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o1umenge, 18 de juliol del 1937 la humanitat 
1 

EL PLA DELS SUBLEVATS Les J• S. U. C. i la matinada del 19 de iuliol a ta Generalitat 

La intervenció del regiment de e~l!" ~~~~.t'!.~~ llEis militars .de la caserna 

P d Ib ~~ J~~1'c~~h~:tèp~~~~u e~~~ han fet sort1r la tropa a l carrer, ara e ls e ra e s manifest encapçalat a.lxi: «Pel carni d 
den:~ :;t~! 1~~~ 1~u:~~~ és e mostra re m q uin és el poder d el poble 11 

de Pedralbes, 

PLA DELS SUBLEVATS 
Pla a tlls sublevats: apoderar-se 

dd Cinc d'Oros; de Governació, de 
la Plaça. Universitat, de la Pla· 
ça de Catalunya, dc la Divisió 1 
de Comissaria General d'Ordre Pú· 
bliC. D~l Cinc d'Oros se n'encarre
garien les forces de caval:ería de 
Santiago -earrer de Lepanto- I 
tes d'Artllleria l.lcugern, de Sant 
A.ndrcU. De Go\·ernacló, les d'Artt
l~erla de Muntanya, de l'Avinguda 
d'Icària. De la Plaça de la. Univer
sitat, les de Cavalleria de Montesa, 
del carrer de Tarragona, de la Pla
ça de cnta.Iwlya -amb l'ocupació 
dc la Telefònica-, le.s d'Infanteria 
lde Pedralbes; de ln. Divisió, les de 
sapadors Mmadors i una Campa· 
nyul. de Pedralbes i dc la. Comis· 
saria d"O, P., una part de les for· 

- çes d'Artilleria Lleugera. 

LA SUBLEVACI O DE PE• 
DRALBES 

Moment d'ésser capturat, per lea forces lleials, un canó d'artillorla 

J osep López Amor, el comandant falangistes. El sergent Mogollon fou 
ferit pel capità Mercader. 

major del regiment d'infanteria de A la Plaça de la Universitat tro-
Pedralbes, era un dels organitza- baren les forces de cavalleria de 
dors lr animadors del moviment. El Montesa. Seguiren; 1 a l'encreua
seu odi o. la República i a. Cataiu- ment de Balmes, um guàrdies d'As
nya ja datava de temps. Amb L<r salt els donaren l'alto: 
pez vareJa, Pernàndez Balbis, Ji· -Qui sou? 
ménez Paja.rero, López Bclda i al- -som republicans -féu López 
tres, formaven, cap a l'any 1933, el Amor. • 
grup m1lltar anticntnlà. Després del -Visca la República! 
6 d'octubre crearen una mena de -Visca! 

Companyia, de la qual es féu càr· 
rec el tinent Sàenz Mansilla. 

Llop tornà després, i ordenà a. la 
seva Companyia que formés al mig 
de la plaça. Tenia el propòsit que 
aquestes forces f<Jssin copades pels 
rebC:S. El tinent Sàcnz Mansilla 110 
adverti 1 es negà o. obeir les ordres 
de Llop Els sublevats obriren foc 
contra els guàrdies. Produïren bai-
xes. 

Llop entrà amb un grup de re
bels a la Telefòn!ca. En trobar re
sistència fer! el tinent Peralts. 

Jw1tes de Defen~a. especialment de- I quan els guàrdies estaven con
diendes a obtcmr antecedents dels fiats, les forces sublevades obriren 
o!lclals republicans 1 a fer-los la v~ foc contra d'ells. Desconcertats de 
da 'mpossiblc. Tenien contactes an1b moment,van refer-se. S'inicià tm ti· Entretant, el cap1tà Mercader, or
la Ceda i F. E. López Amor havia roteig, .Eingularment davant del mo- denà que s'instaHessin metrallado
cònferenciat sovint amb elements nument de Gliell, res al terrat del Colom. Davant de 
d'aquests partits. Quan la condem· Amb dificultat els sublevats po- la Malson Dorée i del cinema Ca- , 
na a mort de Pérez Farràs i Es- Ib 1 PI d e talunya, foren collocades tres me- I 

d gueren arr ar a a. aça e a.- tralladores, sota la direcció del tl· cofet, gestionaren e! compliment e talunya. 
la. sentència. López Amor marxà al Casino Mi· nent Borràs. Artur Gotarredona, 

La nit del 18 de juliol, aprofitant litar. Volia posar-se en contacte tinent, es féu càrrec d'un grup per 
l'absència del coronel Fermí IEspa- amb Rafa.el Llop Znbala, capità dc absència dels capitans, 1 es situà 
llargues, tingué lloc a la sala de Seguretat, compromès en el movi· al sector del Passeig de Gràcia. Al 
banderes de Pedralbes una retm16 ment. un guàrdia, Josep Novo. en mig de la Plaça, hi havia el tinent 
d 'oficia!s compromesos en el movi- advertir la. presència dels faccios..1s Quevedo amb uns morters. 
ment. Pero, pel que sembla, no exis. a la Plaça de c atalunya, demanà A pri a. hora de la. tarda arrl· 
tia un acord perfecte entre ells res· a Llop: bar"tl forces d'Assalt 1 de la Guàr· 
pecte la finalitat del cop. Va sus· -Heu de detenir aquest coman· dia Civil, a les ordres del tinent 
citar-se una viva discussió. Els w1s dant. Es facciós. coronel Escobar. Avançaren per h 
eren partidaris d'anar únicament -Deteniu-Jo vosaltres. Ronda de la Universitat i entraren 
contra el Govern; els altres, en can- -Acompanyeu-nos. e. la Plaça dc Catalunya S'entau-
vi, opinaven que calia substituir !a Llop s'hi negà. . là un gran tiroteig. Finalment, la. 
República democràtica per un Po- Acudí a veure López Amor. L'a. subversió pogué ésser vençuda en 
de'" fe!xL<;ta. Tots. però, coincidien braçà. De.."Prés, Llop desaparegué tie ¡ aquell sector. Els sublevat.<; es IIIU· 
en una sola cosa: en sublevar-se. la plaça, de!xant abandonada la raven a. ta força llelal. 

EntreLattt, al patl arribaven pa1- -!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!~~!!!!!!!!1'!!"!!''!!!!!!'!!~~~!'""'111!"'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~ 
sans de <<Falange». requetès, Part1t --- -- -- -
Nacionalista, que havien estat re-
clutats pel tinent Mannque. 1 L'AfER DElS CtMENTIIdS ClANoESTINS 

per les nostres llibertats 1 per la 
independència nac.>ional dels pobles La 1út del 18 de juliol del 1936 res-
d'Espanya, 1 afegeix: tarà gravada a la nostra memòria 

Catalunya: Nosaltres, joves cata- de manera inesborrable. El poble s'ha 
lans que ens trobem en aquesta l!ui- via llançat materiament al carrer 
ta. contra el feixisme, lligats amb I i per la Rambla no es podia donar 
els joves de les diverses províncies un pas 
castellanes per a la defensa <.t ls Però el poble, en aquella nit calo
nostres drots i del nostre esdevenJ. I rosa, no havia sortit al carrer a pas
dar, man!Icstem en aquest nniver- sejar o a prendre la fresca. Encara 1 

sari la nostra s:mpatlo. i e<;tima al que circulava pacíficament, el poble I 
poble dc sentiments generosos, el {;stavo. a l'aguait; es tenien refcrèn
poble que no oblida els drets de 1 cie¡¡ concretes de la revolta milit::~r 
solidaritat internacional. Es el país I al Marroc sota la direcció de Fran
llar del proletariat mwldial, la u. co 1 es temi& l'aixecament de:s mili· 
R. S. S., exemple d'int.egntat demo- tars de les casernes de catalunya. 
cràt:ca. L'espectacle bigarrat que prcsen· 

L.1. joventut de Cataluny:l. ha col- tava la Rambla dificilment el veu
laborat, collabora 1 seguirà coHab> rem mal més. La gent anava ja en 
rant amb els governs del Front Po- pla de campanya; en mànigues de 
puJar de la República 1 de Catalu· camisa, amb espardenyes, sense ros 
oya. al cap i al cinturó la pistola. 
• . . En poques hores les entitats poU-

A oontinuació fa un elogi de ;--S Uques i les organitzacions sindicals 
joventuts enquadr.ades _als exèrcits, repartiren les pistoles a milers. En 
a la marll~a 1 a 1 aVlac.ó, 1 diu que poques hores, i encara que amb ar
ni un sol JOVe h~ de. quedar emb<Js.. mes de recurs, com és la pistola, el 
cat de la mobilització de lleves. poble quedà en poques hores annat. 

Es lluita per l'educació cultural 1 Aquella multitud s'anà escampant 
tècnica de la joventut, d'on han de pels indrets estratègics de la ciutat. 
sorg:r els futurs quadres tècnics de El poble, la guàrdia d'assalt 1 la re
la indústria. i de l'agricultura. publicana, estretament Units i guiats 

Aooba dient que cal constituir per un mateix ídeal, assetjaren les 
arreu l'aliança de tots els joves que casernes i se situaren a. les vies de 
per a inten&ificar !!activitat dc Ics comunicació principals df: la ciutat. 
joventuts en pro de la. victòria, con- Barcelona estava en peu de guerra. 
siderant-ho com la consigna 1 la. A les dues de la. matinada entrà
tasca primordial d'aquest aniversari vem a la Generalitat. A Ja plaça., els 
històric. Mossos dd l'Esquadra havien pres 
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les degudes precaucions per al cas 
que tinguessin necessitat d'actuar. A 
la Generalitat tots els llums estaven 
encesos i hi havia gran animació. 

A l'antedespatx de la Presidència 
el president Companys conversava 
serenament amb els seus con:;ellers, 
amb els diputats i personalitats po
lltiques I amb els amics que volgue
ren estar al seu costat en aquel:es 
hores angoixoses. 

Cada moment eren comUnicades al 
President les impressions de:S enviats 

j especials a diversos llocs de la ciu
tat. Hi havia tranquillitat aboluta, 
el poble estava vigilant parapetat als 
seus llocs estratègics. 

De les tres a les quatre del mati 
el President va celebrar diverses con
ferències telefòniques amb el Govern 
de Madrid i amb n"i.ltoritats civils 
d'altres ciutats. i..a calma era gene
ral a tot Espanya. No es tenia més 
noticia de revolta que la del Marroc 
i Canàries. 

En vista del que succeïa, el co
mandant Matamoros, lleial a lo. Re·j 
pública, decidi telefonar el coronel 
Espallargues, el qual era al Casino 
Militar. 

Ràp;dament, Espallargues es tras
lladà a la caserna. Hi arribà a les 
onzf:. Entra a .a sala de banderes. 

El jutge 
tr:eba la 

El nombre de reunits al voltant 
del President i dels seus consellers 

u I h .
1
, era. cada vegada més gran. Recordem 

e S P e e I a ara Jaume i Artemi Aiguader, Soler i 
Bru, Trabal. Massip i els malagua
nyats Josep Bunyol, Casas Salas i 
Pere Ventura. N'hi havien molts d'al-

La salutació, a càrrec de López 
Amor, fou ~t.a:... 

«-Estamos sublerados y dccididos 
a. salll" a la calle. Usted debe se
cundarnos por ®;paña.» 

a e t 1-va m e n t tres que en el moment de fer aquest re<:onte anecdòtic no recordem. 
Prop de les cinc, el cap de Premsa 

I 
de la Presidència, el nostre amic An· 

Ful¡; a primeres hores de la ma- neguts 1 den~oc1ats per un cambrer toni VilA, entrà J?recipitadament al 
tinada d'alur el jutge senyor Ber- com a. suposats autors dc la. deten- despatx del President, des d'on a-
tran de Quintana va estar rebent ció de Duart& Le.zcano, que despres quest acabava de dirigir la paraula 
declaració als detinguts amb motiu aparegué mort a Montcada. al poble de Catalunya per ntitjà. de 
oe l'existència de cementiriS clan· Els detinguts manifwtaren que la ràdio. I recordo com si l'estigués 
destins. · haVlen format part d'unes patrulles veient, aquella escena. Vilà. s'atansà 

Els detinguts a Montcada Fran- de control, però negaren é~er autors al President i, a mitja veu, digué: 
cesc Garcia, J osep Latios, Silves- del crim. «Senyor President, un encàrrec ur-
tre Egea 1 Joan Gil negaren le; gent». 
acusacions de què se'ls teia objecte DE GRAN INTERES PER I El President s'aixecà del silló on 
1 afirmaren no ésser cert que lla- ALS FAMILIARS DELS DES· r seia, s'atansà a. Vilà i el portà a. un 
guessin participat en eb crims que APAREGUTS dels angles de la. sala. Un minut des-
se'ls imputaven. Com s1gui que "in· prés el President digué als re-..mits 
correreu en contradiccions 1 en acu- Des:;>rés de ¡·ebre a!gt:.1es declara- amb veu que la. ràbia velava: 
sació d'alguns Eectors d'aquell po- rions més 1 haver comprovat que t:l «Han sortit al carrer les tropes de 

l'eco d'aquelles descàrregues durés 
un any. 

Pels carrers s'aixecaven ja les Pr1· 
meres barlicadcs. CaS83 Salas, Josep 
Smwnl 1 Per!' Ventura ~·?.r"miadaren 

de nosaltres fins arreveure. No ela 
hem vistos ni els veurem mai méa 
Els t res han caigut dignament pez 
la defensa de la causa. 

L. M. 

19 DE JULIOL 
Dinou de juliol! Mort del feixisme! 
Sepultura de lladres inhumans 
que volien menar el poble a l' ab1sme 
i lligar-lo vilment de peus i mans. 

Dinou de juliol! Tot el cinisme 
dels llops catòlics que es deien crishan~ 
i de la creu en feien servilisme 
¡:~r a explotar vilment els seus germans 

fou vençut en la lluita aferrissada. 
Per la ciutat, a cada cantonada 
el puny ben clos desafiava el sol. 

To ta la Ibèria restà redimida 
pel gest d'aquesta Barcelona ardida 
Es ben nostre el Dinou de juliol! 

SALVADOR PERARNAlJ 

Espallargues s'hi negà. López A· 
mor i n!trcs caps 1 oficials el com
minaren l l'amenaçaren. Espallar
gues, adonant-se de la grave· 
tat de la situació, decidi reclamar 
la presènt"!a del general de la bri· 
gada, Angel de Sanpedro. Per tal 
d'evitar una conferència telefònica 
davant. dels sublevats, simulà. lla
ver-se oblidat ni pavelló el mocador 
1 les ulleres. S'hi traslladà per a re
collir-los. Però un oficial facciós va 
seguirlo Espalla.rgues no pogué a
conseguir el seu propòsit. Coneixe
dor d'aquest contratemps, el repu
blicanisslm capità &!canell s'encar
regà de telefonar. 

Sanpedro s'hi presentà a la. una. 
~s sublevats el reberen amb ame
naces. El general optà. per arengar 
els soldats. No li ho permeteren. 

ble el jutge va disposar que seguis·¡ detingut Josep Viiias Ventura. no la. caserna de Pedralbes.» 
sin detinguts 1 ha. dictat contra ells tenia participació en els fets. s'or- Les paraules del President causa-
el corresponent au te de processa- denil. la seva llibertat. I ren la natural expectació entre els A llA • f f d v' I • h • 
ment. I El jutge es trn.s:Jadà novament a reunits. El President, amb una sere- JUn amen e lC a po lcia I 

També est1gue el jutge e;;pec1al Montcada per a continuar les dili· ¡ nltat impressionant, cridà a.1 seu des-
prenent declaració a~s detinguts gè~cies que al1i havia fet dies an- patx el cap de les forces dels Mossos f b f • f f t 1 v • 

~~~e:~~e~~hf :a~~~ad~re~10::e::; .te;~¡ rua d'ahir, actuà al cemenU- ~~~~:ts~ e:~o~~~~ d~~ ro a gran quan I a Itt or I p ata IO.es 
«-si no hay discipll.na -féu

que hayn, al menos, respeto a la 
edad.» 

cessat.:, en rebeHia 1 els fou comu- ri l Junt a la rasa obert.& (on es patx s'acomiadà de tots i acompa El p id t d l'A diè · J rucat l'aute de prccessament i la dipositaven els cadàvers dels que · ' · res en e u . ncla, osep anells, rellotges, a¡ulles tot de bri-. nyat dels germans Atguader, Sunyol. Andreu, assabentà. els mformadors 1llll.l1ts i a més 250 quilo d 1 •-indagatòr;a. Negaren que haguessin eren a.sa:~.SSmats impunement, po- Masslp i Casas Salas es va dirigir a 1 del que segueix: El dia 25 de juny en ba~es. s e Pa.,.. 
participat en cap acte del!ct!u, però sant-los a sobre u.oa capa de calç, la Residència. la policia de Vic va practicar un es- El President de l'Audiència bà. Per teta r esposta, el capità Pere 

Mercader li disparà un tret que no 
féu blanc. 

afirmaren que havien sentit dir que per poder continuar el dia següent, Selien aproximadament les sis de corcoll a uns compartiments cuiras- la seva conversa amb els i tea 
als afJres de la població havien rs- aquesta odiosa. operació), declarà la. matinada, quan el President sortia sats de la Danca Soler i Torra Ger- dors fellcltant el jutge Fe~7 
tat portats a cap alguns crims. Els l'e_ncarregat ~el cementiri al qual de la. Generalitat, acompanyat de les man:; de l'esmentada localitat, per Ros i el personal a les seves or~n~: Tot sc yult Sanpcdro, Espallargues, tres processats havien format part fe¡en presencJar el que realitzaven, aban:; esmentades persones. En ésser tal de cercar unes armes que, se- que ha prestat tan impot·ta t . 

Matamoros, Sacanc!l i una cinquan- de l'Ajuntament de Molins del Llo- 1 va rebre algunes declaracions. I al carrer, el President els digué: gons denuncies, hi havia. amagades. n servei. 
tena dc ~oldats que s'havien negat bregat ¡ es diuen Antoni Gonzàlez Es tenen noticies que a. Montcada I Le d f è · f 
o. secundar els plans dels facciosos Alonso i Rnmon Pasama Garcia. eren portats no solament els desapa.- , -Deixeu-me anar sol. Vaig a la s armes e re er n~la no oren 
van ésser tancats en una habit.a- t d B ' inó t b · • Comissaria. General d'Ordre Públic. 1 trobades, però en canvi es tro~are~ 

Ó Les dones que foren aixi mateix regu s e arce.ona, s arn e liS Vull es•-- al costat d"Escofet. 136 quilos de plata.en lmgot_s. S arn-el amb guàrdies de vista. Els &· dels voltants de dita població ..... detinguclcs han estat posades en · El de"¡xàrem sol. Encara el vèiem bà. a escatir que el compart1ment es-menaçaren per o. quan tornessin. El jutge ha encarregat als engl l'ibert&t igualment que Marian Far· • ,, d N•Jtres a pas resol• mentat havia estat llogat per un Ca-Estona de3prés sortien de la ca- r~res contra el qual no ba resultat nyers q~e faci~ un pla del lloc on a .. unyar-se e no.,.._ "' mitè Antifeixista que es formà a. Vic 
sema. les forces sublevades, sota t1 cap càcrec. Als proce.-;,;ats se'ls ho. podran esser dtpositats els cadàvers I confós entre els ciutadans confiats arran dels fets de juliol de . l'any 
comandament de López Amor. aixecat la inoomUnicació. que són avut en aquelles' rases, ja 

1 
que, ca~regats amb paquets de bar: passat. Per declaracions d'alguns m-

Pnmer. la Companyia de López que h1 ha el prop~lt de veri!icar nussos 1 ~ndes. de campanya, es di dividus que havien estat membres 
Be Ida. Havia d'anar a la Divisió. Hom as:;cgura que el mateuc jut- la seva exhumació 1 dipositar les I riglen a 1 estació per anar a. pa~r de l'esmentat Comitè es va saber 
La Companyia de Rulz Hernàndcz, ~ :~~~t~e~u~~~ ':: ~~~~~~~! despui:es en lloc adequat. el dia a la platja. Quin ~n~t mes que el que mancava a la caixa del 
la de Jull VISconti, el grup de me- dc les Corts, fou trobada per la po- A aquest fi, el jutge ens ha pre- gran en aquell moment hlStoncl Banc Soler i Torra, havia estat lliu-
trnllndor<'s del capità Mercader l lleia del Districte de la Universitat gat que fés:nm públic el seu des¡g Nosaltres el seguirem amb la. ml· rat a l'Ajuntament, el qual vingUé a. 
les mJ.qumes d'ac.on1panrament amb una. gran quantitat d'armes. Ha. ml)- que totes les porsoncs que sàpiguen Un any de lluita. Un any de lluita rada fins que el perdérem de vista, 1 assumir les funcions del Comitè An· 
el tinent Quevedo, a la Plaça de tivat això el fet que hi ha uns pous quelcom d'aquests fets, a.ixi com e. contra el feixisme. Un any de resis- amb l'admiració que es miren sem· tifeixlsta. 

Ample, 46, Tel. 15€46 
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Catalunya López Amor marxava que llancen una mala olor que bé les que per la. seva situació estlgutn tència I d'atac victoriós. L'enemic pre els homes que •..ts atrauen amb Digueren tamb! els esmentats in· 
amb ells. podria esser produïda. per cadàvers ·afectades. que acudeixin a. dit Jut.jnt Impotent de vèncer, ha vomitat m~ les seves a.ct!tud_s. dlvidus que hi havia gran quantitat Les r.equises de vehicles 

Seguiren per l'Avinguda del 14 en descomposició que hi hague~in a el(J)Osar els seus coneucements. I tralla sobre les ciutats Indefenses I Moments d~pléS sonaren els pri- d 'or fos, monedes d'or 1 joies de 
d'abril, carrers d'Urgell i Corts. Pel estat enterrats. . El jutge desitja portar l'assumpte Ha produït un balan9 esgarrifós: mers Lrets. Mal no podiem oensar aue ~ran valor en el .lliurament fet a 
carni el . .:¡ roldats feren la salutació Aq~est mati, han estat posats a fms al fmnl ,I poder descobrir els Dones, criatures, vells, assassmats I Ajunta~ent de V~c. 
feixista. Mo~ts ooldats, però, es re· dlspo~íció del jutge Silvi Torrents autors 1 còmp.!ces i àdhuc fac1Utar traidoramont ... cases en runa Llars El jutJat, complmt ordres de la 
Blstlrcn a seguir. El c!\poral Llorac, 1 Bades, dc 21 anys i Jacint Ta.rré a.ls perjudicats que puguin legaltt- destroçades. Això pot oxhiblr davant LE61AilHAUDADPrCICrtda por IU scftoras Generalltat de. c_ntalunya, realitzà 
l>Cr exemple, fou amenaçat pel ca.- carré, de 31, e:s quals en passar pel zar la seva situació, ja que h! ha del món civilitzat aquest moviment (O .. EJO Las botellas sln su un escorcoll o. I AJUntament de Vic, 
llità. D"sprés quedà vigilat per dos carrer de Pau Igles.la.s !oren reco- moltes persones que es troben sense regressiu que afirma defensar la re- ~ cApe\lla Y ¡¡"r~clnLO< el qual donà per resultat la troballa 
!!--I!!O:OlRZ=-:t!:..===----~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'1!!!111!~~.-.... -~~---...! que 1& seva situació s.igul clara per ligió l'ordre 1 la familia "00 falsi ca as. de més de cinc quilos d'or en barres, 

- la mort dels seus parents la qual ' • 117 monedes d'or de 25 pessetes, 6 
oficialment no poden presentar 1 eh; d'una unça, una de cent pessetes, 
causen els perjudicis que són de su- vult de 25 pessetes, una de 40, quin-
posar. Com per exemple dones que ze dc deu, 24 de cinc, 1 una gran 
són vidues i no poden acreditar-ho, N o PA s s A R A N 1 quantitat de creus de brillants, impedint runb això regularitzar la 
seva vida, orfes que per falta dels 
parcs no poden d.ispos.Qr del seu 1 
pares que ignoren oficialment la 
mort dels seus fills. 

A tal fi es proposa el senyor Ber-

1 
tran de Qwotana donar les màxi-

r {rt·~~~~;~~~1~ mes facilitats per a la 1dent1f!caci6 
~I 

1 

dcls cadàvers i que Ics fnmil!cs dis· 

~~~~~~~~~~- .~~in~d~~~ls~·~~~~~~~ 
11: !~a mobilització del personal ¡ 
~R~~~w~ .... .....,..,..""" de Serveis Pú!llics 

I Aquesta Direcció General de Ser
vels Públics es complau a m3Difestar 
que aba.Ds d'ésser decretada pel ~ 
vern de Catalunya l'obl1gatorteta.t de 
presentació a. liles dels funcionar1s 
de la Gencmlitnt, el pei"liOD:1l afecte 
a aquest Departament va quedar to
talment incorporat; uns, la majoria. 
~ presentaren a llura cal.xcs espon. 
tània.ment, 1 1& resta, ho realitzaren 

I 
a 1& primera ind1cac16 qua ela fou 
fe~ pel director general de Serveis 1 
Públics, camarada Alcublerre. 4 

La novella d'Upton Slnclatr que ha causat sensació 
a tot el món 1 que ha merescut la prohibició als 
països feixistes, ha estat traduida al català 

NO PA S S A RA N-1 
és una entusiasta descripció de la guerra espanyola. 

NO PASSARA N! 
es posarà a la venda el dla 19 de Juliol, anlver· 
sari de la nostra lluita per la lllbertat. 

Edïci6 del COMISSARIAT DE PROPAGANDA 

Ha estat su pesa 
la manifestac" ó 

d1avui 
Ahlr al mi¡ dia >a. rebre e.:.s infor

madors el secretar! del dele~t gene
ral d'Ordre Públic, el qua¡ els va 
dit <r..te per encàrrec del delegat ha
via. oo comunicar-los que havia es
tat su..<;pesa la manifestació anun- , 
ciada per a avui, obeint al criteri 
que té el Oovem de no permetre 
que sc celebrin manifestacions, ja 
que l'objecte que es persegueix amb 
aquestes manifcstacion:; de deml>S
tl"a.r el 6Cllttment antlfc!xlsta de 
l'Espanya Republicana, aquest lla 
quedat demostrat en quantes oca
slon.s s'ha.n presentat, aix1 com la 
perfecta compenetració entre la re· 
raguarda 1 el front. 

Havent arribat a aquesta Dlretcló 
Genera¡ de serveis PUblica repetides 
queixes sobre el ret que uns elmcnta 
Qlle es titulen de «Sanitat de Guerrnt 
e$ dt'dlquen a nturar els cotxes 1 eles.. 
pr~ els n.'Qulsen S('nse donnr exp!l. 
cac.ona de cap mena. es ra avinent 
una vegada m~s per a general conelxe. 
ment QUe l!:!S requises dels \chlcles 
tnn sola J)Ode.n ésser realitzades pels 
agents d'aquest Departnment, eia 
quals van sempre ncompnn:vats dc sol. 
dats o bé. dc Guàrdies d'Assalt. A 
més, rn constnr Que pels cotxes que 
requisa aquest Departament sempre 
es lliura el corresponent comprovant. 

Cal, dona.. Que per ncabar amb les 
rcqulsl's d'clements m~ o menys .n. 
controlats. hom exlgeiJ:l el correspo. 
nent rebut de reQUisa I, de no ésser 
una de Ics secCions autorltzncte per a 
realitzar el serve!, es procedel.xi a do. 
nnr compte a les autoritats campe. 
tents de la lncautscló IH!""' 1 que llGm 
pretengui d 

AOQUlrlll el au¡;eu IS A.;JU T IN 
FANTIL DE RERAC UAROA 
benefici dels anlants vtclt~e$ 

ae1 tetwlsme 


