cap aquest cas seran vostres; nosaltres
català donés als fets dolorosos de no h l tindrem part.»
la nit de dissabte a diumenge, ni
per excés n i per defecte, una sigFrancesc Cambò, en la seva menificació contrària a la realitat.
Els fets són prou tràgics perquè morable Conferència del dia 28 de
procurem tots no desfigurar-ne en- setembre a l Palau de la Musica
cara ni les proporcions ni les con- Catalana, deia:
seqüències.
«En aquest temps—4 per què neAra més que mai Catalunya necessita l'esforç conscient de tots gar-ho si és públic i notori? — es
els seus fills. Ara més que mai fa a Catalunya una Intensa propaLliga Catalana i els seus homes, ganda separatista. Nosaltres hem
que no tenen —cal repetir-ho—
cap responsabilitat en cap dels as- combatut sempre el separatisme Jo
pectes dels luctuosos esdeveniments l'he combatut des de la meva iod'aquests dies, sabran complir els venesa. Però cal que en aquests
seus deures amb tota serenitat, moments afirmi Jo. en nom de la
amb el seny que sempre han de- Lliga, que repudiem ara m é s que
mostrat, < l'dbsèncla del qual on
més necessària era en aquests mat les campanyes separatistes i
moments ha produït la situació ac- les llnalilats separatistes. Encara
tual.

nir una justa satisfacció. Jo us he
de dir que aquestes campanyes separatistes han creat u n ambient
que avui per avui fa impossible
que Catalunya pugui obtenir aquestes satisfaccions que ü són degudes.»
Finalment, el senyor Duran I
Ventosa, en obrlr-se el Parlament
Català el dia primer d'aquest mes,
deia en el seu magnífic discurs:
«Em sembla que tota estem prou
con"ençuts de la gravetat dels moments actuals, i tant deu ésser olxi
que fins s'havia pensat a fer avui
aci una sessió formularia.
Aquest perill és a causa del confusionisme de la política de U
aenerahtac N I acl, n i fora d'aci nu
se sap quin és el peusament polític de la Generalitat. En cl partií
governant h l ha una tendència separatista 1 una altra que no bo és
I nosaltres sobre això hem de
fer una declaració, i és que nosaltres no som separatistes.
I una altra que hem d i t sempre,
fins en temps de la monarquia, que
la politica separatista, és suïcida:
però per aquells que la tinguin
amb noblesa, és respectable.
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Extrèiem de la Conferència pronunciada pel senyor Ventosa 1 Calvell a l Coliseu Pompeia. el dia 28
de maig d'aquest any, les seguen's
i clarlvldentissiraes paraules:
«Per servir de baluard a l Papa
Luna. Catalunya va renunciar a la
seva dinastia nacional. Per servir
de baluard a l'Arxiduc d'Austrla
Catalunya va perdre les seves llibertats. ^Sacrificarà avui la seva
autonomia per servir de baluard al
senyor Azafla?

t

El que no es comprèn és que un
Govern en alguns moments sigui
separatista. 1 en d'altres, no. Jo
hauria volgut que el senyor Com.
panys h a g u é s definit ben bé la sty
va actitud, cosa que U hauria donat Justificació per a poder continuar actuant amb eficàcia.
No és pot fer això. que el
Govern de la Generalitat aparenti
que es o no separatista, segons qui
governi a Madrid. No es put jugar
amb el patriotisme, amb les idees
1 amb els m é s nobles sentiments
que són substancials. (Rumors i
intervenció de la Presidència.)
Aquest confusionisme s'ha estès
a tota els actes transcendentals
del vostre govern — diu a l senyor
Companys — 1 dic vostre perquè
el Govern no és altra cosa que
consellers encarnats del vostre Joder. 1 per tant. vostra és la responsabilitat. La vostra actuació,
doncs, està desconcertant l'opinió.
I tant és aixi que no es comprèu
com el senyor Companys assisteix
a un acle d'homenatge a un funcionari a l qual havia fet dimitir.
Recordeu — reprèn — aquells
fels que en el mes de Juny passat
va aixecar l'expectació dc Catalunya. En aquell moment es va
procurar, per part vostra, aixecar
les masses contra el patriarca del
catalanlsmeè el nostre President
senyor Ramon d'Abadal. Jo recordo aquelles frases que van abominar de la Republicà i del seu m é s
alt Tribunal.
No us creieu que l'autonomia estigui segura pels vostres vots, n l
per tots els vots d'aquest Parlament E l problema de vostra senyoria és el d'obtenir l'harmonia
de tots els catalans. Per força que
tingueu a Catalunya, no comptant
amb la totalitat, les Institucions
de la GeneraUtat no seran prou
fortes. I què ha de fer el senyor
Companys? El primer que cal és
que tots els catalans estiguin contents. No n'hi ha prou que siguin
uns quants els satisfets. Quan arriba la misèria a les llars, es comença dient mal de l'Esquerra, I
després se'n diu de l'Autonomia i
de la República 1 tot això és ben
lamentable.
P e r ò que parleu vosaltres o parlo
Jo? Quan es veu que cada dia s'ha
d'anar a Madrid, a «templar gattas», com diuen els castellans, I
que siguin aquests que h l van els
qui generalment les han espatllades, es després quan preveiem els
dies tristos. El President v o l segurament, com nosaltres, que h l
hagi cordialitat amb la República,
que no vol pas dir humiliar-se, per ò tampoc tractar despectivament
El dia que el senyor Companys es
faci càrrec que cal sacrificar àdhuc
els m é s estimats amics personals,
h a u r à aconseguit aquella cordialitat, per a sol·licitar la qual, enml?
de gran animositat, va venir aquell
dia el senyor Abad al.
Senyor Companys, Jo U prego
que, des del seu càrrec, vulgui escoltar els veritables dictats de l'opinió de Catalunya. Pensi la rev
ponstíhllltat que tenen aquests momentsji

Salvem Catalunya!
Acabem de viure una tragèdia
produïda per la Irresponsabilitat I
f'obcecació.
E$ la tragèdia m é i
gran i més dolorosa que els catalans d'avui hem presenciat.
Catalunya ha seguit amb estupor
i omí» tofa l'angoixa de l'ànima
aquesta jornada de dolor i de sang.
Totes les previsions del seny català no han reeixit a evltcr-la. En
la nit sinistra, els crits de les víctimes innocents i dels caiguts de
bona fe, feien un contrast horrible
amb les paraules inconscients que
la ràdio transmetia, desbordades
d'antuvi per llur mateixa ímpreiHsló i per llur mateixa follia.
I com un ressò llunyà, entre els
crits de dolor i l'estrèpit horrible
de la tragèdia, ressonaven i es
feien prry.nts en la nit vermella
les >T.MUtes dels grans patriotes
cafa/ans, íe* adpertóncics darfptdents dels homes de Lliga Catalana, que de tres anys ençà demanaven i propugnaven amb la seca
conducta sempre recta i lleial^ una
rectificació de la poitttca demagògica que feien let esquerres catalanes en olionço suïcida amb le»
de la resta d'Espanya.
Però, a desgrat d'aquelles altes
advertències, ha vingut aquest 3
d'Octubre històric amb totes les
seves víctimes i amb tot el seu horror. No és aquesta Vhora més a
propòsit per judicar-lo n i per judicar-ne els antecedents.

No és, però, l'hora d'aclofar-sa
en el plany, nl de jMraiitzar-se en
el dolor produït per les conseqüències fatals d'una actuació insensata. Ans al contrari, és l'hora d'ajuntar-se tots els bons catalans ert
una suprema actuació per a salvar Catalunya.
Refer Catalunya del gran desa»,
tre que ha ocasionat una poJÍHoa
suïcida; heus aci la tasca d'aquesta
hora. Sincerament hem de dir que
a les esperances que podem posar
en els nostres propòsits i en la
nostra actuació, que no ha d'éser
res més que la continuació de Im
nostra obra de tants anys, s'hi
ajunta actualment l'esperança qua
podem fundar en les paraules darrerament pronunciades pel presi.
dent del Consell de ministres d4
l'actual Govern de la República.
EU ha proclamat el respecte a im
llei. el respecte a la Constitució •
a l'Estatut. I és amb la llei a t *
mà , i amb una politica de concòrdia i de lleialut. que ens hem d'a.
plegar tots per a salvar les essències de la nostra aufonom.'a.
Caf esperar que per aquesta gran
obra de conjunt, no ens mancarà
l'ajut de tots els homes de bona
voluntat. El moment é* greu. i es
fa necessari el concurs de tots eU
bons catalans.
Per Catalunya!
Per la Repüblioal
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Els fets revolucionaris de Catalunya
Comentari
JO

JA

HO

U/THE esgargameilat antmciani
B i ei que ha passat. M'he carregat tant de r a ó . que ara çuasí em
ruboritzo del meu èxit. Podria escriure columnes i columnes a l marge dels /ets d'aquests dies. però nn
sé n i per on començar.
Abans que tot. inclinem-nos davant les iHctOnes: les de la força pública que han complert llur
deure—i t o r t n'hem tingut I—t
t a m b é davant les dels que van caure creient que defensaven la l l i bertat de Cataiunya.

• ••
Cataiunya ha comès altra vegada el pecat tradicional de la sevo
política, s'ha sacrificat per u n tuposat legitimisme foraster. L'any
1714, Cataiunya es va jugar les
seves llibertats en defensa de l'arxiduc Carles. Quan l'arxiduc oc
perdre la fe en l'eficàcia de la
nostra defensa, ens va abandonar.
Ara, Catalunya s'ha sacrificat en
defensa d'uns princeps forasters
esquerrans. E n la història de Catalunya, aquest error cs repeteiz
moltes vegades. Tan vius que ens
pensem ésser, i ens hem a r r u ï n a t
diverses vegades defensant legitlmismes absurds. i N o hauria valgut més consolidar l'Estatut? Es
un instrument suficient per recatalanitzar el pals i reconquistar-lo
espiritualment.
En la lluita tràgica de la n i t d^l
S a l 1 no tia estat vençuda Catalunya n i el catalanisme. Han estat vençuts els defensors d'un su
posat legitimisme esquerrà. Dividida abans pels esquerrans, que no
han tingut mat una idea totaiitària
del país. Catalunya no h i era en
la lluita d'aquella n i t negra. H i
havia, només, uns grups extremistes, molts dels quals no t'han Intrrefsat m a i per les coses de Ca-
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talunya. Recordeu les apeUador.s
de la r à d i o alt rabassairet perqui
correguessin a la defensa de l a ca
pi t a l ; recordeu que mentre udola
ven els canons i let bombes, mentre repicaven les metralladores i
petaven els Imells, la ràdio, en
un crit d'exotperactó. anava dient
"Ciudadanos de EspaUa: hermani'>
socialistas, hermanos comunistas,
gente de ideas avanzadas, icvantao*
en annas." Aquest crit no era una
apellació als germans d'altres terres d'Espanya en defensa de les
nostres llibertats: era u n crit de
rebel·lia, l'anunci çue acaba ca de
n é w e r u n m o n i í r e , un f i l l del caos
i de la tenebra que a m e n a ç a v a devorar-nos. I en nom d'aquest caot.
d'aquesta tenebra i d'aquest monstre, la ciutat era turmentada i les
teves pedres més nobles eren martiritzades per les escopinades de
plom i de metralla. I , amb tot, el
foc f la metralla, el càstig, era l'unic element purificador. El nostre
himne "Els Segadora", tan patètic
com sempre, aquella n i t semblava,
en sortir de l'altaveu de la r ' d i o ^ n c
profanació. I no parlo d'aquell " V i rolai", que si tenia un sentit més
profund en aquella n i t tràgica, nn
complia altra tasca que fer-nos
esperar la repetició del disc que
anava dient: "Ciudadanos de Es
pana: hermanos socialistas, hermanos comunistas, gente de ideas
uvamadas. levantaos en armas
contra el Gobiemo faccioso de Lerroux." L'esperit de Catalunya no
dirigia l'estrèpit d'aquesta baíallc
radiada. Totes les paraules eren
mentida, les noticies eren mentida: només era veritat el foc dels
canons, de les bombes i metralladores. Només era veritat que es
lliuraca una gran batalla contra
el confusionisme i la barbàfie...
Manuel BRONFT
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DIVENDRES

Amb el plantejament de la
vaga, s'inicia el moviment
revolucionari
A la Generalitat
Ja eren prop de les ires del mati
del divendres, quan el senyor Azanp. va tornar a l'hotel on s'estatja,
deixant la reunió de la Oeneralitat. Junt amb el senyor Azafia
\ i sortir t a m b é el senyor Lluís
Bello, que havia arribat de Mad r i d amb el rúo'.d. Els homes de
l'Esquerra seguien ocupant
portts 1 finestres del Palau I arribaven encara grupe d t mossos
dels qui presten servei a llocs
llunyans. Pot dlr-se. però, que en
W t p s i a i isunb
ojoq «[janbe
dels membres del Cos eren concentrats a la Generalitat. La nota
més remarcable de la n i t fou la
sortida del Palau dels s è n i o r s Dencàs i Badia, els quals, sense fer cap
manifestació ala periodistes, amb
el seu semblant revelaven bé prou
Dur optimisme davant del greu
conflicte que era plantejat. Els representants de l'Aliança Obrera, del
Bloc Obrer 1 Camperol, dels socialistes i del Centre Autonomista de
Dtpendents del Comerç i de la I n dústria, s'havien ofert al Govem
1 per que pertoca a la F . A. I . , hom
sabia que al bé havia pres una act i t u d espectant fins hores després
que s'hagi plantejat el conflicte o
SÍEUI la vaga, ella ocuparan un lloc
en la lluita. En aqualla hora de
la matinada, els senyors Lluhí 1
Vallescà, M a r t i Esteve i Barrera

J O I E R I A

sortiren del Palau per tal d'anar a
descansar, 1 els altres Conseüers
restartn a la Generalitat de guàrdia. Com és natural, preò, es ficaren al llit. car en previsió dels esdeveniments s'havien col·locat llits
n alguns dependèncls de la casa.
El senyor Companys és l'únic que
no va rtirar-se a descansar. A la
matinada, els periodistes que eren
a Palau varen saber que s'havia i m plantat la censura 1 coen nota curiosa hom feia notar que i L a Hum a n i t a t » era d diari que havia rebut m é s el «cu rigorlsme. L'editor i a l del portantveu de l'Esquerra
fou objecte de deliberacions molt
vives entre els qui tenen el llapis
vermell a les seves mans. El propi
| president va haver-hi d'Intervenir
per tal que l'editorial aortis. Cal
esmentar que en fer-se clar. els
mossos que prestaven vigilància a
les finestres del Palau van rellrarse. A les deu eren reunits novamnt tots els Consellers a la Presidència.
Els periodistes es varen veure
negres per tal de complir amb llur
missió. No va haver-hi manera de
veure el President n l a cap Conseller, excepció feta del senyor
Dencàs. qui va sortir prop de mig
dia. Els periodistes varen voltar-lo
! l i preguntaren com estava la situació. E l Conseller va somriure 1
va d i r :
— Bon temps per a collir raïms.
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I va allunyar-se dels Informadors.
Per la galeria gòtica, animada
per la presencia de molts elements
esquerrans, hom podia assabentarse de l'estat general d'Espanya. XA
vaga de Madrid, els fets luctuosos
d'Oviedo 1 altres. E l que no h i havia manera d'esbrinar era l'estat
de Catalunya 1 el criteri del Govern sobre aquest estat. Prop de la
una de la tarda, un empleat desconegut de tots els informadors
va presentar-se a la sala on h i havia els repòrters 1 els va dir el següent:

mació de la República Federal, 1
d'altres asseguraven que es proclamaria l a República Catalana, si bé
els millor informats coincidien e n
què durant la resta del dia DO es
faria cap proclamació.

Aliança Obrera demana
armes a la plaça de Sant
Jaume

Hom deia t a m b é que el Govem
de Madrid dominava la situació 1
que, fora dels fets d'Astúries, no h i
— E l senyor President ha mani- havia cap altre conflicte plantejat
festat que no t é res a dir.
que hom pogués qualificar de veriNo cal dir que els Informadors tablement transcendental. En aquest
restaren vivament decepcionsts.
estat les coses, i transcorregudes
dues hores, cap a dos quars de set,
va arribar a la Pinça de la RepúE l senyor Companys
blica la manifestació de l'Aliança
parla per ràdio demanant Obrera. Els manifestants van emplenar la plaça de gom a gom, i la
disciplina
cançó d'«Els Segadorsa era alternada amb himnes comunistes. Els
Mitja hora m é s tard. 1 des de manifestants aixecaven els punys
le Presidència, el senyor Companys enlairi • i quan no cantaven cLa
parlava per r&6dio des del seu tles- Internacional» o l'himne català, repats. Les paraules dites per l'Hono- petien a crits:
rable President són aquestes:
tEl Govem de la Generalitat de
— Armes! Armes! Armes!
Catlaunya. davant de l'espectacló
Una camioneta de guàrdies d'asi de la Inquietud que produeix en salt, que en aquests moments va
el poble la situació general a Es- arribar a la plaça, fou rebuda amb
panya, ha de d i r : Que no l i estra- una gran ovació.
nya aquesta espectació, però, cal
La manifestació portam a dues
que no es desbordi amb aldarulls pancartes. L a una deia: cAhança
n i violències de cap mena n l amb Obrera». L'altra deia: «Exigim la
iniciatives fora del seu comana- República Catalana».
ment.
Després, alguns dels caps. en com
El Govem es fa càrrec de les panyla d'altres elements, pujaren
seves responsablifats i del seu deu- a visitar el senyor Companys, al
ro 1 en cada moment m a r c a r à la qual expressaren les seves peticions
direcció d Is esdevenimnts, amb l'as- El President va dir-los que els mosistència i la disciplina del poble, ments presents són molt dlfidls 1
que el Govem ha de conservar, per que s'ha nde preveure les consea la mtllor eflcèncla en defensa de qüències dels acords que s'adoptin,
les llibertats de Catalunya 1 de les car poden ésser de resultats lamenessències democràtiques de la Re- tables. Els wi recomanar serenitat
1 disciplina. L a comissió va sortir
pública.
El Govem espera i confia que no de la presidència i es va dissoldre
es veurà en el deure d'haver d l m - la manifestació.
posar la seva autoritat, perquè la
La jornada va donar-se per acaconfiança que el poble 11 té, és ga- bada. Els periodistes sortiren de
rantia plena de la seva conducta. Palau lamentant no haver tingut
Cada dues hores i sempre que cal- facilitats per a l complim en dels
gú,l el Govem. per mitjà de la rà- seus deures professionals. Aquestes
dio, es comunicarà amb els ciu- dificultats augmentaren encara a
tadans.
la n i t , car els mossos reberen orEn el moment d'ara, el Govem dres concretes de què no entressin
demana i exigeix de tothom, que altres persones que consellers, d i en abstenir-se d'actes i gestos que putats i personalitats. Els periodispuguin pertorbar la vida de Cata- tes que van poder entrar-hi fou delunya, estigui amatent a la seva gu a què se'ls va prendre per allò
que. e nrealltíit. no són.
veu.
Les noies de la n i t foren escasslsSalut, catalans 1»
Després d'aquest discurs, i cone- entrar-hl fou degut a què se'ls va
guda j a la noticia que a la n i t no mes. Els consellers varen sopar en
hi hauria diaris, els periodistes van comunitat i com en la n i t anteanar a dinar. Quan els nformadors rior i duran ttot el dia es va mancomunlcocl ó a m b
sortien del Palau, h i entraven els en! rconstant
cambrers de l'Hostal del Gall por- Madrid 1 amb aires poblacions d'Es
t a n t la mlncslra per al President panya. pe r t a l de conèixer a l m i nut els fets que s'estaven desenvoI els Consellers.
lupant
La reunió del Consell va seguir
al voltant de la taula. Abans d'a- El senyor Companys va tenir una
nar a l Parlament, foren molts els extensa conferència amb Àngel
diputats que feren acte de presèn- Pestanya i hom deia amb molta
cia a la Generalitat, 1 per mitjà insistència qu ehavien estat novad'ells hom anava assabentant-se de ment a la Generalitat els senyors
l'estat de la vaga a Catalunya. El Azanya i Bello, que ambé h l hasenyor Saurct d d a i repetia que el via estat un diputat socialista, arferrocarril de Balaguer a Lleida, ribat expressament de Madrid per
tot 1 pertànyer a l'Estat, j a no fun- a posar-se en conacte amb la Gecionava. Els diputats sabadellencs neralitat. La visita d'aquest dipuno deien res. però el fet de veurels tat 1 la dels senyors Bello 1 Azaa la Generalitat 1 dliaver-los-hl vist nya no fou possible de comprovardurant la n i t passada, deixava en- ies. Amb tot. a l'entrada del Palau
entre els Hispanos dels consedevinar que no tenien cap control
sobre el moviment d'aquella pobla- llers, hom va poder-hi veure n n
ció, que d'altra banda oferia la cotxe de la matricula de Madrid.
particularitat de constituir l'objecte El Consell va romandre reunit fins
de toes les converses. Els qui pre- ben entrada la matinada. 1 gairesumien d'estar-ne ben assabentats, bé tots els conselerls es quedaren
deien que el moviment de Sabadell a dormir a! Palau.
era controlat pels Sindicats independents d'aquelia població. Els de
Reus afirmaven que. per tal de
tenir el control de! moviment, havien fet sortir al carrer el Some- - Ja us purgueu amb
t e n t Els de la Costa afirmaven que
m m
or MAOüixts?
la va?a era completa a totes les
poblacions, si bé en cap d'aquesU-J
no havien estat registrats Incidents
sagnants ni avalots de cap mena.
Com que les paraules dites pel
President davant del micròfon havien estat Impressionades, el disc
era donat consatntment per les
emissores barcelonines.
Cap a les quatre, els diputats i
els periodistes que eren a la Generalitat es dirigiren al Parlament
per tal d'saslstlr a la sessió. Hom
pressentia que aquesta — sobretot
després del discurs fet pel senyor
Companys en la sessió del dijous —
tindria una gran transcèndèncla.
Mitja hora més tard h i marxaven
també els consellers, però el senyor
Companys romania a la Generalitat. Aquest fet era comentadisslm
i contribuTa a augmentar la confusió de tohom. H i sàvia qui deia
que s'estava planejant U procla-

A Casa la Ciutat
A l'Ajuntament començaren a l
mati a entrar comissions que invitaven a plegar, 1 en gran part
ho assoliren: quedaren ú n i c a m e n t
ela caps principals de cada negociat
En les notes oficioses de l'alcaldia, no n'hi havia sinó una d'important dirigida ala parcs de família
que tinguin fills per a ingressar a
escoles, dient que no es deixin
sorprendre per subjectes poc aptanslus, els quals, amb el fals pretext
de matricular els infants, demanen
quantitats per a despatxar-los les
matricules.
Com que el moviment, augmentava, l'alcalde, senyor Pi i Sunyer,
prengué mesures per tal d'assegurar el p r o v e ï m e n t De les dotze a
quarts de dues. es reuní amb els
principals elements de la Comissió
de Govem.
A l cap de poc, hom sabé que, establert contacte amb els que portaven el moviment, quedaven exceptuats els serveis m é s imprescindibles.
L'alcalde senyor PI l Sunyer, des
de la Generalitat, parlà per radio
als ciutadans de Barcelona explicant la situació i les mesures preses.

La minoria de Lliga Catalana s'ofereix a l'alcalde per a restablir la normalitat
El senyor Lluís Duran 1 Ventosa. Junt amb els consellers catalanistes, estigué a veure el senyor PI
i Sunyer per tot quan fos necessar i per a restablir la normalitat
També b i anaren amb el mateix
sentit, els senyors Domènec 1 Matutano, pels radicals.
Els serveis municipals més precisos, rutllaven, i per això la placidesa a Casa la Ciutat fou gran.
Tot l'interès era a la Casa del davant.
Els senyors P i l Sunyer, Hurtado. Ventós, Bemades, i algun altre, es quedaren a l'Ajuntament a
menjar 1 dormir.

La sessió
del

Parlament

Cap a les quatre de la tarda ela
passadissos del Parlament van començar de presentar animació:
d'aquella hora endavant Uns a
un quart de sis, en què els timbres
de la presidència cridaren els d i putats a reunió, els passadissos es
mantingueren abarretats. En cada
grup h i havia un comentari l a
cada un es donaven notícies més o
menys fantasioses sobre l'ocorregut
a Catalunya i a la resta de la Península.
Com que els cambrers del bar
M e n vaga, aquest restà tancat fina
a dos quarts de cinc Aleshores alguna empleats de la casa. amb el
senyor Regàs, arrendatari del bar.
:'obriren 1 atengueren la , : n t .
Donat el discurs que el senyor
Companys havia fet en la reunió da
dijous, demanant que s'acordés sesu à extraordinària en prevenció del
que pogués ocórrer, puix que, segons digué, havien circulat rumors
que feien preveure esdeveniments,
divendres a ía tarda l'atenció política de Barcelona es concentrà a l
Parlament. Atenció que. com hem
dit. tingué per conseqüència que a l
Farlament de Catalunya h i hagués
nombroses personalitats polítiques.
1 tot plegat feia que l'ambient de

FABRICA D E JOIERIA I A R G E N T E R I A

FUNDADA EN 1793

ARCADI PALLE
Sucessor ü c :

Vachier i Pallé
Fàbrica: Astúries 22-t4
EXPOSICIÓ

I

DETALL:

Salmeron, 168, i Astúries, 1 :: Tel. 70631
(Edifici Metro Fontana)

Dimarts, 9 octubre 1934
|a casa era el propi de les grans
La tnsió del públic disminuí en
4taUes parlametilàries.
veure que a l cap del banc vermell
H i havia u n cert nervlosisme en- no h i havia el senyor Companys.
t i c els grups d'esp.uerra perquè els
S'obrí la sessió i s'aprovà l'acta
mateixos diputats de la majoria no de l'anterior. Immediatament e l con
tenien cap notícia del que en rea- s llcr de Finan .f- senyor — i U Eslitat seria la sessió que s'anava a teve d e m a n à la paraula.
celebrar.
Digué:
En alguns grups s'assegurava que
—Com que la gravetat del moel President de la Generalitat pro- ment demana una actuació conticlamaria la República Catalana en nuada del Govern, el qual no va
la sessió, 1 que en sortir d'aquest poder atendre alhora les dues
el- polític castellans que aquests SÍU, demano que s'acordi aucecar iu
dies h i ha a Barcelona proclama- sessió.
l-ii - :< Hepública Federal.
Així ho acordà la Cambra, enEl cas és que a un quart de sis mig de l'estupefacció del públic,
ris timbres senyalaren el comença- cue de cap manera no s'esperava
ment de sessió, i públic 1 diputats l i u t reunió de tres minuts.
entraren a l a sala de sessions preAls passadissos es formaren grups
cipitadament.
que comentaven el caràcter poc senAl banc del Govern h i havia els sacional que la sessió havia tingut.
conselelis senyors Marti Esteve,
I fora dels senyors que tenien cotLiuhi, Barrera, Mestres 1 Como- xe oficial, tothom, a peu. se'n torrera.
nava a ciutat .

Comença la vaga general
Divendres al mati. a l'hora
d'entrar a l treball, davant les
fàbriques de les barriades extremes, h i havia grups d'obrers que
•
m s; havien o no de secundar la vaga.
Com que no tothom era partidari de secundar-la, en algunes
fàbriques els obrers van entrar a l
treball, però a l cap de poca estona no sabem qui va donar ordre
que tothom l'abandonés.
Hom va poder observar que a
les barriades extremes era on h i havia més tranquil·litat. Els obrers
no transitaven pels carrers com
Bltres vegades, n i formaven grups.
Al centre de la ciutat es va treballar quasi tot el matí als tallers i als despatxos. En canvi,
únicament van obrir les portes
els establiments de queviures. Els
altres v a n romandre tancants.
Diversos grups de dependents van
recórrer els carrers més oímtrícs
de la ciutat, per a convéncer-se
que tots els establiments estaven
tancats. SI algun establiment tenia les portes obertes, era invitat
a tancar-les. Com que els grups
de depnedents no trobaven resistència, no es va registrar cap i n cident. Aquests grups van trobar
tota mena de facUitats, per a recórrer la ciutat invitant els obrers
a secundar la vaga.
Els tramvies i els autoòmnibus
van sortir a l'hora de costum de
les cotxeres. A les onze del mati
els tramvialres foren invitats a retirar els cotxes de la circulació.
Els qui donaven aquestes ordres
eren uns joves de divuit a vint
anys.
Aquests joves no van trobar cap
resistència de part de la força
pública.
A més d'ésser retirats de la circulació els auto-toxis. foren també retirats els cotxes particulars
Els pocs que circulaven portaven
als vidres u n rètol que Indicava el
servei d'urgència que estaven practicant
Hom va poder observar alguns
cotxes particulars que portaven
u n rètol que deia: «Requisat per
Estat Català». Altres portaven
eimplement una banderola catalana amb l'esteL
A les dotze va deixar de circular el darrer cotxe del Gran Metro. En aquella hora encara circulava algun autoòmnibus. però a la
una de la tarda l'atur era complet.
Les comissions que tenien la
missió d'estendre la vaga, un cop
van aconseguir que fossin tancats
tots els establiments l que fos
suspesa la circulació dels autoòmnibus. taxis i tramvies, es van
dedicar a visitar els despatxos de
les cases m é s importants,
A la Rambla de Canaletes, hl
havia nombrosos grups, però hom
podia constatar l'absència dels
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elements obrers. L a majoria dels
qui discutien eren dependents de
comerç. A la Rambla h i havia
molta animació. Els dependents
que abandonaven els despatxos es
dirigien a la Rambla, on durant
tot el dia h i hagué molta de gent
Els cafès 1 els bars estaven tancats. De les terrasses dels cafès
foren recollides les taules 1 les
cadires. E l Bar de Canaletes, que
no té portes, perquè mai no es
tanca, estava tapat amb arpilleres. Els cafès i els bars. amb les
portes tancades, donaven a la
Rambla un aspecte desolat.
Per la Rambla circulaven rumors alarmants que afortunadament no es van confirmar.
Els oradors espontanis que h l
havia en els grups que estaven
estacionats a la Rambla de Canaletes. defensaven amb gran entusiasme la vaga general. Si els
haguessin deixat fer haurien solucionat ràpidament els greus problemes que h l ha plantejats a
Espanya.
A la tarda, els grups foren més
nombrosos.
Les autoritats no havien pres
gaires precaucions. A la Plaça de
Catalunya, arrecerats a l'antiga
estació del Ferrocarril de Catolunya. h i havia ú n i c a m e n t
uns
guàrdies de ta secció muntada 1
alguns guàrdies d'assalt amb arma llarga.

E l que diu el Conseller
de Governació
A l'hora de rebre els periodistes que fan informació a la Conselleria de Governació, el senyor
Deucàs es trobava a la Generalitat. Els periodistes, però. van esperar la seva arribada.
El senyor Dencàs els va dir que
la vaga era general a tot Catalunya. A l mati treballaven alguns
obrers, però l'atur es va intensificant, 1 en aquests moments té ja
el caràcter de general.
Al carrer de Salmeron. segui
dient el senyor Dencàs, uns joves
Intentaren aturar un tramvia. 1
a conseqüència del tiroteig entre
la guàrdia civil 1 els assaltants, varen resultar tres joves ferits.
ü n periodista p r e g u n t à al senyor Dencàs sl no temia uno Intervenció dels elements anarquistes, i el Conseller de Governació
contestà vivament que si es produïa algun fet anàrquic seria ofegat enèrgicament.

Una al·locució de l'Alcalde
L'alcalde senyor P i 1 Sunyer, es
va adreçar, per mitjà del micròfon de la Ràdio, als ciutadans de
Barcelona, per anunciar-los que,
malgrat el plantejament de la vaga general, no mancarien qucvlu-

D'ESCOLA

ESTRANGERS I NACIONALS
E l millor assortit de gramàtiques i diccionaris
per a l'estudi dels idiomes estrangers
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Rambla del Centre, 8 i 10
SUCURSAL: Passeig de Gràcia, 87
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res. Digué també que tots els serveis públics quedaven assegurats 1
que no serien aturats els carros
que es dirigissin a la ciutat conduint queviures per a la ciutat.
El President de la Generalitat,
senyor Companys, p a r l à diverses
vegades davant el micròfon de la
Ràdio. Recomanà a l poble que tingués serenitat en aquests moments
trascendentals 1 que no provoqués
aldarulls per evitar la Intervenció
de la força pública.

AMOK

Són trencats el* vidres
d'alguns tramvies
Un grup de vaguistes, en passar
per les Rambles, van trencar els
vidres de diversos tramvies i van
col·locar les cadires de l i Rambla
de Canaletes damunt els rails per
evitar que seguissin circulant.
Un tramvia que sortia de la
cotxera del carrer Espronceda, fou
tirotejat.
En alguns carrers del Clot. foren col·locats sacs de soira a les
vies dels tramvies per Interrompre la circulació.

U N A LOCURA
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Uns individus intenten
cremar un tramvia
A la Rambla del O-ntre, davant
de la caserna de la guèrdia civil,
uns desconeguts van mtenta.* cremar un tramvia, llançaul-bi damunt unes ampolles de líquid i n flamable.
On guàrdia civil que va end"!vlnar ractUud dels sabotejadjrs,
engegà un tret enlaire i aconseijui
que no poguessin consumar el fet
També a la Gronvla i al Passeig de Gràcia, uns desconeguts
incendiaren dos tramvies, que no
foren destruís pel foc. per haver
acudit ràpidament els bambers

SIMBCLIZADA
tN UN PERFUMÍ:
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Al carrer de Salmeron
són ferits dos individus
Al carrer de Salmeron, un grup
obligà els passatgers que ocupaven
obligà els passatgers d'abandona--"
un autoòmnibus de la línia D que
ocupaven.
El guàrdia civil que anava d'escorta,, engegà un tret contra el
grup, l resultaren dos ferits, anomenats Alfons R a í a Hemàndez. de
26 anys, I Joaquim Llobera. El primer presenta una ferida a la coma esquerra, i el segon una fert
da al peu i commoció cerebral.

Els empleats del Crèdit
Lyonnais són obligats
d'abandonar el treball
Un grup que baixaca Rambla
avall, fent aturar els cotxes que
passaven per aquell indret, en arribar davant les oficines del Crè
dit Lyonnais van invitar els empleats d'abandonar el treball
Alguns dels individus que formàven part del d i t grup. amb les
cadires del passeig van trencar a l
guns vidres d'aquell establiment
bancari.
Davant l'actitud dels elements
protestataris, els empleats van
abandonar el treball.

Els soldats de la caserna de les Drassanes
dissolen un grup sospitós
Davant de la caserna de les Drassanes, hl havia uns grups que estaven en una actitud sospitosa.
L'oficial de guàrdia sortí de la
caserna amb un escamot de soldats, 1 obligà a dissoldre els Individus que formaven els grups.

Es retirada una bandera
comunista
En un balcó d'una casa del carrer d'Escudeüers fou hissada una
bandera comunista.
La policia la féu retirar del balcó.

Els carters abandonen
el treball
Divendres, a l migdia, els carters

R J O I S
PARI*

l tot cl personal de la central de
Comunicacions de la Plaça Antoni
López abandonà el treball.
Els guàrdies de seguretat van
custodiar l'edlflcL

Els autoòmnibus són ob- Són cremats alguns exemplars de diaris de Madrid
jecte de diverses
coaccions
Ona grups de vaguistes es van
Els autoòmnibus foren també ob
Jec te de diversos coaccions. Els passatgers eren invitats d'abandonar
el cotxe, l els conductors obligats
a conduir-los cap a les cotxeres.

ORieiMTE

dirigir al carrer de Barbarà. on es
troba el dipòsit 1 repartiment dels
diaris madrileiiys «A B C». «El De
bate», «Informaciones» 1 «La Nación». 1 van cremar tots els exemplars que van trobar.
T a m b é en van cremar alguns a
la Rambla.
Acudiren els bombers, per a evitar que el foc prengués Increment.

Els trens arriben amb alguna dificultat

Suspèn la circulació el
Ferrocarril de Catalunya
El personal del tren de la Companyia dels Ferrocarrils de Catalunya que van a Sarrià, a Terrassa
l a Sabadell, van recundar la vaga.

Canvi de banderes
Han estat substituïdes les banderes dels autos de les autoritats municipals. La bandera que ha subst i t u ï t l'anterior, és blanca, amb l'escut de Barcelona al centre.

E l Comissari de l'Estat
visita el Comissari General d'Ordre Públic

A migdia, el comissari general
d'Ordre Públic va rebre la visli.v
del comissari delegat del Govem
Divendres, els trens sortiren 1 ar- de la República en els serveis no
ribaren normalment, però el ràpid traspassats, senyor Carreres Pons.
de Madrid, en arribar a Vilanova,
Ambdós sostingueren una converfou deturat 1 no va poder seguir. sa molt llarga.
En sortir, els periodistes interEls correus de Madrid l Valèn
rogaren el senyor Carreres Pons, e'
eia t a m b é (oren deturats a les C)>
tes do Garraf. Els dos lleugers de qual manifestà que havia estat canTarragona estaven deturats a Sa-t viant impressions amb el senyor
Coll sobre els actuals moments d'aVicenç.
En canvi, els trens de la Unia de normalitat, ja que el senyor Coll
França, els del litoral l els del i ell estaven units per les millors
relacions, que creia que no s'interNord van circular normalment.
romprien en cap moment.
El senyor Coll. que es trobava
Es declaren en vaga els present,
corroborà les Informadors
obrers repartidors de ga- donades pel senyor Carreres Pons,
l afegí que la vaga es desenrotllasolina
va amb normalitat
Els obrers repartidors de gasolina es van declarar en vaga.
Les autoritats van organitzar ràpidament aquest servei, per a evitar que manqués gasolina a la ciutat.

Uns desconeguts no deixen circular cotxes per la
carretera de Lleida

Divendres, a migdia, va estar a
la Comissaria General d'Ordre Públic, un senyor el qual parlà amb
el comissari general, 1 11 manlfes'-i
que trobant-se la seva Olla greuAl vestíbul del Centre de Depèn
ment malalta a Astúries, m a r x à
dents, fou fixat un cartell en el en auto, 1 en arribar a Lleida, 11
qual donaven compte de la decla- sortí al pas un grup amb camisa
ració de vaga del rara mercantil
vermella, que armat amb pistoles
En aquest cartell, hom recoma- 1 porres l'Invitaren amablement a
nava n cada associat que complís recular, al-legant que tenien ordres
les ordres del Comitè directiu.
de no deixar passar cap auto per
aquella carretera.

Els directius del C. A. D.
C. I. recomanen la vaga

AIGUA DE LA VALL
DE SANT DANIEL

El visitant d e m a n à protecció »
la policia.

Flntralma per a tauln
Representant general a Catalunya
J FONOLLEOA SERRA
Comerç, t»
Tel 18773

Detenció d'un significat
extremista

L'HÈRNIA

Divendres fou detingut el significat extremista Ventura D u r r u t l
Ingressà als calabossos de la Comissaria General d'Ordre Públic

6UAHIDA PER 50 PESSETES
m i t j a n ç a n t el nou VENDATGE
PERFECT Còmode, sense ressorts
ni pilotes perjudicials. S'emmotlla
al cos com un guant, evita InfaMible
roent rratrangulament de l'hèrnia;
no te rival al món Ample. 14, prop
de la Mercè, Casa PALAU, fundada l'any U M .

A conseqüència d'un tiroteig resulten dos homes
ferits
Els grups que es dedicaven a visitar els establiments bancaris per
invitar els empleats « abandonar el

Dimarts, 9 octubre 1934

Fàg. 4. — L a V e u de Catalunya
treball, es van dirigir a les oficines
del Banc Vitalici Espanyol de la
Rambla de Cacaiunya.
L a comissió fou rebuda pels empleats i es suscità una discussió que
arribà a un extrem una nuca greu.
E'l;- empleats sol·licitaren forces de
la Comissaria General d'Ordre Públic que en arribar alli foren rebudes a trets i a cops de pedra.
Els agents primerament engegareu els trets enlaire, p e r ò després,
com que l'agressió seguia per part
dels que es trobaven allí, dispararen
aiires trets, a conseqüència dels
quals resultaren dos ferits
La plaça que forma el carrer de
Corts amb la Rambla de Catalunya
quedà neta en un moment i es trobà a cerra ferit un bome que fou
transportat a l dispensari del carrer
de Sepúlveda.
Kl ferit presentava una ferida
greu al vcíntre I després de curat
oo primera intenció passà a l'Hospital Clínic o n l'operaren. El seu
eafat és de molta gravetat
El nom del fent és Miquel López
Citarda. de 40 anys. i v i u al carrer
oe Blasco Garai. 26. segon, segona.
En el portal de la casa 17 de la
Rambla de Catalunya, quan més
forts eren els trets, p e n e t r à u n desconegut que caigué en un bassal de
sang.
L a portera cridà el metge que viu
al primer pis, el qual baixà ràpidament, però no pogué fer res perquè
ja havia mort.
Et jutjat de guàrdia, que Fou avisa es personà al lloc Indicat i stacautà dels documents de l'tnteríecte, qui us deia Miquel Pasalas, de
ï o anys. Hom ignora més detalls.
F T l a v a , entre els documenti diverses targes de la casa Pallàs X GaXUhndé.
El jutjat s'incautà de les pedres
oue els desconeguts tiraren contra
Is força publica en arribar en aquell
lloc.

m é s cèntrics per taJ d'obligar que
no es treballés.

Al carrer de Sardenya
és agredit un obrer
A la fàbrica Casacoberta del carrer de Sardenya, entre els de Sicilià
1 Indústria, es suscitaren unes baralles entre obrers: els uns eren partidaris de plegar 1 els altres no.
En un moment donat, u n dels
obrers es féu pas, 1. dirigint-se al
ciui defensava que s'havia de plegar, l i engegà dos trets.
Un dels trets el ferí a la cama
dreta i l'agressor es féu escàpol. Mo
ments després fou detingut.
El ferit fou traslladat a l"Hospiral de Sant Pau després d'esser auxiliat de primera intenció Es diu
Pere Llorca Iglesias, de 36 anys, i
viu a l carrer de Ramon l Cajal 46.
La ferida fou qualificada de pronòstic reservat.
L'agressor manifestà que no havia estat ell l'autor. Es diu Domènec Campa Figueres, de 49 anys.
Pertany a la P. A. 1.
Segons ha declarat un testimoni
que és. a m é s a més, empleat de la
casa, entre l'agressor i el ferit tu
havia ressentiments per qüestions
de treball
L'agressor ingressà als calabossos
del J u t j a t de guàrdia

Clausura del Círcol Tradicionalista del Districte I

si se'ls necessitava, i que tinguessin
confiança en al Govern de Catalunya.
Moments després a r r i b à una camioneta de guàrdies d'assalt, que
fou rebuda amb visques a la policia catalana, i la manifestació es
dissolgué sense cap incident.

Catalunya és la regió on h i ha mes
ordre i més unnniTnitftt en el moviment.

E l Conseller de Governació diu que no és cert que
s'hagin registrat actes
^nàrquics

Els periodistes es presentaren a
la Delegació de l'Estat a Catalunya, que com és sabut és a les ordres del senyo. Carreres Pons.
Aquest senyor no es trobava t n
el seu despatx oficial, i hem poguc
esbrinar que a les T20, acompanyat del seu secretari partícula'-,
el senyor Carreres Pons es traslladà a la Comandància Militar d'aquesta regió, on va sostenir una
conferència que durà una hora.
amb el general Batet.
A les ff36, el senyor Carreres
Pons tomava a ésser a la delegació del carrer Ample. 1 es dírlgi
directament a conferenciar amb
Madrid.
En sortir d'aquesta conferència
pregàrem al dit senyor unes declaracions. Contra el seu costum, el
senyor Carreres Pons mostrava un
mal humor que se l i notava a la
cara.
Ens manifestà que no ens podia
dir res, i que no havia estat a -'a
Comandància Militar.
Sense poder aconseguir cap més
declaració, el senyor Carreres Pon?
s'acomiadà dels periodistes.

El conseller de Governació digué
divendres a la nit, als periodistei.
que h i havia tranquil·litat, i que ?1
moviment havia guanyat no solament en extensió, sinó en qualitit.
A Astúries, digué, els vaguistes
s'han apoderat d'una fàbrica d'armes, i a Cartagena han assaltat
1 Arsenal. Segons les agencies, el
ministre de la Governació recomana que després de les vuit del vespre els ciutadans no surtin al carrrer.
Directament, no tinc noves dei
ministre de Governació.
He de desmentir — segui dient
— que en cap poble de Catalunya
s'hagi registrat cap acte de com .nisme llibertari. No s'ha registrat
ni es registrarà.
L'ordre és perfecte a tot Catalunya.
Puc dir-los — acabà dient — que

Per ordre de l'autoritat, fou clausurat el Círcol Tradicionalista del
Districte I , instaUat a l carrer d-'
Palma de Sant Just.

A

la Plaça d'Espanya
acudeixen grups
sospitosos

Divendres, fàbriques i establiments sol·liciten l'auxili de la força pública

LES

JORNADES DE DISSABTE
I DIUMENGE

Continua la vaga general i es
paralitza el servei de trens

A darrera hora de la tarda es va
rebre avis a la Comissaria General d'Ordre Públic que a la pla.,-?
Al mati s'organitzaren grups que
d'Espanya h l havia molts obrers
començaren a recórrer tots els i n en actitud sospitosa.
Els grups d'obrers arribaven de drets per t a l de veure sl la vaga
Purant tota la tarda del divenseguia igual que d dia anterior.
dres es van demanar a la Comis- Sans i de la Torrassa.
Les fàbriques que obriren com
Uns agents de policia van sortir
saria d'Ordre Públic reforços per
ei divendres, els obrers h i varen
tal de protegir diversos obreres en cap aquell indret, i en veure que acudir. A d'altres es presentaren
adoptaven una actitud pacifica, no
Gurtir del trebaO.
els obrers per tal de cobrar la setDn grup de coaccionadors que van practicar cap detenció.
manada o bé els quatre dies trepassava per la Barceloneta, en arriballats.
bar la força pública s'amagaren a
Les botigues de queviures obriUn home ferit
l'Aleneu Pi i MargaU.
ren de set a nou. Igual que els
A la fàbrica del carrer IndepenEn passar pel Passeig de Gràcia, mercats.
dència, 296, u n grup sospitós que
En general la vaga fou tan comhi havia davant la fàbrica i o u dis- davant del cinema Femina, un i n - pleta com el primer dia.
solt per la força pública, car hom dividu anomenat Jaume Güell, fou
Al mercat de la Boqueria la posuposava que esperaven la sortida ferit, per una bala. Hom ignora licia fou cridada per a i i V r v e n i r ,
dels obrers que no abandonaren el qui és l'agressor.
puix que les dones s'amotinaren
Fou conduït a una cUnlca partí
treball.
perquè els amos de les fondes tracci
llar.
A l'Espanya Industrial t a m b é h i
taven de comprar tot el menjar,
anaren forces per tal de protegir els
cosa que revestia caràcters d'acaempleats que sortien a l'hora de di- La Plaça de la República parainent.
nar.
Hi intervingué la policia l s'arA «La Vanguardia» es p r e s e n t à s'omple de manifestants r a n j à l'assumpte.
En diverses tendes del centre de
un nombrós grup que, pistola en
A la P l a ç a de la República s'or- la població que pretenien obrir,
m à , entra dintre l'admini5tració i
de la redacció. 1 obligà a sortir el ganitzà una manifestació que om- foren trencats els vidres, i els dependents es van veure obligats a
director i l'administrador que es plia tota la plaça.
Hi havia dues pancartes quo seguir els vaguistes.
trobaven dintre.
A l'Espanya Industrial entraren
El grup, per breus moments, que- deien: «L'Aliança Obrera», «Exiuns m i l obrers a treballar, però.
dà amo del local fins que les forces gim la República Catalana».
Prengueren la paraula diversos degut a unes ooacc'ons d'Individus
els en tragueren.
que, pistola en m à entraren, sorEn un pis del carrer de les T à - oradors, tots recomanant que es
pies, 7, es presentaren sis individus, tlguessin preparats per a l cop. 1 de- tiren els obrers després de fer efecpistola en m à , els quals s'instaHa- manant armes per a fer front a tiva la setmanada.
ren en aquell lloc i la policia hagué l'enemic.
Detenció de faïstes
de treure'ls-en.
Es donaren crits de visques a CaDe la casa Jorba t a m b é sol·licita- talunya, i es cantaren «Els SegaA primeres hores de la matinaren forces per tal de protegir els dors».
Una comissió de manifestants pu- da la policia ha soiprès tres reaparadors que uns grups volien
j à a saludar el President de la Ge- unions clandestines d'elements de
trencar.
Els grups de coaccionadors visita- neralitat, qui recomanà ala mani- la P A L
En un bar del carrer de Menènren, durant la tarda, els Bancs que, festants que es dissolguessin, encom se sap, h i ha instal·lats als llocs sems que estiguessin preparats pe. dez Ptíayo. al bar Chicago, del Paral·lel, 1 al bar Roèales. foren detinguts un cenienar de faïstes, els
quals ingressaren als calabossos de
la Comissaria de Policia, esperant
que se'ls revisi els expedients.
Mentre feien aquesta tercera detenció passà pel Paral·lel un auto
que tirotejà la policia, sense resultar cap ferit.

Soler i Torra 6,ans
BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13. i Bonsuccés, 1 i 3
N e g o c i e m els C u p o n s
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Cambra cuirassada :: Caixes de lloguer
pei a guardar valora, documeots. iotes i t o l obKctï de valor
COMPARTIMENTS

DES DE 22 PESSETES ANUALS

Es pot visitar cada dia feiner, dc nou a dues.

El Comissari de l'Estat
celebra una conferència
amb el general Batet

Els

dia, la policia, després del nou tancament es veié agredida a trets. La
policia repel·lí l'agressió.
Els agressors passaren cap a altres carrers del districte cinquè i
el tiroteig durà llarga estona.
T a m b é fou tlrotejada la força en
el local del carrer de Mercaders on
hl ha el Sindicat del ram de la
Construcció, marxant els autors
dels dispars cap a altres carrers de
Santa Caterina, perseguits per la
policia.
Uns ciclistes militars que anaven
per aquell indret es veieren obligats a llançar-se a terra per a evitar l'agressió.
Tampoc no h i h a g u é ferits n i
es practicaren detencions.

E l tiroteig de Santa
Madrona

Durant el dia foren requisats
r oïts autos per l'Aliança Obrera.
Tots ells portaven el cartell
anunciant la requisa.

Tancament de les estacions del Nord i França
A primeres hores del matí es presentaren a les estacions del Nord i
d'! F r a n ç a elements armats per t a l
d'invitar a l'atur els empleats.
Els que no volien deixar el treball signaren un document dient
que ho feien contra llur voluntat.
Els treus no sortrien i a les estacions es posà un cartell que deia:
«No h i ha trens».
El públic que h i acudí es trobà
amb la sorpresa després d'anar-hl
a peu i carregar amb els equipatges
que no podien marxar.
A migdia es presentà a l'estació
de F r a n ç a un grup de soldats que
havien estat llicenciats, els quals,
c m que havien de tornar a Molins
de Rei. reclamaven l'import del
viatge que havien pagat.

Metralladores a la Plaça de Catalunya
A les dotze s'ordenà la sortida
d'unes metralladores que quedaren
emplaçades a la Plaça de Catalunya.
La mateixa plaça quedà guardada per guàrdies de seguretat de cavall que la rodejaven.
T a m b é sortiren del departament
do Governació uns autos blindats
que recorregueren la població.

E l servei dels Mossos
d'Esquadra
Els Mossos d'Esquadra quedaren
de servei per l a zona de la Generalitats des de la Casa de Correus
fins a les Rambles i carrer de Fivaller.

Ibèría Musical

Detinguts a la presó

Canuda. 45-B>rce'ona-Te!, 17898
Per al present curs 1934-1935,
ens plau de poder-vos oferir
magnífics pianos moderns, a lloguer, propis per a estudi
PREUS ECONÒMICS
MUSICA EN TOTS ELS GENERES I EDICIONS

Seixanta-cinc dels detinguts passaren a primeres hores de la tarda
a la presó.
Els altres segurament seran posats en libertat.

L L I B R E S D E TEXT

Per a Seminaris, Instituts l Escoles de Primera 1 Segona
ensenyança

Llibreria ü a s u i l e r a s
CLARIS, 19. - TELÈFON 1363*
BARCELONA

E l general Batet recorre
la ciutat
El general Batet en automòbil
sortí a passejar per Barcelona
acompanyat del seu Estat Major.

Bombes dintre uns cistells
Al Paral·lel foren detingudes dues
dones que en uns cistells portaven
una ducs bombes i l'altra sis
Foren portades a la Comissaria de
les Drassanes.

Un cartell
del C. A. D. C. L
Al C. A D. C. L ee fixà el següent cartell: «Treballadors mercantils, el C. A. D. C. L ha acordat
continuar la vaga fins aconseguir el
triomf de la classe obrera. Per la
República Catalana.»

A les deu del mati, com si obeïssin a u n senyal convingut, els
elements de la F A I es presentaren
als locals on estan instal·lats els
Sindicats dels diversos rams, i procediren a trencar els precintes, instuHant-se dintre dels locals.
Assabentada la policia, es presentaren diversos agents amb camionetes requisades i procediren a
treure els rètols que deien: «Viva
la F A I I » . 1 s'incautaren dels Ullares. Es feren unes 25 detencions.

Al local del Sindicat de la pell.
que es trobava al carrer d'En Guàr-

Requisament
d'automòbils

Quan sortia la policia del local
del Sindicat de la fusta, del carrer

faïstes s'instal·len a
llurs centres

La policia és agredida

del Roser, fou t a m b é agredida i els
agressors fugiren cap al ParaUel,
tot continuant disparant.
Dos des tirotejadors pujaren a un
terrat, davant l'església del carrer
de Tapàoles, que és la de Santa
Madrona. 1 des d'allí disparaven
contra els que passaven pel carrer.
Els projectils tocaven la paret de
l'església, i des d'allí anaven a l
carrer, per la qual cosa en un principi hom cregué que disparaven des
del campanar de l'església
La policia h l acudí; esbrinà el
í e t l procedí a la detenció del sacristà de l'església per haver-li trobat una arma vella 1 inservible.
T a m b é foren detinguts dos capellans i deu joves que es trobaven
eii una escola de preparació míüt s r situada davant mateix del temple.
Dna vegada demostrat que no h l
t'-itien res a veure foren posats els
cotze darrers en llibertat.

Una representació d'Unió
Democràtica a la Conselleria de Governació

Dents blancjues i sanes
C h l o r o d o n t

A les dues de la tarda, una representació del partit Unió Democràtica es presentà a Governació
—Poslo-Gllco-KolR-Lecilinal.
'Ura neurastènln 8 Domènech Ronda de Sant Pau, 7L

Dimarts, 9 octubre 1934
per t a l d'entrevifilar-se amb el coneeller senyor Dencàs.
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capità de l'exèrcit mexicà senyor
Xavier Argüelles i Castillo, pilot
que mori dijous, en u u accident
d'aviació.
També rebé la visita dels senyors Rodcrgas Deportés 1 David
Ferrer, que anaven acompanyats
del senyor Combes, delegat de la
Fira de Tolosa del Llenguadoc a
Barcelona, els quals s'acomiadaren
d'ell abans de sortir cap aquella
ciutat, per t a l d'assistir a la Inauguració de la seva Fira. E l senyor
Alcalde els lliurà una carta de
salutació 1 una bandera de Barcelona.
El senyor Duran i Ventós», amb
els consellers catalanistes, tornà a
estar a l'Alcaldia conferenciant
amb el senyor Pi i Sunyer.

Unes manifestacions del
senyor Carreres Pons
El delegat del Govern a Catalunya senyor Carreres Pons va rebre
els periodistes els quals 11 varen
preguntar què h l havia.
—Només que saludar-los—va respondre.
—Com veu la situació?
—Més aviat empitjora.
— I la situació del Govern?
El Govern de la República domina la situació.
— I referent a Catalunya, ^quines
mesures pren el Govem?
—Per ara no h i ha res.
L"adminlstrador de Correus estigué conferenciant amb el senyor
Carreres Pons sobre els serveis de
Correus.

Una concentració de forces del sometent a la Plaça de la Universitat

Surten les forces de
l'Estat Català
A primeres hores de la tarda
l'instal·laren al-, principals carrers 1
passeigs de Barcelona forces d'Estat
C a t a l à armades, les quals primerasi ent evolucionaren en perfecta formació i després quedaren distribuïdes per les principals vies de comunicació.
Les forces foren revistades pel
senyor Badia.

A Casa la Ciutat el
dissabte

Dissabte a la tarda, h l hagué
una concentració de forces del
Sometent a la Plaça de la Universitat.
Els individus del Sometent estaven uniformats davant l ' e d l ü d de
la Universitat
En arribar el senyor Badia, per
a revlstar les forces, fou aplaudit.
Al centre de la Plaça h l havia
un camió amb armes, les quals
eren facultades als sometenistes
que no tenien arma.

A la Plaça d'Urquinaona
un automòbil requisat
atropellà un ciclista

L'Alcalde senyor Pi 1 Sunyer va
rebre la visita del Coronel senyor
Valdés, agregat militar a l'Ambaixada de Mèxlt a Madrid, el qual
11 expressà el seu agraïment per
la representació que l'Ajuntament
va trametre a l'enterrament del

CiQirirelHaii!?
AVUÍ resulta fàcil obtenir un
aheujament del dolor reumàticonervlós U de vegades, un guariment, amb l'ús del dissolvent de
l'àcid úric t neutralitzant de iee
impureses de la sang CEREBRINO MANDRI, fórmula fruit de l'estudi de diverses generacions de
metges t farmacèutics, preparada
per Francesc Mandrl. metge i químic farmacèutic.
Bn tot tractamcm antl-reumàr
tic és molt útil assabentar-se bé
del contingut del prospecte, per a
prendre'l en la forma que indica
que convé en cada cas

rreoarat nacional que reuneix
o.s màximes naranties

cia t o m à a recular per on havia
vingut.

A la Plaça de la Universitat es repartien armes
A primeres hores de la tarda a
la plaça de la Universitat es concentraren u n miler d'homes de totes edats 1 estaments, principalment joves, que esperaven rebre
armes.
En comlons foren portades armes 1 repartides sota la direcció
de Miquel Badia.

Les casernes dels revolucionaris
Estat Català i Aliança Obrera
s'apoderaren de diversos locals que
foren convertits en casernes.
Nn dels locals ocupats fou el que
fins ara tenia el Foment del Treball Nacional a la plaça de Santa
Anna. Allí es congreraren més
d'un centenar de mobilitzats que
portaven al braç el distintiu roig
de l'Aliança Obrera. A la vorera
prestaven servei de guàrdia un
mobilitzat armat amb carrabina
i un altre amb revòlver.
Un altre local ocupat fou la
sala de ball que h l ha al capdamunt del carrer de Còrsega.
No cal dir que tots els centres
d'Esquerra, Estat Català 1 de les
entitats integrants de l'Aliança
Obrera quedaren convertits en casernes que tenien eina de distribuir les forces pels barris respectius.

1
unciici

Poc moments després d'haver
parlat el senyor Dencàs per ràdio Per una confusió, a Gràanunciant que el somet-cnt repu- cia, s'escometen a trets
blicà i les forces i d úf.es a la GeT rail tat havien pn.s militarment els elements d'Estat CaBarcelona, van •••->•• u-nç.ir a cixc.lar gran quanV.Ut d'automòbils talà. — Tres morts i quaqn'? la Generalitat Aliança Obretre ferits
ra havien requisat Aquests autos
corrien pels carrers de Barcelona
Dissabte a la n i t , les forces que
a una velocitat e x t r . m a l a ' anavei. plens de guàrll^s 1 d'tlcments havia distribuït el Centre d'Estat
Català situat a l a Rambla del
d'Estat Català 1 Aliança Obrera.
U n d'aquests autors baixava con- Prat, prestaven servei en diversos
tra direcció. Anava per la plaça carrers. A l de Sant Antoni uns
Paralització del servei
dUrqulnaona en direcció a Ponta- joves ensenyaven a un altre el manella. En aquell moment passava neig de l'arma. Tot d'una l'arma
ferroviari
uu jove en una bicicleta que ve- es va disparar. Aleshores els altres
grups
es
van
creure
que
arrinia del carrer Claris, en direcció
A les vuit del mati. per ràdio,
a la Via Laietana. L'auto l'envestl baven tropes 1 es disposaren a fou d i t que quedaria paralitzat el
atacar.
de ple a l'encreuament Pontnnelln
servei de trens.
Feren molts dispars uns grups
1 Plaça Urqulnaona. El ciclista fou
En efecte, abans de migdia quellançat amb una gran violència contra uns altres, però resultaren d à tancada l'estació dels Ferrocardamunt la coberta del cotxe 1 cal- ésser tots elements del Centre es- rils del Nord a la Plaça de Catap i é damunt la vorera. EI públic
lunya.
protestà Indignat de l'atropell. E l mentat.
Un camió, amb elements d'Estat
Del
tiroteig
resultaren
tres
ferit, sense gaire consideracions,
Català, es presentà a l'estació de
fou recollit per un altre cotxe. morts un d'ells una dona. 1 qua- F r a n ç a i obligà a plegar el servei
L'automòbil causant de la desgrà- tre ferits.
de trens.
Els maquinistes protestaren 1
anaren a la Direcció, per a fer
constar que els feien plegar. Allí
h l havia un cartell de la Direcció
de Madrid, el qual es deia que
els empleats que no es presentessin a l treball quedaven acomiadats.

XOCOLATES

Precaucions
extraordinàries
A les Rambles 1 demés carrers
cèntrics es montà un servei extraordinari de vigilància a càrrec .1»
l'exèrcit català.
Per les Rambles no es permetia
el pas del públic pel centre. Pels
carrers estrets el públic havia de
transitar pel mig

E l Sr, Dencàs no rebé els
periodistes
El senyor Dencàs no va rebre
els periodistes i per conducte del
seu secretari els recomanà que estiguessin a la Plaça de la República quan es verifiqués l'acte del
parlament del senyor Companys.

PER A TOTS ELS G U S T O S
I TOTES LES F O R T U N E S
C A S A "
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detingut Arcadi de Larea Bargalló que es dedicava a apuntar-se els
números dels autos que usaven els
consellers. les demés autoritats i
els requisats.
Al carrer d'Auslas Marc foren detinguts dos Individus que, pistola
en m à . tractaven d'apoderar-se
d'un taxis.
Els detinguts manifestaren que
pertanyien a l'Aliança Obrera.
El nombre de detinguts que h i
havia aqact migdia a la Comissaria
d'Ordre Públic era el de 112.

Més detencions
A l'Avinguda Icàrla ela autos que
passaven per davant de les casernes eren escorcollats 1 sl portaven
armes els h l prenien l eren els ocupants detinguts.
Més tard foren alliberats, però
les armes no se'ls h l t o m à .

Una topada
Dlsabte a la tarda al carrer d'Arlbau, cantonada Consell de C e n t
una camioneta d'Assalt va topar
amb un camió carregat de queviures. Resultaren ferits dos guàrdies
d'assalt.'
Dissabte a _ la tarda s'organitzà
una manifestació d'aflllats a l'Aliança Obrera.
Recorregué diversos carrers re-

IfólA K CAUDAD PrelCfWa por las :

(OREJO

Las bolcllas si n sa
cApatila y p r e c l n t »
son falsiUcadaa. •

La bandera estrellada
a Governació
A Governació varen posar la
bandera estrellada, però m é s tard
per encàrrec del President, és suslituïda per la catalana de les quatre borres.

La guàrdia civil de Lleida
O F I C I N E S I DIPOJIF CQNTRAL

um
crea una
moda,

A la Comissaria general d'ordre
Públic es rebé la nova de que la
g u à r d i a civil de Lleida es presentà
al representant de la Generalitat
per fer constar la seva adhesió al
ftesident de la Generalitat

Unes detencions
A la Plaça de la República, fou

E X P A N S I Ó
C O M E R C I A L
Estudi de Mercato
Noraenaraent representants
Cobrament de erèdlta
Detalls 1 condiciona:
CENTES INTERNACIONAL
D'INTERCANVI
Avincoda Portal de fAntml. 4»
M M o a 84S87
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Pàg. 6. — L a V e u 'de Catalunya
tornant a l domicili social
guda del Portal dc l'Angel.

Avin-

Les gestions del senyor
Carreres Pons
Uns periodistes visitaren dissabte
a la n i t al senyor Carreras Pons.
el qual estava reunit amb els caps
dels grups de la Comissaria.
Preguntat sobre la situació, desp r é s de les declaracions del senyor
Companys, manifestà que obeint
ordres del ministre de la Governació durant tot el dia havien estat
lent gestions prop del Conseller de

Governació i del President de la
Generalitat per tal d'evitar arribar a l'extrem aquest.
Afegí que stigué a Governació
veient els preparatius.
ü n dels punts que anava a tractar era l'assumptc de les comunicacions, j a que l'Estatut diu que
són incumbència de l'Estat l que
U d e m a n à el senyor Conseller de
Governació un termini fins a les
dotze de ia nit.
Davant les paraules del Sr. Com.
panys que trencava tota relació
amb el govern de Madrid no puc
j a dirigir-me m é s dirigir-me al govern de la GeneraUtat.

Declaració de Testat de guerra
A les vuit del dissabte fou posat pación o trabajo habitual, o los
que per haberlo abandonado no se
el següent B a n :
-Dot: Domingo Batet y Mestres, «-•Uitegren al mismo y faciUten de
general de divislón del Ejérclto y es te modo los planes de los rebeljefe de la Cuarta División Orgà des; y en todos los casos, los que
atenten contra la 11 bertad indivinica. hago saber:
Que de conformidad con lo pre- dual y de trabajo.
5. S e r à n culpables de seduclr,
venido en Decreto de esta fecha,
recibido a las 20 horas. queda de- provocar o excitar a los rebeldes
clarado el estado de guerra en to- los que en cualquier forma inciten
do el terri torio de la Begión Cata- a la revuella, desobHdiencia, resislana, y asiuno por tanto el mando tència, desacato o menospreelo a
de la misma, eslando dispuesto a las autoridades y sus agentes, cuolmantencr el orden publico a todo quiera que sea el medio empleado,
trance, empleando al efecto cuan- incluso la imprenta. el grabado o
las medldas de rigor sean neceso- dibujo.
rias, esperando de la sensates y
6. L a ajp-esión. Insulto o amenacordura de los ciudadanos que no zas a todo mihtar que vista su
Uegue a precisar su empleo, y que uniforme reglamentano, se consipor parte de todos con su civls- d e r a r à insulto a íuerea armada.
mo y amor a la RepúbUca, contri7. Iguolmente s e r à n
juzgados
buiran al restablecimlento de la por la jurisdición de Guerra los
paz perturbada
deUtos de robo en cuatírilla, seDe acuerdo con los preceptos de cuestros dc persones, incendio y
la Gonstitución, Ley de Orden Pu- cuantos afecten de u n modo evlblico, Codigo de Justícia M i l i t a r y dente y directo al orden pübUco,
Orden de 6 de enero de 1934, des- con relación a la perpetración,
pués de requerir a los rebeldes y conspiración, provocaclón, inducrevoltosos a deponer su actitud pa- ción, excitaciom sedición y auxlra quedar exentos de pena, los que Uo a la rebeUn citada.
8. Se recuerda a los reclutas en
no sean Jeies, si lo hacen en el
lérmino de dos horas a partir de Caja, a los que se encuentren en
la publicación d eeste Bando, y a primera o segunda situación acticumpltr todo lo que en él y en las va, y a los de la reserva, que por
los delitós comprendidos en Código
prevenciones anexas, se dispone:
de Justícia MiUtar o en este Bando
ORDENO Y M A N D O
seràn feputados como miUtares y
1. Lios reos del deUto de rebe- sometidos al fuero de guerra en toUóu militar seràn juzgados en j u i - da su integridad.
9. Por últinio, se advierte que
cio sumarisimo si a ello hublere
lugar, y castigados con la pena de las autoridades y los agentes automuerte o con la de reclusión per- rlzados para ello, se consideren copetua a muerte, según los casos, mo centincla. salvaguardia o fuery lo estoblecido en el Código de za armada, con arreglo al Código
de Justícia Militar, y que las orJustícia MiUtar.
2. S e r à n c-naiderados reos de denes recibidas para hacerse obetai delito, según la Ley, entre otros, decer son severisimas, por lo que
los que al alzarse en arni as contra deben ser acatadas por todos los
el Gobierno legitimo hostillcen a ciudadanos. : ' n distinción de clase
las fuerzas del Ejército. Cuerpo de n i categoria alguna, per elevada
Seguridad y fuerzas de Asalto, es- que é s t a sea.
Articulo adicional. — A los efectos dos últimos cuando vistau sus
uniformes reglamentàrios, los que tes de termines legalcs. se hace
ataquen a los Cuartcles, polvorines la pubUcaclón de este Bando a
o dependencias militares, los que las veinte horas de hoy. dia de la
atenten contra las vias o redes fecha.
de comunicaciones, metros o serComo catalàn. como espaüol y
vicios púbhcos, incluso lo; a cargo como hombre que sólo mira y asde empresas particulares, bancos,
mento este momento y espero de
íàbricas, y establecimietos y ediflplra al bien dc la h u m a n i ü a d . Iaclos de todas clases que estén cusia cordura de todos que no se d a r à
todiades por fuerzas del Ejército u lugar a l derramamiento de sanotras de las unídades annodas d gre.
tadas antertormente.
Barcelona. 6 de octubre de 1934.
3. L a meru tenencla de armos,
Domingo Batet.»
anefactos explosives, incendlarios.
de gases iasfixiautes o lacrimó^enos) que hagan presumir propòsltos de ataque. destrución o reslsten
eia, si no tuviese callflcaclón m à s
gruve, se considerarà, según el caso, como tentativa o 'auxilio a la
6 b R O M 0 » ÍAHT nr ·JC s
rebeUón.
CAMBRES
DE BAMY
4. I n c u r r i r à n en anàloga califimoderns * è'c'óriomtcs ''''^^^Jt^
cación los que abandonen su ocu-
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Combatiu l'anèmia
c o m i o v a r e i g c o m b ò l r c - l a anys enrera amb
el X a r o p S a i u d . t ò n i c regenerador.que em
lliurà de moltes a n g o i x e s i malalties i d una
vellesa prematura. A l e s h o r e s estaba esgotat
sense anhels i c o n s u m i t per la neurastenia.
T o t home esgotat per excessos o pel treball
d e u restaurar ses f o r c e s , i de t o t s els reconstituients el m é s r à p i d i eficaç é s el X a r o p

Del C. A. D. C. I.
disparen contra el piquet que proclamava
Festat de Guerra a la
Rambla de Santa
Mònica
A des quarts d'onze de la n i t del
dissabte, sortiren les forces a llegir
i fixar el ban en la forma de consuetud Amb aquest objecte es form à una companyia del regiment
d'Infanteria n ú m e r o 34, amb bandera, banda, esquadra i música,
sota «1 comandament del capità
senyor Miquel Lechuga i del capità
ajudant de Plaça, senyor Ferran
Ahumada.
El ban fou llegit i fixat, sense
cap contratemps, a l'edifici de la
Comandància general. Després, la
força segui fins a la Rambla de
Santa Mònica, i s'aturà davant l'edifici que ocupa l a Sucursal del
Banc d'Espanya.
En començar el capit-i Ahumada
la lectura del ban. des d'una casa,
sembla que del Centre Autonomista de Dependents, es féu una descàrrega contra la tropa. Pou mort
tm sergent, 1 resultaren ferits un
tinent, cinc saldats 1 u n músic.
Malgrat això, el c a p i t à Ahumada
a c a b à la lectura del ban. el qual
amb prou feines pogué ésser fixat, puix que els dispars havien fet
blanc en el oofc de pastes, el qual
quedà gairebé buit. sense que, afortunadament. resultés ferit el soldat
que el portavo.
Seauidament començà un nodrit
tiroteig. I l a força, que havia arribat a la Placa del Teatre, t o m à
a les Drassanes 1 regressà a la Com a n d à n c i a militar.
Com que el tiroteig continuavi
sortí uno bateria del setè reeimentd'Artilleria, que bombardejà l'edlticl del Centre de Dependents, t desnrés aauesta bateria es dirigí a la
Plaça de Pslau, des d'on bombardejà l'edifici de GovemacIA.

A la Generalitat, el Consell delibera sobre l'entrada de la F . A. 1. en el
moviment
A
primeres hores del matd
del dissabte, els consellers eren
de nou a la presidència 1 s'assabentaven de la situació. L'entrada de la P. A. I . a l moviment va
produir la natural alarma. L a colïa bo ració de la Confederació Nacion a l del Treball no va fer gaire
gràcia als conselers. L a F. A. L ,
en entrar a l moviment, reclamava
una acció forta i contundent i la
reivindicació deis seus principis 11bertaris, sense el menor contacte
amb les Uislitucions oficia's, que Umlten. segons eUa, l'acció del poble a llurs conveniències. Les consignes de la Confederació, en entrar a la lluita, eren: obertura dels
Sindicats, concentració des trebaladers en es seus respectius locals,
manifestació i proclamació
dels
principis antifeixistes i lübertaris.
actuaci dels comitès de barriada,
contacte amb els Sindicats de la
regió i orientació del moviment,
coordinant les forces en luilta.
El Consel v adelberar extensament sobre aquest nou factor que
entrava en escena i va prendre,
semba. l'acord de mobilitzar les for
ces que t é a le sseves ordres 1 aqueles que i s ó n adictes.
Ben aviat fou redactat un parlament que cl doctor Dencàs hauria
de fer davant del micròfon 1 van
circular-se les ordres corresponents
per tal que tothom es trobés al seu
loc. E Sometent 1 es Joventuts d'Es
at Caaa prestaran guàrdi aa la ciutat i als seus voltants.
Una hora més tard, el consells-"
de Governació ho comunicava als
barcelonins i als catalans des de
Governació, i el senyor Companys,
després d'haver fet dir als periodistes que no tenia cap notícia per a
comunicar-los, sortia de la Presidència es dirigia a l Palau de l'Avinguda Maristany. M é s d'un cen
tenar de mossos, col·locats banda a
banda de la porta de la GeneraUtat, presentaven armes en sortir el
President.
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A p r o b a t per l ' A c a d è m i a de M e d i c i n a
E s eficaç en q u a l s e v o l lemps de I any
Sols es ven omb ampolles d'oriflen

Aquest tenia un aspecte d'home
preocupadlssim.
L'entrevista que va tenir amb el
doctor Dencàs fou molt breu perquè mitja hora m é s tard era de
tornada a la Plaça dc Catalunya
1 entrava a la GeneraUtat sense
n l mirar tan sols els periodistes
que l'esperaven.
Aleshores va entrar el senyor M i -

quel Badia 1 en assabentar-se de
què no h l havia el doctor Dencàs
va sortir de nou del Palau i va dirigir-se a Governació.
Estigueren aleshores a la Generalitat entre atres, uns elements
del «FuU Oficial» per tal de parlar
de la conveniència de pubUcar una
edició el diumenge; la Junta de
Museus per a participar que en
virtut de les circumstàncies havien
ajornat l'acte Inaugural d'aquests, i
una comissió d'hotelers que va tractar de la conveniència que fossin
atesos, almenys, els estrangers que
es trobaven a Barceona.
El senyor Barrera va cul dar-se de
fer uns documents mitjançant els
quals podria ésser atesa aquella
reonada indicació.

Agitació

extraordinària

Després els Consellers dinaren en
comunitat 1 tot just entrada la
tarda va començar-se a notar a la
casa un extraordinari moviment de
Juntes i comissions de diverses entitats polítiques. Entre aquestes la
del Foment de Sans i de La Falç.
Cap a les quatre entraren precipitadament al despatx del President, l'acalde de Barcelona acompanyat dels senyors Ventós i Escoíet, i als pocs moments aribaven
els senyors Dencàs. Gassol 1 Carner
i Ribalta.

Una gran manifestació
envaeix la Plaça de la República i canta L a Internacional i Els Segadors
Els periodistes varen tenir l a
sensació de què aquelles no eren
pas petits corrents, sinó que passava quelcom transcendental Ben
aviat els va confirmar aquesta sensació el prec de q u è S'aUunyessln de
ln galeria Gòtica. Eren les sis de
la tarda quan va entrar a la plaça
ds la RepúbUca pel carrer de P i vaUer 1 sortint pel de Jaume I una
manifestació molt nodrida que can-

tava L a Internacional i Els Segadors. Els manifestants portaven el
puny enlaire i reclamaven armes.
En aqueU moment el senyor Companys va donar ordres que fossin
tancats tots els balcos l finestres de
•a casa, i seguidament feia tancar
les reixes de ferro del Saló de Sant
Jordi, després d'haver-ne fet sortir
les poques persones a les quals ela
havia estat permesa l'entrada.

Els periodistes són invitats a sortir del Palau
Coincidint amb aquestes disposicions l'oficial de Majordomia Euseb Solanlc 1 Balins va dirigir-se
al nostre company senyor Costa l
Deu, com a degà dels periodistes
de la GeneraUtat, 1 U va pregar, e n
nom del Govern, que els periodistes es retiressin del Palau.
Nocaldir que abans de fe-se
aquesta manif-islació ja sha l'avia fet sortir a totes aqueUes nersones que no tenien el caràcter de
diputat o à e periodista. Quedaren
per tant, al Palau, únicament, e l
President, els ConseUers. uns D i putats, pocs. i alguns elements
d'Estat Català, que rondaven per
la Galeria Gòtica.
Quan els periodistes sortien es
toparen amb el conseUer senyor
Pere Mestres, el qual va fugir dels
periodistes amb veritable pànic.
Ben aviat llom es va donar compte que els preparatius que es feien
al Palau eren plena confirmació de
què s'anava a proclamar l'Estat
Català.
Hi hagueren encara unes conferències entre la GeneraUtaí i Governació, i altres amb l'Hotel Colom, on h i havia reunits elements
de significació esquerrana. Mentre
aquestes conferències duraven, el
senyor Companys va retirar-se a la
seva residència. Cap a dos quarts
de vuit la plaça de !a Generalitat
va començar a emplenar-se de púbüc, 1 eren les vuit quan va arribar una manifestació molt nombrosa procedent de les Rambles.

Des del balcó del Palau de
la Generalitat, el Sr. Companys proclama l'Estat Català dintre la República Federal Espanyola i assumeix
totes les prerrogatives
del Poder a Catalunya
Aleshores va fer-se la proclamació de l'Estat Català.
El senyor Companys féu el se
güent discurs:
«Catalans: Les forces monarqultzants i feixistes que d'un temps
ençà pretenien t r a ï r la República,
han aconseguit el seu objectiu 1
han assaltat el Poder.
Els partits i els homes que han
fet publiques manifestacions contra les migrades llibertats de la
nostra terra, i els nuclis poh'ties
que prediquen constantment l'odi
l la guerra a Catalunya, constitueixen avui el suport de les actuals
institucions.
Els fets que s'han produït donea
a lots els ciutadans la clara sensació que la RepúbUca, en els seus
fonamentals postulats democràtics,
es troba en gravíssim perill.
Totes les forces autènticament
republicanes d'Espanya 1 els sectors socials avançats, sense distinció n l excepció, s'han aixecat en
armes contra l'audaç temptativa
feixista.
La Catalunya liberal democràtica i repubUcana no pot estar absent de la protesta que triomfa ar
reu del país, n i pot silenciar !a
seva veu de solidaritat amb els germans que, en les terres hispanes,
lluiten fins a morir per la LUberlal i pel Dret. Catalunya arbora
I'» seva bandera, crida tothom al
compliment del deure l a l'obediència absoluta al Govern de la GeneraUtat, que des d'aquest moment
trenca tota relació amb les tasti
tucions falsejades.
En aquesta hora solemne, en
nom del poble i del Parlament, el
Govern que presideixo assumeix
totes les facultats del Poder a Catalunya, proclama 1'«Estat Català»
de la República Federal Espanyola I , en establir i fortificar la re
lacló amb els dirigents de la protesta general contra el feixisme, els

invita a instaurar a Catalunya d
Govern provisional de la RepúbUca, que trobarà en c l nostre poble
català el m é s generós impuls de
fraternitat en c l comú anhel de
bastir una RepúbUca Federal lli»;
re i magnifica.
El Govern de Catalunya e s t a r à
en tot moment en contacte amb
el poble. Aspirem a estabUr a Catalunya el reducte Indestructible
de les essències de la República.
Invito tots els catalans a l'obediència al Govern i a què ningú no
desacati les seves ordres. Amb l'entusiasme i la disciplina del poble
ens sentirem forts i invencibles.
Mantindrem a ratlla tothom, però
cal que cadascú es contingui subjectant-sc a la disciplina i a lu
consigna dels dirigents. E l Govern,
des d'aquest moment, obrarà amb
energia inexorable perquè ningú no
tracti de pertorbar n i pugui comprometre els objectius patriòtics de
la seva actitud
Catalans: L'hora és greu i gloriosa. L'esperit del President Macià, restaurador de la Generalitat,
ens acompanya. Cadascú a l seu
lloc I Catalunya 1 la RepúbUca a l
cor de tots.
Visca Catalunya! Visca la República ! Visca la Llibertat!
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També parlà el senyor
Gassol
Acabats els aplaudiments, el senyor Ventura Gassol féu el parlament s e g ü e n t :
«Catalans: Ja heu sentit l'Honorable President de la Generalitat, Lluís Companys. Les seves pa
i aules tenen un ressò històric que
ens recorda que ell és el digne successor de l'immortal Francesc Macià 1 fidel continuador de la seva
història de gestes glorioses 1 de
sacrificis exemplars al servei de
Catalunya, de la República 1 de
la llibertat.
Ju ara, en nom del Govern, us
demano que us escampeu per Barcelona i per Catalunya a dur-hl la
bona nova històrica de la proclamació de l'cEstat Català» en la República Federal d'Espanya.
Assistiu les forces del Govern de
Catalunya t ajudeu-les a imposar
l'ordre que avui més que mai é í
indispensable. Defenseu-lo amb paraules i amb actes, si cal. contra
qualsevulla agressió, costi el que
costi i vingui d'allà on vingui.
aquest moviment en defensa de
la República del 14 d'abril triomfa a totes les terres d'Espanya,
La nostra Catalunya és immortal.
üa nostra Catalunya és invencible, però cal que tothom estigui
alerta per a seguir a cada moment la veu i les ordres del Govern
de Catalunya.
Visca Catalunya Visca la República Federal.»

«Ara ja no em podreu
atacar per poc catalanista...»
En hissar-se la bandera catalana
hi hagué, a la plaça, una protesta,
car molts dels nuuulebUuiis reciamaven que h i hagués l'estel. Pronunciats els discursos, i quan caç a r à duraven les ovacions i aplaudiments del públic el senyor Companys va entrar al Saló de Sant
Jordi i fou abraçat per moltes de
les persones que h i havia. Alguns
van besar-lo. En fer-ho el Dr. Soler l Pla. el senyor Companys va
dir:

L a Veu de Catalunya. — Pòf?. 7
Comença el foc

Cap a dos quarts d'onze de la
nit la resposta va ésser donada,
presentant-se les forces de l'exèrcit a U Plaça de la República.
L'oflcial que les comanava va entrar al Palau i va topar-se amb el
comandant dels Mossos de l'Esquadra, qui va preguntar-U:
—A què veniu?
L'oficial va respondre:
—A prendre la Generalitat.
El senyor Pérez F a r r à s va contestar:
—Això no ho censeguireu.
I l'oficial va donar per acabada
la conversa, tot sortint de la Generalitat, dient:
—Ja bo veurem.

El Govern de Catalunya capitula
Els revolucionaris que procedien
dels pobles veïns foren tirotejats
per l'exèrcit abans d'arribar a Barcelona. 1 sofriren nombroses baixes.
El senyor Companys i el Govern, en
veure's desemparats pels qui fins
ara havien d i t que serien els seus
defensors, van decidir Ulurar-se.
Aleshores hom va disposar que fos
posada la bandera blanca. E l que
va anar a posar-la, mosso de l'esquadra, fou ferit d'una cama. En
aquell moment hom ja sabia que
els hidroavions de l'Aeronàutica
Naval estaven disposats a entrar a
la lluita. En entrar el comandant de
la força a la Generalitat, tot el
Govern, a excepció del senyor Dencàs. era al despatx del senyor Companys. El comandant va indicar
atentament al Govern a scgulr-lo.
Aleshores els diputats feren constar la seva condició de tals i expressaren que estaven units al Govern 1 que desitjaven córrer la seva sort. En virtut d'aquestes manifestacions restaren detinguts a Majordomia. T a m b é fou detingut el
senyor Massip, car ja ho havien estat tots els altres regidors de l'Ajuntament. Del Palau sortiren únicament el President 1 els consellers.
El senyor Pérez Farràs fou detingut també.

natural. En lloc dels mossos d'esquadra que el dlasabte prestaven
servei, l'entrada era plena de soldats.
Al pati de Sant Jordi h i havia
els mossos d'esquadra esperant
l'hora d'ésser traslladats, uns deien
a Montjuïc. 1 d'altres a la Comandància de Policia. De les destroces
fetes per la tropa la n i t de! dissabte al diumenge, a la façana del
Palau, no ha estat possible que
ningú se'n fes perfecte càrrec, car
era impossible d'aturar-se a la plaça, A l'avant^sala de la Presidència
hl havia, en caràcter de detinguts,
molts dels empleats l periodistes
que el dissabte a la n i t eren a la
casa. S'ha dit als Informadors aue
la Genernlitat havia estat dissolta.
El degà dels companys que h l fan
informació ha entrat a saludar el
President, oer tal de pregar-li nue
volgués Indicar hora oer a rehre els
neriodlstes

Les baixes a l'interior del
Palau foren escasses

El President de la Generalitat,
nomenat pel General Batet. és el
Coronel d'Intervenció senyor Francesc Giménez Arenes. L'ordre d à quest nomenament és com segueix:
«Sirvase hacerse cargo de la Generalidad de Catalufia. procedlendo al arqueo de la Caja y a la
inspecclón de los distintes servides de la misma, y de todas las
funciones que correspondian al
Presldente de la Generalidad. incluso de la ordenaclón de pagos».
Aquesta Ordre porta la data del
dia 7 d'octubre. El Secretari del
senyor Giménez és el senyor Rodolf G a b a r r ó n i Munoz, Cap de
comptabilitat d'Intervenció. El President dc l'Associació de Periodistes ha í e t una gestió prop dol senyor Giménez, encaminada a què
els periodistes que eren detinguts
fossin posats en llibertat. El President de la Generalitat h i ha accedit amablement. 1 a primera hora de la tarda han sortit de Palau
els senyors Ai m a m í . Font i Farran. Tió i Rodés i d'altrec. H l ha
quedat, únicament, el senyor Campanys. Administrador de «La Humanitat» i germà del senyor Lluís
Companys.

La capella de Sant Jordi fou con—Ja tenim l'Estat Català procla- vertida en Hospital de Sang. on
mat, ara ja no em podreu atacar foren curats diversos ferits, aforpr poc catalanista. I ara veurem tunadament, segons sembla, cap
el que passarà.
d'ells de gravetat. U n cop Instal·la21 Govern es reuni de nou. 1 da la força al Palau, al pati que
des d'aquell moment tot foren or- dóna al carrer del Bisbe foren coldres i disposicions i entrades i sor- 1 oca ta matalassos, per tal de Biutides de la casa. Sembla que un rar-ee diversos dements al descans
dels diputats presents — i bé po- A totes les dependències h l havia
dria un dels amics del senyor Com- gent dels qui s'havien trobat a la
panys, i que ha ocupat un càrrec Generalitat durant els successos,
de confiança en el partit, fins fa que comentaven els fets. L'oflciallpoc — fou l'encarregat per anar tat prengué possessió de diferents
a fer una visita al general Batet. llocs, des dels quals començaren de
La visita deuria ésser encaminada circular ordres 1 disposicions. Dua reclamar l'adhesió del general, i rant el dia h i hagué tiroteig pel
hom diu que aquest va respondre voltant de la casa. Els periodistes
al seu visitant: —Us t o m a r é la acudiren ahir a la Generalitat molt
delom. El Palau oferia el canvi
rwmosta dins d'una hora.

PRIMER ANIVERSARI D E L A MORT D E

Don Josep Miserachs Roig
qui morí a Mantmaneu cl dia 30 de setembre
de 1933, a l'edat de 53 anys, després de rebuts
els Sants Sagraments i la Benedicció
Apostòlica
(A

Després d'aquestes paraules, el
comandant senyor Pérez F a r r à s es
ficà al Palau 1 les forces de l'exèrcit començaren a muntar els canons. En aquests moments des de
la Generalitat es féu foc contra els
soldats. 1 resultà ferit a l'espatlla
el capità Púnel. Immediatament,
començà el foc, que d u r à fins a
quarts de set del matí. hora cn
què es rendí el President de la Generalitat. Durant aquest temps, des
des de Governació 1 des de la Generalitat es reclamaren als centres
polítics de l'Esquerra 1 d'Estat Català, tant de Barcelona com de les
ciutats veïnes, voluntaris per a defensar el Palau 1 el Govern, Sembla, però. que aquestes peticions no
foren correspostes.

C. S.)

La vídua Mana Requesens i família tota. conviden
amics I coneguts a l'Ofici de capd'any que es celebrarà
l'esmentada parròquia, el dimecres, dl» 10 del corrent, a
nou. en sufragi de la seva ànima, pel qual acte de pietat I
ritat els restaran profundament agraïts.
Montmaneu, octubre de 1934
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en
les
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El general Batet nomena President de la
Generalitat el coronel
senyor Giménez

A les onze del mati, els mossos
d'esquadra han estat conduïts a
la Prefectura de Policia, perquè el
Cap d'aquell Departament disposi d'ells.
Parlant amb un dels Oficials
d'Artilleria que comana les forces
que ocupen el Palau del Govern
de Catalunya, els periodistes 11 han
preguntat sl podia
facilitar-los
detalls de la n i t del dissabte al
diumenge, l ha contestat que d l
poca cosa podia dir, puix que no
havia entrat de servei fins a les
quatre de la tarda del diumenge,
quan, a les ordres del comandant
d'Artilleria senyor Ruiz de Algar,
amb una secció de la quarta bateria del primer regiment de Muntanya, havien anat a rellevar les
dues seccions de la primera bateria del mateix regiment, que, sota
d comandament del comandant
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senyor Fernàndez Unzue. havien
pres part a l'operació.
— H l ha hagut moltes baixes?—
ha preguntat un dels repòrters.
—Algunes—ha contestat el t i nent—. Ultra el capità que va seguir al front de les forces, h l hagué set ferits, del qual n'hi ha
un de molt greu i un altre que
morí poc després. També, ha dit,
ens mataren un matxo i en feriren d'altres. De totes maneres, ba
acabat dient, el qui millor els podrà donar tota mena de detalls és
el comandant Fernàndez Unzue,
qui. com us he dit, comanava les
forces, i el qual ara deu ésser a
la caserna.
U n grup de periodistes ha anat
cap a Sant Agustí, i no han pogut
posar-se en c o m u n i c a d ó amb l'esmentat comandant perquè era absent.
A la una, el senyor Francesc G i ménez, President de la Generalitat, ha rebut els periodistes, i , canviades les salutacions de rúbrica,
els ha manifestat que els funcionaris de la Generalitat s'havien
reintegrat a llurs llocs, per la qual
cosa les feines burocràtiques es
realitzen normalment. Ha afegit
que les operacions de borsa es reprendran avui, dimarts. Ha manifestat, també, que era el seu desig, en ocupar el lloc que l i havia
estat confiat, de contribuir a la
paciCicació dels esperits. 1 ha pregat als informadors que vdgucssln
contribuir també
aquesta obra.
Finalment, ha d i t que no podia dir
res dels fels ocorreguts, perquè ell
es trobava en aquell lloc únicament com a President de la Generalitat. Després de sortir els periodistes del despatx del President,
ban començat a desfilar-hi tots els
caps de Secció, per tal de poder
continuar totes les tasques del Govern. Els empleats de la Generalitat, com també ds periodistes que
hi fan i r f o r m a d ó , han estat proveïts d"un salconduít.
Degut al tiroteig que h i ha h>gut als voltants de] Palau, els repòrters no n'han pogut sortir fins
prop de les tres de la tarda.

EOCOLATW
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La sessió de l'Ajuntament
A corre-cuita, per telèfon, a
quarts de nou del vespre, fou convocat l'Ajuntament a sessió extraordinària, en vista dels esdeveniments
El senyor Duran i Ventosa celebrà una entrevista amb l'alcalda
senyor Pi 1 Sunyer per assabentarse del que es tractava de fer. B I
Sr. PI 1 Sunyer 11 donà a llegir una
proposició d'adhesió a l Govern I a
la Generalitat de Catalunya. Com
és de suposar, el senyor Duran 11
digué que la minoria de lu Lllgr«
Catalana po nodria de cap manera sumar els seus vots a una proposició semblant per la significació
que havia de tenir: però que. no
volent que la seva absència d d
Consistori pogués ésser mal interpretada com una manca de valor
cívic, tenia l'opinió d'assistir a la
sessió, perquè constés clarament d
criteri de Lliga Catalana. 1 que
així ho exposaria als seus companys per sl ho volien decidir.
Reunits tots els Consellers de
Lliga Catalana, amb excepció d d
senyor Blanc, qui és fora dc Barcelona, acordaren anar a l'Ajuntament
Reunit aquest amb tots els consellers de la majoria, sense m é s
excepdó que els senyors
Serra
Hunter. Massip, Boter. Vàchler. I
els vuit Consellers de Lliga Catalana, el president senyor Escofet,
m a n à llegir la proposició d'adhesió a la Generalitat 1 al Govern
de Catalunya, subscrita pels Consellers de la majoria
Enmig de la major expectació,
l'alcalde senyor PI l Sunyer, la defensà
breument, fonamentant-la
en d lligam de partit amb d Govern de la Generalitat
El senyor Duran 1 Ventosa, també atentament escoltat, digué que
els moments no eren per a entaular polèmiques n l fer discursos
que no convencerien els uns n l d s
altres, sinó a fer una declaració.
I solament declarà que no podien votar una proposició d'adhesió a un moviment que consideraven equivocat. Els que el dirigeixen
afegí, deuen haver pensat cn la
responsabilitat històrica que con-
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tr>w". no solament pensant en
llurs peculiaritats ideològiques, sin ó en vistes a la causa de Catalunya Nosaltres, pensant en aques
ta, no podem seguir-vos per aquest
camí, i no volem compartir cap
responsabilitat del que pol passar.
Rectlflcaren breument el senyor
Pi i Sunyer i el senyor Duran i
Ventosa, i es procedí a la votació
nominal de la proposició que tou
aprovada amb els vots dels vlnt-1dos consellers de la majoria i ten i n t en contra els vuit vota dels
consellers de Lliga Catalana.
No asslstil públic a la sessió: solament, dos periodistes .el senyor
Pom és i la senyoreta Polo. L'un l
l'altre compartiren tota la n i t amb
els consellers les Incidències d'aquelles hores tràgiques.

Després de la sessió
E s provoca e! foc
Acabada la sessió de l'Ajuntament, enmig d'un nerviosisme espectant 1 del pes que les paraules
del senyor Duran i Ventosa han
deixat damunt l'ambient, fent sentir a tothom la responsabilitat de
llur conducta, la minoria de Lliga
Catalana, integrada pels senyors
Duran i Ventosa, Bauslll. Segarra.
CaWeró, Codolà, Roda Ventura,
Saltor 1 Vendrell (el senyor Blanc
es troba a 1 Interior de la península des de fa dies), es disposa a
sortir de l'edifici, una volta complert el seu deure cívic 1 p a t r i ò t i c
Quan j a anaven a davallar per
l'escala principal, hom els odvertt-ix quo h i ha moviment a la Plaça de la República 1 que és prudent esperar. Els nostres companys així ho tan 1 és aleshores
quan es produeix l'Incident culminant que ha donat lloc al foc de
després.
Un piquet de tropa ha a v a n ç a t
vers el centre de la Plaça per tal
de proclamar l'estat de guerrn.com
en els altres Indrets de la ciutat.
Però una companyia de mossos
d'esquadra, comanats per u n oftcial, s'adreça a la força pública, h
dóna l'alto 1 fa una descàrrega
contra la tropa, que produeix les
primeres baixes de la n i t . En repel·lir l'agressió l'exèrcit, les esquadres es repleguen, en llur major
part, a la Generalitat, 1 alguns pocs
a l'Ajuntament, on s'Introdueixen
abans no hagin pogut ésser tancades les portes, cosa que és efectuada tot seguit per la policia urbana que h i ha a l'Interior de l'edlficl.
Aquest accés, que no pogué ésBcr evitat, dels mossos d'esquadra
a l'edifici municipal, explica que
aquest es trobés intervingut per
forces alienes 1 que amb tal confusió tos hostilltzat per l'exèrcit
de manera semblant a la Generalitat, dea d'on p a r t í l'agressió i des
d'on fou ú n i c a m e n t mantlgut el
foc.

L'actitud dels elements
municipals
Cal fer constar que tant la policia urbana 1 de tràfic situada a
l'Ajuntament, com ela funcionaris
que s'hi trobaven, com els mateixos
consellers municipals, mantingueren
de bell antuvi 1 durant tot el procés
d aquesta n i t angoixosa una actitud
espectant, sense que de cap d'ella
p a r t í s cap tret n i agressió contra
la força.
Els funcionaris presents ho eren
en llur majoria degut a la celebració de la sessió; la resta, per llur
càrrec de secretaris d'algun dels
consellers. Quant als elements de la
policia urbana, h i havia els corresponents a la guàrdia d'aquella nit.
Els consellers de la majoria h l
eren tots, llevat de! conseller-regidor senyor Massip, que es trobava
a la Generalitat, segons sembla. I
dels consellers Srs, Boter, d'Acció
Catalana, i Serra Hunter i Vàchier.

de l'Esquerra. Alguns d'elis, encuriosits, estigueren alguns moments a
la part davantera de l'edlflcL Ben
prompte, però, tothom os reintegrà
al saló de sessions, on restà també
tota la n i t la minoria de la Lliga,
1 on els trobà d cap de la força en
procedir, hores després, a l'ocupació m i l i t a r de Casa la Ciutat.

S'intensifica la lluita
Durant la primera part de la n i t ,
és a dir. de tres quarts d'onze fins
a quarts de dues. el foc ha estat
granejat i intens. Les descàrregues
es succeïen 1 les forces emplaçades
dins lo Generalitat i en les embocadures anexes hostllltzaven les tropes, que responien copiosament, en
un diàleg Impressionant de trets.
Ha estat, a estones, u n petar i n cessant, que principalment ha produït baies en l'exèrcit. Cegons I M
referències
que després han donat
els mateixos soldats que han anat
essent mobilitzats pel carrer de
Jaume I i que després han anat,
voltant els dos edificis de la plaça
de la República, moltes de les baixes eren j a causades pel toc que
telen des dels terrats i altres llocs
estratègics, contra la tropa, els elements armats d'Estat Català.
Es llavors que el comandant ha
destacat forces d'artilleria, que han
anat a v a n ç a n t pel carrer de Jaume I i han emplaçat dues peces vora la plaça de la República
Les primeres canonades han prod u ï t una gran impressió. Per la
situació de les peces, han hagut
d'agafar com a objectiu l'extrem
la f a ç a n a de la Generalitat que fa
cantonada a l carrer de Sant Honorat, i a mesura que han pogut
atansar-se més a la plaça, han anat,
concentrant el blanc a les façanes
dels dos edificis, o sia el de l'Ajuntament i el de la GeneraHta*
El so de les canonades ha deprim i t considerablement els à n i m s
dels qui eren addictes a la Generalitat. Semblava talment que no
haguessin previst la possibilitat
d'utilització de l'artilleria. Ha estat el preludi d'una decepció que
ha anat covant Interiorment a través encara de les llargues hores
de n i t que mancaven abans aquests
tràgics i cruents episodis no han
acabat

La instigació de la Ràdio
Entretant, des de l'altaveu instal·lat al bar de l'Ajuntament, anex
al saló de sessions, hom podia ans.f
escoltant les Instigacions amb que.
o través de Ràdio Barcelona, el
conseller de Governació senyor
Dencàs anava llançant als quatre
vents. Els consellers municipals dt
Lüga Catalana, que eren els úní :s
que romanien serens entres llurs
companys de Corporacó. eren els
úncs. també, que podien matisrr
l'abast i la significació psicològica
d'aquelles noticies.
De primer, el senyor D e n c à s ha
dit que el moviment sediciós triomfava, perquè ells «encara» dominaven els edificis oficials. Aquest «encara» ha estat tan expressiu, que
els mateixos elements afectes a la
Generalitat l'han subratllat. Ha estat
un «lapsus», deien alguns.
D'altres, però. reconeixien que havia estat una confessió del subconscient. D'altres es planyien que l'exconseller de Governació de la Generalitat s'adrecés sempre per r à dio, flant-se de la seva paraula 1
no amb notes escrites, com ho havien fet en dies anteriors els senyors Companys 1 Pi 1 Sunyer, per
exemple

Un repòs de dues hores
Darrera l'efecte de les canonades
repetides s'ha produït u n atur en
les hostilitats. L a Generalitat ha
deixat d'atacar, segurament en veure's impotent contra l'artilleria.
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Doneu-nos la vostra adreça per telèfon i os enviarem el
nostre Catàlec

Ltexèfdt. després de l a primera
ofensiva, ha aturat també el foc,
segurament esperant la rendició, o
noves ordres del comanament, o
potser donar o n necessari repòs als
seus homes.
Tanmateix, la Generalitat ha
aprofitat aquest temps per anar donant per radio ics majors insensateses. Els nostres lectors que roman gueren escoltant-la fina a la
matinada, ja se'n donaren compte. E n Dencàs. en veure's perdut
no ha concebut altra esperança
que la d'obtenir noves forces rebels per envoltar les tropes. Davant el fracàs enorme dels escamots armats, que no ban reeixit n l
a defensar llurs centres, tot d'una
ocupats per l'exèrcit, ha pensat en
els rabassaires. els comunistes i en
els elements esquerrans addictes de
Catalunya. I ha reclamat llur presència c Barcelona «per a salvar»
el moviment.
Una altra frase massa expressiva.
Molts que s'havien posat j a en camí, han comprès que no podrien
salvar res. 1 que l'únic que els calla era apressar-se a salvar llur v i da. Els rabassaires de Sant Sadurní d'Anoia, per exemple, que j a
eren a Martorell, han cuitat a tornar-se'n 1 han posat t o t d'una en
llibertat els propietaris que abans
havien empresonat i tancat a Casa
la Vila.

Segueix la inconsciència
Durant aquestes hores, la desmoralització ha anant creixent. Es sabien perduts, i a desgrat d'això no
els ha sabut greu d'anar congriant
víctimes. Des de Governació han
seguit excitant els à n i m s I invocant mentides.
Han dit. en primer terme, als
altres Ajuntaments de Catalunya,
que el de Barcelona romania const i t u ï t al costat de la Generalitat,
no sols la seva majoria esquerrana,
sinó t a m b é la de la Lliga, donant
a entendre clarament que estava
solidaritzaria amb el moviment facciós. Aquesta nova criminal, que
no ha pogut ésser creguda per ningú, ha causat una impressió penosa en tots els centres i elements
addlstea al partit, perquè ha pogut
fer creure que els nostres companys de la minoria eren presoners
de la revolta. Sortosament no tou
així. perquè, com hen d i t l repetim,
l'Ajuntament no ha participat en
la resistència armada contra l'exèrcit.
Ha seguit després la crida directa a totes les forces dissolvents de
la societat. El senyor Dencàs 1 el
diputat socialista per Huelva. Amós
S a b r à s , s'han adreçat als elements
socialistes, comunistes l àcrates de
tot Catalunya 1 de tot Espanya,
excitant-los a posar-se al costat del
moviment subversiu, quan aquest ja
no tenln cap probabilitat de reexlr.
Mentrentant. hon anat transcorrent les hores properes a l'albo 1
en tots els consellers de la majoria s'ha anant creant la convicció
que el moviment podia donar-se
per fracassat I que era convenient
decidir els revoltats a una capitulalacló immediata abans no er produïssin fets més ?reus.

L'ofensiva de la matinada
Vers Ica cinc de la matinada, les
bateries han pogut a v a n ç a r fins s
l'interior de .la plaça. Sembla que
n'ha estat també emplaçada una
darrera l'Ajuntament, per la part
de la plaça de Sant Miquel. I ha
començat tot seguit u n foc espaiat,
però regulaa Hem comptat, en poc
m é s d una hora, més de quinze canonades, disparades directament
contra les façanes dels edificis de
la Plaça de la República, amb els
consegüents efectes. T a m b é han
estat disparades granades profusament, dues de les quals ban calgut a l'escala nova de Casa
la Ciutat, i han perforat els graons,
sense que. miraculosament, fessin
explosió. La força ha pogut recollir-! es, després. I evitar mals majors.
En veure el comandament m i l i tar que la Generalitat, per bé que
no oferia resistència en aquesta
darrera part de la lluita, tampoc
no es rendia, ha disposat la utilització de tots els elements necessaris, per t a l de determinar l'ocupació definitiva dels edificis.
Tanmateix, ha arribat el moment de donar-se tothom compte,
encara a temps, de la Imminència
d'una catàstrofe. I de comprendreho alxi finalment

La rendició
Aleshores, l'Alcalde de ia ciutat

1 Cap de la majoria, senyor Carles
PI 1 Sunyer, s h a dedrilt a comunicar telefònicament amb la Generalitat No coneixem d contingut
de la conversa, però si el resultat.
Aquest ha estat que el Cap de la
majoria, en l a seva qualitat d'Alcalde, ha demanat una altra conferència amb e l General Batct.
L I ha d i t que e n el seu càrrec
d'Alcalde de la ciutat, i desitjant
posar f i , per la seva part, a la situació creada, pel bé de la ciutat,
que ell havia de defensar. 1 per la
salvaguarda de les vides 1 interessos que fos possible encara mantenir, U demanava que donés ordre
de parar el toc. car l'Ajuntament
es rendia a la seva autoritat.
El general contestà que aquesta indicació 11 fos adreçada per
ofici, i l'alcalde Ü ha posat de manifest la jmposslbUllat material de
poder-li cursar la comunicació. E l
rcneral llavors ha indicat al senyor Pi 1 Sunyer que donessin l'avís a la força m i t j a n ç a n t l'exblblc:ó de bandera blanca.
Així ha estat fet seguidament,
apareixent la bandera blanca en
dues de les façanes de la Casa de
la Ciutat. S i m u l t à n i a m e n t fou treta també en el Palau de la Generalitat.

L'ocupació militar
Alguns minuts després, el comandant de les forces d'artilleria,
acompanyat del capità
ajudant,
e n t r à a la Casa de la Ciutat 1 es
presentà a l Saló de Sessions, on
es trobava la Corporació en ple.
E n termes de gran correcció
manifestà que complia les ordres
rebudes d'ocupar militarment l'edifici i que es disposava a realitzar-ho en fermes de causar la menor molèstia possible a les autoritats civils i la menor pertorbació
a les dependències municipals Ha
fet constar, t a m b é , que havia de
procedir a la detenció dels elements que s'havien adherit a l'actitud de la Generalitat o sigui,
als elements m é s significats, oddictes a lo revolta. Afegí també que
sabien que al saló es trobava una
minoria d'oposldó que no havia
compartit l'acord de la majoria. 1
que aquests elements podien restar des d'ara en llibertat.
El Conseller en cap manifestà
el seu desig que fos respectada la
Casa de la ciutat 1 que. com alcalde d'aquesta, quedés salvada la
seva missió de la millor manera
possible. Péu present, també, i
apel·là al testimoni de la nostra
minoria per testlmonlar-ho. que des
de l'Ajuntament no havia estat
hoetilitzada la força.
Afegí el senyor PI t Sunyer que
s la detenció dels consellers municipals podia ésser limitada als
de m é s significada responsabilltet.
Ia Corporació està regida per una
Comissió de Govem l que aquesta
podia assumir-la amb Indemnílat
dels seus companys. El comandant de la força replicà que no
podia fer m é s excepció que la ja
Indicada. 1 que, com que Ics seves
instruccions eren solament de conduir els detinguts a Capitania, allí
ja es resoldria respecte a llur situació.
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L a Casa de la Ciutat
després de la lluita
Els nostres companys han nogot fer-se càrrec, oleshorea, de la
Intensitat de la lluita i del perill
real que havien corregut. El despatx de l'Alcaldia estava completament desfigurat Les destrocea
de l a façana emplenaven de correus i de runes l'habitació, i semblants aspectes hom podia advert i t en altres dependències.
Alguns elements de la
força
s'han repartit per l'edifici 1 han
procedit a controlar el moviment
dels qui s'hi trobaven. Els funcionaris han quedat de moment retinguts, així com la guàrdia municipal, als efectes procedent.0.
No cal d i r que els vidres irencats 1 els senyals de projectils en
les parets interloni eren nombrosos.

Les baixes
El comandant de les forces, en
constituir-se al saló de sessions, es
p-anyé que havia estat rebuda la
seva tropa a l a Plaça de la República a trets, 1 que tot d'una
i\ havien mort una dotzena d'homes. Sembla que els morts en la
plaça han estat uns vlnt-1-olnc, 1
que, en total, l'exèrcit ha sofert
xes en nombre de cinquanta morta
i vuitanta ferits en tota la lluita
tinguda entorn dels edificis oficials

Altres detalls

Els nostres companys han restat a la Casa de la Ciutat fins a
l'arribada del tinent coronel que
ha pres possessió civil de l'edifici. Encara anaven seguint m u n i ó
de trets, engegats per Individus
que des del terrats hostllltzaven
encara la força.
Han estat recollits -o domicili
•l'interventor i el caixer de la Casa
de la Ciutat, els quals, amb el t i nent coronel esmentat, procediren
a fer arquelg.
Un altre comandant, destacat
expressament
de Capitania, es
persona a l'Ajuntament per comunicar d'una manera directa ala
consellers de Lliga Catalana que
restaven en llibertat. S'informà
primer quins eren els consellers
que no havien compartit l'acord
d'adhesió al moviment de la Generalitat, i el secretari de l'Ajuntament, senyor Josep M . Pi 1 Sunyer, que havia procedit a redactar i signar el corresponent borrador de l'octa de la sessió municipal extraordinària, pogué donar
compte de quins eren els vtrit companys nostres afectats per l'ordre
de Hlbertat.
Una estona més tard, vers el
migdia, els nostres companys anaren sortint per adreçar-se a llur
domicili, on sTiav:en interessat
per ells innombrables ciutadans I
elements del p a r t i t

La detenció
Seguidament, els consellers de
la majoria s'han acomiadat dels
nostres companys amb recíproca 1
Inoblidable efusió. Han estat uns
moments veritablement impressionants per uns i per altres.
Han seguit el comandant 1 el
capità de la força. 1 a la Plaça de
la República, on j a esperaven ela
elementa detinguts a la Generolltet, s'ha format la comitiva.
Entretant, l'exèrcit ha ocupat
militarment l'ediflcl de la Casa de
la Ciutat 1 ha desarmat les forces que s'hi trobaven, a saber:
policia urbana, que tenia llicència
d'arma: mossos d'Esquadra, refug.ats a l'ediflcl. i uns pocs guàrdies d'assalt que. amb el mateix
caràcter, h l eren també.
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UEREBRINO MANDR1 és un bon
amic.
Estant prop d'aquest bon omic,
podeu prestar tota la vostra atenció
a les activitats I negocis, perquè
anivella el sistema nerviós, el mateix masculí que tement Es el defensor de la pau de casa vostra,
perquè en suprimeix tot el dolor.
Fórmula fruit de l'estudi de d i verses generacions de metges 1 farmacèutics, preparat per Francesc
Mandrl. Metge i Químic Farmacèutic.
Procureu tenir sempre a mà CEREBRINO MANDRI. és útil sempre. Mai no perjudica.

Dimarts, 9 octubre
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Després d'un fort i continuat
bombardeig es ret la Conselleria de Governació. - E l
senyor Dencàs fuig
Ki senyor Dencàs. poc abans cte
sortir el senyor Companys a la balconada de la Oeneralitat, 1 pronunciar c l discurs, proclamant l'Estat
Català dintre la República Federal
Espanyola, a b a n d o n à la Generalitat
i es traslladà a la Conselleria de
Governació on. segons sembla, l'esperaven el comandant Menèndez 1
Miquel Badia. Immediatament després de l'arribada del senyor Dencàs, born procedí a la defensa del
que havia d'Ésser la residència de
conianament de les forces que bavien de defensar la República que
s'acabava de proclamar.
A dos quarts de deu. més o menys,
el senyor Dencàs va parlar per r à dio. Després de fer conèixer la nova que havia estat proclamada la
República Federal, recomanava a
lots aquells que no volguessin defcnsar-la que s'abstinguessin de rortir al carrer. A més. el senyor Dencàs. va manar que fossin tallades,
en els pobles afrontats amb la resta d'Espanya les comunicacions, a
fi de privar l'arribada de tropes a
Barcelona, 1 va llançar una crida
ordenant que les forces addictes a l
Govern de la Generalitat, es concentressin al Masnou. Granollers 1
Hospitalet
A les onze de la nit s'eacoltà per
tota la ciutat els trets que es dispararen per espai de mija hora
davant l'edifici de Governació.
Després d'aquest tiroteig, que durà
mitja hora, regnà la calma fins
a dos quarts de tres de la mati-

nada. El senyor Dencàs aprofità
aquesta calma per a parlar diverses vegades per ràdio. En els parlaments que pronuncià davant el
micròfon, el senyor Dencàs llançà
tota mena de noves 1 d e m a n à l'auxili de tothom per a contribuir a
defensor el Palau de la Generalitat
1 l'edUici de Casa la Ciutat.
Entre les diverses crides, en féu
una demanant la col·laboració dels
socialistes, comunistes i gent d l dees socials avançades, i acabà
amb un visca a la República Federal Espanyola 1 a Espanya.
A dos quarts de tres de la matinada començaren a caure sobre
l'ediftci de Governació les granades de canó que disparaven els
soldats. Sense interrupció, però
lentament, continuaren els dispars
fins a les sis del mati. Quan la
ràdio llançà la nova que la General tat es rendia, els qui es trobaven
dintre l'edifici es rendiren
també.
Quan les forces de l'exercit entraren a la Conselleria de Governació, no trobaren n i Miquel Ba
dia,
n i Dencàs, n i el comandant
Menèndez. Sembla que aquests,
j u n t amb aiues, s'havien escapat
per una mina que de l'edifici de
Governació anava a parar a una
claveguera.
Dintre l'edifici foren trobades
gran quantitat d'armes llargues,
així com caixes de bopibes 1 dos
camions blindats. Ca guàrdia civil
s'encarregà de la custòdia de l'edifici.

A la Comissaria d'Ordre Public, policia i
guàrdies

d'assalt abandonen el

El dissabte a la nit, quan a Ui
Comissaria General d'Ordre Públic
es tingué noticies dels esdeven;mcnts que s'acostaven 1 que ?ls
caps superiors s'havien traslladat H
la Generalitat formant l'Estat M.»jor del senyor Companys. la totalitat dels guàrdies d'Assalt l Se
guretat de servei en aquell centri
policíac, uUUltzunt els automòbils
I camionetes de servei els uns. i
els altres a peu, abandonaren l'edifici.

seu

Hoc

donarls que tractaven de defensar-se, com una traïció, 1 després
de consultar telefònicament a n u
la Generalitat, procediren a detenir cl senyor Tarragona, la deien
d ó del qual es m a n t i n g u é fins que
arribaren a l'edifici les torces de
la G u à r d i a civil, que l'ocuparen.

Els funcionarLs (jui tractaven de
defensar-se, a mesura que passava
el temps, anaren reflexionant sobre les conseqüències de la seva
actitud: i . com que, per altra banT a m b é feren el mateix els caos da, les notícies que es reblen del
i oficials, llevat del Hnent coronel desenrotllament de la lluita a la
senyor Ricart, ei qual romanguó Plaça de la República no eren gaial seu despatx.
re encoratjadores, anaren desfilant
Els agents de vigilància, en o r » fins a quedar completament solivisió que l'edifici fos assaltat per tari l'edifici; de manera que quan,
a la matinada, arribaren a l'ediles forces del Govern de la Rcpü
les forces de la guàrdia civil
blica. 1 per t a l de fer més eficaç Qd
la resistència que projectaven opi»- encarregades d'ocupar-lo, no sels
féu la més petita resistència.
sar. aixecaren barricades a les en
trades de l'edifici 1 posaren les f i Al cap de poc arribava a l'edifici
nestres f balcons en forma que
el coronel de carrabiners don Joapoguessin disparar des d'ells.
quim Ibànez. nomenat cap supeEl comissari cap de la brigada rior de Policia de Catalunya, qui
d'Investigació Social, senyor Josep anava acompanyat de l'agent de
Tarragona, el qual es trobava al l'Estat senyor Mufioz. nomenat seecu despatx, en tenir notícies del cretari seu. T a m b é acudiren a l'esque passava, es dirigí als agents i mentat centre uns caps de carraels i n t e n t à persuadir que deposessin biners i diverses parelles del d i t
llur actitud l que es sotmetessin
coe, les quals, junt amb les forces
quan arribés el moment, a les auto
de la guàrdia civil, han estat els
rltats del Govern de la n a d ó . I encarregats de la custòdia i vigiremarcà que la polida no pot es- lància de l'ediflci.
tar mai al servei d'un partit políDes de primeres hores del t m a t i
tic determinat, sinó per a vetllar
pel manteniment de l'ordre públl·: començaren a presentar-se a la
nova autoritat policíaca agents de
1 servir el Govern constituït.
vigilància de la que havia estat
plantilla de la Generalitat, que,
L'actitud sensata del senyor T w ragonn fou conceptuada pels fun- de conformitat amb les ordres clr-
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culades, havien de prestar acatament a les autoritats del Govern
central els qui aspiressin a continuar prestant servd en la nova
situadó.
Des del moment que d senyor
Ibàftez prengué possessió d d càrrec, comença a donar disposicions
1 distribuir les forces de què disposava, donant ordres per tal de
garantitzar la pau de la d u t a t 1
reduir els fogars de rebels que s'havien refugiat en alguns terrats del
barri de Santa Caterina i també
dd de les Drassanes.

eí L i n í m e n t d e S S o a n
combat els dolors ais
camps d A N D A L U S I A

Intent d'assalt a l'Aeronàutica Naval
Del dispensari de Can Tunis romunlcaren que tres camions plens
de paisaus armats que procedents
d'Hospitalet es dirigien a la Conselleria de G o v e m a d ò , en arribar
a Can Tunis, mal dirigits pel xofer,
baixaren a la carretra del moll, 1
des de l'Aeronàutica Naval, creient
sens dubte que anaven a assaltarlos la caserna, els enfocaren amb
potents reflectors. 1 seguidament
obriren un nodrit tiroteig contra
ambdós camions.
Sembla que molts d'aquesta resultaren ferits de consideradó. i
es suposa que algun morí dels dts
pars.
Del dispensari de Can Tunis tslefonaren a l'Aeronàutica dient-los
que anaven a recollir els ferits, pe
rò quan arribaven amb l'ambulàn
ela pels voltants d'on ocorregueren
els fets, també foren tirotejats, ner
la qual cosa s'hagueren de r e t i r i r
sense recollir cap ferit.

Dos

ferits al dispensari de
l'Ajuntament

Al dispensari de les Cases Consistorials ens manifestaren que tenien notides que en els tirotdgs
pels voltants de la PI. de la Repàbllca h i hagué nombrosos ferits,
però que a l'esmentat dispensari
no auxiliaren sinó dos individus de
ferides per arma de foc, de pronòstic reservat

Els ferits assistits al dispensari del carrer de Sepúlveda
Al dispensari Municipal d d carrer de Sepúlveda, durant la n i t as
slstim tres individus de ferides ner
arma de foc, de pronòstic lleu.
Tots passaren a Uurs respectius
domicilis.

Diversos ferits
En un tiroteig que h i hagué i i s
voltants de la Plaça de Palau, resultaren ferits de gravetat un t i nent de Seguretat i un paisà.
El tinent, anomenat J. Zubil, resultà amb una ferida per arma
de foc amb orificis d'entrada i sortida al pit. Una altra ferida a la
cuixa i una altra a la regió lumbar de pronòstic greu.
El paisà, anomenat Gevaer, de
18 anys, ha resultat ferit per arma de foc a la cuixa dreta, de pronòstic reservat.

Més

ferits i algun mort

A la casa de socors del carrer de
Barbarà, foren assistits dos individus que resultareu ferits en un tiroteig a la Rambla, prop la caserna
de les Drassanes. S'anomenen Manud
Carpl. amb una ferida en un
genoll, de propòstlc greu, I Francesc Hallan, ferit de bala que l i
travessà el fetge, ambdós de pronòstic greu.
Dos individus de mitjana edat
foren assistits a la casa de socors
de la Ronda de Sant Pere. per presentar ferides de pronòstic rservat
Ambdós d'arma de foc. Passaren a
I•Hospital de Sant Pau.
En un tiroteig a la Plaça d'Espanya,
entre dues camionetes ocupades per paisans armats que pet
una confusió es tirotejaren, resultaren tres ferits i un mort. De'
mort. es desconeix d nom.
Els ferits
s'anomenen Manuel Bley Plerre. de
46 anys. ferides per arma de foc,
greus; Isidre Carbonell Calvet, de
47 anys, de pronòstic reservat, i Pe
re Ollé Pol. de 37 anys, de pronòstic greus.
A la carretera de la Creu Coberta també h i hagué nodrit tiroteig
Resultaren ferits per arma de foc
Josep Pujol Farré, de 34 any», reservat; Mercè Oliva Farxà, de 23
anys, reservat, i Llorenç Solé Oliva, de 47 anys. Ucu.
Al dispensari municipal de G r à
eia, assistiren, la n i t anterior, dos

A lei deveies i o les hisende»
o n d a l u i · i , especialmenr duron, les P'O»»» de brouj i a les
è p o q u e s de sembrar i de lo collita, el linimenl de Sloon vo de
ma en mà calmanl els dolors musculars i el cansamenl fisic.
Ei linimenl de Sloan aplical domuní la pari adolorida sense necessilat de (regues ni d'embenamenis, fa reaccionar la sang, desfà
la congestió i proporciona descans
i_ beneslar.
Usi'l per o combatre «Is dolor»
produïts pel reumalisme.
ciàtica, esllomaduro, neuràlgio. lorticoli. cops, iorçodes. caigudes, peneltons;
per
a reaccionar després d'un dia de moll treball o d'una
llarga estada en llocs freds i humils i contra el catarro al pil.
Tingui'n sempre un flascó a casa. perquè el dolor arriba sense
Jgfc
avisar i el Linimenl de Sloan és lo única cosa que l'hi calmarà
o l'acte
I

'
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panys, els consellers del Govern i
altres persones que es trobaven a
la Generalitat.
A les nou del m a t i , d general
Batet féu una al·locució, per ràdio,
Tiroteig al ParaUel
a tots els catalans i espanyols.
Donà compte que havia estat sufocada la rebel·lió 1 condemnà en
A l'Avinguda de Francesc Layrei.
t a m b é h i hagué nodrits tiroteigs termes durs l'actitud adoptada per
a p a r t dels teatres Còmic. Tal!1» la Generalitat. Digué que era suïMouliu Rouge. etc. Pels volts de la cida emprar la v l o l é n d a quan estaven oberts tota els camins deuna de la matinada In situació que
mocràtics per a fer valer els drets
dà normalitzada completament.
i la raó que tot c i u t a d à pugui tenir.

individus que presentaven ferides
de pronòstic Ueu, produïdes per iirma de foc.

La rendició de la Generalitat i Ajuntament

La
Comandància militar, tan
prompte estigué declarat l'estat de
guerra, havia romàs incomunicada
per telèfon, fins que tocà d t i m bre.
Era que el Presidint de la Generalitat demanava al general Batet que cesessia les hostilitats, ja
que per no vessar m é s sang es rendia
a les forces del Govern de la
República.
El general Batet" l i comunicà
que havien de constltulr-se presoners a Capitania, 1 que donava lee
ordres perquè cessessin les hostilitats, així com que els avions que
havien rebut ordres de bombardejar
els edificis oficials de la Generalitat i Ajuntament, no portessin a cap la seva comesa.
El Govern de Catalunya j u n t
amb el president del Parlament,
foren conduïts a Capitania General.
igtiBl que l'alcalde í els regidors que componien la majoria
de l'Ajuntament, els quals, en sessió celebrada, acordaren adherir-se
al moviment declarot per la Generalitat, amb el vot en contra
dels regidors de Lliga Catalana, els
quals abandonaren l'Ajuntament
després de la sessió. Els radicals no
hi assistiren.

El general Batet dóna
compte, per ràdio, de la
rendició de la Generalitat.
— Apel·lació al seny dels
catalans
A les sis i minuts del mati d
general Batet. un cop dominada la
rebel·lió, donà compte, per ràdio,
que s'havien rendit el senyor Com-

Es lamentà de no haver pogut
donar amb m é s rapidesa l'ordre
de cessar el foc contra la General i t a t 1 l'Ajuntament perquè se'l
va
deix: r completament isolat 1
calgué organitzar uns serveis d'avis, amb exposldó de la vida dels
qui els realitzaren.
Manifestà que com a català, com
a espanyol 1 com a ciutadà es lam e n t à d d succeït. I donà la seguretat als ciutadans que garantitzaria la tranqu'Uitat piïbllca, i m posant l'ordre de totes maneres.
Acabà dient que recaptava l'ajut de tols els ciutadans l que, per
tal de fer més eficaç la represió
dels pertorbadors, avisessin la força pública del lloc des del qual es
disparés, perquè
immediatament
acudiria a detenir-los, amb la aual
cosa es farta l'obra bei.èflca de recloure uns pertorbats.
Més
tard parlà novament d ge^
neral Batet. Donà compte que el
cap del Govern, senyor Lerroux,
havia felicitat les tropes de la
guarnició per la rapidesa l energia
amb què havia dominat la rebell'.ó. Digué que ell també havia de
f d l d t a r la g u a m i d ó , 1 que quan
hl ha caps l oficials que saben manar 1 soldats que estan posseïts
de l'esperit de disciplina, no h i h »
altre' resultat posdble que dominar
ràpidament els revolucionaris.
Acabà dient que eU i els seus subordinats no sols estaven disposat*
a fer per Catalunya i la República el sacrifici de la vida, que éM
poca cosa. sinó a fer en tot moment allò que calgués per a resta,
bllr la normalitat

Al

poble de Barcelona

«Al declarar-se en la noche da
ayer d estado de guerra por o r d e í
dd
Gobiemo de la República, las
fuereos encargadas de proclamarlo
fueron vlolentomente boslilizadas.
vléndose obligadas a repder contoda energia la agresión. En el cumplimicnto de su deber, que no es
otro que d de mantenr d principio
de autortdad y d Imperlo de la ley.
a c l u a r à n en todo momnlo con el
màxlmo rigor, y por ello advierto
a todos la necesldad absoluta tte
acatar sus órdenes y d eprcstarles
todo el apoyo cludndano que las clrcunlandes exlgen.
Yo

espero de la población

d»

f à g . 10. — L a V e u de Catalunya
Barcelona, que consclenle del im
pcrioso dcber que la sltuación actual me Inipone, acogcrà mis Indleaclones con el mayor Interès, acatando con ello a la ú n i c a Autor.dad legtiima, que es la que en estos momentos ostento.
Barcelona, 7 de octubre de 1934-—
El general de la Quarta Divlsíón.
Domingo Batet.»

Prevencions anexes
al ban
Primero. — Se Invita a cuantcs
rebeldes tengan armas, artefacto1*
explosives, íncndiarlos o de gases;
tt la entr''ga Imredlata de los m'.smos, o indicar donde se encuentran,
para proceder a su destrucclón.
Segundo — Queda prohibldo en
absoluto. con la pena de sani'ones
que expresa el Bando, ut liza.- aviones pa.a efectuar vuelos !ocal°s o a
distancia; salvo las eirprestes y Uneos regulares aatorizada-j
Excepto a los equipos d erelevo.
pue a c r e d l t a r à n su l d e : i t l d i - l qr.eda temilnanlemente y absolniamente prohibldo aproxlmarse desde las sels de la tarde a '.as slcie
de la mtuiana a las Unea-í ít rreas;
de energia elèctrica; conduc·.·loncs
de agua, gas. cuarteles. polrorlufs
y dependències militar-s1» banr'··s
y estableclmlentos fabrllns e i n d u í
trlales y edíflcios püblicos y seràn
re peli dos por la fuerza sln prèvia
Intimaclón. todos los artos de violència reaUzados contra los mismos.
Tercero. — Se declaraan incautados y a m i disposiclún, los automóviles de carga. vlajeros y particulares,
motocicletas. bicicleta s,
eviones partlcuares y vehicuos de
todas cascs, quedando absoutame".
te prohibida a clrculaclón rodada
Incluso clcllstas. tan to en el interior de las poblaclones. como íuera
del casco de las mlsmas, y en las
carreteros. camines, plstas y vciedas, en tanto los conductores no se
provean de una llcencla especial
para cada caso y vlaje. que st"à
sollcitado de la Autoridad Militar
de los Jefes de puesto de la Guardia Civil mfts próxlmo en las loca
lidades don no exlsta Comandanc'a
Militar, qulenes las concederàh pievlas las garantlas que se consideren oportunas.
Quarto. — Toda persona que presencie cualquler agiesln o acto de
violència, queda obligada a con
currlr inraediatamente a la Comlsaria, Cuartel, Juzgado, Tribunal
o lugar oficial m à s próximo, paia
aportar su testimonio, y si no lo
hiciere, Incurrirà en desobediència
grave.
Quinto. — Las íuerzas del senlclo de orden publico, dependientes
de la Generalidad (Guardia Civil,
Mozos de Escuadra, Cuerpo de S ° gurldad y Asalto. Somatenes, Guardlas armados del Munlciplo). pasa
r à n a depender únicamente de ir1!
autoridad. sln que obedezcan otras
órdenes que aquella que de m l ema
nen, y s e r à n reputadas fuerzas o
«uxllares del Ejérclto a los efectas
de quedar sometidos a los preceptos
de Códlgo de Justicla Militar, por
lo que se reflere a disciplina y su
bordlnaclón. estando dispuesto a
castigar con la m à x i m a energli
cualquler Infracdòn que cometau.
Todos los indlvlduos perteneclcntes a Somatenes. presentaràn en est a Divlsíón los carnets correspondientes para la revlslón, entregando las armas Interls al Parque de
E J e r ò t o ; de no cfcctuar-lo, en un
plazo de clnco horas contadas a
partir de las ocho del dia de ma
íiana. se les considerarà como sediciosos o rebeldes.

NO

CREMEU

Sexto. — No p o d r à celebrarse
ninguna reunlón, m i Un, conferencia o manifeslación pública, n i a ú n
las Juntas Generales ordinarlaa o
extraordinarias de Asodadones o
sindica tos, sln autorízación, que ser à soUcitada por escrito, con espresión del objeto de la misma, por
lo menos tres d las antes del en qui:
bayan de tener lugar. Autorlzadc
que sea cualquler de dichos actos.
asisiirà a los mlsmas, cuando lo
consideren conveuiente, un delegado civil o militar, según se acuerde en cada caso, el cual podrà suspenderlo tan prouto como por los
que tomen parte o asisian a eüos.
se pronuncien discursos o se profieran frases atentatorias a l Réglmen, a l Jefe del Estado o a las A u
toridadea, o exciten a cometer cualquler acto contrario a los mlsmos
o a l orden publico o hagan la apologia de la violència o la apelación
a conseguír por la fuerza cualquler
ideal o propslto.
En tales casos, seràn a d e m à s deté n i dos en el acto el orador o personas que profieran las frases «
conceptos delictivos, y el Presidente, y s e r à n pues los a disposlclón de
los Tribunales competentes.
Toda reunión o manifeslación celebrada sln autorízación, serà dieuelia por la fuerza, si no lo h i ciere voluntariamente a la primera Intlmación que por los delegades o agentes de la Autoridad se
les dirlja, y sus dlrigenles u orga
nizadoes seràn detenidos y puestns
a disposlclón del Tribunal o Juzgado correspondlente.
Séptlmo. — Teniendo en cuent-i
la nobleza y alteza de mlras de que
dló siempre pmeba la prensa que
hoy queda sometida a m l Jurlsdicción, no se establece la prèvia censura, esperando de la dlscreclon,
ilustración y cor dura de sus directores, que sabran seguir baciendose
acreedores a la confianza que ho>
me Insplran, y que por tanto, omit i r à n en sus edítoriales todo cuanto roce en lo m à s mínimo al orde i
público y pueda producir alarma,
como asimisme cuento guarde re
laclón con órdenes, movlmlentos de
tropas o resoluciones referentes al
expresado orden público, y lo que
envuelva critica a l Mando o a Autorídades de cualquler orden; deblendo consultar prevlamente en
caso de duda, y advlrüéndose que
sí, contra lo que no es de esperar,
por algulen se faltarà a dichas normas, se procederà con tede rlgoi
en el castigo de la Iníracclón que
pudiera cometerse.
Octavo. — Asumidas por la Autoridad M i l i t a r todas las facultades
que confiere pern estos casos el
articulo 68 de la Ley de Orden Público, s e r à n castigades con multas
has ta diez m i l pesetas. adoptàndor<e
en cada caso, con arreglo a diehn
Ley, cuantas medidas se consideren
necesarlas para surestablecimlento.
El General de la Cuarta Divlsíón: Domingo Batet. — Barceló
na, 6 de octubre de 1934JÍ

E l coronel Ibaiíez
cap de policia
Pels volts de les nou del mati
fou llegit per ràdio el ban del ge-
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PERILLOSOS!!

EMPREU SEMPRE

COMBUSTIBLE

IDEAL EN PASTILLES

El que us Uiurara d'haver d'usar a casa toconeta d'alcoboi,
gasolina, etc. que son u n perill constant Qualsevol petit descuit basta per a encendre's I produir desgracies.
META mai no es pot Inflamar, explotar n i vessar-se.
META pot ésser usat sense el més petit perill per la persona
mes descuidada i inexperta.
META s'ha d'emprar en els seus elegants I atlllsslm aparells.
que s ó n :
Planxa, Casseroln per a passar I coure ous al vapor; Escaltamolls de luxe; Fogonet amb casserola per a viatge; Escalfamolls econòmic; Tassa acobable, per a infinitat d'aplicacions;
Fogonet quatre peus
PREU DEL COMBUSTIBLE;
CAPSA DE 50 PASTILLES. 4'20 PESSETTES. (Timbre Inclòs.»
Demaneu catàleg g r a t u ï t a
S. A . M E T A
Frannsco Giner. I
MADRID

Dimarts, 9 octubre 1934
neraJ Batet declarant l'estat de
guerra,
A l final, el qui llegia, digué que
era el nou cap de policia, coronel
Ibànez, el qual j a ocupà aquest
càrrec quan era governador civil
de Barcelona el senyor Moles.

El millor ropogotere* que es coneix
Inotocoble als àcids.

Ordre d'obrir les
persianes
A mig matí, veient que continuava el «paqueo* en diversos indrets
de la caipltal. per ràdio fou donada l'ordre del general Batet, que
tots els veïns obrissin o aixequessin les persianes, puix que sl des
d'alguna finestra sortia un tret 1
l a força pública no podia veure
d'on partia, dispararia contra la
casa on no estiguessin obertes les
dites persianes.

Fugitius a la muntanya
Pels volts de les set del mati u n
grup d'individus armats, que podia
arribar a un centenar, fugi per
Vallvidrera, vers Sant Genis.
Al cap d'una estona pujaren per
aquells Indrets uns camions plens
de guàrdies civils, que anaven a
fer una exploració per la muntanya
A les deu del mati. dalt de la
muntanya del Carmel h l h a g u é un
petit tiroteig. Es suposa que h i
h a g u é alguna víctima, perquè una
estona després pujà u n cotxe amb
la Creu Roja.
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Trets des del fons del carrer de Rivadcneira
A la matinada de diumenge, uns
grups armats desembocaren al carrer de Santa Anna pel de Vertralians 1 obligaren el vigilant del
carrer que obris les portes del pati
que h l ha davant de les dues esglésies.
El veïnat, que no dormia feia estona, es va pensar que anaven a
calar foc a l'església.
Però els del grup passaren al
claustret l tregueren el cap per la
porta que dóna a l carrer de Rivadenelra 1 tirotejaren la tropa que
hl havia a la P l a ç a de Catalunya.

Un «paco» en les immediacions de la Plaça de
Catalunya
Els detinguts passen al
A la matinada del diumenge,
vaixell «Uruguay»

Una vegada a Capitania, passaren a presència del general Batet
i quedaren en una habitació, i d'a111 a l vapor rUruguay», on el Jutge
nomenat començà d'instruir les diligències pròpies del cas. Com es
digué, el Govern e s t à tot detingut, a excepció del senyor Dencàs, que es féu escàpol.

L a situació dels guàrdies
d'assalt i mossos d'Esquadra
A la Delegació de l'Estat es procedí a la recollida d'armes que
h l havia a la Comandància dels
guàrdies d'assalt de l a Generalitat,
que en tenir-se noticies d'haver-se
perdut
el
moviment deixaren
aquell local, Igualment que els
agents de policia, molts dels quals
es presentaren a l a Delegació, a
f i de complir amb el que ordena
l'Estatut
Els guàrdies d'assalt i mossos
d'Esquadra que prestaven servei
als edificis públics, es presentaren
1 foren desarmats. Molts d'aquests
quedaren de moment detinguts. En
rendir-se, aquests portaven uns
mocadors a la mà, com Indicant
que no volien agressió.

Presos que passen a disposició del jutge
Els detinguts foren situats davant la Capitania General, i desp r é s quedaren a disposició del Jutge els m é s destacats.

Consell sumaríssim contra el comandant Pérez
Farràs
Es procedí a la detenció del cap
dels Mossos d'Esquadra
comandant Pérez F a r r à s , sobre el qual
pesa una acusació greu d'haver
mort un capità. Se 11 instrueix Consell sumaríssim.

Rumors contradictoris sobre la situació de Miquel
Radia
Primerament es digué que el senyor Badia bavia estat detingut;
després es digué que havia estat
mort, 1 fins que ferit es presentà
a les autoritats.
A última hora de la nit. se'ns
assegura que cl senyor Badia fugi
en direcció cap a F r a n ç a . 1 en
arribar amb el seu auto a uns
80 quilòmetres de la frontera, fou
requerit per una parella de la
guàrdia civil, perquè es sotmetés,
1 ell. traient-se una pistola metralladora, pogué fer-se escàpol, desp r é s de sostenir u n dur tiroteig
amb la força pública.

Sempre

i l e x i b l e i de d u r a d a i l · l i m i t a d a

quan Ja havien finit els tiroteigs
Importants Oc la Plaça de Catalunya i Portal de l'Angel. començà de
sertir-se uns trets isolats que semblaven sortir d'un terrat proper a
la Plaça de Catalunya 1 carrer de
Pontanella.
El soldat que h i havia a la cúpula de la Telefònica, 1 uns guàrdies civils situats a la part posterior dels terrats de les cases mes
altes de la Via Laietana, estigueren c o n t í n u a m e n t a l'aguait 1 no
pogueren esbrinar d'on podien sort i r aquells terts que semblaven engegats amb una o dues pistoles per
una mateixa persona.
Hom suposà t a m b é que podien
ésser dos. situats en diferents terrats, però entesos per a despistar
els guàrdies civils I soldats.
Aquest «paqueo» durà tota la tarda del diumenge, 1 després de sopar es tomaren a sentir alguns
trets.
Els soldats i els guàrdies respongueren alguna vegada tirant en d i recció al lloc on suposaven que
s'amagava el qui tirava. La policia
féu alguns registres als terrats del
carrer
Amargós, cantonada
a
Mont-Sió, però no trobaren res.
A l a una en punt de dilluns
aquest tiroteig es reproduïa. I alarm à tot el barri, que Ja estava quiet
I normal.
La P l a ç a de Catalunya restà neta de gent. Els soldats de Telèfons es prepararen 1 uns guàrdies de
Seguretat anaren pel carrer de
Pontanella 1 anexes, 1 disposaren
que fossin pujades les persianes.

Els «paqueos» de diumenge al matí
A desgrat de les ordres donades
pels dirigents dels revoltosos els
trets en algunes barriades no cessaren en tot el dia.

LA

Els «paqueos» foren molt intensos, 1 hom tingué la tropa en complet sobresalt 1 activitat, a l'extrem que des dels terrats i balcons hom disparava contra la força pública.
On més succeí fou en el casc
antic de la ciutat 1 barriades com
el Poble Sec 1 Sans. No obstant,
el districte cinquè fou dels m é s
calmosos en aquestes circumstàncies.
Això donà motiu a una ordre
del capità general d'obligar a aixecar les persianes.

Diumenge al matí s'hagueren de lamentar poques víctimes
Dels tiroteig que durant el matí I la tarda del diumenge h l hagué, sembla que no s'hagué de
lamentar cap desgràcia.

E l bombardeig del Centre
de Dependents
En passar per la Rambla de Santa Mònica els artillers de la caserna de Ics Drassanes, foren agredits des de l'interior del Centre de
Dependents.
En aquell moment també els va
agredir un grup que hl havia no
gaire lluny d'aquell Indret. Els artillers van girar un canó en direcció a l'estatge del Centre de Dependents I el van bomharde'ar. A l
cap de pocs moments, a conseqüència de tol bombardeig, que va
obrir grans esvorancs a l'cdiflci,
els qui ee trobaven a l'interior van
deixar de disparar.
El tiroteig va causar algunes
victimes. Els ferits foren •Mjnriuïts
& l'Hospital militar.
Un cop acabat el tiroteig, els artillers van seguir en direcció a la
Plaça de la República.

Són detinguts quatre individus que hostilitzaven
la força pública
Ahir a la tarda foren detinguts
quaTr- I n d i v H i r que es troba-en
dalt d'un terrat de la P l a ç a de
Sant Jaume, hostilltzant la força
pública.

Al vapor «Uruguay» hi
ha un miler de detinguts
Segons han manifestat a la Con a n d à n c l a . al vaixell «nriK-.iay»
hi ha un miler de detinguts
Com que aquest nombre de dellpguts és un excés, es farà ".ma
tria 1 alguns d'ells seran '.raïlladats a altres llocs. E's qui dnmunt
d e l í s no recalaiil i-ap eulpaMlitat,
se- .- all .ierats.

JORNADA

D'AHIR

L a normalitat és restablerta
a Barcelona
Els mossos d'Esquadra
són conduïts a la Direcció
de Policia
Aquest mati han estat conduïts a
la Direcció General de Policia els
mossos d'Esquadra que prestaven
servei a la Generalitat, quan es va
proclamar la República Federal.
Anaven desarmats, custodiats per
guàrdies d'assalt.

Uns individus des de dalt
dels terrats hostilitzen la
L a situació del Sr. Dencàs
força pública
T a m b é arribà la noticia, no
Aquest mati uns Individus que
versemblança, que a Figueres ha- es trobaven dalt dels termts de les
via estat detingut ei senyor Den- COÓCS del voltant de la Comandàncàs.
i eia, han engega diversos trets.

Els soldats de la Comandància
han repel·lit l'agressió. Amb aquest
motiu ha estat suspesa m e m e n t à n i
ment la circulació dels tramvies
del Passeig de Colom.
Pels carrers del voltant h l havia
també un gran tiroteig entre els
soldats que prestaven servei al carrer 1 els insurgents que es trobaven
dalt dels terrats.
No cal dir que aquest tiroteig ha
« L t s i . v n i t i » CtijL·fUltAL·S
OB CATAIUNVS
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produït un gran esverament 1 una
gran indignació.
Els t r a n s e ü n t s s'allunyaren d'aquell lloc amb els braços enlaire.
Aguns dels t r a n s e ü n t s s'han ama
gat a l'estació del Metro.

La circulació de trens
A la Comandància s'han dictat
les ordres oportunes, perquè es reprengui la circulació de trens.
Seran mobilitzats ela íerrocarils.

-El senyor Azana va
abandonar Barcelona
abans de proclamar-se la
República Federal
Sembla que el senyor Azafia.
mitja hora abans de proclamar-se
la República Federal, va sortir de
l'Hotel Colón, va pujar a un cotxe
que l'esperava a la porta i va desaparèixer r à p i d a m e n t en direcció
desconeguda.

Detenció de faïstes
Durant el dia ingressaren a la
presó 15 detinguts. Aquests pertanyci' a la P. A. L

Un altre paqueig pels voltants de la Plaça de Catalunya
Aquest mati. pels volts de les
dotze han començat de sentir-se
trets de pistola disparots segurament des d'algun terrat. Segurament, els q u i disparaven no eren
m é s de dos, però engegaren gran
nombre de trets.
Ln força pública respongué amb
trpf-s de metralladora 1 de fusell.
Aquest tiroteig, que fou bastant
intens, causà alarma pel barri, que
tot el mati havia estat tranquil,
fent tothom la seva feina ordinàrin.

Un capità i un guàrdia
morts
Davant de la Delegació
tat fou mort un capità de
d'Assalt l u n guàrdia que
ven apoderar-se d'aquella
ció.

de l'Esguàrdies
intentaDelega-

A la Generalitat
Avui, a les nou del mati, els funcionaris anaven arribant
La Plana de la República estava
acordonada per soldats que registraven i feien Justificar la personalitat.
HI havia molt de públic i de
tant en tant, per t n l d'aclarir.lo.
u n soldat disparava un tret a l'aire

Camiseria
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•

•
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Gran baratura de preus

L a V e u de Catalunya. — P à g . l t

L'ajudant del tinent coronel, senyor Martínez Herreros, a primera
hora estigué a l'Ajuntament, indicant que es preparés una relació
dels funcionaris que no arribessin.
A mig mati arribaren els conselleds catalanistes.

Declaracions del Sr.
Martínez Herreros

Unes primeres xifres d e
morts i ferits
A l dipòsit de l'Hospital Clínic
hl havia 24 cadàvers: d'ells, doe
guàrdies d'assalt, dues dones i una
nena.
Ferits al susdit Hospital, uns
66. A l'Hospital de Sant Pau h l
havia 18 ferits, i a la Clínica de
l'Aliança, tres ferits més, un a
punt de morir.
El que no s'ha pogut esbrinar
fins ara és el nombre de morts 1
ferits que h i ha a l'Hospital M i l i tar, puix que no volgueren facllltar-ne cap nota.
Pel que s'ha contat, hom creu
que arriben a deu els morts i a
uns cinquanta els ferits.

El senyor Martínez Herreros. rebé els peridistes.
Ho féu al despatx de Proveïments, on fins dissabte h i havia
el senyor Hurtado.
Molt amablement, conversà amb
els repòrters.
Els manifestà que de moment,
tant l'Ajuntament com la Generalitat, quedaven dissolta, i que ell
La reorganització de la
a l'Ajuntament era solament un
administrador.
policia
Continuà dient que havia recorregut els mercats i que,
aexcepA les deu del mati. el coronel
ció del Clot, tots estaven pro- de carrabiners, senyor Ibàfiez, per
veïts.
ordre del capità general es possesDeixaren de venir algunts car- sionà de la Prefectura de Policia,
ros de verdures dels voltants, pe- que en altra ocasió Ja havia corò tots bo faran dimarts.
manat, 1 procedí a organitzar els
A l'Escorxador s'ha sacrificat, I serveis.
hi ha carn per tres dies amb la
A les seves ordres s'emportà els
que s'ha mort.
sens antics secretaris I uns agents
Els trens ramaders estan detin- de la Delegació de l'Estat.
guts a Catalunya. Amb l'Estat MaA mit.la tarda es presentaren aljor han estat preses mesures per guns dels qui havien estat al nera portar el bestiar a Barcelona,
vei de la Generalitat. Hom proceamb la forma que calgui.
dí a prendre n ò t a dels seus cogAfegi que a Casa la Ciutat se U noms per a procedir, sens dubte
havia ofert tot el personal.
a una revisió.
Acabà dient que desltjava-que la
situació és normalitzi
per tal
Arriben a Barcelona forde deixar la comanda.
Mentre estava parlant l'esmen- ces iregulars del Vallès
tat tinent coronel, e n t r à a la sala
el conseller senyor Lluís Duran i
Sobre la una de la matinada,
Ventosa, el qual, a preguntes dels
periodistes, els digué que tots els emprant els autoòmnibus que norregidors havien estat requerits per malment presten servei a la ciutat
presentar-se a la Casa Ciutat, ha- de Sabadell, arribaren a Barcelovent-los Indicat el senyor Martínez na — atenent les demandes de reHerreros sí podia comptar amb forços llançades pel micròfon de
ells. E l senyor Duran I Ventosa va «Ràdio Barcelona», instal·lat a la
contestar que, sens cap dubte, tots Comissaria de Governació — uns
estaven disposats a ajudar al res- centenars d'homes armats, la matabliment de la normalitat I a la joria dels quals només amb armes
bona marxa dels serveis munici- curtes. A l carrer de Mallorca, cruïpals. Però que convindria aclarir lla amb la Diagonal, per on pretesi l'autoritat militar s'encarreirava nien entrar les forces insurgents,
de tota l'administració municipal, hi havia tres parelles de la guàren qual cas fóramolt poc el que dia civil. Aquesta força exigua fou
els Consellers podrien fer. o sl ha- prou per a detenir tots els forasvia de funcionar l'Ajuntament. Va ters i prendre totes les armes que
afegir que. en .tot cas, com amics, portaven. Cal dir, però. que alguns
el senyor Martínez Herreros podia
dels expedicionaris, en davallar dels
disposar d'ells.
autoòmnibus entraven a l'ampli loSeguidament el senyor Martínez cal del «Garatge Monumental», on
Herreros s'oíeri als informadors, 1 procuraven llançar l'armament.
l'entrevista es donà per acabada.
Els guàrdies civils feien posar en
filera Índia els forasters. I els
fetn ajeure a terra, voltant el
Arriben quatre
monument de Mossèn Clato.
En aquesta posició eren e s m destroyers
collats: es féu un gran munt d'arA mitja n i t arribaren quatre mes.
Tant els detinguts com els vehidestroiers.
cles en què vingueren a ciutat, foren conduïts a la caserna de la
Incendi a uns magatzems G u à r d i a civil, al carrer de Consell de Cent.

xlu h a n desaparegut a conseqüència del foc.
Dins de l'estatge no s'ha trobat
cap ferit n i cap cadàver.

Són trameses forces al
Prat de Llobregat
Aquest m a t í ha sortit cap oi
Prat de Llobregat, el comandant
Méndez amb 60 soldats, per a desarmar els insurgents.

Telegrames de felicitació
A la comandància de la Quarta
Divisió s'han rebut nombrosos telegrames de felicitació, adreçats a l
general Batet.
Aquest mati han estat rebuts els
de la guarnició de València, de la
Comandància M i l i t a r de la mateixa
localitat, del ministre de la Guer
ra, i de diversos alcaldes d'Ajuntaments de Catalunya.

La força que h l havia a Telèfons
s'havia conjurat a no disparar si
no era agredida.
A les vuit del mati cs varen rend i r a la força de la guàrdia civil.

A la Plaça de la República és mort un capità
d'Estat Major

Aqusla tarda han sortit cap a
Montcada algunes forces de l'exèrcit pa* a vigilar les conduccions
d'aigua perquè, segons sembla, els
extremistes es proposaven destruiries.

El piquet que es va dirigir a la
P l a ç a de la Repúblca, era comanat pe capità d'Estat Major senyor Suàrcz Bravo. Aquest capl'à
va donar un crit de «Viva la República Espaftola» i el comandant Pérez F a r r à s , dels mossos d'Esquadra,
va contestar amb un altre crit de
«Visca la República federal». En
aquell moment va sonar un tret I
el c a p i t à d'Estat Major va caure
mort.
A l cap de pocs moments fou detingut el comandant Pérez F a r r à s .
Ha estat conduït a l castell de
Montjuïc.

A Telèfons
U n dels guàrdies que van ésser
destinats a custodiar l'edifici de
Telèfons, ens ha explicat el següent:
—Erem trenta homes. Cap a
les nou del vespre, va comentar
cl tiroteig, i danvant d'això, amb
les màrfegues que teníem, v à r e m
parapetar la porta d'entrada.
Cap a les deu, va passar diverses
vegades un auto — l'auto que hom
anomenava «fantasma»—. des del

Pere Fondevila
i Solà
CORREDOR DE CANVI
I BORSA

Informació, Compra i venda de
valors al comptat i a terminis.
Col·locació de capitals en
DOBLES
Subscripcions a emprèstits
VIA
LAIETANA, 49, ent. |.<
Telèfon 23044
::
Barcelont

del Passeig Nacional

Es declarà un violent incendi,
no se sap si intencionat, als magatzems comercials del Passeig
Nacional
Als susdits magatzems hi ha
gran quantitat de matèries de totes classes, entre elles molt de cauxú, per la qual cosa s'encengué
amb gran facilitat.
Els bombers acudiren 1 treballaren fins a primeres hores de la
matinada següent.
No hi h a g u é cap desgràcia personal.

A s s e g u r e u - v o s

fl

LA PipEI^VATigCE
D.emanadissa de persona

Gran nombre de cascs necessiten personal que sàpiga c a t a l à 1 el
sol·liciten a l Liceu Dalmau, perquè és l'únic Centre docent p r à c ü c de
Comerç i Idiomes que sempre ha ensenyat amb tota normalitat pedagògica. Es l'únic que no s'ha d'improvisar per a les noves circumstàncies l'únic que ofereix tota garantia de correcció i de pràctica.
Per a i x ò avui h l fan cap els qui demanen personal ben preparat
en comerç i idiomes, i els qui volen presentar-se amb els coneixements
1 aptituds que requereix el present i esdevenidor de la vida comercial
nostra
Recordeu les adreces dels LICEUS D A L M A U :
BARCELONA: Carrer València. 243 (per a senyores 1 senyoretes"
Carrer València, 245 iper a joves i hen.vors>.
SABADELL: Plaça Galan, 9. — TERRASSA: Carrer Macià, 6.
MANRESA: PI. Fius 1 Palà. L — BADALONA: Carrer del Lleó, 87
DemaneD-bi prosiiectes I orientació. Consulteu-hi els vostres dubtes

Durant la nit, reflectors
Durant la n i t del diumenge al
dilluns, es va veure durant llarga
estona
evolucionar un reflector
dels Jardins de Montjuïc, que abocava el doll, amb preferència, semblava, vers la banda de Poble Sec
. Paral·lel
També foren vistos reflectors la
llum dels quals sortia del port.

(BIROniTZEU

L'estatge del Sometent és
destruït a conseqüència
d'un bombardeig
Hem tingut ocasió de parlar a
la Comandància de la Quarta Divisió, amb el comandant Pemàiidez, que ha estat destinat per a
efectuar unn Inspecció a l'estatge
del Sometent, des dels balcons del
quals es va agredir els artillers de
les Drassanes. Quan aquests sortien
de la caserna, es va fer una descàrrega des de l'estatge del sometent, I van caure alguns soldats.
Aquell estatge fou ràpidament
bombardejat, l els agressors van
deixar de disparar.
El comandnnt Pernàndez, quan
tomava de fer la Inspecció, ens ha
dit que tot estava completament
destruït. 1 que era impossible de
fer un Inventari. Els mobles i l'ar-

SAGRATS

CORS
DE JESÚS

touiízío

ADQUIRIU

•MAT6ES RELI6 0SES
Nens d* bresto'

mar

ALTARS

Bisbr, ORATORIS
2
RELLEUS

Sembla que hom intentava destruir la conducció
de les aigües de Montcada

S'ha efectuat un registre
a la Conselleria de Governació
Aquest mati l'autoritat m i l i t a r
ha ordenat que es fes un reconeixement a la conselleria de Governació.
Segons han manifestat a la Com a n d à n c i a s'han trobat un miler
d'armes llargues, 8 caixes amb
bombes 1 25 quilos de dinamita 1
una infinitat d'armes curtes.
Han manifestat t a m b é que havien estat ferits dos guàrdies civils
a Collblanc i un caporal mort 1
Vilanova.

E l comandant del sometent, senyor Rosc, es presició de l'autoritat militars
El comandant del sometent, senyor Bosc. que es va poder escapar pels soterranis de la Conseller i a de Governació, aquest mati s'ha
presentat a les autoritats militars.
T a m b é s'han presentat c l tinent
coronel senyor Ricart, cap de les
forces d'assalt, I el comandant OU.
Han estat conduïts a les presons
de Montjuïc.

Manifestacions del general Batet
Aquest migdia el general B a t ç t
ha rebut els periodistes I els ha
dit que la situació s'anava normalitzant.
Avui—ha seguit dient—no h i ha
cap ferit, la qual cosa vol dir que
anem ja cap al restabliment de la
normalitat. Únicament sonen alguns trets que s ó n disparats des
dels terrats.
Un periodista U ha preguntat sl
es celebrarien alguns consells sumarissims 1 ha contestat que se'n
celebrarien molt pocs.
He de desmentir que s'hagi celebrat algun Consell suniarissim i
que s'hagi efectuat algun afusellament. Això no és cert.

E l comissari general senyor Coll es posa a disposició de il'autoritat militar

CRUCIFIXOS

La guàrdia civil és
victorejada
Diversos grups de guàrdia civil
en passar per alguns indrets de la
ciutat foren aplaudits i victorejats.
Aquest fet s'observà tant el diumenge com al matí del dilluns.

qual. amb pistola metmlladora mtt
agredien, agressió a la qual nosaltres contestàvem.
Ens vàrem adonar que no ten í e m gaires municions per si ens
haguessin atacat. Portàvem n o m é s
30 cartutxos cadascun. I davant
d'això, dos individus i un t i n e n t
vàrem voler anar a la Comissari»
per a proveir de municions. E n
ésser a la Plaça d'Urqulnaona, amb
un dels autos requisats, la policia
o sometent que h l havia ens va
cridar l'«aIio> l com que no van
sentir el crit que nosaltres donàrem de: «policia», ens van agredir, l j o vaig resultar fent.

Súbe,

El senyor Coll, que fins ara havia
estat comissari general d'Ordre Pu
blic, aquest mati ha telefonat a
l'autoritat militar, des del seu domicili, comunicant-li que es trobava
a la seva disposició.

E s cala foc al Dipòsit Comercial de la Harccloneta
Diumenge, a la tarda, es va provocar un Incendi a l Dipòsit Comercial de la Barcelonela.
Sembla que un obús que anava
mal dirigit, va caure damunt de
l'esmentat dipòsit I va produir l'Incendi
Van acudir r à p i d a m e n t els bombers, els quals, després de grans esforços, van aconseguir extingir el
foc.

A

L A BORSA

Atenent Ica circumstàncies perq u è passa Barcelona, aquesta tarda no hl ha hagut sessió a la Borsa de Valors.

Pàg.

Dimarts, 9 octubre 1934

12. — L a Veu de Catalunya

ALS

HOSPITALS

Hospital de Sant Pau

A n t o n i Baldu*, g u à r d i a de seguretat; l e n t la oit del dissabte a la
Plaça dUrquinaona; reservat.
Manuel Carpi. t r a n s e ü n t , (erit la
n i t del dissabte; greu.

L a revolta a les comarques
de Catalunya

Quan hem arribat a l'Hospiiai
A l'Hospital Clínic
de Sant Pau. el públic estava api(Degut a la dificultat de comunilonal a t'euirada. per a poder lleAcl. el nombre de ferits és molt cacions, no ha estat possible obgir la llista dels lerits que b i baimportant 1 difícil d'esbrinar. A tenir informació cimplela dels sucvien ingressat
cessos. Demanem ais 7iosires lecNosaltres bem anat s» la Sala l'Administració no ens ban volgut tors que se'n vulguin fer càrrec.)
de Sant Halael, on e l propi doc- facultar cap llista. Hem hagut d'ator Bosc i Avilés ens ha lacllitat nar, doncs, de sala en sala, per a
Vilafranca del Penedès
l a llista dels que ingressaren, des comprovar la llista que es mostrade la tnannada del diumenge fuis va al públic 1 a poder saber el proVILAFRANCA, 7.—Els rabassaiavui. dilluns, a les dotze de mig- nòstic dels ferits.
res. a Vilafranca, en conèixer la
dia.
d'Estat Català, recorSón:
Sala del doctor A. Tries procalamacló
regueren totes le smasics de la
Jaume Pérez, ferida a l pulmó;
comarca armats, i n t n t a n saquejargreu
Ingressats
fins avui, a
tres ies. Sortotoment la nova de la i n Josep Roig; dues ferides a la quarts d'una de la tarda:
vasió s'esengué
ràpidament
per
regió g l ú i e a ; manant ferit la n i t
Manuel Lamiel S a o r à s , de Bar- tots els enconoms. Els proplaris 1
del dissabte, davant mateix del celona, solter. 29 anys.
Is pacífics masovers abandonaren
Banc de Biscaia; reservat
Enric Genovet. de 18 anys. sol- lurs cases I fugi ren vers el poble.
Josep Pérez, dues ferides; a la
Els rabassairs es feren amos fins
ter, de Barcelona.
cnma I a la cuixa; greu
A n t o n i Tubau Sanjuan, de 21 que la sluació no fou dominada.
Salvador M a r t i ; atropellat la n i t anys, solter, d'Hospitalet.
Han estat cremades algunes esdel dissabte per un c a m i ó que
Joan Sorpeda Sunol, de 15 anys. glésies. Ha estat incendiat el centransportava forces de la guàrdia
de
Tarragona.
tre de la Lliga. Els rabassaires escivil
Antoni Garcia Blat, de 23 anys. tan setjats en el seu centre per la
Blai Mor. ferida a l'espatlla;
de Barcelona.
guàrdia civil .
reservat
Joan Piquer M o n t a n y à . de 29
En aquests moments h l ha
Amadeu Buc. fractura dels ossos
anys. de Uelda.
calma.
de la cuixa; greu.
Modest Roqué
Sirvent, de 32
Ramon Pitó. ferida a lespatlla;
anys, de Lleida.
reservat
Arenys de Mar
Jaume Servíà Busquets, de 38
Antoni Pujol, fenda a l ventre
amo perforació de budells; gra- anys. de Cervera d'Ebre.
ARENYS. 7. — A h i r . els d'Acció
A n t o n i Martos, de
Jerez del Catalana. Instigats per l'Esquerra,
víssim.
Francesc Capo, ferida a la cui- Alarguerado.
s'apoderaren
de
l'Ajuntament
xa : reservat.
L'Esquerra requerí també eis coJosep Alba, amputació dels dits
munistes perquè
els ajudessin.
Sala doctor J . Tries
dels peus per metralla; greu.
Aquests es limitaren a prendre lloc
Marift Zamora, ferida a la cuia la Casa Comunal 1 a posar-bi la
Benet Samper. de 19 anys, de bandera separatista.
xa fou ferit abir.
Avui l'han
Tudela
(Navarral.
tret. en declarar-se l'estat de puerLc-onci Soler, rascada al front;
Jaume
Secanell
Pla.
de
29
anys,
ra. La Lliga s'ha possesslonat altra
ahir s o n i j a de IHospital
vegada de l'Ajuntament
Prancesco Tendero, ferida amr. de Barcelona.
Francesc Thoran. súbdit alediumenge, a les quatre de la tarmany, de 30 anys.
da, al carrer de Moniserrat.
Sant Pol de Mar

Quinta de Salut
«L'Atiança»
En aquest centre benèfic bavlen
tngrebsat a l migdia d'avui:
Ignasi Segura, guàrdia de la Generalitat ferit d'accident fortuit. en
disparar-se una pistola dintre de la
Comissaria.
Joan Vidal, guàrdia de seguretat; f e m a Correus. T é forta contusió a l espatlla
Antoni Tortosa; t r a n s e ü n t (erit
a ta cuixa. Aquest es tronava en
companyia de !a seva
promesa,
abir a dos quarts de cinc de la
tarda, assegut en un dels bancs de
In Diagonal, davant matsix de ia
fwnibla de Catal·inya 1 es senti ferit. Pronòstic reservat.

B

A I X A S

DIBUIX I PINTURA

artístics i industrials per a totes
les arts i oficis. Preparació per
a tes escoles d'arquitectura 1 enginyers, aparelladors i Belles
Arts. etc
LOCAL A M B ENTRADA I N DEPENDENT PER A SENYORETES

Pi, 1, l.** - Barcelona

TJRJSNQATS
Abant d'op orar-vo»

COIUJII·IJ m
rOrlopédl* Te'x··
d ò tobr* •!
nou Apatall
alemany
" Kunerí "
olmit « t o nòmte, «J
m i i ismiíi
• el de millor retu'laf

Ortopè dia f eix^dó
r»0?

Ari b au, 5,i - TaUton 33862
DE LAPLAÇA UNIVESSIIAT

Sala doctor Bartrina
Joaquim Olaso, de Carcagent. de
30 anys. reservat.
Manuel Castro. 18 anys. de Barcelona.
Joan Pons Barceló, de 35 anys.
de Barcelona.
Antoni Alzina Brasa, de 16 anys.
de Barcelona, reservat
Francesc Lluc, de 23 anys. d'Alcanar (Tarragona), reservat
Francesc Bosc .de 33 anys. de
Cornellà, greu.
Josep Rulra G u i m e r à , de 32 anys
ú". Torredembarra.
Josep Giralt Adamuz, d'Osca, 21
anys, gravíssim.
Antoni Oller Vinyals. de 23 anys,
de Barcelona, reservat
Marcel Kleny Piera, de 46 anys.
de Barcelona, reservat.
Joaquim Rubinyo Agapito; de 50
anys. de Barcelona, greu.
Josep M . Giménez Camarassa,
de 22 anys, de Barcelona.
Isidre Carbonell Bonet, de 46
anys, de Sant Joan d'Espí, reservat
Pere Serra Costa, de 22 anys. de
Ripoll, greu.
Josep M . Bové Aleu. de 30 anys,
d'Hospitalet, gravíssim.
Miquel Queralt Boüla. de 36 any
de Barcelona, greu.
Jaume Horayate, de 24 anys. gravíssim.
Josep Baró. de 19 anys, de Buenos Aires. greu.
Pere Corüjos. de Lorca.
Josep Rovira, reservat .

Llista de morts
A l dipòsit Judicial, avui, a un
quart de dues de la tarda b i havia 24 morta, dels quals s ban Identificat els següents:
Josep Bricbens Negre.
Josep Duc Tornés.
Ventura Matamola de la Iglesia
( g u à r d i a de seguretat).
OuiUefn Rafart Marcos.
Jaume Compte.
SaraXl Garrido Maluenda.
Victorià Guard.ola .
José pVa'ó S a n t a m a r í a .
Francesc Cas trillo.
Atoert Vila ( v l g l a n t ) .
G«mia.i Fabregat P:at .
Pere E i t l l e P a l r e t
Antoiü Bayer
Manuel Oonza'es: Olloa.
Rosa Ribas Casanova, de 24
anys.
Valentí PeUpe.
Enric PenUes Fomos (guàrdia).
Resten set cada . e n sense Identificar entre els quals U ha una
dona.
A l'Hospital CUuic i o t aquest ma
l i que una gran muiUtud es troba
a ia poia dentroda per investigar la llisca que és oferta a l públic. No cal que expliquem les escenes punyents que d'ençà d'ahir
s'hi han desenrotllat L'aspecte de
l ' H o s p i t i i Clínic inspira veritablement la m é s pregona tlàstlma

SANT POL, 7. — Expulsat el Comitè revolucionari, avui han tornat a possess onar-se de l'Ajuntament els regidors catalanistes.

Ha estat detingut cl famós metge d'Olost de Llussonès, caporal
del Sometent
A Manlleu 1 ToreUó els socialistes es passegen armats ipels carrers.

Cabrera de Mataró

Vilanova i Geltrú

CABRERA, 7. — L'alcaude ba
dictat u n ban ordenant al poble
que lUurés l'armaent. Aiuest vespre, forces de M a t a r ó arribaren al
nostra poble.

VILANOVA I GELTRÚ, 7 — L a
situació a la ciutat que, des de p r i meres hores del mati Uns a ben
entrada la tarda, ba estat d'una
gravetat extraordinària, s'ho normalitzat completament, gràcies a l
concurs de la forç apúbUca.
A les nou del m a ü clements extremistes de la localitat ajudats
per escamots de rabassaires armats
de la rodaba, s'han fet forts en les
esglésies pròximes a la caserna de
la guàrdia civil, hissant la bandera
roja al cim del campanar de l'església de Sant Antoni. Seguidament ban començat a tirotejar l'esmentada caserna, contestant els
guàrdies. Aquest foc. que ha estat
d'una gran Intensitat, ha durat flns
a migdia, hora en qu veiènt els sediciosos la Inutilitat de llurs esforços per assaltar l'edifici, han i n tentat volar-lo amb explosius, aconseguint esquarterar els murs. però
no aconseguiren llur objectiu de
possesslonar-se'n davant la defensa
aferrissada que n'han fet les forces que h i havia. A la una del migdia ba cessat el tiroteig, que ha estat reprès amb gran intensitat als
volts de les dues, no cessant flns a
les cinc. hora en què, procedents de
Barcelona ban arribat reforços que
h a n dispersat els sediciosos, que
han fugit a l camp perseguits per
'.eb forces de la guArdia civil.

Tortosa
TORTOSA. 7. — L'Ajuntament
radical-sociallsla no ba deixat proclamar 1 Federal. La massa obrera
i alguns addictes d'En Marcel·lí
Domingo es passegen armats pels
carrers.
En aquests moments es diu que
ve u ntren de Saragossa amb forces, per tal d'enfocar el moviment.

Súria
SÚRIA, 7. — E n aquesta comarca
!a calma ha estat absoluta Els elements obrers, militants tots a la
. A. I . . s'han negat a secundar la
vaga 1 el moviment revolucionari
Iniciats. La població t é un aspecte
normal i la gent circula pels carr t r s com de costum.

Sallent
SALLENT. 7.—Els minaires, pertanyents gairebé en la seva totalitat a la F. A. X. no han seguit el
moviment ü ü c l a t per les esquerres.
L t població viu en una completa
normalitat.

Sant Vicenç de Castellet

Calella
CALELLA. 7. — Gràcies al comportament enèrgic de la guàrdia
civil, la població, després de la
proclamació d'ablr, ha estat restituïda a la seva n o r m a l i t a t

Sant Celoni
SANT CELONI, 7. — L'Ajuntament popular fou deatltuït ahir,
m i t j a n ç a n t ordre escrita del cap
de la Revolució.
Josep Dencàs.
L'esquerrà portador d'aquesta ordre ha estat avui. personalment,
qui ha donat possessió a l'Ajuntament popular, que torna a ésser
al seu lloc.

Teyà
T E Y A . 7. — Els rabassaires srn
encara els amos del poble. Tenen
un gran d pòsit d'armes a l'Ajuntament. Es tem que aquesta n i t
passi alguna cosa.

Mataró
MATARÓ, 7. — L'exèrcit ba fet
arriar la bandera separatista. No
bi ba hagut incidents.

Sant Cugat del Vallès
SANT CUGAT. 7. — Ahir es proclamà la república federal. A les
nou del mati d'avui, en ten'r-se
coneixement dels fets de Barcelona, les esquerres coaltgades han
abandonat l'Ajuntament. I aleshores ia n'han Incautat els comunistes.
A les dues de la tarda n'han estat expulsats, deaprés d'un viu t i roteig amb la guàrdia civil.

Vic
VIC. 7. — Ha estat detingut a
lAJuntament ei diputat senyor
Bru Sardà. Les esquerres proclamaren abir la Federal l ocuparen
llAJuntament. Aquest mati els mateixos esquerrans bon arriat la
bandera separatista.

Aquest m a t i . un grup os preseivt à a l'Ajuntament 1. al balcó principal col·locà una bandera catalana amb un estel. A dalt de t o t
foren col·locades dues banderes roges, una dels socialistes. 1 una alt r a dels comunistes.
A tota la població h i ha hagut
una manca absoluta d'actuació de
la torça pública.
Arribà de Barcelona, un camió
amb guàrdies d'assalt, però no ha
Intervingut per res.

Hom diu que
tarda ba sortit
vaixell ds guerra
M ' r c i t per t a l de
dament aquestes

SANT VICENÇ DE CASTELLET.
7. — E n aquesta localitat. Igual que
a Sampedor i Fonollosa, escamots
armats de rabassaires s'han apoderat dels Ajuntaments 1 han estes
el p à n i c entre els veïns. A San V i cenç de Castellet ha estat cremada
l'església.
NAVÀS, 7. — Amb motiu dels esdeveniments d'aquest mati ha resultat mort el rector del poble.

aquesta mateixa
de Barcelona u n
amb forces de l'enormalitzar r à p i comarques

Lleida

Divendres, un tren dc mercaderies, procedent de Saragossa, dos
quilòmetres abans d'arribar a l'estació, fou aturat per uns desconeguts, els quals leren davallar el
maquinista i el fog.ilner. El tren,
degut al pronunciat pendent quo
forma la via al dit lloc. va emprendre r à p i d a marxa, i a n à a
estavellar-se contra una via morta,
gràcies a la perícia del guardaBellpuig
agulles, que en donar-se compte de
la velocitat del comboi canvià l'aB E L L P U I G . 7. — En aquesta lo- gulla. Trenta-cinc vagons, restacalitat ba regnat una calma abso- ren completament destroçats.
luta durant tot c l dia d'avui. Ahir
A Mollerusa. també fou detingut
al vespre els elements d'esquerra l'expres de Bilbao.
organitzaren una manifestació. S'aA les dues de la tarda, un grup
poderaren de l'Ajuntament i proclamaren la República federal es- de set o v u i t individus, a s s a l t à
panyola. Els mateixos capdavan- l'emissora «Ràdio Lleida» mim. 42,
ters dc l'Esquerra avui ban fet pú- posant-se davant del micròfon i
blic el ban declarant l'estat de l l a n ç a n t notícies tendencioses.
Seguidament es retiraren deiguerra.
xant '.'emissora inutilitzada; p r è viament havien tallat els fils del
Excessos revolucionaris telèfon, quedant per tnnt aïllada
l'estació.
a Vilanova
Segons manifestà el seu director,
Vilanova. 6. (Per telèfon). La senyor Soler, se 11 havia presentat
vaga general plantejada diven- el susdit grup. que U exhibí un dodres, es desenrotllà tranquil·lament cument en el qual b l havia un
fins a la n i t , en q u è explotà una segell d'«Aliança Obrera». 1 en el
bomba. A més. es sentiren tres o qual es demanava permís per a
utilitzar l'emissora, a la qual cosa
quatre detonacions més
es negà el senyor Soler, però alesU n grup de revolucionaris es hores el grup assaltant se n ' e m p a r à
p r e s e n t à al Centre Autonomista violentament.
adherit a Lliga Catalana, 1 procedí
La vaga fou absoluta, flns a l'exo saquejar-la Els mobles foren trem que uns turistes anglesos fodestroçats i portat al carrer, es- ren previstos d'uns braçals vermellf
sent cremats
per a poder prosseguir llur excurT a m b é a n à a les parròquies 1 co- sió.
meté atropella semblants
En la mt del dissabte a diumenAvui. al mati. quedà paralitzat ge, successos de gravetat a-viocS
el servei de trens, deixant de sor- ge. s'han desenrotllat greus succestir el de les 7'2 cap a Barcelona sos. I la força pública s'ha vist
Quan arribà a l ràpid de Madrid, obligada a prendre el Palau de la
que havia sortit de Barcelona, fou Comissaria Delegada de la Generaaturat a aquesta població, repre- l i t a t el qual assalt es portà a cap
sentant això una gran molèstia col·locant nombroses metralladores
per als viatgers, els quals dona- al voltant de l'edlflci 1 fent amb
ven mostres d'una gran nervlosl- elles un nodrit foc. flns aconseguir
tat. Molls dels dits viatgers, man- la rendició dels qui es trobaven
cats de recursos per estatjar-se. dins.
s'hagueren de quedar als vagons,
H i ba en total més de quatre

t H. BLANCO BARERESSA^
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cents detinguts, entre ells el diputat sl Parlament Català, Humbert
Torres, cap del partit de l'Esquerra
» Ueida.
31 hagué diversos tiroteigs en
els carrers entre els revoltats i la
força pública. També sostinguerer
un tiroteig els revoltats amb els
frares del convent de Franciscans
que assajaven de sortir de l'edifici
vc stits de paisà. Resultaren ferits
el pare L l i * Gonzàlez I Oouzàlez,
el parc Pere Sanahuja, ambdós
molt greus, 1 el pare Francesc Casanoves.
Hom sap t a m b é que h i ha hagut
quatre morts i es creu que n'hi ha
alguas altres.

Girona
GIRONA, 7.—El dia ha transcorregut tranquil, i sols a primeres
bores del mati s'han registrat i n cidents de gravetat. S'ha restablert
la normalitat a tota la ciutat per la
resta de la Jornada. Les forces de
l'exèrcit que de bon mati proclamaven l'estat de guerra, han acudit
al Palau de la Comissaria de l a
Generalitat, per tal d'incautar-se
de l'edifici 1 en aquest moment
ban disparat uns trets des de dins
de la Comissaria i feriren de mort
el comandant que manava aque^
lles forces. Aquest fet ha determinat que es creuessin alguns dispars entre els .que estaven dintre
l'edific i els soldats, resultant ferits lleus quatre paisàns i tres soldats. Llevat d'aquest incident, no
ha esdevingut res més de remarcable a la ciutat, que ha tingut tothora 1 aparença de la més absoluta normaUtat. L a gent transita pels
carrers com de costum.
' r l'autoritat ha estat detingut el comissari de la Generalitat
a Girona, senyor Puig Pujades. No
han pogut ésser detinguts, per haver-se fet escàpols, els senyors Santaló. Cerezo 1 Camps Artxjix.
De l'Ajuntament que ahir fou
ocupat pels revoltosos, n'ha pres
novament possessió la majoria de
la Lliga .
La n i t del dissabte fou procla-
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mada la llei marcial. L a tropa ee
dirigí a la Comissaria que esta v i
ocupada pels rebels, i bon punt
el comandant senyor Rafael Donunguez es va posar a Hegir el bon.
des d'una do les finestres de la
Comissaria hom l i féu diversos dispars que 11 produïren la mort.
La tropa, davant el criminal fet
volgué assaltar la Comissaria, però
els oficials ordenaren un replegament I . situades les forces en llocs
estratègics, començà un foc nodrldissim. Havien estat col·locades
metralladores al campanar del
eeminari 1 als terrats d'algunes
cases dels voltants de l'edincl do
la Comissaria. Tancats dintre d'aquest edifici h i havia uns tres
cents homes armats, entre els quals
es comptaven el senyor Puig Pujades, comissari de la Generalitat;
els diputats a Corts senyors Santaló. Marial 1 Mascort, I el del
Parlament C a t a l à senyor Dalmau
Pla.
El foc continuà sense interrupció fins a les sis del mati, tot 1
haver estat InUmats els rebels, d i verses vegades, a rendir-se. Mentrestant, molts dels qui ocupaven la Comissaria, perduda la
moral, es feien escàpols per una
porta secreta. Així ho feren els
senyors Santaló, Mascort, Cerezo,
Camps, Arbolx i Oliva. Davant
aquesta desbandada, els sltlats acabaren per rendir-se.
Les forces aleshores entraren a
l'edifici i practicaren unes dues
centes detencions. Entre els rietlnguts h l ha els senyors Puig Pujades, Marial, Dalmau Pla, l'advocat
gironi Lluís Franquesa, qui és president del grup local d'Acdó Catalana.
Per les dependències de la Comissaria hom remarcà un gran desordre. H l foren trobats molts documents cremats, alxi com grans destroces en els mobles i en els retrats
de Macià 1 Companys.
Pou trobat u n cadàver al despatx
del cap del Sometent. En una butxaca del vestit del mort fou trobat un carnet d'Aliança Obrera, a

nom de Josep Alabo u. En les habitacions particulars del comissari es
notava el mateix enrenou i es velen
tovalloles em papades de sang. la
qual cosa fa suposar que els ferits
eren retirats. Tots els balcons estaven tapats amb matalassos l taules, a manera de parapets.
Quan els rebels decidiren de rendir-se, varen treure u n llençol a
u n dels balcons.
A quarts de virit del matí començà d'escampar-se per la ciutat la
nova de la rendició, que fou acollida amb satisfacció pel poble. Els
carrers, ocupats per l'exèrcit, s'animaren de seguida.
A les deu del mati es reintegraven a l'Ajuntament els regidors de
la majoria, que n'havien estat trets
per una disposició de la Generalitat, el dia abans
Dinant els successos fou ferida
d'un tret. en el seu domicili, la
noia Àngels Frigola, qui vivia a la
Plaça de l'OU. número 1.
Durant tot el diumenge es practicaren registres 1 s'efectuaren
moltes detencions. Al seu domicili
fou detingut l'advocat dels rabassalres. senyor Jaume Balanyà.
A la frontera de la costa ha estat establert un estret servei de
vigilància.
Diumenge a la tarda van reprendre llur servei els autoòmnlbusos locals, i obriren les portes
els cafès, bars i cinemes.
No s'ha celebrat, contra el que
s'havia dit, cap Judici suniarissim.
Ahir al mati s'obriren les fàbriques, per bé que no s'hi treballà,
perquè hom féu coaccions.
La població, recobrat l'optimisme que havia perdut en els primers moments, fa la vida normal.
En l'acte de l'enterrament del
comandant mort davant la Comissaria, quan procedia a la lectura
del ban, ha constituït una Imponent manifestació de dol. Figuraven en el fúnebre seguici, nodrides representacions de tots els estaments. De retorn de l'enterrament, les tropes que h i havien f i gurat, s'aturaren davant la Comissaria. I allà, l'ofldal que les ma-

nava í é u una sentida biografia del
mort, acabada la qual donà visques a Catalunya 1 a Espanya, que
foren contestats amb entusiasme
pels soldats.
Durant l'enterrament el comerç
tancà les portes en senyal de dol.
A h i r foren detinguts t a m b é els
metges de l a localitat, germans
Jubert.
La població té l'aspecte normal.

president de les Joventuts d'Esta*
Català, 1 molts elements conegut»
per llurs Idees extremistes.
Patrullen pels carrers forces del
Regiment de metralladores n ú m e ro 24. que escorcollen els t r a n s e ü n t »
1 impedeixen la formació de grups
La ciutat està presa militarment.
Ahir, dilluns, continuava la vaga.
però el comerç obri les portes •
la població presentava un aspecte
gairebé normal.

Tarragona

Terrassa

TARRAGONA, 7.—Ahir vespre
des del balcó de l'Ajuntament fou
proclamada la República Catalana,
sense que entre la força pública 1
el poble es produís cap mena d'incident. No ha estat practicada cap
detenció. Aquest matí el batlle de
la ciutat ha proclamat l'estat de
guerra l la calma te absoluta Dem à es celebrarà el ple municipal,
per l'assistència al qual han estat
convidats tots els regidors.

TERRASSA, 8. — Dissabte, a la
nit, a la veïna població de Terrassa, la sirena d'alarma instal·lada a
l'Ajuntament, donà el senyal—cal
crtnre que p r è v i a m e n t convingut—
per tal que acudissin a les Cases
Consistorials els elements d'Estat
Català, a fi de lliurar-los armes
amb què secundar el moviment i n i ciat per a la implantació de la RaH.üi·.ra federal s e p a n v . i Atenent,
sc^t-tirent, les nov*» nrovinent»
de Barcelona, diumeige el mati
sonà novament la aire .a 1 els escamots dipositaren les armes a
Casa Ciutat
Vist el caire que prenien les coses, les autoritats municipals optaren per fugir, 1 deixar abandonades les Cases Consistorials.
D'aquesta manera quedaren a
mercè del públic les armes susdites i elements extremistes s'empara rer d'elles.
Un important nucli d'homes armats amb les armes preses a l'AJuntoment, s'encaminà a la preso.
amb l'intent d'alliberar els rec'asos
que h l havia. Sís d'ells Dugueren
fci-ee escàpols.
B director de la presó telefonà
a la guàrdia c'vll ü u e s partlles e»
presentaren al lloc del succés I foren agredides Immediatament. De
la topada dels extremistes amb la
força regular armada, han resultat
tres morts 1 uns divuit ferits.
El tiroteig d u r à tot el diumenge
per diferents carters de la població 1 pel Torrent de Valiparadls.
Ln n i t del diumenge al dilluns va
quedar localitzat a Vabans d i t torrent.

Manresa
Divendres, uns revoltats assaltaren el Círculo Republicano i cremaren el retrat d'Alexandre Lerroux.
Dissabte a l migdia s'organitzà
una manifestació amb banderes comunistes 1 pancartes al·lusives a la
revolució social 1 inscripcions en
les quals es demanava que la República Catalana no s'oblidés dels
comunistes.
La manifestació es dirigí a l'Ajuntament, on els seus delegats
s'entrevistaren amb l'alcalde.
Diumenge, fou declarat Ifestat
de guerra pel coronel Emeteri Sanz,
qui es féu càrrec de l'Ajuntament,
detingué l'alcalde, els quatre t i nents d'alcalde I la major part dels
consellers, els quos foren conduïts
a la caserna del Bonsuccés I d'allà
a la presó.
T a m b é fou detingut el cap de la
G u à r d i a municipal, senyor Massacs. i el cap de nit, i foren desarmats i detinguts tots els Individus
de la guàrdia d'assalt.
T a m b é fou detingut Marià Oms,

fets revolucionaris de la Península

Dos morts en el tiroteig
de la caserna de la
Muntanya
M A D R I D , 5. — A les quatre de
la matinada i amb ajut de reflectors, s'ha efectuat un reconeixement
pels volts de la caserna on s'estatja el regiment de Savola i s'han
trobat els cadàvers de dos Individus d d grup que volia assaltar la
dita caserna.
Es coneixen nous detalls del tiroteig de davant la caserna del carrer de Mord. LTndivldu que resultà
ferit greument en el tiroteig fou
portat a l'equip quirúrgic, on declarà que havia anat a la caserna
u n grup d'uns quaranta individus.
Hom els havia d i t que la força estava disposada a secundar el moviment. En sentir els primers trets
sortí la guàrdia de la caserna I moments després tractaren de sortir
els altres soldats, ü n a parella de
la guàrdia civil, de servei a la Monoloa, en sentir els primers trets sortí en direcció a la caserna. Els revoltats, en veure aquesta parella de
la benemèrita feren foc i un dels
guàrdies caigué en terra, continuant
el cavall la seva cursa Moments
després, altres guàrdies acudiren a
la caserna, dispersaren el grup i
feren algunes detencions. Calgué
portar reflectors a la Moncloa amb
objecte de poder decolllr el g u à r d i a
civil que havia calgut del seu cavall. Aquest guàrdia està ferit en
u n braç laembla que el té trencat

Segons una altra versió del tiroteig efectuat per u n grup de revolucionaris sobre la caserna d'infanteria número 6 (carrer de Moret),
la guàrdia volgué sortir a dissoldre
els agressors, però d coronel s'hi
oposà categòricament, tement que
la foscor fos aprofitada pels revoltats per a realitzar nous atacs. Hom
esperà l'arribada d'un gran reflector amb el qual pogué descobrir-se
el nucli dels atacants. Alguns dels
projectils disparats pels individus
tocaren un individu al qual feriren
greument S'anomena Ricard CalleJa Llorente, de vint-i-set anys, 1 fou
traslladat a l'equip quirúrgic, on el
seu estat es qualificà de molt greu
i fou necessari tallar-li una cama.
Està afillat a la ü . G. T. i a la
.Invent ut Socialista. Ricard Calleja
ha declarat que ahir n i t a n à a un
centre socialista domiciliat al carrer
de Goiri. de Cua tro Oaminos, on
hom U digué que es presentés a les
dotze en el Pare de l'Oest Immediatament es reunlí amb uns trenta
Individus, els quals 11 comunicaren
que es tractava de declarar la vaga
general com a protesta contra la
formació del nou govern i de paralitzar el tràfic de tota mena de
vehicles. Poc després veié un dels
seus companys que col·locava un fusell metralladora contra la caserna
I començà a fer foc, I sens dubte
per desconèixer el maneig de l'arma alguns dels projectils anaren a
ferir le declarant
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Resum dels morts i ferits
i armes trobades fins a la
matinada del dijous
M A D R I D . 6. — A Junta de dia,
la policia 1 forces de seguretat 1
d'assalt continuaren actuant al
barri de la Prosperldad, amb motiu dels fels ocorreguts la n i t passada, en què resultaren u n guàrdia
d'assolt 1 un revolucionari morts i
cinc d'aquests darrers ferits.
La policia practicà un escorcoll
a l'Interior. Trobaren quatre riflesmetralladores, onze pistóles-metralladores marca Royal, una destral,
un ganivet, cent setanta vuit pintes
de Maüser del calblre 7'63, vlnl-ltres carregadors de fusell-metralladora de quaranta càpsules cada un.
vuit caixes de bales del calibre 9
per a iris toia Parabellum, una pinta
de fusell Maüser, un carregador de
pistola 1 altres armes 1 municions.

No surt la Gaseta
MADRID, 6. — Els obrers de la
impremta on s'edita la «Gaceta»
han secundat també l'atur. Per
tant, avui no es pot publicar el
diari oficiat

E l nou Govern celebra el
seu primer Consell
MADRID, 6. — A tres quarts de
dues, acabà el Consell de Ministres, i el mateix senyor Lerroux
donà la referència amb els següents termes:
«El Govern ha celebrat el seu
primer Consell de Ministres, Consell de constitució . ha t r a m è s una
salutació a 8. E que ha estat corresposta.
El Consell ha nomenat secretari
i per tal de mantenir les relacions
amb la premsa, al senyor Jalón.
S'ha examinat una informació
detallada 1 minuciosa dels Ministres de la Governació, Guerra. Comunicacions i Obres Públiques.
D'aquesta informació resulta que
estem en presència d'un moviment
general revolucionari de procediments semblants d'igutí propòsit
1 pla amb una artoritat superior.
Aquest moviment a culminat a
Astúries i el Govern ha cregut con-

venient prendre l'acord que sigui
declarat, a aquella província, l'estat de guerra, i s'autoritza el president per a examinar la s i t u a à ó
a les altres comarques, províncies
i regions per sl cregués necessari
adoptar les mateixes mesures.
Ha rebut la dimissió del sotssecretari de la Presidència que
desitja continuar a l costat del senyor Samper 1 a proposta meva,
ha estat nomenat per aquest càrrec el que ho era de Justícia senyor Guillem Moreno Calvo.
Demà, a dos quarts d'onze, el
Govern celebrarà Consell a Paiau
I a dos quarts de dotze, ho farà
sota la presidència de S. E.».
El senyor Martínez de Velasco,
a preguntes dels periodistes, manifestà que era simplement Ministre sense cartera, perquè ningú
nohavla pensar en crear la vicepresldència del Govern,
El senyor Anguera de SoJo fou
preguntat pels periodistes sobre
quina era la situació del ovem
davant el moviment plantejat:
— Doncs, què volen vostès que
els digui? que ens estem entrenant.
Els altres Ministres no volgue-

ren fer manifestacions i només dt»
gueren que havien quedat encarregats de donar la referència el
senyor Lerroux.

Detalls de la vaga
a Madrid
M A D R I D , S. - Des de primerca
hores del matí. a les fleques obertes per al despatx, es formaren
llargues cues. El mateix succeí als
altres establiments an es despatxen articles de primera necessitat
EH públic es pogué proveir de tota classe de productes alimentosos.
Després, el comerç romangueren,
quasi la majoria, segons les ordres
donades pel Bloc Patronal, amb
els aparadors tancats i les portes
mig obertes. Els tramvies sortiren
a totes les Unies, com t a m b é els
autoòmnibus, conduïts per soldats
enginyers
d'infanteria i degudament custodiats
El públic omplia els vehicles I
donava un exemple de ciutadania.
Els dos únics diaris que sortiren foren el «Debaté» i «A.B.C.»
L l u r venda l'efecutaren Joves de
la J.A.P. I de «Renovaclón Espano-
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la», als dilerents Ministeris. Comissaries, centres oficials i carrers
c è n t r i c s L a gent prenia els exemplars de mans dels venedors 1 no
mirava d'eusenyor-loa per carrer.
Per aquest motiu h i h a g u é alguns
incidents.
A l a Plaça de Pontejos. on grups
dc joves de «Renovaclón» descarregaven una camioneta d'«A.B.C.»
es produí alguna revolta, puix que
grups de vaguistes Insultaven el
públic que comprava el diari i els
venedors. H l acudiren torces de
seguretat que dispersaren els provocadors.

Detencions
a Carabanchel
M A D R I D , 6. — A la barriada de
Carabanchel, durant tota la n i t l
avui al mati, s'aprecià una grttn
efervescència entre l'element obrer
La guàrdia civil comunicà a la D i recció de Seguretat que portava
practicades unes 40 detencions.
Als voltants de l'edlílcl on està
tnsiaUat el Parc Mòbil de l a Dlrec
ció de Seguretat, en la part que
d ó n a a les tàpies del Retir, foren
escorcollats dos Individus als quals
se'ls ocuparen nombroses
municions 1 dues pistoles.
Als voltants de IHospital general, j u n t a les tàpies de la patt
posterior de l'edifici, una parella de
guàrdies trobà abandonades cinc
pistoles de diversos calibres amb
algunes càpsules.

Clausura de centres socialistes i detencions
M A D R I D , 5. — La policia procedí u la clausura dels diversos centres socialistes existents a les barriades de Madrid. En l'instal·lat al
carrer del Paciftc, 82, foren detinguts c l president del clrcol l 16 aü
Uats.
Al clrcol socialista del carrer de
València, que t a m b é ha estat clausurat, la policia ha practicat un
registre per sl hi havia armes amagades.

A les estacions
ferroviàries
M A D R I D , S. — Les Inspeccions
de vigilància de les estacions de
M . S. A., han comunicat a la Dlrcció General de Seguretat que el
personal d'ollclnes ha entrat al
treball normalment. Ha deixat dc
fer-ho, part del personal de tallers
en l'última, i no ha acudit al treball cap de la contracta de càrre
g» d e s c à r r e g a
A l'estació del cNlno Jesús», el
personal no pogué entrar al treball a causa de les coaccions.

Incidents i coaccions
a Correus i Telègrafs
M A D R I D , 5. — Al ministeri de
Comunicacions, començaren aquest
ma n a funcionar a primera hora,
amb normalitat, tots els serveis.
t-rop de les deu començaren ois
incidents a la Cartcria.
La correspondència o r d i n à r i a que
arriba a Madrid en els primers cor
reus. es distribuí perquè els carle-s
sortissin a repartir, però aleshores
alguns dels sindicats m é s extremistes començaren a coaccionar els
seus companys, 1 vist el poc èxit de
les seves paraules, barrejaren totes
les cartes i les ilrarcn per tcrrn
per a ovltar, amb aquest acte de
sabotaige, que sortissin a compilí
la seva missió.

dents entre els mateixos carters,
els uns disposats a treballar i els
altra impediat-bo, es donà ordre
dc desallotjar la sala de distribució.
Ú n i c a m e n t els que fan el repartiment de certificats, girs, reemborsaments l valors declarats continuaren als seus llocs, en espera
de les ordres dels caps, puix que en
el seu departament no s'havia produït cap acte d'indisciplina.
Els incidents de Cartèria s'estengueren als altres departaments de
Correus l Telègrafs.
A Correus es reuniren alguns dels
més destacats dirigents del Sindicat de tècnics, l començaren a circular pels negociats l sala de batalla l'ordre d'atur. Aquesta ordre io
fou secundada sinó per alguns oficials de Correus l ordenances, l la
major pari del personal quedà al
front de llurs serveis.
De l'Administració del correu central es destacaren alguns guàrdies
d'assalt que detingueren aquests d i rigents.
Es practicaren quatre detencioas
més a l bar de Correus, situat a l'entresol de l'edlficl. Aquestí Individus sembla que redactaven u n manifest.
Tots els detinguts foren portats
al despatx del secretari de l'Administració, on quedaren c u s t o d i í ' s
per forces d'assalt fins a l seu tras
Uats a la Direcció de Seguretat,
moments després, que ingressaren
abans de migdia.
Els detinguts tots són oficials de
Correus. 1 s'anomenen Carles Goozàlez Pnn, Enric López Castellanos. Josep Metienzo Fernàndeü. Josep Pelipe García Muro, Manuel
Garcia Pérez. Pau Lonrenzo Martínez. Marià Oilleros, H e m à n d » ? .
FVancesc Valbuena Gonzàlez, Rafael Cuadrado Vàzquez i Àlvar Pe
laez Anton.
Vers dos quarts de dotze, el cap
de Carteria d o n à ordre als carters
de correspondència privilegiada i
girs. perquè sortissin sense cartera i els que poguessin amb els
girs, etc., a la butxaca, per a realitzar el repaiUmcnt.
A Telègrafs t a m b é a la mateixt
hora que a Correus, els dirigents
del Sindicat de tècnics tractaren
de coaccionar els oficials de se>vei. sense que aconseguissin el seu
propòsit.
Prop de migdia quedà normalitzada la situació a Correus. Tots
serveis es restabliren, 1 es total11zaren com o r d i n à r i a m e n t .
La Immensa majoria, com Ja s'h-»
dit. no volgué secundar els revoltosos, i només deixaren el s e r v i
uns quants, contra els qual s'ban
pres les sancions necessàries. Es
pot afirmar, pr tant, que l'Intent
dels promotors del moviment, ba
c o n s t i t u ï t un sorollós fracàs
L'edifici de Comunicacions és vigilat, pels passadissos, dependències í a llnterior, per forces d'as
salt i guàrdia civil.

Més detalls de ia vaga a
Madrid. — Troballa d'armes en un taxi. — Apedregaments

MADRID, à. — L'amo d'un garatge establert al carrer d'Argumusa, ha comunicat aquest mati a la
Direcció de Seguretat, que anit passada arribà un laxi dels que alli
s'estatgen habitualment, condui"per u n xofer desconegut que dl
gué anomenar-se Tachuli.
Aquest subjecte deixà l'automobil a l garatge I desaparegué immediatament.
En realltzar-se els reconeixements
Els eapt de districtes foren en
de comtum, foren trobats a l'inic
dats al despatx del cap de la Ca: - rior del taxi un rifle de gran tateria. o n exposaren la dificultat •lue manys l sis paquets sospitosos. La
hi havia per a efectuar cl reparu- policia es presentà a l garatge 1 pro
ment. En virtut d'això, 1 com que cedi a obrir els paquets, que cor.
dintre la Cartcrla es produïen Incí- tenien una caixa amb pistoles ametralladores. quatre carrabines. 22
pintes d'ametralladora, dues caixes
amb càpsules de carrabina de dos
cents cinquanta cartutxos cada unn
l tres caixes amb 130 càpsules.
La policia gestiona la detenc'ó
del xofer desconegut.
Durant el mati, els vaguistes han
promogut incidents a diversos llocs
de Madrid. A la Cuesta de Jaba'qulnto l als voltants del Viaducte,
aixecaren barricades per a hostilltzar la força pública. A la Puentecilla. Plaça Major l altres Indrets
els vaguistes arrencaren les vies
del tramvia.- Els guàrdies d'assalt
impediren que continuessin aquests
actes de sàbotatge.
Nombrosa 'romvies, 1 autoòmnl| bus foren apfdrcgats. especialment
a les barrlddes exlrmes. U n tramvia fou tlrolepat a la part alta !W
carrer d'Alcalà per u n grup d'Individus que PS feren escàpols

A la FueniecUIa, durant u n avalot, fou tocat amb una pedra UP.
soldat conductor del tramvia, que
resultà f e r i t L a força que custodiava el vehicle repel·lí l'agressió disparant les seves armes, sense conseqüències.
En un solar del carrer de l'Ancora, foren trobades dues pistoles,
quatre revòlvers 1 tres caixes a m j
nombroses municions t 134 càpsules.
A la Direcció de Seguretat es reberen noticies d "haver-se format un
grup de dones, a Chamartin de U
Rosa, que es dedicava a assaltar
els establiments. Forces de seguretat, enviades r à p i d a m e n t , aconseguiren restablir l'ordrè.

han ocupat les posicions de la muntanya, als dos costat de la carretóra, es diu quea mb metralladores.
més, tenen fusells i mosquetons,
Els revolucionaris de la Amolts
dels quals són completament
conca minera d'Astúries nous. Han arribat a mazaneda sis
de la base de León que reacomencen d'ésser domi- avions
litzen vols damunt les posicions dels
revolucionaris Jar ajudar les forces.
nats
A Oviedo h i ha tranquil·litat. S'ha
OVIEDO. 6. — Les noticies que es proclamat l'estat de guerra i el
reben de la conca minera, on està governador ba resignat el comandalocalitzat el moviment subversiu, ment. E l comerç ha tancat al mauna milloria de la situació per bé t i , però la Cambra dc Comerç està
que encara no està dominada per reunida i es creu que acordarà la
complet.
immediata reobertura del comerç.
La força pública 1 una companyia Han obert j a els despatxs de pa.
de soldats han aconseguit vèncer De premsa només es publicarà delu resistènciaque havien fet els re- J. A. P.
volucionaris dalt de Manzanedo. Ja m à el peridòdlc iReglón» dc la
han pres els punts estratègics de la
Ho ofert a l governador la seva
Una bomba. — Líquids muntanya. Des d'allí dominen la col·laboració ciutadana i ha estat acl es troben gairebé en con- ceptada.
inflamables.—Agressions carretera
t i cte amb Olloniego, on s'han pracDesprés de resignar el seu coticat nombroses detencions i s'ban mandament, el governador digué als
a la força pública
ocupat als detinguts nombrosos periodistes que, vista la slmultanïM A D R I D . 6. — A les quatre de mosquetons l pistoles. Entre els de- tat dels moviments registrats, hala matinada féu explosió una bom- •Inguts n'in ba quatre que assassi- via reunit la Junta d'Autoritats, la
ba col·locada a la casa de don Ma- ni, r n a sang freda, aquest m a t i tres qual havia acordat declarar l'estat
nuel Carrillo, a la plaça de Sant guàrdies d'assalt. T a m b é s'ban prac de guerra.
Miquel, que causà grans des t roc es ticat algunes detencions a la ciutat.
A La Cibertoria, els revolucionaAl ateix temps, s'espera l'arribada
en una finestra A l mateix carrer
ris ban aixecat la Urna del Nord
de
les
forces
de
1
exèrcit
demanades
a la casa del dirigent de la C. E.
per a Impedir l'arribada de les troD. A . don Manuel Riva, fou tirada a León, amb les quals quedarà to- pes demanades a León. A la línia
talment
voltat
el
consell
de
Mieres
sense conqilèncicsfi, una ampoll i
Això fa suposar que el moviment dels bascos, els revoucionarís domide líquid Inflamable.
hen a situació l s'han 1 apoderat de
quedarà dominat molt aviat
gairebé totes les estacions Es diu
T a m b é foren tirades ampolles de
Una companyia d'assalt manada que per la línia de Mieres circulen
líquid inflamable al domicili del dipel tinent senyor Ramos, ba aconse- trens amb revolucionaris armats, l
putat senyor Carrillo.
giüt
entrar a Carfoyn i després a que van a Oviedo. T a m b é es diu que
Un nombrós grup de vaguistes inaquest tren ha estat detingut en un
t e n t à assaltar una carnisseria del Sarna, o n resisteixen enèrgicament túnel per la força pública, j a prop
carrer de Perraz, 100. L a força pú- els revolucionaris. T a m b é resisteix dc la caiptal. Han estat clausurats
amb energia la guàrdia civil de Moblica dissolgué els avalotadors.
rrda. amb ajuda dels minaires del els centres polítics i les cases del
T a m b é foren dissolts per la for- Sindicat Catòlic. Igualment resisteix poble de tota la província A l'hosça pública uns revoltosos que a l la guàrdia clvü d'UJo, Sembla que pital ban ingressat altres quatre
carrer d'Argumosa pretenien obli- els avions arribats de León llança- guàrdies civils morts 1 dotze de
gar a tancar els comerços.
ren proclames sobre els revoluciona- ferits. N'hi ba onze d'assalt de feMoments després de les onze del ris de Manzanedo. que es dissolgues- n t , alguns gravíssims
mati. marxava per la Plaça de la i n davant l'amença d'ésser bombeRepública, abans d'Orient, les for- jats. A última hora de la tarda
ces de ia parada. Un grup d'indi- hom ha o ï t algun tiroteig per part Els revolucionaris d'Eividus disparà contra aquestes. Els cèntrica de la ciutat, que ha prosoldats de la g u à r d i a presidencial duït sustos l carreres i tancament bar es donen, després de
repeïiren l'agressió fent us de les c establiments. E l públic ha comen- cinc
hores de tiroteig
armes. Es produí gran alarma, çat a retlrar-se a casa.
agreujada per guspira que aquesi
BILBAO, 5. — Els carrers estan
Continuen oferlnt-se persones a l desanimats i ofereix u nespectacle
porduí amb la caiguda d'un sab'.e
de tramvia. Resultà ferit un Indi- governador civil per a col·laborar i molt trist. Nomis circulen els cotrestablir la normalitat.
vidu dels que atacaven la força.
xes dels metges Ha parat, aquesta
tarda, el t r e n de Porlugalete, 1
Als voltants de la caserna dc la
Muntanya, contra la qual es feren Vuit guàrdies civils morts ban deixat incomunicat Bilbao
alguns dispars, fou detingut Joseo i nombrosos ferits a As- amb tota la n a ; però les comunicacions
telefòniques
funcionen
Gonzàlez Daolla.
normalment. Són oberts alguns
túries
A les estafetes de les sucursals
cafès que estan poc concorreguts.
es realitzen totes les operacions de
OVIEDO. — El moviment comen- Es probable que no surtin els diacorreus, àdhuc el repartiment de
ris demà.
cartes. Només estan tancades les ;à a la matinada. S i m u l t à n i a m e n t
Segons noticies arribades
a
foren atacats les distintes casernes
núms. 12 I 13, 1 alguna altra.
de la guàrdia civil. A Posadas els aquesta ciutat, a Bibar s'ha trorevolucionaris començaren a come- bat en poder dels socialistes reServei de transport
tre excessos i atacareu les forces voltosos, un gran arsenal de mede la benemèrita inopinadament I tralladores, rifles, bombes I escovoluntari
í t n s e que aquests poguessin avisar. petes de tots els calibres. De "es
EF demanaren reforços per telèfon. forces de Bilbao que han acudit a
M A D R I D , 6. — Aquest m a t í , a Sembla que els extremistes havien El bar, hom sap que h l ha cinc
rorrlbada de trens, a les estacions
i>repiirat una emboscada a les for- baixes, entre elles un guàrdia
Joves amb cotxes particulars, quau ces de reforç. En efecte, quan arri- d'assalt mort. Hora sap que els reveien arribar viatgers amb equi- bava l'automòbil amb m é s guàrdia voltosos
volgueren
parlamentar
patge que no temen mitjà de trans- cilvll, els extremistes els feren una amb les forces, i Imposar condiportar-los. s'oferlen als viatgers I cíescàrrega per darrera. Resultaren cions. El cap de les forces s'opiisà
els traslladaven a llurs residències morts dos guàrdies dels que ana- 1 s'entaulà u n tiroteig que durà
amb autos.
ven al cotxe. A l quarteret de Posa- més de cinc hores. Al cap de poc
- mataren un altre guàrdia. I m - els revoltosos aixecaren bandera
mediatament els revolucionaris es blanca. Entre tant, la benemèiita
Tiroteig als voltants de i i en forts al cementiri, on aquestes custodiava tots els voltants d'Eilirres encara continuen reststint-se bar. Un veí curiós va rebre -ma
l'Hospital Clínic
ferida gravíssima.
els atacs de la força.
SAN SEBASTIAN. 6 — ComuM A D R I D . 5. — P r ò x i m a m e n t a
A Olloniego assaltaren també la
un quart de dues de la tarda s'Ini- caserna del a guàrdia civil, l sem- niquen d'Bibar que forces de l'ecià un Intens tiroteig n l carrer de t l a que en feriren alguns, així com x è r d t , d'assalt de Blvcala 1 de
ü a n t a Isabel, prop de IHosiptal Clí- diversos guàrdies d'assalt que acu- Guipúscoa l guàrdia civil de la
nic. Segons les primeres notícies, diren a reprimir els aldarulls. A zona mnera, han pogut dominar
la força pública fou agredida per Carbalino pretengueren assaltar la la situació. Entre els detinguts f i t e grup de revolucionaris, la qual caserna de la guàrdia civil; 1. no guren els dirigents Toribl i Paull
t r veié obligada a repel·lir l'agressió poden fer-ho. atacaren els reforços Echevarria. socialista el primer i
Republicana
l'altrc.
I féu alguns dispars. El tiroteig s'in- di la benemèrita que anaven a r r i - d'Esquerra
tenslflcà fins adquirir serioses pro- bant en auxili dels setjats a la ca- Els revoltosos que eren a l'Ajunta;K>rclons. Guàrdies d'assalt acordo- serna. A Urla mataren un altre ment es rendiren en veure's volnaren aquells llocs per a evitar la guàrdia civil 1 dos fills d'aquest. Es tats per les tropes. Alguns dels refugida dels agressors. A les dues de d.u que t a m b é mataren un altre voltosos que han fugit a la munla tarda continuava el tiroteig amb guàrdia civil. P e r ò això no ho hem tanya, hom espera que aviat seran
•.utermitèncla. Una Idea de la I n - oogul confirmar, r no n'b', ha no- detinguts.
tensitat dels dispars la dóna el fet •» \ci concretes.
Les víctimes d'aquest comoat
de què les bales arribaren al dess ó n les següents: un oficial d'asA l'hospital b l ha quatre guàrdk-s salt, de Bilbao, ferit: un guàrdia
patx del sots-secretari d'Obres P ú bliques, situat , com se sap, a L a civils morts, un altre d'asaslt í una mort l quatre ferits. En les forces
Glorieta de Atocba. Pins ara se persona que es creu que ha estat de la zona armera, tres ferits. En
morta per la força pública.
sap que hl ha un bonic mort.
els rebels, tres morts l 15 fents.
A Mieres, aconseguiren en l'assalt Ara la tranqulUltat és completa.
a la caserna, desarmar la benemè- A aquesta capital persisteix la
Intent d'assalt a un tren rita. Es feren forts dintre de la ca- tranquil·litat, a I r u n la situació és
serna 1 repelliren alxl l'agressió dels quasi dominada. A Alsasua ba esM A D R I D , 5. —L'estació d'Atocha guàrdies d'assalt que acudiren en tat aixecada la via fèrreo 1 estan
ba comunicat telefònicament a la auxili dels assaltats. No se sap si tallades les comunicacions per
Direcció de Seguretat que al lloc co- hi ha morts. El cert és que els revo- ferrocarril. Tots els obrers ferronegut per La Parrilla. prop de V i - lucionaris són amos de la situació 1 viaris estan en vaga
liaverde, un grup de revolucionaris han assaltat l'Ajuntament i la preha pretès assaltar un tren de mer- só, dc la qual han alliberat els preHom diu que a Mondracaderies. Forces de la guàrdia civil, sos.
seguretat 1 vigilància sortiren cap
A Ujo. t a m b é asaltaren lu caser- gón ha estat assassinat el
dl lloc esmentat.
na dc la guàrdia civil. Els revolucióuarls. davant la resistència dels diputat carií Sr. Oreja
guàrdies que i b havia dintre, els
locomotores que són re- trameteren
un ultimàtum, dient que
SAN SEBASTIAN. 5. — A Mones retiraven o que que fessin sortir dragon. esperen forces de Burgos
tornades al dipòsit
de l'edlflci les dones 1 els nens. EI 1 de Vitòria per a dominar la siMADRID, 5.—A les dotze del ma- cap de la guàrdia civil s'oposà a tuació, francament pessimista. El
ii .irribà al coneixement de les au- aquestes pretensions l la guàrdia ci- mateix es pol dir d'Arechavalet*.
toritats, que a l'arribada dels trens vil oposà dura reslstnècia nls revo- En aquest . ú l ü m poble, j a està
anunciada l'arribada de forces de
a l'estació de Las Deliciós- el per- lucionaris.
sonal es dedicava a posar les m à A Manzanc-da, els revolucionaris la guàrdia civil.
quines als dipòsits l abandonava el
treball.
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Dimarts, 9 octubre 1934
El governador ha manifestat
que tan tost arribin aquestes forces, confirmarà els rumors sobre
la mort del diputat senyor Oreja
Elosegui. El corresponsal de «La
Voz de Guipüzcoa» a Mondragon,
que anava acompanyat del senyor
Areja, ha rebut una perdigonada
1 està greument ferit. Pins es diu
si ha mort. Aquest periodista es
diu Arsuaga. El senyor Oreja, segons aquests rumors, ha mort
d'una bala engegada per darrera.
Està segrestat l'alcalde de Mondragón, senyor Martínez.

A dos quarts d'onze del mati el
governador parlà per radio recomanant calma, i anunciant que imposarà multes de mil pessetes als
comerciants que no obrin a l migdia. Forces d'assalt recorreres la
població invitant els comerciant
que obrissin, però aquestes ordres,
en general, no foren ateses. El repartiment de cartes s'ha efectuat.

Tiroteig a Somorrostro

dones concedidas en esta província
para celebrar retmiones i m à s concretamente se prohiben en absduto
has la que sean solldtadas y concedidas nuevamente. Es completa la
tranquilidad en toda la provincià.
Se ha detenldo a varios coaccionadores y se ejerce es trec ha vigilància para impedir que slgan cometléndose esta clase de delitós que
han de castigorse con todo rigor.»

Reneix el tràfic

BILBAO, 5. — En conèixer s no
a Madrid
tícies a Bilbao dels gravíssims sucSegons les noticies que arriben, cessos d ' E bar, es disposà que sorMADRID, S. — Aquesta tarda,
sembla que els senyors Oreja i tlsin alguue camionetes de guàrArsuaga havien estat tancats a dies d'assalt amb amelralladores, a primera hora, començaren a circular alguns taxis conduïts per
l'Ajuntament 1, un cop allí, sels bombes i morters.
motoristes d'obres públiques. Taroferen els dispars a traïció. L a vaUna de les seccions, manades pel Melro. A la tarda han obert molls
ga continua amb caràcter greu a
tinent senyor Landabaru, en tro- cafès del centre de la població i
Mondragón
bar-se amb un grup de revoltosos, d'altres carrera
fou agredida amb escopetes, i resulLa provisió de Bilbao es tà ferit el tinent. També resultaren
Petits aldarulls
ferits en aquesta topada quatre
fa difícil. — Irregulari- guàrdies
d'assalt.
a Madrid
tats en el funcionament
Han sortit de Bilbao cap a Elbar
algunes camionetes de Sanitat per
MADRID. S. — A conseqüència
dels trens
a posar-se a disposició de les auto- del tiroteig de primera hora de la
ritats.
tarda, a la Glorieta d'Atocha. reBILBAO, 6 — La vaga és genesultà un home ferit. S'avisà a la
De
la
zona
minera
de
Biscaio.
ral en tots els oDcls Al carrer de
casa de socors del districte de
diuen
de
Somorrostro
que
els
eleGortariz, en tractar d'efectuar un
l'hospital i h i acudí un metge, qui
registre els guàrdies d'assalt, ha- ments extremistes es llançaren da- cenificà la defundó d d ferit que
gueren de donar una càrega i s'e- munt la força, a la qual tractaren fins ora no ha estat Identificat.
fectuaren algunes detencions. Les de desarmar. En auxili d'aquesta També h i ha altres dues persones
coaccions sobre els lleters, peixa- I 'osqüH ap sawoj usaipim I.'IJOJ ferides, una de greu.
ters i abastldors de Bilbao ban es- es produí un tiroteig, a conseqüènA la plaça major s'ha produït
tat grans, I els han obligat a llan- cia del qual resultà mort un extreaquesta tarda alguna alarma per
ç a r les mercaderies o a tomar a mista, i h i h a g u é diversos ferits.
íj·tta locs de procedència.
Aquesta tarda el governador do- haver apedregat un grup de revolnà
compte de l'estat de la vaga, tosos un tramvia Un viatger anoJ proveïment s'ha fet amb grans
que
transcorre amb tranquil·litat re- menat Pasqual Vera esglaiat. es
dificultats. En els mercats s'han
llençà per una finestra i resultà
venut al públic els gèneres so- lativa. I que rauloritat domina 'a amb diverses lesions.
brants d'ahir. O l'Arenal, a con- situació.
A les tres de la tarda, al Portlseqüència d'una alarma, la força
E i lamentà de l'egoïsme i man
pública s'ha vist obligada a dis- ca de ciutadania del comerç. Afegí llo d'Ambaixadors, es produí una
parar enlaire i al soroll es con- que a la resta d'Espanya, apart de collsló. amb c'ispars. entre la torcentraren gran nombre de guàrdies Biscaia. Guipúscoa l Astúries, el ça pública 1 els revoliosos. Els
obrers de la casa de camp s'han
de tots els cossos, car es temia que moviment ha fracassat.
declarat en vaga de braços cail'aldarull arribes a tenir greus proguis. Han secunda; la vaga geneporcions.
ral els obrers de la fàbrica BolarLa
vaga
no
és
cap
èxit
Un tren de L a Poba, en arribar a
que. A El Ver.torro del Chaleco,
U i Custllla, fou apedregat per un
a Sevilla
els grups incendiaren una tenda
grup de revoltosos. Els guàrdies doUn grup volgué assaltar, aquesta
naren una càrrega per a dissolSEVILLA. 5. — Aquest matí la tarda, una tenda al carrer de Mendre els grups. Aquest tren només ciutat aparegué en estat normal: dizàbal, 19. l e s forces d'assal els
circula fins a Aranguren. El tren però, cap a les nou, grups de coac- en privaren.
de Santander que condueix als ctonadors pertanyents a les organitobrers a prunera hora al treball zacions comunistes l socialistes,
fou detingut a l'estació d'Alonso- aconseguiren d'em menar a la voga A Saragossa ha fracassat
tegni. Estigué parat prop d'una els gremis de transports, dependents
hora. Els obrers hagueren de retor- de cafès, flequers i cambrers, per la vaga. — En alguns penar a peu casa. El de Portugalete bé que no en totalitat.
tits pobles han proclama
ha circulat normalment, tret d'algHom nota que la vaga no té amnes petites irregularitats. El de Las bient, i pot qualiflcar-se de fra- el
comunisme libertari
Arenas gairebé no ha circulat. El cassada. No la secunden els afiliats
tren de Múnguia només circula a la C. N . T. Els tramvies circulen
SARAGOSSA, 5. — El dia cofins l'estació de Luchana A l'es- sense vigilància, aixi com nombro- mençà amb g r t n expectaedó. petació d'Asua h i hagué molts inci- sos cotxes particulars. Els taxis es rò l'aspecte de la ciutat és comdents entre els lleters i llurs coac- retirareu a primeres hores del mati. pletament normal. No es noten
clouadors, els quals volien obligar- Han estat detinguts uns vint coac- coaccions n i grups, i pels carrers
los de no arribar a Bilbao. El donadors que repartien fulls clan- circula la gent com de costum.
tren de Lezana clrcuà amb norma- destins, signats pel Partit Comu- En canvi els autoòmnlbus han relitat i el de les vascongades no- nista, en les que s'excitava violen- forçat el eeu servd per a suplir la
més ho fa fins a Ermua, poble im- tament a la rebel·lió. Tots els co- falta de tramvies. Han treballat
mediat a Elbar, on s'han desenrot- merços estan oberts, no s'hon regis- amb tota normalitat els taxis. El
Unt els coneguts succesos.
trat incidents d'importància. Uns ram de la construcció i els bancs,
Ets tramvies han sortit al carrer, pistolers feren baixar el públic que tot i certes dificultats que trobaamb poques excepcions. Els que viatjava en autobús 1 l i l calaren ren els empleats d'aquests últims.
han sortit van conduïts per guàr- foc a l'entrada d d pont de San Als cafès s'ha produït, u primeres
dies d'assalt, els quals retiren cons- Tdmo. Els autors no hsn pogut hores del matí, alguna agitació:
els revoltosos volien fer sortir d
tantment destorbs de la via. so- ésser detinguts.
personal, però només han faltat
bretot fora de Bilbao.
A la tarda únicament sTia Inten- els cambrers d'alguns cafès que
Ai carrer de Sau Prancisco h i sificat l'atur en el gremi de camhagué un tiroteig entre la força pú- brers. Els cafès són servits per llurs estan afiliats al partit socialista.
blica i els revoltosos: no s'han re- propietaris. El governador ha comuA diversos pobles de la regió
gistrat baixes. No es practicaren nicat als patrons en general l'obli- s'han produït desordres de caràcdetencions. Les forces del batalló g a d ó en què estan de mantenir ter revolucionari.
de La Muntanya han estat distri- oberts llurs establiments i acomiaA Mallent. es formaren, aquest
buïdes per a fer guàrdia als bancs dar els obrers que no acudeixin al mall, grups armats que proclamulocals i a les oficines de Telèfons treball. Els centres oficials estan ren d comunisme llibertari 1 tal d'altres. No surten els periòdics cusludiats per la força armada
llaren les comunicacions telegràde la tarda i és probable que tamfiques i tdefònlques. Immediatapoc no surtin els del matí. El goment després, tallaren els camins
vernador ha disposat la clausum Trenta-cinc revoluciona- l assetjaren la caserna de la guarde tots els centres extremistes i ris armats són detinguts dià civil per a assaltar-la. Entre
dels d'aflliadó nacionalista, així
benemèrita i els revoliosos es
com de la Casa del Poble.
per tres guàrdies civils la
canvià, durant tot cl realí, un inA migdia féu explosió una bomtens tiroteig, i es suposa que hi
MADRID. 6. — Prop de Getafe ha ragul víctimes. Uns viatgers
ba, al carrer d'Iturrabíde. 30, l resultà greument ferit un home que ban estat detinguts 35 individus que s'esqueien de passar per Macirculava per allí. de filiació socia- que portaven pistoles metrallado- llent. foren detinguts, però en arres. L a detenció tou practicada ribar al Govern civil denunciaren
lista.
Els guàrdies, en efectuar una tv- pel tinent de la benemèrita, senyor d que succeïa a aquesta localitat.
quisa en aquell lloc. es trobareu Ossorio, qui menava una parella De seguida sortiren de Saragossa
amb més d'un centenar de bombes de la guàrdia civil solament.
forces amb metralladores en auxi1 més de quatre-centes pistoles.
l i dels dtiats.
Han arribat alguns autos proct- La impressió a València
Hem pogut parlar amb els viavdents dels pobles, amb tot l sofrir
gers esmentats, els quals ens dicoaccions l passar tota mena de di- no és gaire agradable gueren que la parella de la guàrficultats, à d h u c alguns tiroteigs. No
VALENCIÀ. 5. — L'atur «e gaire- dia d v í l que suctodiava una case sap si h i ha hagut víctimes.
mioneta de la Companyia de TeTota els pobles de les vores de la bé complet. No circulen tramvies lèfons els recomanà de no segiur,
I
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perquè a Mallent els rebrien «
na industrial, estan completament publicraan periòdics. EI comerç trets. H i ha notícies de si els reestà
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o
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1
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imIncomunicats amb la capital per
pressió no és gens optimista. L'atur voltosos han ferit un guàrdia ciun greu acte de sabotatge ocorr
ha stat declarat il·legal amb totes vil del lloc de Tudela A la capigut a primera hora de la tar.
les seves conseqüències i s'ha pro- tal no es tenen notícies concretes,
Forces de la guàrdia civil s'han hibit a tots els automòbils que sur- deguat a les dificultats existents
Incautat de diversos cotxes per nl t i n d d recinte de la d u t a t sense en les comunicacions.
seu servei, mentre durin les actua! > autorització expressa del governacircumstàncies.
dor. Aquest ha cursat un ofid a Els revolucionaris de MeEn passar per Baracaldo un auto l'alcalde demanant que passi a les
que conduïa guàrdia civil fou tiro- les seves ordres la guàrdia munid- dina de Rio Seco són astejat. Resultà greument ferit el xo pal armada, en compliment d d desetjats per la força púfer.
cret d'onze de j u l i d d'enguany.
A Santurce. Sestao l Portugale'e
blica
A migdia d governador ha fadels tramvies foren apedregats. A II tat la següent nota:
la capital, els establiments estan
VALLADOLID, 5. — S'han re«A partir de este momento, quetancats.
dan revocades todas l«s auloriza- but noticies d'haver ocorrogui suc-

cessos a Medina del Rio Seco. Els
revoltosos tallaren aquest mati les
comunicacions telefòniques, 1 semblo que, m i t j a n ç a n t una emboscada, agrediren les forces de la guàrdia d v i l , mataren u n sergent 1 feriren u n tinent 1 alguns n ú m e r o s
Noves forces procuraren envoltar
els revoltosos que h a n quedat concentrats a la plaça major, des d o n
mantenen u n viu tiroteig. Es d i u
que utilitzen bombes, fusells i metralladores. K la capital s'ha declarat la vaga genera. Alguns trena
foren apedregats

Nota de la Direcció General de Seguretat
M A D R I D , S. — A la Direcdó General de Seguretat han manifestat
aquesta tarda que a Càceres ha
estat clausurada la Casa del Poble
i centres sindicalistes per haver-se
declarat la vaga general revoludonària.
A Valladolid s'ha declarat la vaga
general.
Els trens no sortiren als primers
moments: però més tard la drculad ó era restablerta. La vida de la
ciutat està totalment paralitzada.
A Mallen (Saragossa), la força
pública lluia amb els revoltata Els
vaguistes han cremat una camioneta de telèfonos.
A Barcelona, a primera hora de
la t a r d a la vaga era gairebé general. Han parat els taxis, tramvies
! autoòmnlbus. Els carters l oficials
de correus també vaguen. Davant
la passivitat de les autoritats hom
tem que el moviment degeneri en
tem que la vaga degeneri en moviment revolucionari de la més gran
violènda
A Aranjuez s'ha declarat la vaga
general sense Incidents.

Tren ràpid detingut
a Valladolid
M A D R I D . 5. — La Comissaria de
vigilància de l'Estació d d Nord comunica a la Direcció de Seguretat
que el ràpid de Madrid, que havia
de canviar de mànulna a Valladolid,
està detingui en aquella població
per haver anat a la vaga ds carrilaires.

EI senyor Vaquero diu
que el Govern farà fracassar el moviment
M A D R I D . 5. — El ministre de la
Governació ha parlat per ràdio a
les nou del mati i a les dues de la
liirc'a. Ei s e n y r Vaquero manlfes•iï qu-- la vaga ersi Il·legal i r e v ' . j ( i c n à r l e l que e- govern té pres'.s
• c t í s 'e- mesur"; per a fer-la fm••.-isa». Digué 'r.rrbé que el movim e a í havia culminat a Astúrl-».
on s'ha declarat l'estat de guerrs
; que a Catalunya, per bé que amb
vaga general, la normalitat era
completa.

La vaga general
a Madrid

là amb els periodistes í manifestà
que no tenia moltes noticies per
a comunicar-los, però que havia
parlat amb alguns amics t familiars de Barcelona, > 11 han d i t
que no era cert que les forces do
l'exèrcit estiguessin al carrer n l
que s'hagués impedit la circulació
per les Rambles. Tampoc no és
cert que s'hagi proclamat la República catalana al Parlament
Precisament, afegí e senyor Kocha, s'ha suspès la sessió per tal
que els consellers de la Gcneralltat poguessin estar reunits.
Afegí que no s'ha pres cap mesura excepcional de Govern. Doncs
bé: el President del Consell t é un
vot de confiança per a adoptar les
mesures que creguí necessàries;
però. per ara. sembla que no ha
arribatl'ocasló.
Moments després a r r i b à el senyor Lerroux. Els periodistes l i demanaren notides exactes dels rumors circulals sobre el succeït a
Mondragon.
— En electe — contestà el se— • - r rux —: L a noticia l'he
ebut per conducte del governador
d v i l , qui l'ha comunicat al Ministre de la Governació, i pel Cap
de la guàrdia d v i l . Sembla que elf
revoltosos batuts a Eibar s'han
fet cap a Mondragón, on d senyor
Oreja tenia una fàbrica propietat
del seu pare polític. Els revoltoios
han envaït la fàbrica, on es trobaven el senyor Oreja l un gestor
de la d l p u t a d ó de Guipúscoa. Es
diu si el senyor Oreja tou assassinat per l'esquena; t a m b é es diu si
fou assassinat. Amb tot. és igual.
El gestor resultà greument fent.
No trigaré a tenir notides à'Elbar
l els les comunicaré a la sortida
Moments després a r r i b à a la
Presidència d senyor Martínez de
Vdasco. el qual va treure import à n d a a l succeït a Astúries.
Conferencià el senyor Martínez
dfc Vdasco breus moments amb
el senyor Lerroux i a la sortida
digué que no h l havia noves notícies i que la seva impressió era
optimista. T o l s ' a p a n y a r à
A les nou i quinze sorti d senyor
Lerroux per a retirar-se al seu domicili.
— No tinc notides — digué
— Està domlnnt el focus d'Eulbar?
— Aviat parlaré amb el Ministre de la Governació per a conèixer el que hi hagi.
— Ha presentat a la signatura
Presidencial decrets
d'importànda?
— No. Són d s de personal La
cessació d d sols-secrctan d'Obres
pUbllques l el nomenament del de
la Presidència Els altres alts càrrecs segurament es determinaran
d e m à Ara vaig a donar-los una
notícia que suposo que ja coneixeran El senyor Alba m'ha comú
nlcat que d President del Tribunal de garanties 11 ha iramès un
o í l d presentant la dimissió del
seu càrrec Aquesta noticia ja >'he
comunicat al Cap de l'Estat.
— Quina és la sevu impressió
sobre la situació?
— Bona. E l que succedx ho teula
descomptat, perquè totes les i n justícies havien d'aparèixer o l'horitzó contra meu P e r ò cal acarar-s'lú 1 anem a fer-ho Es tan
fomiideble la desproporció entre
d s dements defensius del porter
públic i els dels rebés. que. si no
és 'aixecament d d poble en pes.
és decatdellat quslsevlo proptelt
subversiu. S ó n suficients mesi-os
de precaucl. sense necessitat de
disparar armes, encara que es
constiludxi un comitè revolucionari o un Govern provisional de la
República a Catalunya.
— No és aquest d rumor que ha
corregut? — Digué somrient.
Afegí, a preguntes dels periodistes, que Companys havia recomenat seny.

M A D R I D , 5. — Els sindicats de
.neteja han f a d ü t a t una nota en
la qual recomanen a tots els seus
oflliots l'assistència a l treball, ! els
recorden que d caràcter d'aqceòts
sindicats és professional i apolític.
El servd de neteja no s'efectua
Amb aquest motiu, ela consellers QÍ
dre'a increparen durament ''al'·aldn p t r la seva passivitat
A IPS sis 1 mitja de la tarda, uns
gru!'1? d'extremistes començaren a
recórrer alguns carrers i apedregaren els vidres dels aparadors I los
faroles, a Dldecdó de egureUt. ha
intensificat els serveis de vigilanda.
seguretat i assalt Els iranscünts
són constantment esn>rcolIaia. l e s
auorios temen que a errada de fosc
Comença la vaga a San
sintenslflquln d s incldenfa
A la n i t sortiren els periòdics « l a
Sebastiàn i Eibar
Nacón», «El Slglo F u t u n » , «Informacloncs» 1 «La Època». El persoSAN SEBASTIÀN, 5. — A Ics tres
nal d'aquests diaris no perla.ly u de la matinada, els directius de la
la Cesn del Poble.
U . O. T . reberen ordres de vaga general per mitjà de la següent con«Dí a m i novia que venga,
La impressió del Sr. Ler- signa:
que a las slete empíeza d movlroux és optimista. — Di- miento». A partir de este momento
a circular ordrs d'atur.
missió del President del començaran
Ni la Solidarldad de Obreros VosTribunal de Garanties cos n l la C. N . T. no partidpan en
moviment. A les sis del mati es
M A D R I D , S. — E l Cap del Go- presentà el personal de tramvies
vern no es mogué del seu despatx disposat a treballar, però els direcde la Presidència quasi en tota la tius donaren ordre de retirar-se.
tarda El visità l'ambaixador de Per això no començaren a drcular
França. A dos quarts de set aban- els tramvies fins a les deu. Els cotdonà la Presidència i es dirigí a l xes van guardats per la força púdomicili del President de la Re- blica. Els flequers no han treballat
pública per a sotmetre a la seva i els laxis es retiraren a les sis: no
signatura els decrets del consell obstant, circulen molts cotxes porde mati.
llculars. El comerç obri sense I n d A un quart de vuit arribà a la denta. Els obrers acudiren al trePresidència d senyor Rocba. Par- ball, però d s qui estan ocupats a
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16. — L a Veu de Catalunya

les obres dels afores no pogueden
fer-ho ocr trobar-se sense tramvies.
Ai B a r r i Antic nombrosos grups i m popdlren l'entrada dels lleters 1 detingueren alguns automòbils que
e* dirigien a M a d r i d
Els guàrdies d'assalt restabliren
la normalitat. Els revoltats han I n tentat fer tancar les Beques sense
aconseguir-ho. Des de les se, per a
entrar a l Govern civil hom exigeix
la documentació. A la Barriada de
Gros, eminentment sindicalista, d
comerç ha obert normalment. Han
circulat gran quantitat de manifests contra el Govern, que han estat recollits per la força pública.
A les nou començaren les coaccions
als establiments i amb aquest motiu s'han augmentat les precaucions. Soldats d'artilleria guarden
el Govern civil. Han sortit cap a
Renteria forces d'assalt per tal
d'impedir les coaccions. Han estat
requislcionats nombrosos autos amb
objecte que el desplaçament de les
fores es faci r à p i d a m e n t Per noticies particulars es sap que a Elbar
grups de revoltats han assaltat les
mikssnllelevitarnclrculadeisouidafle
armeries 1 s'han emportat algunes
armes. Però en pretendre fer el
mateix en la del senyor Larraftaga,
d g u à r d i a disparà la seva pistola
contra els assaltants. en matà u n
1 en ferf vuit. S'han ' r a m è s forces
d'assalt. Donada la manca d'aquestas forces, hom d e m a n à reforços a
Bilbao, p e r ò els sublevats destroçaren la carretera prop d'Ermua 1 els
guàrdies d'assalt han quedat detinguts allà En vista d'això, s'han demanat forces a Vitòria.

ASalamanca el fracàs de
la vaga ha estat absolut
SALAMANCA. 5. — El governador ha donat compte als periodistes
del desenrotllament de la vaga g e
neral declarada aquest mati. Ells
tiens, per bé que tard, sortiren tots.
Davant l'anunci de ta Companyia
dels ferrocarrils de l'Oest d'acomiadar tots els que abandonessin cl
treball, la majoria dels obrers acudiren a donar llurs noms Els comerços, els • bars. els cafès han
obert. Nombroses persones s'han
posat a disposició del governador
fer a fectuar cl trasllat de forces.
Els tnxls, en un principi, secundaren la vaga; però com que s'acceptà l'oferiment dels elements de la
J A . P. per a conduir els autos, els
taxistes es reintegraren r à p i d a m e n t
I pot dlr-se que aquest servei no
s'és Intenomput.

Tranquil·litat a Zamora
ZAMORA. 5. — La tranquil·litat
és completa. La força de l'exèrcit
presta vigilància al es fàbriques d'elactricitat, als dipòsits d'aigua 1 als
establiments públics. Per bé que
amb reard. han sortit tots els trens
El governador ha pres les mesures
oportunes per a garantir l'ordre 1
el p r o v e ï m e n t

També a Còrdova han
fracasat els revolucionaris
CÒRDOVA. 5.—Aquest mati s'ha
intentat declarar la vaga general.
Foren detinguts diversos coacclonodors. Per ara la vaga ha estat un
fracàs. •

Com fou assassinat el senyor Oreja
SAN SEBASTIAN, 5. — La Incomunicació de Mondragón és absoluta. La versió que sembla més v e
rídica dels fets que h l han ocorregut, ens ve d'Oiïate.
U n cop declarada la vaga, els eleelcmcnts socialistes es dirigiren a
la serrallerla on es trobava el senyor Oreja amb el senyor Rezusta
1 altres membres del Consell d'Adminlstració. Els sediciosos d e t i n g u é
ren lots els del Consell I alguns
obrers que treballaven i els portaren a la Casa del Poble, on quedaren tancats. A l cap de poca estona
es sabé que s'apropaven a la localitat bastant de força armada; esporuguits, els socialistes de la Casa
del Poble fuglren, després de disparar contra els detinguts 1 de deixar
ferits gravíssims els senyors Oreja
1 Rezusta. Don MarceUi Oreja va
morir a la poca estona.

L'ordre es va restablint
a Oviedo
OVIEDO, 6. — Les autoritats civils 1 militars han dirigit, per mitjà
de la ràdio, a l'opinió asturiana,
una proclama en la qual es dóna
compte detallat del moviment r e
gistrat a la regió.

Les autoritats—diu la proclama—
compliran enèrgicament cl seu deure imposant, per les armes, la submissió obligada als qui Insensatau.eht es rebel·laren.
Els nombrosos detinguts fins ara
t l a coplosa provisió de municions
1 armaments agafats als sediciosos,
demostren la desmoralització total
del moviment
Ja són arribades a Mieres les fortes que es demanaren a León l s'anuncia la imminent arribada de
niés tropes d'altres indrets d'Espan y a S'espera, per tant, que el moviment serà dominat en qüestió
d'hores.
A Oviedo, a p a r t i r de les vuit no
circula ningú pels carrers sense u n
s&lvoconduit del governador
A última hora es deia que els sediciosos s'havien apoderat de la caserna de la guardià civil de Cerder.o. però noticies posteriors afirmen
que únicament h i h a g u é un intent
d'assalt que fo repel·lit amb èxit
pe- la guàrdia civil.

Calma completa a Alava
VITÒRIA, 5. — A Alava la normalitat és absoluta. Han sortit cap
a Guipúscoa forces de l'exèrcit, 1
cap a Biscaia guàrdies d'assalt.

L'aspecte de València
és normal
VALENCIÀ, 5.—El dia ha transcorregut normalment Algun intent
de coacció ha estat inmmediatament reprimit per la força pública.
D e m à només s o r t i r à el aDIarlo de
Valencià».
A l port no s'ha treballat amb gaire intensitat.

Els fets d'Abanilla

ciava la vaga per alguns gremis.
A Seo del Rey Católico transcorregue tranquiloment el dia; n o m é s
a la n l l s'ha observat algun moviment.
A üncastillo, aquest mati, alguns
grups armats intentaren assaltar
la caserna de la benemèrita; foren
repeHits per la força. Els revoltosos ban tallat les comunicacions
i ofereixen resistència Se sap que
durant el tiroteig amb la força
resultà ferit de tres bales un t i n e n t H i ha m é s ferits en la forçà pública i en els revoltosos. També s'han registrar altres baixes entre la benemèrita.
De Saragcea han sortit forces de
la guàrdia civil manades per u n
coronel. Encara no s'ha pogut restablir ' la comunicació amb el dit
poble.

L'exèrcit es concentra a
Pola de Lena
OVEDO. 5. — La columna que
sortí de León 1 Astorga ha arribat
a Pola de Lena a les deu de la n i t
Sojornarà en aquest poble per a
marxar sobre cl rebels a punta de
d i a Els trens de Madrid queden
detingut a Busdongo. Se sap que
un dels trens que els sediciosos
posaren en marxa quedà detingut
a La Cobcrtolra per falta de pressió, 1 olxi quedà tancada la via per
a nous moviments.

L a majoria dels obrers sevillans tornen al treball
SEVILLA, 5. — Aquesta tarda es
temia que la vaga no prengués mes
merement. Pel contrari, han t o m a t
al treball els cambrers, han circulat molts cotxes de punt, l els taxis
han acudit a les parades.
L'aspecte de la població és animadiasim. Gran part dels obrers
que s'havien retirat aquest mati. es
reintegren aquesta tarda a l treball
El governador ha assegurat que en
cap moment no han mancat els
serveis públics.
A Triana es creuareu alguns dis
pars entre la força i un grup d'individus qui volgué cremar un tramvia. S'han practicat diverses d e
tencions.
<

MÚRCIA. 6. — M é s detalls dels
Si cessos d'Abanilla:
Els extremistes es presentaren davant la casa del senyor Josep Martínez Sànchez. Quan aquest anava
per obrir la porta rebé diversos
trets que el feriren d'una mà. Acudi la filla del senyor Martínez, la
qual sofrí t a m b é ferides en un
braç. Després els revolucionaris es
dirigiren a !a caserna de la guàrdia
civil sobre la qual dispararen. La
g u à r d i a civil repelli l'agressió i féu La vaga no troba ambient
fugir els sediciosos, tres dels quals
pogueren ésser detinguts.
a Orense
En una batuda per la serra en fo
ORENSE, 5. — Ha estat declararen detinguts tres més. La tranqulllitat ha estat completa. Amb tot. da la vaga general. Amb lot. la po
hom tem que aquesta nit quedi de- blacló ofereix u n aspecte normal.
Circulen coixos l taxis, 1 el coclarada la vaga general.
merç ha obert. El mercat ha estat
assortit gràcies a les precaucions
adoptades pel governador. Ha esE l curs de la vaga
tat clausurada la casa del Poble.
a Saragossa
Alguns empleats municipals de la
U . G. T. que han mancat als seus
SARAGOSSA. 5. — A q i jsta tard-ï serveis, seran severament castigats,
continuà l'atur de tramvies. Tam- probablement amb la separació de!
bé deixaren d'acudir a lloc la càrrec.
meitat dels empleats de Banca,
que en llur majoria foren coaccionats. També, per coacció, han pa- A Màlaga es treballa norrat alguns cambrers 1 els tipògrafs.
malment
A primera hora de la nit abandonaren el treball els obrers de r«HeMÀLAGA. 5. — La jornada transraldo de Aragón» 1 «Voz de Aragón». Per tant, «El NoWciero» serà corregué fins ara amb completa
l'únic periòdic que d e m à sortirà a anormalitat. Durant tot el dia s'ha
Saragossa. Ja que tot el personal rebala sense que es reglsrés el m é s
lleuger inciden n i coació. Les autotrebedda amb normalitat.
Aquesta tarda secundà també ritat han sadoptat oa mena de
l'tur el personal d'espectacles; però precaucions per sl arribava a alteavui treballaren amb normalitat els rar-se l'ordre. Estan clausurats
centres de la construcció, melaHúr- tots els centres obrers 1 han estat
glca. comerç en general 1 altres. agafas els seus dlrigens. Aquesa
n i t han circulat rumors de vaga
que encara no s'han confirmat.
A Calataynd augmenten
Per ordre governativa han estat
detinguts quorc regidors socialistes
els vaguistes
d'aquest Ajuntnmen. SARAGOSSA, 5. — A Calat ayud
aquest matí h l h a g u é gran moviLa vaga R Toledo
ment i a la tarda es declararen
és parcial
en vaga els f remis de la construcció, sucrers, fariners altres rams.
TOLEDO, 5.—Avui s'han declaL a premsa local s'ha publicat amb
normalitat. Es té la impressió que ra en vaga els rams de la construcció, forners, cambrers, electricistes
d e m à l'atur serà m é s general.
1 alguns xofers. EH comerç segueix
obert l els serveis públics estan asGreus incidents en un segurats. Les autoritats han adoptat toa mena de precaucions 1 l'aspoble de Saragossa
pece de la població és normal. Ahir
SARAGOSSA, 5. — A Saragossa a la tarda arribà una sessió d'ascorrien noticies d'inc'dc.iis des- salt per a reforçar ela serveis de
agradables en diversos pobles de vigilància L'equip del centre clecla província: però oqu-ïïts rumor» trotècnlc s'ha encarergat de les fàno arribaren a comprovar-se t-n briques d'electricitat.
Il·ir major part.
Per exemple, a C&to es declarà A Cartagena comencen a
la vaga general, però h i regnà la
sortir els tramvies
més completa trenquin .'.iv-, . cl dia
ha transcorregut sense incidents.
CARTAGENA. 5. —Continua la
0 Corinena també es declarà la vaga; s'hi han registrat algunes coac- vaga pacíficament. A darrera hora començaren a sortir tramvies
cions sense importància.
A T a r a ç o n a hi h a g u é completa custodiats per la força pública
tranquil·litat, alxf com als altres També han sortit alguns trens. El
servei telegràfic ha quedat interpobles d'aquell partit JudldoL
El mateix ha ocorregut a Gallur romput, però ha pogut ésser nova1 a Tauste, on sembla qua s'iril- ment restablert.

Normalitat a Càdiz

ronel. Les comunicacions amb eí
dit poble estan tallades.

Càdiz, 6. — El governador ha assegurat als periodistes que la tranquil·litat és completa a tota la província No obsant, es persistei en
les precaucions, A a n u n d à t a m b é
que ha d i m i t i t el càrrec.

L a Companyia del Nord
està satisfeta del seu personal

També a Albacete s'ha
treballat
ALBACETE, 5. — Aprimera hora
del mati d'avui, la guàrdia civil
sorprengué a l barri de Las C aní cas
tres individus sospitosos, dos dels
quals fugiren. Fou detingut Josep
Torres Garcia, a qui foren ocupades cinc pistoles americanes senes marca n inúmero. S'ha pogut
detenir posteriorment els altres dos
individus que són Benigne Pérez
López i Pere Regalado Gonzàlez,
aquest últim infermer de l'Hospital Provincial. Els foren trobades
dues pistoles i tres bombes de m à .
Hom té la sospita de sl en el Hoc
en què foren trobats h l ha m é s armes 1 municions.
El governador, en confirmar
aquesta noticia, manifestà que a
la resta de la província h i ha tranqulUitat A l vespre ha circulat per
la ciutat el rumor de sl la vaga
serà demà general.
El governador, contestant
als
rumors, ha manifestat que t é preses les precaucions necessàries. Es
em, però, un conflicte dels electricistes.

A primeres hores de la
matinada el ministre de la
Governació confirma la
seva impressió optimista
MADRID, 5. — Aquesta matinada el ministre de la Governació ha
rebut els periodistes l els digué ço
que segueix;
—Les Impressions optimistes reflectides en l'aUocudó que a les
onze he fet pública per radio, he
de confirmar-vos-la en tota la seva amplitud Això no vol d i r que
el Govern uo segueixi alerta I amatent a sortir a l pas de qualsevol
emboscada: perquè cal no o b l l d i r
que estem en peu de guerra. L'al·locució que he Uegit per radio aquesta nit fou sincera. Igual que la de
la tarda, en què exposava amb tota ciarelat llndole dels successos —
Alguns periodistes l i parlaren de
certs rumors que circulaven. E l m i nistre els desmentí.
Remarcà novament la cordialla;
en què s'havia desenrotllat la conferència que sostingué el senyor
Dencàs. qui 11 havia fet constar que
la generalitat està Incondicionalment a l costat del Govern.
Acabà dient que, com que la censura de Premsa obeeix als moments
que travessa Etepanya, alxl que passi cl període àlgid, serà aixecada.

E l material de guerra que
ha estat trobat al «Turquesa»
MADRID, 6. — Els agents de la
policia espanyola que són a Boi'deus. han donat compte a la Direcció General de Seguretat del resultat dels registres efectuats al vapor
«Turquesa», on s'ha trobat el següent:
12 coixes amb 24 metralladores.
20 caixes que contenen 500 fusells,
6 caixes amb 48 canons metralladores, 6 caixes amb 24 trípodes de
metralladora. 6 caixes amb 8.160
carregadors de metralladores, 17
caixes amb cartutxos de enàuser»,
72 amb 1.008 granades. 6 caixes
amb 300 granades emúferes, 17 caixes amb 700 granades lacrimògenes.
Els tripulants del vapor pretengueren ahir sortir cap a Anvers,
però ho impedí la policia francesa posada a l servei del cònsol espanyol.
Es disposà que marins francesos
es situessin a bord del vapor, per
tal d'Impedir l'Intent de fugida del
«Turquesa».

Dos guàrdies civils m é s
morts i set de ferits a
Üncastillo
MADRID, 6. — A la Direcció General de Seguretat s'ha dit que
aquesta n i t al poble dUncastllla
(província de Saragossa), en una
col·lisió entre els revoltosos 1 la
força pública, resultaren dos guàr
dies civils morts i set de ferits, entre ells un capità, un sergnt 1 u n
número de la guàrdia civil. I m mediatament sortiren de Saragossa
guàrdies civils manats per un co-

MADRID, 6. — La companyia del
Nord ha facilitat aquesta n i t una
nota en la qual expressa la seva
satisfacció per la conducta del seu
personal, que quasi en la seva totalitat ha romàs al seu lloc.
Les poquísalmes excepcions seran
sancionades demà.
S'han presentat a l treball ela
caps socialistes i comunistes, sotmesos a expedient des de l a vaga del
dia 8.

En la lluita entre la tropa i els revolucionaris de
Mondragón han resultat
quatre soldats ferits
SAN SEBASTIAN, 5 — Àdhuc
no estant les comunicacions amb
Mondragón
restablertes, des de
Vergara han comunicat a l governador que han arribat al primer dels
esmentats pobles les forces d'Infanteria que sortiren de Burgos 1 San
Sebastiàn. Aquestes prengueren Immediatament els llocs estratègics del
poble 1 donaren una batuda contra
els revoltosos. A les set de la tarda hl hagu tiroteig violent entre els
revoltosos i la tropa. Han resultat
quatre soldats ferits, una d'ells de
gravetat. T a m b é ha resultat ferit
de gravetat un paisà
SAN SEBASTIAN. 5. — Des da
Vergara mateix denen compte de
la forma en què es cometé l'agressió als senyors Oreja I Rezusta.
Aquests senyors foren detinguts
pels revoltosos i portats en rehenes
a la Casa del Poble. Quan portaven
tres hores allí. acudí la força pública. 1 els soclalstes. quan ho saberen, van fugir, així com ea senyors-Oreja, Rezusta 1 Azcoagn.
Aleshores els socialistes dispararen per darrera, contra els esmentats senyors. Resultaren greument
ferits els senyors Oreja l Rezusta.
'El senyor Oreja fou traslladat després a casa seva. on mori.

E l Consell de ministres
del dissabte
M A D R I D . 6. — El President de
la República arribà a Palau poc
després de les deu del m a t i M i t j a
hora més tard arribava el Govern
l es reuní en Consell.
A un quart d'una sortí el ministre de la Guerra qui digué que
havia assistit a la primera part
del Consell 1 se n'anava per creure-ho convenient en aquests moments al Ministeri per a enterarse del curs dels esdeveniments
sl n'hi havia I donar en tot cas
les ordres pertinents.
A la una vin-1-clnc sortí el ministre de la Governació qui féu Idèntiques manifestacions que el seu
company. Afegí que el senyor Lcrroux donaria la referència completa del Consell; per això s'absteala de dir res sobre cl tractat
Se 11 preguntà la seva impressió
prop del moviment revolucionari
i el senyor Vaquero d i g u é :
—La meva Impressió és aquest
mati francament optimista, encara m é s que la d'ahir n i t A Astúries Ja saben vostès que està completament sufocat. Es tanta la
quantitat de forces que allí s'haa
reunit que els revoltosos no resisteixen a la seva sola presència.
Allò d'Elbar es presentava bastant
greu. però ja saben vostès t a m b é
que els rebels s'han rendit, A les
demés províncies h l ha tranquDlltat.
—
Un periodista 11 cbgué que a Madrid s'havien produït dlstubls principalment a les barriades extremes.
—Sí. replicà, alguna lleugers Incidents, però poca cosa. H l ha a m é s
com a noticia favorable, que avui
s'han reintegrat al treball bou
nombre d'obrers l espero que aquesta tarda se'n reintegrin més de d i ferents organitzacions
Tot seguit sortí el ministre d'Obres Públiques al qual es preg u n t à si els ferroviaris anirien a
la vaga. E l senyor Cid en tons
enèrgics contestà :
—No h l ha vaga a ferrocarrils.
Poden vostès assegurar que els ferroviaris no aniran a la voga On
n'hi hagi alguns casos és per motiu de l'ordre públic, no perquè
el personal s'ajunti a la vaga. Ho
poden dir vostès en aquests termes
rotunds,
A continuació sortiren el president 1 els demés ministres.
El senyor Lerroux donà la següent referència;
—Primer hem celebrat u n Con-
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geli ocupant-nos com és natural
de l'ordre públic. Hem rebut noticies m é s tranqulUllzadores encara
que les d'ahir n i t . S'acordat
en
el petit Consell el nomenament
de sots-secretarl de Justícia del senyor Ceballos. Després del Consell
arribà el President de la República i es feren Ics presentacions de
rigor. S senyor President ha pronunciat un discurs molt Interessant animant el Govem a continuar en el compliment del deure,
que en aquests casos no és altre
que el manteniment de la llei 1
garantir l'ordre. Hem reiterat davant S. E . el nostre propòsit de
presentar-nos el dimarts a les
Corts, per a sotmetre a llur aprovació diversos Decrets que reforcin l'autoritat del Govern i que
contribueixin a la pacificació dels
esperits que és tan necessària.

nit actes de violència 1 s'hi trameteren forces que restabliren l'ordre.
E n registres practicats, es trobaren
nflee, escopetes, revòlvers i bombes.
T a m b é s'efectua un registre u la
Metralladores a San Se- Casa del Poble, on sembla que ni
ha armes. Estan detinguts el presibastiàn. — Detalls de la dent
de la Joventut Socialista i alsufocació del moviment a tres cinc.
A Eibar fou mort a trets l'ex-alEibar i Mondragón
calde de Azcoitia Carles Larrafiaga
A Tolosa un grup assaltà la CenSan Sebastian. 6. — El gobernador ha donat una nota recomanant tral de Telèfons, obligant el persoals obrers la tornada a l trebaU i nal a retirar-se; però els obrera
als ciutadans pacífics que s'aUunyin tomaren ais seus Uocs en arribai
forces de l'exèrcit procedents de Sao
dels Uocs de periU.
Mentre el gobernador redactava Sebastiàn.
L'exprès està detingut a Olozaguaquesta nota es senti un tiroteig a l
tia per descarrilament d'un tren
carrer d'Eubia.
Un grup de vaguistes intentà bol- de mercaderies.
car un carro de Uet 1 la força publica ho impedí, creuant-se més E l ministre de la Guerra
de 30 dispars.
Els Uocs estratègics de la pobla- desmenteix uns rumors
ció estou presos militarment, i en derrotistes i diu que la
alguns s'hi han muntat metralladores. Pels carrers circulen destaca- seva impressió és bona
ments de soldats que obliguen als
MADRID, 8. — A primera hora
grups a dissoldre's.
de la tarda el ministre de la
Han quedat dominats els fogars Guerra rebé els. periodistes. El sediRibar i Mondragón. En aquest. nyor Hidalgo els preguntà quines
iiKim sembla que entre els revol- notícies tenien, que eU les comtosos h l figuraven alguns guàrdies pletaria. Els informadors U mamunicipals. Intentaren proclamar el nifestaren que desitjaven desmencomunisme i després de desarmar tir alguns rumors que circulaven.
un caporal 1 tres mJquelets. vo—D'aquest departament? — prelien fer el mateix amb la guàrdia
g u n t à el ministre.
d v ü , però sense aconseguir-ho.
—Si. S'havia d i t que algunes forA la tarda arribaren, en auxili ces no han respost al comandade la benemèrita, tropes de l'exèr- m e n t
cit que sotmeteren els revoltosos.
Al ministre això l'Indignà I volS'ha tramès a Tolosa una compa- gué saber l'origen del rumor.
nyia de l'exèrcit en previsió de pos—Es precís — afegí — que vostès
sibles incidents.
m'ho diguin. Aquests rumors derDe Pamplona han arribat més rotistes no solament no han de
forces. A Zarauz s'ha declarat circular, sinó que és precís apilaquest mati la vaga general, paí» car-los el correctiu necessari, cal
amb caràcter pacífic De Bilbao han saber d'on surten. Jo no sols els
sortit cap a San Sebastíàn diver- ho prego, sinó que els ordeno que
sos camions d'assalt. A Zumàrraga. desmenteixin rodonaraent aquest
Saslàn i altres punts, presta servei infundi. Precisament no tinc sinó
de vigilància la guàrdia civil.
mostres de satisfacció de com totes les forces estan cooperant amb
Després de diversos sabo- gran entusiasme a Ics ordres que
reben 1 a la tasca del Govern, que
tatges és incendiada ona està en contacte directe amb el
comandament. Sols paraules d'eesglésia
logi tinc per aquestes forces que
Alcàzar de Ban Juan, 6. — Per no- ínclús estan cooperant a mantettcies particulars se sap que al po- nir serveis públics de tramvies, table de ViUarrobledo ocorregueren xis, etc, fora de llurs pròpies tasahir a la n i t gravíssims successos. ques.
A les dotze esclatà un moviment
—Quina impressió dóna del morevolucionari. Els revoltosos tallaren viment sediciós.
les comunicacions i apagaren els
—La meva Impressió és bona.
llums, d e l i r é s calaren foc a l'e^glé- Potser ha estat un poc lenta la
sia parroquial, a l'Ajuntament i al tasca del Govem; pe re cal tenir
local de l'Associació Patronal. 1 po- en compte que hem ensopegat amb
saren bombes en algunes cases de algunes dlQcultats. no de gran Impersones significades.
portància. I que ja estan vençuÚnicament se sap que h i ha nom- des. L a subversió sols es m a n t é
brosos ferits. 8 h i ha concentrat la a la zona minera d'Astúries i l'aBenemèrita, No es coneixen m é s de- plastarem. Ha estat precís requisar
Altres dos morts i més talls, perquè encara no han estat camions per a trametre-hl forces,
perquè t a m b é ha calgut trametrerestablertes les comunicacions.
ferits
hi a r t ü l e r t a 1 organitzar trens
H l hagué algunes dificultats a VaMés
detalls
dels
fets
de
MADRID, 6. — Entre dos i tres
Uadoild. però els soldats treballaquarts de deu un dels nuclis de Mondragón i de la situa- ren bé i després reaccionaren tamrevoltosos que s "havien tirotejat
bé els ferroviaris t es pogueren
amb la torça púbUca a les barria- ció a San Sebastiàn. — organitzar dos trens. L a columna
des de Tetuan 1 Quatre Camins En la primera d'aquestes de tropes avança per la carretera
es va córrer fins el carrer de Gurde León a Oviedo 1 en arribar a
man el Bueno fent-se nombrosos dues poblacions fou pro- la zona es van rendint els rebels
trets contra la caserna de la guàr- ciamda la República So- amb les armes. Repeteixo que s'a
dia civil situada al d i t carrer. Forplastarà cl moviment, però es mices de la benemèrita que h l havia viètica. — Un
mort a r a r à de fer-ho amb el mennr nora
a l'interior repelliren l'agressió de
bre possible de víctimes, perquè no
Eibar
la mateixa manera 1 s'entaulà un
som sanguinaris.
nodrit tiroteig. Restablerta la calEl ministre t o m à a pregar als
San Sebastiàn, 6. — Per notícies
ma es veié que h l havia a terra un
oeriodisles que deamentlssíi. co.-i
home d'uns trenta-cinc anys que particulars sabem que a Mondra- r l e ï w de rumors a I a c t ü i c 6 do
s'ignora si perteneíxía al grup gón proclamaren la república soviè- les forces.
tica, s'apoderaren dels queviures, en
agressor i un noi.
patrulles armades recorregueren el
Ambdós foren traslladats a ta poble, suspengueren la circulació del Els tiroteigs de la tarda
Casa de Socors de Cua tro Camines, diner, designaren el Comitè Execuon els metges es limkaren a certi- tiu del Govern I dictaren bands ordel diumenge
ficar la defunció d'ambdós. L'home denant que el veïnat es sotmetés
M
A
D
R
I D , 7. — Durant tot el mano pogué ésser Identificat en els a les seves decisions sots pena de
primers moments. El noi se deia mort. Desprès d'aquestes mesures t i 1 primeres hores de la tarda d'aFerran Plaza, de 14 anys, Sembla començà la Incàutació de les fà- i ui s'han registrat nombrosos tiroUlgs en diverses llocs de Madrid
ésser que era UU d'un funcionari briques.
de la Direcció General de SeguEls sediciosos, com si obeïssin a
L'atur és avui general a la caretat 1 que es dirigia al col·legi o pital, però a migdia començaren j a una consigna, intensificaren la seen regressava Els trets degueren a circular alguns tramvies de la ma. va actuació a tes quatre, aproximaatrapar-lo en el moment
de telxa manera d'ahir.
dament, de la tarda. A la dita hora
creuar per l'expl anada que exisEls mercats estan proveïts. A con- sorgiren totes les col·lisions que
teix davant la caserna de la G u à r - seqüència dels successos d'aquesta s'han desenrotllat als diversos
dia
capital, afortunadament no n i ba- punts de Madrid, principalment al
En aquest succés resultaren tam- gul més que un ferit en fugir dels carrer del Governador. Passeig de
bé ferits, així com en els tiroteigs guàrdies en el Bocarizo de la Con Ifs Delícies l voltants de la Direcsostinguts pels revoltosos amb la cha, el qual es produí una contu- ció general de Seguretat. A les sis
de la tarda, aprofitant la foscor, els
força pública a Tetuan de les V l o sió.
tòries i Cua tro Caminos, però la
L'alcalde ha manifestat que com tiroteigs anaren augroenumi paumajoria fugiren I no requeriren que els escombrarialrcs no es pre- InUnament 1 'estengueren a gaireassistència facultativa per evitar sentaren a l servei, car, segons ells, bé tots els districtes. Els sediciosos
que sels detingués.
així els bo havien ordenat els seus seguiren l'acostumada tàctica de t i La força pública no ha tingut en sindicats, es proposa decretar la se- rar contra la força púbUca des de
aquestes topades cap baixa.
va cessantta i dissoldre el cos. 1 el les teulades 1 terrats de les cases.
Per la port alta del Ptsselg de
mateix farà amb els obrers municiCastellana, carrers d'Abascal.
Una crida del ministre pals si no es presenten el dilluns la
D'Eibar han estat portats a l'Hos- Ponzano I altres del districte de
de la Governació
pital civil d'aquesta ciutat quatre Chamberi el fou fou molt nodrit
ferits en els successos d'ahir, I a Al pont de la Princesa, barri d'EsMadrid. 6. — Aquest mati parlà l'Hospital militar quinze ferits por- rr rxadors. DeUdas. carrer de Càceper ràdio el ministre de la Governa- tats també d'Eibar. Altres no han res 1 tot el sector immediat, el tiroció, el qual donà una impressió op- pogut ésser traslladats pel seu estat icig, que vn començar aproximadatimista de la vaga i donà el termi- de gravetat. A Eibar continuen elr ment a les dues de la tarda, fou
violcntissim fins a les primeres honi de dotze hores, a partir del mig- registres.
dia, perquè els obrers es reintegrin
A Hernanl es produïren ahir a la res de la nlU

caven a exercir coaccions prop de
llurs companys que volien entrar.
Entre ells h i figura el significat
comunista Solana.
La guàrdia civil del Uoc de la
Concepció ha donat compte que a
la carretera d'Aragó un grup de revoltosos derrocaren dos pals telegràfics 1 sembraren la carretera
de taxes per a impedir la circulació
d'autos.
En un registre telefònic del carrer de Sahagún foren tallats dos
cables.
La major part del personal ferroviari de l'estació del Nifio Jesús,
es retirà dcltreball i exercí coaccions prop de llurs companys que
volien entrar.
Quasi simultàniament es promogueren altres greus successos a
la mentada barriada.
La parella de la Benemèrita que
Els demés ministres no feren ma- prestava servei a l'Hotel del Nenifestacions.
gre lou agredida pels revoltosos,
«Instrucció P ú b l i c a : Decret apro- creuant-se nombrosos trets.
yant la construcció a Esparlas
Un dels guàrdies aconseguí Infor(Balears), d'un edifici per a esco- mar del que passava els seus supeles graduades.
riors, 1 poc després acudiren en llur
'd. jubilant a don Agili P t m à n - auxili algunes parelles del Uoc de
deí García, catedràtic graduat de Tetuan 1 una camioneta d'Assalt
matemàtiques de l'Institut de Còr- enviada per la Direcció de Seguretat.
dova
Expedient de construcció d'escoEls revoltosos en lloc de cedir
les a Oebreroe (Àvila).
continuaren tirotejant-se amb la
força pública.
í d e m a Castejada (Càceres).
Un grup arribà, disparant consObres Públiques: Diversos Decrets d'ascens reglamentaris d'en- tantment, prop de la Comissaria
de vigilància de Quatre Camins, la
ginyers.
guàrdia de la qual fou reforçada
la possibilitat d'un assalt.
E l segon dia de la vaga davant
Per f i , després d'hora 1 mitja, a
a Madrid
les nou del m a t í , els revoltosos es
dispersaren.
MADIRD, 6. — Continua la vaga
Sembla
que
des de
llntea Madrid que constitueix un com- rior d'algunes cases 1 des dels balplet fracàs. En e l segon dia de va- cons es tirotejà la força pública.
ga han estat oberts els comerços
Foren detinguts nombrosos IndiS h i ha hagut abundància en articles vidus participants a la col·lisió 1 alde primera necessitat. Únicament tres per infondre sospites.
com és costum, es formaren llarEn acabar el tiroteig es veié que
gues cues als forns. A la majoria en diversos llocs h i havia alguns
dels mercats els venedors ambu- ferits que foren traslladats, uns a
lants instal·laren llurs llocs de sem- la Casa de Socors de Tetuan de les
pre I avui encara més per ésser Victòries i altres al lloc de la Creu
dissabte. Avui ha sortit, a més, «El Roja. A la primera els metges asDebaté» i «A B C » ; el periòdic sistiren Pere Morón, de 48 anys.
«Ahora» el personal del qual co- que presentava ferides per arma
municà ahir n i t a l'empresa el de foc de caràcter gravíssim 1
seu desig de reintegrar-se al tre- Ignasi Prutos, que també presenball. Els tres periòdics foren venuts tava nombroses ferides per arma
en els distints centres oficials i pels de foc de caràcter gravíssim. Els
carrers per joves d'Acció Popular 1 dos foren conduïts a l'Hospital de
altres entitats dretlstes. El públic Beneficència.
sortí al carrer des de primera hoEn el Uoc de la Creu Roja el
r a sense cap por. notant-se en la
seva actitud, encara més que ahir, metge de guàrdia assistí a Marcelgran reacció ciutadana contra la l i Martin, de 24 anys, el qual mori
vaga. Des de primera hora circu- als vint minats d'ingressar.
També fou assistit Joan Alonso
laren nombrosos tramvies, autobusos i taxis conduïts per soldats, Ortega, de 46 anys, amb diverses
guàrdies d'assalt i motoristes d'O- ferides a conseqüència de les quals
bres Públiques, I custodiats com mori tres minuts després.
ahir.
T a m b é a mig matí sortiren alguns trens de diverses Unies del
Metro.
A l centre de la població la normalitat és completa.
La venda dels periòdics s'ha fet
amb més facilitat que ahir, comprant el públic amb més profusió
especialment «EI Debato, que ha
hagut de t r r u r e m é s números al
carrer.
La vaga de carters ha constituït
t a m b é un complet fracàs.
Aquest mati es presentaren a la
Central i a les estafetes tots els
carters del primer I segon repartiment, a excepció d'uns quants.
A la Sucursal número dos faltaren dos carters, un dels quals és
t i l l de l'oficial de Correus detingut
ahir, Garcia del Muro.
A la número deu fou detingut
per coaccionar, el carter Pere Pernàndez. En total, de 600 carters
•ois n'han faltat 19.
Els carters estan en llurs llocs
en espera que el ministre de Comunicacions ordeni el repartiment,
car sembla que estava pendent de
que el ministre de la Guerra posi
a la seva disposició forces de l'exèrcit per a donar la deguda protecció als carters.
Han arribat a darrera hora m é s
carters per a treballar i s'han presentat a Correus nombroses persones per a oferir-se com a substitut
dels vaguirtes.

Agressió a la força pública i dos morts i diversos ferits. — Topada de
tramvies i coaccions
MADRID. 6. — Aquesta matinada «Tia registrat una topada de
tramvies al carrer de San- Bernardo. Resultaren ferits els soldats
que custodiaven i conduïen cl vehicle, Josep Lluís Coloma, Josep
F e m à n d e e 1 Miquel Collado.
Per agents de la Comissaria del
districte del Congrés han estat detinguts cinc carters que es dedi-
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ena.

al treball, puix en cas contrari que
daran acomiadats, essent immedíament substituïts d'acord amb les
mesures preses pels patrons.

Contra la Comissaria del districte de Bonavlsta un grup de sediciosos va obrir un nodrit foc Arribaren a setj&r el Departament pollciac i pretengueren assaltar-lo.
T a m b é als voltants de la residèn(ia del pnsldent del Consell senyor
1 erroux. situada al carrer d'CDoniteU. feren els sediciosos gran nombre de dispars.
Des d'una casa del carrer de la
-idera es feren nombrosos dispars
ci n t r a la força púbUca Aquesta repeUÍ l'agressió i es canviaren nombrosos dispars per part d'ambdós
bàndols.
Per ordre de la Direcció general
de seguretat fou detingut el porter
de la finca. A més a m é s en la finca es practicà un minuciós registre
perquè es tenien noticies que en la
casa s'havien re fugit alguns extremistes.
T a m b é es registraren disuirbis al
carrer de l'Em por, on es feren nombrosos dispars contra els guàrdies
i els soldats. En la teulada d'una
casa de aquell carrer es trobà amb
la pistola a la m à un individu que
era ja cadàver, i que hom té l'evidència que participà en els atacs a
la força pública. De moment no ha
pogut ésser identificat.

Una manifestació. — Primo de Rivera fa un discurs estrany. — E l ministre de la Governació ordena que la manifestació
es dissolgui
M A D R I D 7.—L'entusiasme que
en aquests moments h i ha pels
carrers de Madrid, és enorme. E l
púbUc aglomerat a les voreres,
aplaudeix constantment les forces que passen pels carrers. Els
visques a Espanya i a les tropes
són constants
Pel carrer d'Alcalà començà a
formar-se una manifestació a les
dotze del migdia, davant de la
qual figurava una bandera tricolor,
l després marxava el senyor Josep
Antonio Prlmo de Rivera. seguit
de gran quantitat de públic. En arribar a la Porta del Sol, la gernació que formava part de la mar
nifestacló cs dirigí vers el Ministeri de Governació, on començaren
a Donar visques a Espanya, a la
República 1 al Govern.
El senyor Pnmo de Rivera pujà
sobre Ics obres del « M e t r o , que
s'estan efectuant en aquell lloc
començà a dirigir frases aldejades del més gran patriotisme, i acabà amb Ics següents frases: «Esptfioles, en un 7 de r-ctubre se flrmó
la paz de Europa, en otro 7 de octubre nos devuelven la unidad de
E^pafia. iViva Espafia y viva el
Gobiemo!»
A la poca estona aparegué als
balcons del Ministeri ac la Governació el senyor Vaquera qui, dlritfnt-se
als manifestants, digué
que la major mostra de patriotisme i d'amoi a Espanya I al Govem que en aquells moments podien donar, era dissolent-se pacíficament. Ja que les ctrcumstilncies que es travessen en estar declarat l'estat de guerra, no permetien aquelles manifestacions d'entusiasme.
El públic, obeint les ordres del
ministre, començà a dissoldre's
pacíficament.
Davant la porta d'un bar de la
Graavla, on es trobava el senyor
Salazar Alonso, començà a estacionar-se públic que circulava per
aquells voltants, i començà d'aplaudir 1 a victorejar l'ex-minl*tre de la Governació. Els aplautuments es succelren amb molta freqüència, i cada vegada anaven en
augment, perquè a mesura que el
públic es donava compte de la presència del senyor Salazar Alonso,
a'unla unànimement a les maniteatacions d'ndhesió a aquella personalitat.

Martínez de Velasco es fa
càrrec de l'Ajuntament
de Madrid
M A D R I D , 8. — A Ics v a n -U
punt de la n i t . foren radiades d e l
del micròfon de Governació, las
Dta noticies oBciols:
4ha kanqullidad en es te mamei.uo es absoluta. Continua en
cafès, cenlros y sociedades. el entusiasmo producldo por las satlsfactorias notldas redbidas esta
mndrugada.
En algú nos calles, indívlüuos altlados y sin otro objeto que Intentar mantener la Inquietud en el M píritu púbUco. realizan paqueus que
son repelldos enérglcamente por h l
fuerza púbUca.
Esta tarde, a los clnco, ha tomado poseeadn de la ajecución y diré»-
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clón de los scrvicios munlclpales,
oomo delegado especial del Gobierno, el Exmo. Sr. Don José Martínez de Velasco. Ante la presencia
de los concejales destituïdes, don
P e d r ó Rico ha hecho entrega de la
Alcaldia al Sr. M a r t í n e z de Velasco
y poco después, en seslón pública,
don Javler Morata, gobemador clvl! de Madrid, ha dado poseslón al
8r. M a r t í n e z de Velasco. En el acto
al que aslstló numeroso publico, se
dleron vivas a l Goblerno, a l sefior
Martínez de Velasco y al gobemador.»

Diumenge no sortí cap
tren de l'estació de Las
Delícias
M A D R I D . 7. — Durant la tarda
d'avui no ha sortit cap tren de
l'estació de Las Delícies, que. com
ja hem dit, ha estat atacada pels
revoltats.

platja de Madrid. Hom ocupà a
tots tres armes municions.
E l «paqueo» que hom féu durant
t o t a la tarda 1 la n i t des dels balcons l els terrats, acabà a la una
de la matinada. A aquesta hora, la
ciutat quedà en complet silenci.
Les poques persones que circulen
pels carrers, són escrupolosament
vigilades 1 escorcollades per l a força pública.

Madrid, a les fosques
M A D R I D , 7.— En envesprir l a
major part de la població ba quedat a les fosques per haver estat
trencats nombrosos fanals 1 en altres per haver-se cremat les camisetes dels fanals de gas per no haver pogut ésser repassades.
Desde dels terrats d'algunes cases del Passeig del Prado es feren
nombrosos dispars als volts de les
ouatre de la tarda. L a força contest à des del Palau de Comunicacions
1 Ministeri de la Guerra.

Baixes hagudes en els disturbis de la nit del dissab- Manifestacions del mite a Madrid
nistre de la Governació
M A D R I D . 7. — A l a una de la
tarda es coneixia la següent relació de morta l ferits amb motiu
dels successos ocorreguts anit passada a Madrid. A la comissaria
del districte de la Latlna han comunicat a la direcció de Seguretat que en el seu districte ha calgut de lamentar les següents baixes:
Manuel Varola Sevilla, mort a la
: PuontecUla: Josep Arias, mort al
carrer de Calatrava; Leandrc Enverm Belón, de 26 anys, ferit de
bala. de pronòstic reservat, al carrer d'Argensola: Venanci Blanco,
ferit en el Campillo del Mundo
Nuevo, pronòstic reservat; Marian
Villanueva, de proniVstlc reservat,
ferit a la Plaça de Puerta Ccirada: Manuel Pernàn-iez Delgado,
ferit greument, al CamfriJIo del
Mundo Nuevo.
La comissaria del dlstrlçte de
l'Hospital comunica la següent relació de ferits 1 morts:
Francesc Lloccr Moreno, de divuit anys. mort; Ramon Silva
OonzfileT;, de 35 anvs. pronòstic reservat; Dimas Martin Martlne?:. de
60 anys. nronòstif reservat; Rafael
Sevilla üchola, de 14 anys, greu.
T o í s aouests ferits. Igual que els
de la llista facilitada per la comissaria -de la Latina. es troben
hospitalitzats a l'Hospital ProvinClPl.
A la casa de socors de la Puente
del Cerro han estat idenilflcats
aquest mati els dos cadàvers que
Ingressaren amb motiu dels successos: un d'ells és Jacob Vega. de
45 anys. comerciant, amb domicili
al carrer de Castell. Sembla que
s'estava al balcó de casa seva. on
trobà la mort. L'allre
cadàver
és el de Franciscà Grandefori Pardo, do 18 anys. domiciliada al carrer de Lombla. 7. Presentava una
ferida d'arma de foc a la regió occí pit al esquerra.

Més col·lisions a Madrid
M A D R I D , 8. — Durant tota la
nit. fins a la una de la matinada,
es registraren freqüents tiroteigs.
No revestiren eran Importància,
perquè, en la majoria dels casos,
els pistolers es limitaven a fer un
0 dos dispars des dels terrats, 1 es
feien escàpols. Naturalment, l a
força pública replicava d'una manera violenta.
El tiroteig més lamentable feu
el registrat al carrer del Marquès
de Cubas. dabant de la Comissaria
del Congrés. Els malfactors dispararen, des d'un terrat, contra la
força pübllca que estava de vigilància a la porta del Centre. Una
de les bales feri del cap el guàrdia
Llorenç Mejla. el qual calgué a
terra. Conduït a l'Equip Quirúrgic,
U fou apreciada una ferida gravíssima a la regió parietal.
A l Pont de Vallecas h i hagué
una forta coUisió entre la força
1 els pistolers. El tiroteig sembrà
l'alarma entre els veïns. Una mestressa sortí a u n balcó l fou ferida
per una bala, que l a deixà morta
a l'acte
Prop de les dotze de la nit. els
revoltosos emplaçaren una metralladora prop de la caserna de la
Muntanya. La guàrdia replicà r à pidament, l els agressors es feren
escàpols.
Un altre dels tiroteigs ocorregué
al carrer de Leganltos, contra la
Comissaria del Districte de Palau.
Els guàrdies d'assalt feren fugir els
revoltosos, tres dels quals foren detinguts en un solar de l'Avinguda
d'Eduard Dato. on està instal·lada
l'esUbao (íauUkxniubus per a la
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«A las dos de la madrugada, c l
mlnlstro de la O o b e m a c i ó n m a n i
festó a los periodistas que habta
sldo detenldo el Comitè de las Juventudes Soclallatas en el estudio
del pintor Luls Quintanilla, sito en
la calle de Fernando el CatóUcn.
n ú m e r o 80.
Entre los dctcnldos estàn Carlos
H e m à n d e z Zancajo. presidente de
la Fedcración de Juventudes So
dalistas y diputado a Cortes; Josc
Diaz Alarcón, vicepresldcnte de la
U . G . T.; Felipe Pretel. secretario
de la Pederación de Espectàculos
Públicos; Santiago Carrillo Solares.
secretario de la Pederación: y Enrique de Pranclsco. jcfe que fue
de la minoria socialista en las
Constltuyentes.
Todos ellos llevaban cuatro dl as
cscondldos en la citada casa.»

La situació a Guipúscoa
SAN SEBA8TIAN. 8. — A I r u n .
els obrers ferroviaris s'han presentat, a l'objectc de relntegrar-se al
treball. La Companyia els ha exi
git sol·licituds Individuals per escrit.
A l'estació de San Sebastiàn. a
partir de 'dos quarts de nou han
començat a presentar-se els obrers
ferroviaris, a l'objecte de reprendre el treball
A la capital s'han produït algú
nes agressions isolades a la força
pública; han resultat dos guàrdies
ferits, un de pronòstic reservat i
un altre de lleu. U n escombrarlaire ha estat mort pels treta engegats pels revoltosos des d'un pis.
però els autors h a n estat detinguts, tres dels quals han confessat que havien atacat la força pública: els han estat trobades armes 1 molts carregadors. Hom ha
practicat 22 detencions de revolt >
sos que han estat trobats amb les
armes a les mans. Tots els detinguts per aquests delictes estan sotmesos a Judici sumarisslm.
La situació de la província éï
francament satisfactòria.
A Tolosa foren detinguts per
forces de l'exèrcit uns revoltosos
que intentaven Incendiar, a l'entrada d'un túnel, les travesses d "
la via del tren. Han estat trobades
en llur poder Uaunes de petroli.
Seran sotmesos, com els anteriors,
a judici sumarisslm.

Notícies oficials
M A D R I D , 8. — A primera hora
de la tarda es reberen les següents
notícies oficials:
Acaben d'arribar els vaixells de
l'esquadra a l port de Barcelona. La
seva presència ha despertat molt
d'entusiasme, que es manifestà pels
carrers, victorejant Espanya l la
República.
Els vaixells tramesos a Astúries
han arribat al port d'Avilés, on han
desembarcat les tropes. Hom espera
que r à p i d a m e n t r e s t a r à normalitzada la situació d'aquesta zona.
El Govern de la República reitera el seu a g r a ï m e n t per les espontànies manifestacions d'adhesió que
11 ha tributat el poble madrileny,
però com sigui que aquests actes
podrien ésser aprofitats pels elements pertorbadors
per a altres
fins. recomana a tots els ciutadans
el respecte a les regles prohibitives
del ban que declara l'estat de guerra, i que s'abnitlnguin de roanlfeslar-se en grups nombrosos.

D A R R E R A
Assalt a un Centre
Regionalista
U n nombrós grup d'elements de
la F, A. I . féu irrupció diumenge
als locals del Centre Regionalista
del Districte vn.è. situat a l carrer de Galileu. L
Després d ' a m e n a ç a r d conserge
de l'entitat, es lliuraren a trencar
tot el que els venia al davant l a
llançar els mobles a l carrer. Seguidament els cremaren.
Comès aquest fet, tirotejaren
una parella de la guàrdia civil que
estava de vigilància en aquell carrer i mataren un dels guàrdies.
Acte seguit es dirigiren a l'església amb I l n t e n t de cremar-la; però l'cportuna Intervenció de la força ho impedí i els obligà a dispersar-se.

I començà, tot seguit, el foc. Les
forces tenien instruccions de no
disparar sl no eren agredides, però
com que l'agressió sorgí de seguida,
respongueren lent també foc. Tota
na n i t fou u n veritable combat.
A les sis del mati, el President
de la Generalitat em va telefonar
per tal de demanar-me que cessés el foc, car ells capitulaven.
El President de la Generalitat,
el del Parlament, els regidors d'Esquerra i els d'Estat Català es van
rendir. Immediatament foren traslladats a l despatx d'aquesta Comandància, on foren sotmesos a
u n interrogatori 1. després, trasllaOats al vaixell «Uruguai».
Aquests són, succintament narrats, els fets del dissabte.
El General Batet acabà el parlament agraint la col·laboració que
11 ha estat prestada 1, finalment,
elogià la disciplina de l'exèrcit.

Visita als mercats

La C. N. T. recomana que
es reprengui el treball

El tinent coronel senyor Josep
Martínez, encarregat de l'administració municipal, ha girat una v i sita dlnspecció als mercats de la
ciutat, acompanyat del seu ajudant, el tinent d'Intendència senyor Manuel Jiménez.

U n representant del Comitè Regional de la O. N . T . ahir tarda,
del del micròfon instal·lat a la Caserna General, va recomanar als
obrers que avui tomin al treball.

Arribada del Regiment
d'Àfrica i de la Tercera
Bandera del Terç
Vers les onze d'anit passada, arr i b6 a l port de Barcelona el vapor
«Sister», qi»- duia una bandera
del Terç, procedent de Melilla,
d'on sortí diumenge al matL
EI Terç fou rebut per uns representants de la Quarta Divisió
Orgànica, amb els honors corresponents. Després, amb els tgastadors» davant l la banda de cometes 1 timbals, tirà rambles amunt
i . per la Granvia de Corts Catalanes, en direcció al que fou reclnt
de l'Exposició de Montjuïc. EU
Terç anava al pas de marxa en
formació; en el trajecte tingué alguns intervals de pas de passeig. A
estones cantaven.
Era una nota curiosa el be, que
camina sempre darrera del caporal de gastadors. T a m b é duien un
gos que seguia llur formació.
Durant el trajecte, el Terç rebé,
entre aplaudiments, tís honors de
forces de tropa l de Seguretat. Davant la Universitat, una banda de
música els saludà amb un toc de
marxa.
Vers mig quart de dues les forces del Terç entraven al local que
havia estat Palau de la Metal·lúrgia, on s'estatgen.

Cervera
Els elements d'Esquerra s'apoderaren de l'Ajuntament, com a
tants pobles, però, com a tants pobles també, en tenir n o t i d a del
fracàs del moviment iniciat per la
Generalitat, l'abandonaren a oorrecuita.

Seu d'Urgell
El diputat al Parlament O-Ualà.
senyor Canturri. al front de les
forces del Sometent, s'apoderà de
l'Ajuntament de la Seu.
En tenir. però. noticia del fracàs de la Generalitat, a Barcelona,
es féu escàpol, hom suposa que c.
França, 1 deixà ací Ferran Zuluela.

Detencions al Parc
Al Parc de la Ciutadella foren
detinguts tres individus que es dedicaven a l «paqueo». Sembla que un
guàrdia civil havia estat
ferit
greument per un tret
disparat
hom no sap per qui.

Un altre detingut
Després de moltes indagacions,
ahir a la tarda fou detingut, als
voltants de la Comandància M i l i tar, un Individu que es dedicava
al «paqueo». Sembla que es tracta
d'un funcionari de la Generalitat.

E l general Batet explica
des del micròfon com va- Hom torna les armes a
la Guàrdia Urbana
ren ocórrer els fets de
dissabte passat
Ahir s'ordenà que fossin retor-
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H O R A
7, i atenent les continues crides
que es succeïen sense interrupció,
per tal de recollir morts 1 ferits,
en traslladà bon nombre als hospitals civils i militars, l continua el
susdit servei que, per la forma
exacta 1 disciplinada amb q u è ho fa
ha merescut 1 mereix les lloances
tant de les autoritats com del públic que, fent justícia a la filantropia, altruisme i amor a l pròxim
de tots els components d'aquesta
benemèrita Institució, h l veu una
garantia de prompte auxili als seus
germans, que són tota la humanitat sense distinció d'Idees n l partits.

Detenció d'un «paco»
Des d'algun terrat proper a la
Plaça dTJrquinaona 1 des del diumenge al mati, es disparaven, amb
Intermitència, una sèrie de «pacos»
que causaven la consegüent alarma. Dilluns, a la tarda, entre quatre 1 cinc, alguns veïns del carrer
d'Auziàs-March van veure sortir
u n dispar d'una casa de l'esmentat
carrer, i, de seguida, telefonaren
a la Comandància Militar.
Poc després, es presentaren forces, les quals feren u n reconeixeInent pel b o r n i s'emportaren alguns d tinguts.

Hom diu que hi ha policies detinguts
Hom diu que
d'Ordre Públic es
alguns agents de
s'acusa d'haver
la força pública.

a la Comissaria
troben detinguts
policia, als quals
fet foc contra

Un comissari i alguns
agents de policia detinguts a Montjuïc
Es troben detinguts al castell de
Montjuïc un comissari l alguns
agents de policia, als quals s'acusa d'haver disparat contra l'exèrcit en passar les forces per davant de les Drassanes.

E l general Pozas encarregat del sumari contra
el senyor Companys
El general Pozas ha estat nomenat per a instruir el sumari contra el senyor Companys i d'altres
membres del seu Govern.

Del vespre
A les vuit de la n i t els periodistes acudiren novament a la Generalitat i e's va rebre el President. Els manifestà que des del
migdia no havia ocorregut res de
particular a l Palau. Va afegir que
ell havia passat la quasi totalitat
del dia dedicat a donar disposicions per tel que no sigui Interrompuda la marxa de l'administració, i que havia signat centenars de documents. Sense fer cap
altra manifestació va acomiadarse dels periodistes.
El senyor Companys, administrador de «La Humanitat», va ésser posat en llibertat a primer»
hora de la tarda.
Al vespre, a la capella de Sant
Jordi J» no h l havia cap fer'.t.
Sortint de la Generalitat hom
va poder assabentar-se que havia
estat descobert un dipòsit d'armes
en un dels centres nolltlcs que radiquen prop del Palau.

nades a la G u à r d i a Urbana les arEn una al·locució adreçada al mes que sels havia retirat aquests
poble, per mitjà de la ràdio, el dies.
General Batet ha contat com es
van desenvolupar els lamentables
esdeveniments de dissabte passat Serveis de la Creu Roja
A les vuit de Ivespre—diu—el
President de la Generalitat va proEn iniciar-se la vaga general el
clamar la República Catalana. Po- dia 5, la Creu Roja posà en movica estona després, em va demanar, ment tot el personal i material,
per telèfon, si j o volia posar-me a en previsió dels esdeveniments.
les seves ordres. Com és natural,
El dia 6 establí retens 1 mobivaig refusar l'esmentada proposi- litzà les ambulàncies fixes, mòbils,
sió, 1 passada una estona, em fou cotxes, carros, camilles, dispensaris,
fet, per ofici, el mateix requeri- hospital, etc. per tal d'atendre les
ment. Des d'aleshores jo j a no nombroses víctimes que desgraciapodia tenir dubte dels propòsits dament h l hagué.
de la Generalitat.
Durant la fatídica n i t del 6 al
No obstant, per tal d'evitar un
dia de dol. vaig Intentar posar-me
en contacte amb alguns elements
que pertanyen a la Generalitat, 1
fou refusat el meu Intent.
Demanem als nostres lectors que
Dictat l'estat de guerra, com a
contesta a la declaració del Preens vulguin perdonar de totes les desident de la Generalitat, vaig orficiències que inevitablement hauran
denar la publicació del corresponent ban. I vaig prendre mesures
hagut de passar en la confecció d'aper tal d'evitar vessament de sang.
La Companyia que sortí a fer
quest número. Hem tingut grans difipúblic el bon proclamant l'estat
de guerra fou hostilitzada pels
cultats per organitzar el nostre treball,
elements del
A . D. O. L . en pasi no pas per manca de voluntat del persar per davant d'aquell Centre.
Arribada la susdita Companyia a
sonal, sinó per causes completament
la Plaça de la República, un individu que estava a les ordres de la
externes a ell. Ahir matí els nostres
Generalitat, p r e g u n t à a loflclal
que manava les forces:
tallers foren tirotejats i el treball
—4De quina República aneu a
s'ha hagut d'interrompre unes hores.
proclamar l'estat de guerra?
L'oficial va respondre que ena de
Esperem que tot el públic català es voll'Espanyola, l'única legal. I aleshores l'esmentat representant de
drà fer càrrec d'aquestes dificultats.
la Generalitat d i g u é :
—Bé, Iw armes ho decidiran.
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Galeries
LA

d'art

PINACOTECA

Avui, & les cinc, tindrà lloc en
aquesta simpàtica galeria, la Inauguració d'una Interessant exposició
de pintura de Pere Mayol; aquesta
exposició r e s t a r à oberta fins el 18
del corrent.
SALA BABCINO
Dissabte havia de tenir lloc l a inauguració de l a temporada d'exposicions amb una Interessant exposició de pintura col·lectiva.

Informació
comarcal
REUS
Amb gran èxit han estat inaugurades les classes de les escoles del
Centre de Lectura. H i ha assignatures que han assolit una nombrosa matrícula i . per t a l que puguin
ésser ben atesos tots els alumnes
inscrits, han hagut d'csser creades
algunes classes no previstes.
* A l'Orfeó Reusenc s'ha instal·lat una Biblioteca 1 Sala de

CARTELL
DTXPOSfGONS
SALA

BUSQUETS

PA.MSKIU L>fe UKACIA M
Moble* t Objectes d ' A r t
Exposició de dibuixos

LA

PINACOTECA

PASSEIU DE GRACIA 84
Manat i <>ravat»
PERE MAYOL
Pintura
del 6 a l 19 d octubre

S Y RA
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premsa. Hom ha sol·licitat dels escriptors locals la cessió d'algunes
de llurs obrers per a figurar en aquella Biblioteca.
* L a G u à r d i a d v i l de Mona
d'Ebre detingué Josep Borràs, per
amenaces i agressió a llnspcctor
del Treball, senyor Antoni Giménez, mentre exercia el seu càrrec.
* A Falset, la G u à r d i a civil
recollí del vel Rafael de Araza Anguera, comte d'Araza, un bostóestoc amb el qual havia intentat
agredir la seva muller, U u ï s a Cascajores Gayon, de la qual viu separat.
Ha estat denunciat al J u t j a t
* L a Unió Ciclista de Reus organitza per a l corrent mes, la
n Diada del Club, en u n atractiu
programa, que cridarà l'atenció.

MATARÓ
El
Circol Catòlic d'Obrers ha
volgut donar un major relleu, a les
seves noces d'or, amb la intensificació de l'obra educativa que, d'anys
dcsenrottlo, n la seva escola nocturna, amb l a creació d'una escola
diürna g r a t u ï t a per a obrers, completament equipada 1 amb personal competent.
* D'acord amb les condicions
del Concert signat darrerament per
l'Ajuntament, amb la Mútua Malaronesa d'Incendis, que preveuen el
millorament del material necessari
a les finalitats de la Mútua, l'Ajuntament ha convocat Concurs per
a l'adquisició d'un xasai automòbil
destinat al servei d'extinció d'incendis. En les proposicions, a més
de les característiques, condicions
de paeament, etc., s'haurà d'acompanyar una fotografia.
* A la Sala Cabanyes tingué
Hoc una vetllada necrològica a honor de l'il·lustre músic mataronl,
darrerament
traspassat,
senyor
Lluís Viadé i Castellà. Després d'un
breu parlament explicatiu de l'acte.
sfexecutà un concert, en el qual.
cal remarcar-ho. no s'executà cap
obra del compositor, la memòria del
qual s'homenatjava.

Registro de l a PropiedHd del Norte, de superfície doecientos sesenta
y cinco metros, veintislete decknetros, y linda al frente Este con la
calle de orenzale; a la derecfaa entrando, Norte, y a la cspalda, Oeste, con terreno de la fàbrica de Salvador Puig. y a la izquierda Sur,
con los de don Liüs y dona Teresa
Vié y Casanovas.
Tasada la descrita finca en la
escritura de constitución dc hipoteca en la cantidad de veintiocho
mil setecientas cincuenta pceetas.
La celebraclón del remate fend r à lugar en la sala audiència de
este Juzgado, sito en el Palacio de
Justícia, el dia doce de novlembre
próximoy hora de las doce de su
manana, bajo las condiciones siguientes:
Primera. — Servirà de tipo para
la subasta el setenta y cinco por
ciento de la valoración de la finca.
Segunda. — Para tomar parte en
la subasta deberàn los lititadores
consignar prevlamente en la mesa
del Juzgado o en el estableclmiento público destinada al efocto, una
cantidad igual, por lo menos. al
diez por ciento efectivo del valor
de la finca, sin cuyo requisito no
s e r à n admiüdas.
Tercera. — Los autos y la certificacíón del Registro se hallan
de maitíflesto en Secretaria, hacléndose constar que se entenderà
que todo licltador acepta como
bastante la titulación de la finca,
y que las cargas o gravàmenes ancriores y los preferentes a l crédito
del actor, si los hubíere. contlnuarén subsistentes, entendléndose que
el rema tan te los acepta y queda
subrogado en la responsabilldad de
los mismos, sin destinarse a su extinclón el preclo del remate.
Barcelona, cuatro de octubre de
mil novecientos treinta y cuatro.
Bl Secretario. Miguel Serrano.

LA PUDA
DE MONTSERRAT

Bl bon temps i una temperatura
de primavera fan moll agradable
l'estada en el Balneari de L a Puda. durant aquesta primera quinzena d'octubre. Per aquest motiu,
e- nombre d'algülstes és nombrós.
Entre les famílies que es troben
fent cura d'aigües hi ha els
senvors Isidre Santfcliu, Segori
SALA GASPAR
Lizarra, Pau Soler, Alfred M u r 1
CONSELL DE CENT, 323
senyora. Maria Parent vídua M l Telèfon 12064
quclerena. Paquita Mas Lluís CaPintures, Dibuixos, Marcs, Gravats, llen i senyora. Teresa Opere de
Miralls i MotDures
Valentí. Salvador Vinyals,
Joan
Casanoves.
Roea Creus 1 filla
Montserrat Casacuberta. Francesc
SALA BARCINO
Massagver 1 senyora, Joaquim
V. Garcia Simón
RAMBLA DE CATALUNYA, 29 Massaguer, Josep Perreró. Narcís
Porrellad i senyora. Josepa MartoMarcs - Gravats - Motllures
rell, Rafael Grau i senyora. EnPINTURA MODERNA
ric Cucurella. Josep Torra i senyora. Ramon Dalmases. Absència Onses. senyoreta Absència Boleda. Teresa P e m à n d e z ,
Josepa
LLIBRES!!
Ferrando de Prat i Teresa de
AUTOCiRAFS.
DIBUIXOS
Prat de CasteUví. Mercè Boldú víAQUAREL·LES 1 el més Impordua Bosc i Olla. Ricard Galí I setant assortiment de GRAVATS
nyora. Francesc Colomer. Valentí
de Barcelona - Exposició 1 venda
Solé i senyora, Maria Just vídua
a preus Inversemblants a:
Anguera, Mercè CasteUví. Víctor
Rahola, M a r i à
Padró.
Matilde
METROPOLITANA
Creus vídua Balet Eusèbia Peres.
LLIBRERIA VELLA I NOVA
Sever Feliu. Maria Pinyol. Josepa
Canuda, 31. b Sala Muzart.
Soler vídua Trabal. Joan Comerma, senyora i nét. Reverend doctor Pere Guillamet, I g n à s i a Ba,
Rosa Pujol 1 Franciscà Pàmpol.
Ramon 1 Anton: Verdeny.

DIPUTACIÓ. 262 - Telèfon 18710
Art I ornamentació
Exposició monogràfica del pintor
TORRESCASSANA
Fins ei 19 d'octubre
Avui, inauguració

Llençols
de cautxulina

E l millor impermeable
de llit, i l'únic que es
pot esterilitzar
Indispensable per a infants, vells i malalts.
Preus especials per a
hospitals i clíniques.

«Cautxú Català»
Corts Catalanes, 615
Ronda de Sant Pere. 12
Passeig de Grada. 127

\NUNCIS JUDICiALS
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el
aeftor Juez de Pimera Instància
del Juzgado número 11 de esta
Ciudad, en providencia dc fecha
autos mmfmmmm mrpsóaàt.a rre
tres del actual, dictada en los
autos de procedimlento Judicial sumario de la Ley Hipotecaria, profovidos por dofia Angelcs Moreno
IMfiez contra don Luis y dofta Teresa Vié Casanovas, por el presente se anuncia la venta en pública
subasta, por segunda vez y término
de veinte dias, de la finca aigulente:
Una casa principal y una pequefla. que se cofurücan entre si. fbrmando u n solo inmueble, situada
en esta ciudad. barrio dc San Martin de Provensals, calle de Lorencole, aales de la Victòria, sefialada
con el n ú m e r o ve'.ntltrés, correspondiente a la demarcacióu del

EDICTE
En virtut del disposat pel Senyor
Jutge de primera Instància del
Jutjat número setze d'aquesta ciutat de Barcelona, en providència
de catorze del proppassat setembre,
dictada en els «autos» de procediment judicial, sumari de la Llei
Hipotecària, promoguts per En

Lloguers

Josep Fradera Camps, representat
pel Procurador don Francesc de
P. Espiell Ibcrn, contra els ignorats hereus, successors o causa
havents de Na Elena Girona V i lanova, vídua de Folch, pel present edicte s'anuncia per segona
vegada, termini de vint dies, 1
pel setanta-cinc per cent de la seva
vàlua, la venda en pública subhasta de la ílnc* especialment hipotecada en l'escriptura de debiton , base d'aquests «autos» o sigui:
tUna peça de terra anomenada
«Quinta
Amèlia» localitzada a
Sarrià (Barcelona), carrer de Santa Rosa. sense número, en el qual
es troba construït u n hotel que es
compon de quatre plantes i un
pavelló de dues plantes, amb jardí l porc, de superfície en Junt
quaranta m i l vuit-cents setanta metres, afrontant pel davant entrant
nord amb el carrer de Santa Rosa.
emb N . Soler, amb Maria Santam a r í a Miquel Escursell. 1 amb
Donya Antònia C a m p a n à , per la
dreta, entrant, oest, amb Josepa
Conde i carrer Dlonlsi Conde, per
l'esquerra, entrant, est. amb A l bert Conde i amb l'hipotecant, i
per darrera, sud, amb Eusebi
Güell. Valorada per les parts als
efectes de la subhasta, en set-oentes m i l pessetes».

Ferros < Maquinaria
PILLdeMIQUELMATEU
Àngels s

W

Diversos

11

Llogui r . V i í n du m f e r m i n ' » .
R·fM'·cloni

Orquestra Pau Casals
Palau de la Música (latalana
PRIMER CONCERT D E TARDOR Diumenge, dia 14 d'octubre, a dos quarts de sis, dirigit
pel

Meshe Pau Casals
amb la roHaboracló del pianista

Miecio Horszow-ky
obres de BACH, BEETHOVEN,
BRAHAMS i C H E R U B I N I . Segueix obert l'abonament a 6
concerts I a 4 de tarda, a la
Unió Musical, Casa Wemer,
Passeig de Gràcia, 54, de quatre
a set tarda.

«Standard

Luz»

per a Gasolina

«i

necasalta po

OOSTA8

ilimca 6ALLE6Uj

MOKLES

Inslrumonli
PIANOS
IPIANOLES

Madre Alegria

Fabrica de Plors, Corones í Plantes

A. Mararro. rallei ' mau
;aat. a 188'i. Balmea '0
relíl i 1664
C.BIECtR

T E A T R E ROMEA
Tel 19891 C* TEATRE LARA
La companyia del TEATRE
LARA. de Madrid, representa
tota els dies, a les 6n5 1 ICIS,
la seva obra predilecta:

Els «autos» l la certificació del
Registre a q u è es refereix la regla quarta dc l'article 131 de la
vigent Llei Hipotecaria, estaran de
manifest en la Secretaria del so tast gnant durant el temps de la subhasta i en els dies hàbils i hores de
despatx: i s'entendrà que tot licltador accepta com a bastant la t i tulació i que les càrregues o grav à m e n s anteriors i les preferents.
.<i n'hi hagués, al crèdit de l'actor, continuaran subslstents, entenent-se que el rematant les accepta i queda subrogat en la seva
responsabilitat, sense destinar-se a
la seva extinció al preu del remat:

i o l ei

Estatge i aparador merceria, farmàcia, estanc,
falta barri Pere I V . 77.

Barcelona, cinc d'octubre de m i l
nou-centB tienta-quatre.
toan Brusés

La subhasta es celebrarà el dia
disset de novembre pròxim 1 a les
onze hores, en In Snla Audièncin
d'aquest Jutjat. Instal·lada en el
segon pati del pis baix del cos del
cantó esquerre del Palau de Justícia, situat en el Saló de Fermin
Gnlàn.

Vendes

TENDES

que el creditor demandant podrà
concórrer com a postor a la subhasta 1 no necessitarà consignar
cap quantitat per a prendre p a r t
en la licitació, i tots els altres
postors hauran dc consignar en el
Jutjat o en la Caixa General de
Dipòsits una quantitat igual, a l menys, al deu per cent efectiu dels
béns que serveixen de tipus per
a la subhasta per a poder prendre-hl part, i que les despeses de
la subhasta, pagament de drets
reals 1 altres consegüents a la venda seran de compte del rematant.

•ral.

Palln

Vlr* t rlDAfln - Pell

Impnii'Mi'l.i

Hiu o Nou de la Ranibla

HIUIU

Uefrrte» BnUMla

IB Con I ]

l 14-B.

CURSOS GRATUÏTS
D'ALEMANY
per a principiants i a v a n ç a t s (senyores i senyors».
Dilluns, dimecres 1 divendres, de dos quarts rte
vuit a dos quarts de nou del vespre S'han obert
el dia 1 del corrent. Per a matricular-se (octubremaig: ptes. 25) en la Secretaria (de nou a una
1 de tres a cinc).
C O L X E G I A L E M A N Y : Carrer MOYA, 4.
ISCIK I K I i P n T v
aai0
U"8 AE P9"- AUR,C,E"·
rCUú
UL·LIUlAlO
«juaneies» leu-voa el cal•ii
cat n la Saealcrln P O N S A .
..•••nirnlca.
i.luna n fre

Casa
Parramon

, Cam·.S.I.·r

Dr. C A P E L L

Préstecs
Venc compru
i canvio
Joies -rocasio
aDare'^

Especialista hospital Paria
Malalties Ano Recte

M O R E I N £2 S

La llum mes barata
del m ó n

Fistuies-Pèrduesdes^nií

Casa Phoebus
BARCELONA
Muntaner. 110

VABICES - LLAGUES
Tractament modern
No opera tori. No dolorós

iiepilacio eieclrícs

Passeig de Gràcia, l l u , D e 3 a 6

otogrflfics
PAU,
u
TeMroo it*ari

im

I O: E S

p*t mol*'
Piov» araM*

Aigua

-•07. pt·i..i.i

EL MANANT)AL MSS R I C O E L MON
SI poliu d'ALLUMINÚRIA, L I T I A S I U R L
C A (MAL D E f B D H A ) , B R O N Q U I T I S , P A RENQÜIMATOSES, NEFRITIS CRÒNICA,
at corareo radicalment i m b

Papereies

Montepio

Màquines Automòbils
Paguem alta preur
Unu'-. !fií, p n n c i p a

joies d'ocasió

Comprem or, plata
pi^ii orUlanu. paparetés Mont Pasuan
l tot el valor
j
Rambla nora. a

UB(C

prota-

d·MfMtAl·P « r ftn-

rai Araqó,

locanl Bruc

D E T E C T I U S
TRESOLS. Vigilàncies. Recerques, I D restigitciona privades.
CASA
FUNDADA
L'ANY 1914. T a l l e n ,
13, i Sitges, 11. praL
TeL 15682.

de

Rocallaura

l Aigua de Rocallaura
Dlpotiiarli e c n e r a l * : F O R T U N Y , S. A .
C a r r e r de l H o i p l i a l , 92. i S a l m e r ó n , 123

Joieria NúRez
Merca
i-nmi..

ü'ocasions

Vcitaa
Canvi
de mobles
. tota claase d oojecu •
r o í 'riH.'Artiu
Uona «14 • raietoo M**'

F I R E S
Ucasio utsuterla. QU'IIcalla articles alaltat, tumador '.'ovetata. Estiloíriflquea. fuliea. Ptpoa
a l'engrCte Canuaa. ' / I .

Morenes, fistules, clivelles
BCZtMBM. PICOR IXAUUeS, I T C
ÍLS curen M'iae operat i aeoae miecctL>uò usant
ROMANY T ib: 61» ptea Eacudlllers. < I altna
Parmarto i Oentrea i'Eupeclflri.
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PER A EDIFICAR

trobaren portes, finestres, reixes, reixats i tot
el necessari en fusta i en
ferro, als

Grans Magatzems. — Tallers de
fasteria

«La Favorita»

d'B. POMES CASAS

Liquidació total de Columnes, Bigues i J à s s e r e s de ferro

Visiten
aquesta casa,
que
os interessa

Urgell, del 47 al 51 i Sepúlveda, 135 i 137
Telèfon 34465

Companyia Transatlàntica

t'iiiiutuiiiuniiiui

Serveis del mes d'odubre de 1934
U N I A DEL CANTÀBRIC A CUBA I M È X I C
El vapor
«CBISTOBAL COLON»
sortirà, sl no Ql ha vartació. de Bilbao l Santander, el 25 d'octubre, de Gijón
el 28 i de la Corunya el 27. cap a L'Havana 1 Veracruz, En tornar f a r à
escala a Nova-York.
Propera sortida, si no h i ha variació, el 25 de novembre
LÍNIA DEL M E D I T E R R A N I \ PUERTO RICO, VENEZUELA
I COLÒMBIA
El vapor
«JUAN SEBAbTIAN ELCANO»
Bortirà, si no h i ha variació, de Barcelona, el 20 d'octubre, de València (fva.)
el 21, de Màlaga (fva.) el 22. de C&diz el 24, cap a Las Palmas, San Juan
de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.), L a Guayra, Puerto Cabello (fva,),
Curaçao (fva.), Puerto Colòmbia (fva.) 1 Cristòbal.
Propera sortida, si no h i ha variació, el 20 de novembre.
E X T E N S I Ó A L M E D I T E R R A N I DE LA LÍNIA D E L CANTÀBRIC
El vapor
«CKISTOBAL COLON»
sortirà de Barcelona, si no h i ha variació, el 18 d'octubre, cap a Tarragona
(fra.). València. Alacant (fva.), Màlaga, Càdlz 1 Bilbao, d ' w sortirà el 25
del mateix mes. cap a L'Havana. Veracruz, 1 escales intermèdies.
LÍNIA DEL M E D I T E R R A N I A NOVA-YORK. CUBA
I CENTRE AMERICA
El vapor
«MAGALLANES»
sortirà, si no hi na variació, de Barcelona i Tarragona (fva.), el dia 16
d'octubre, de Pauma de Mallorca (fva.) el 17, de València 1 Alacant (fva.)
el 18, de Màlaga el 19. de Càdiz el 20. de Lisboa (fva.) e l 21, de Vigo (fva.)
el 22, cap a Nova-York, Havana. Puerto Barrios (fva.). Puerto Limón (fva.)
1 Cristòbal.
Servei tipus Gran Hotel, T. 8. P., Cinema sonor, Orquestra, etc.
Les comoditats i tracte de què gaudeix cl passatge es mantenen B
l'altura tradicional de la Companyia.
T a m b é t é establerta aquesta Companyia una xarxa de serveis combinats
per ala principals ports del m ó n , per línies regulars.
Per a informes i despatx de passatges: A. Ripol, Conslgnatari, Via
Laietana, num. 3, baixos.

Acadèmia SANT JORDI
Dibuix - Pintura - Modelat
Director: K , -

VS^WCgSL

Preparació adequada per a l'ingrés a les escoles
d'Arquitectura, Enginyers, Aparelladors,
Belles Arts, etc.
Com es pot comprovar, aquesta Acadèmia és la que
ha aprovat major nombre d'alumnes en el curs 1933-34

Classes del natural
Classes especials per a senyoretes
BOTERS, núm. 4 (final Portaferrissa) TEL. 20207

APOPLEXIA

APOPLEJIAtFeridurai
- P A R À L I S I S

U O

Arteriosclerosi
els evita i guareix
l'antic específic vegetal 1 inofensiu
Antiapopicclíc

—

«rirf A n g i n a da paotao. V · J e x p r e m a t u r » y j e r
7 1 ú t m i s entermedadet originadas por la A r t à f
rloMolarosla e Hlpertenalòn
i
e n r a n dc un modo perfecto y radical y
i
e v t t a n por completo lomando

R

L

iroüaoienieni necessita ulleres o lantm.
Segar que vostè ja é« cHent nostre.

rs

Berdaguer
A les F a r m à c i e s i Centres d'Específics
Prospectes a J. Gonzàlez Núnez: carrer de
Sepúlveda. 172. pral- Tel. 31137. BARCELONA

Los sinlomas precursores de «stas enfermedades: dolores de cabeea, rampa o c a í a m b r e s , m m bldos de oidos, falla de lacto, hormlgueos. oohldos (desmayosj, modorra, ganas frecuenles de
dormir, p é r d t d a de la m e m ò r i a , Irrllabllldad de
c a r à c t e r , congesrlonea, hrmorragios, varlees,
dolores en la espalda, debllldad, «C.. desaparecen con rapidez usando R u o l . Es recomendado
por eminencias mèdicas de varios palses; suprlme
el pellgro de ser víctima de una muerte repentlna:
no perjudica nunca por prolongado que se» au
uso; sus resullados prodigioses se manifiestan a
las primeras dosis, contiiiuando la tnejorla basta el
total restablecimicnto y l o g r í n d o s e con el misroo
una existència larg» con una salud envidiable.

BIGUES DE FERRO

ruc. bi iavor ue ecoroanuMo a s^ueaia casa, i li'n quedarà a g r a ï t .
Més de 200 models de muntures.
Cristalls de totes menes, colors I com»
btnacionslliurats a les noques hores.

i tot altre material per a la construcció
VENEM
B A R A T

iirles TBiysivii-Oiracaoi

VENTA: S a g a U . Rambla Flore». 14. Barcelon».
y principalcs farmàcia* de P · ' ^ n a , Ponugal j
Amèrica».

Clot, 1 ai 9 - Tel. 54998

NOVES I VELLES

Garcia i Vidal
RTXÈSFITXERS

ORTOPÈDIA
Fill

Ei s e u a m i c

(Feridura) PARÀLISI

d e

MODERNA

B . C a r c a s s o n a
TALLER

ESCUDELLERS

1

DESPATX:

BLANCS,

8

-

Telèfon

10916

Braguers reguladors
per a la retenció absoluta de la trencaUura • h'alxes Je tot s menes - Faixa cotilla abdominal • Faixes per a guarir e s t ó m a c s i
ronyons caiguts • Models moJerns

Cotilles ortopèdiques S S ^ S f i T ^ T ^ Ï Ï
Més dc 50 anys dc pràctica s ó n la m i l l o r
Casa fundada

cn

1S75

garantia

AGUSTÍ B O
| ^ t » enranuMM. W . T P . M— MOTÍ

Calliclda

Wokever

L'UNIC Q U E E X T I R P A L A R k E
KL M I L L O R D B L M O N

VI

J Boquería, 22-Ra4iricfl, 2-BAfUlEL0NA

El més eficaç, còmode, ràpid, reservat i
econòmic
(amtxlói tesei)
l l u ) t^nUMb Í·IÍMOIOQÍ n k.croi uioiòMias,
laa»* |U9 a l o ; i o n'adoal, inurlreu ripldainam
Isl l 'il'Jiorf.Víli, -rmorrai isjot» nUicirj, olstt.i, irjuiticli, HisvmiL, (loic·M ')taaas au IM
Mi/)raji I i T Í I ,i>utiui< l i u i /ia< arlu iri a<
an a nD'Io* lacai. > >r mtlroai r^ialt qus <1rulii 'iranmc 'turtac
«at an3f qa<cre u
tlne ÚA0tIim^aotiL«2 > iar 11». U»lmonel'
lalart tl jn naai. jvuea :>,aaLiiMeloai t rnoalDemnnaii r.m,a!9< í r v U «FARMÀCIA
COIXAZO. - HorUlexa. 1 Madrid. «roB" 17 - ..

DE VALDEPENAS

A CINC P E S S E T E S G A K K A F O DE 8 L I T R E S
Quan no estieueu satisfet del vi que consumin,
demaneu per telèfon un garrafa de vi de Valdepriias i tinjueu la completa seguretat que us
servirem el més deliciós dels vius
BODEGAS DE VALDEPENAS
Fundades en 1900
LA INTERNACIONAL. 90
Telèlons: Despatx, 34617 - Particular, 53977

ARO J E S S O L E R
,
gd unsul BLOC MASSÍS
' Kir·]
BLINDATJE i'pdícntat'
z ^ i r ^ - ' irKombifttiblíséimoertorabtKdfrberSOPlFI
>'.
SJILÓ D'exfcsic'ià.ALDANA.Si'iirx cm oiixpu

