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passen confossos en I'avantguardia
per a aprofitar·se deIs saqueigs. I són
ells els qui en els síntomes del primer
dubte, inicien la desbandada, sem
brantmoltes voltes la desmoralització.
Aquests indesitjables, retrassats men
tals, fruit d.e la (perfecció» d'aquesta
societat que ara enderroquem, és la
que cal, en prilller 1I0c, controlar.

** * j

A L1eida aquesta obra de saneja-
ment deis individus que, n9més van
dispersos pel carrer, despreciant la
intervenció que els organismes obrers
puguin fer damunt d'efls' i del que
representen en aqllests moments, ja
es fa. El Comité de Salut Pública ha
dictat en aquest sentit ordres seve-

,ríssimes. Els individus .que s'els
aixampi (in fraganli> seran rigurosa
ment castigats. A Barcelona els pas
sen per les armes.

Ningú, per compte propi, pot re
quisar res ni entrar en Iloc. Tates les
requis8lories han d'estar degudament .
autoritzades pels segells deis Sindi
cats i de:la Generalitat.

La 'saludable transformació que
estem operant en el nostre poble ne
cessila ten ir assegurades aquestes
qUestions elementals. I han de ser
tots'els ciutadans els principals vet
f1adors deis seus interessos.

Guerra a mor.. als qui deshonren
I'esperit de la RevoJució.

noticies que ha estat molestada per ,'avia-·
ció feixista.

La moral de les columnes que opE'ren en
aquesta línia que va de CélSP a MüllC;:Ó i
BarbHstro es excel·lenl. Ullil'élnlelll s'han
visl arrecular nnes dotzelle~ d'illlJ1Vldlls de
la colulllna Pérez Farla -Durruli, qUt:'SIIÓ
sense inlponallcia pela soore IH qlli:ll han
corregut 1Il0llS rnmors illfulldéltS. QUant s'h<l
gi . guanyat O:>ca i establert una unit¡1I de
COl1lélnamellt de tota la líllia la úfellsiva sera
decidida i al rolladora a mesura que l'enemic
vagi per@ent posicions i desmoralitzant·se.

Per a vigorilzar encara més la moral de
les nostres trapes, cal provei'r-Ies millar, i
que no es veguin obligats per necessitat a
.requisar les poqu*?s Dre)vis-ion~ Q~ 129s.e..eL
xen els camperols aragonesas, que prou fei-

, na tenen per a manten ir-se el/s.
. L'acció contra Saragessa es una opera
ció militar d'envergadura, QO es una marxa
militar com semblava en els primers mo
ments. Pot ésser i tot que es tingui d'arribar
al cos a cos i a les primeres trillxeres. De
mom.ent I'ellendc ha volat anlb dinamita els
ponts de Bandaliés i Las Casas correspo-

.nents a -les carreteres. per on avancen les
dues columnes, la d'Allgués i la de Granyén.

Contra l'acciQ fortament defensiva de
l'enemic cal preparar, com hem dit, una ac
ció metOdica i eficac;:, esperant al primer
momeilt de illesmoralització per a lIellc;:ar·se
sobre d'~11 i desbancar·lo.

l. OLTRA PICÓ.

Subs.idi

obrers parats. ..

2.

hores.

l. -- Setmana de treball de 36

Anaven tres. Pujaven pel carrer, .
de Cavallers amb pas ferm' i segur,
Tots tres anaven armats. Porta ven
un fusefl i voltant-Ios hi el cos unes
cartutxeres plenes de l11unicions. Al
costat, eneara, els hi penjava un mat
xete.

Anaven tres, decidits, armals.
HOIl1 diria que anaven a cumplir una
missió especial. Tot I'aspecte de mi
licians, els ciutadans, en veure'ls, els
saludaven amb el puny elevat: <Sa
lul!>. Ells anaven pujant.

En ésser enfront de la que fou
esglesla deIs Dolors, un petil gest,
sortit del subsconcient, els traí. Mi
raren amunt i avall del carrer i fina \
ment penetraren dintre.

Moments més tard, els veierem
baixar. Els tres pero, ara, anaven
desarmats. El seu pas .havia perdut la
fermesa de quan pujaven. Es veia
c1arament que la (missió> no havia
donat resultat. A ·dreta i esquerra
d'ells hi havia dlles fileres de verita
bies milicians i guardies d'assall.

** * .
El control deis indesiljables ja ha

:comenc;:at. Es la gent sense concien
cia de les seves accions., que seguei
xel,1 a taJes les Re~olucions., no per a

. lIuila~, sinó per a obtenir Uf] benefici
~

lucratiu purament personal. El <Ium..
pen-proletariat> en I'argot marxista.
Sota la forma, exteri<;>r del cOlnbatent,

La canalla feixista es posa decididament a la defensiva

29 Juliol-1l jornada de Huila

SJ.~GETES AL VOL

Segons informacions vingudes de bon
conducte, I'enelllic es troba siluat en alguns
Ilocs estrategics que dominen la carretera
nacional de Barbastre a Osca i d'Osca a
SarHgossa. La illformació cerla deis Ilocs on
esta sltuat I'ellelllic i els miljans defellsius
amb que compta a illdu'il a l'E:>tal Mi:ljor de
la columna a procedlr alHb lIlolla cauld'la i
anar se preparallt per a una accló d'ellver
gadura. L'acció precipitada deis prilllers
moments d'enviar calliÍons plens d'hollles
armats, direcles a Saragossa dOlla resul·
lats desastrosos foren metrallats des' de
certes posicions estrategiques com la del
Castelf del poble de Sielamo, el Castell de
Monte Aragon i els diposils d'aigua paral·
fels a Monl~ Aragon ~ a S () 10 ql~Jbr.netre

a la dreta. ,Allí perderen la vida els com
panys Prieto i Antoni López Raimundó, de
la Federació Catalana 'de Treballadors de
Banca i Borsa. En la primera d'~questes po·
sicions, 50 guardies civils, 20 guardies d'As
salt i 80 paisalls feixistes que la composen
poden fer front a una' columna si no va
aquesta prove'ida de lIiaquines j canons i, a
més, no hi coopera la aviació. ·La nostra co
lumna que ha estat uns dies a MOIIC;:ó, aV,an
c;:a ara cap a Barbastre, on ja hi ha'via situa
des petites avanc;:ades, La columna d'·P.r
quer· Grossi és encara a Sarinyena on es
prepara per a un avanc;: decisiu. Aquesta
columna no lia estat gens molestada per
I'enemic .. Era canvi I'altra coLumna on hi van
els camarades Estivill i Del Barrio, tenim

-.. +erI<:a

s torces del proleta

..

totalment el feixisme

,

bien, todo lo con tra'
y afianzarse más y

sial ~olol8

ha dado la fuerza su
1fascismo y vencer.
la garantía de que,
nos seráñ arrebatadas
camaradas! La lucha
archar resueltamente

De les JoventuJs Estat Catala, de L1ej
da, hem rebut la següent lIetra oberta que
publiquem gustosos:

<Camarades del P. O. U. M.:
Havent "egit la vostra invilació al diari

COMBAT, és una obligació I un deure el COII
testar-vos.

El nostre lema és Illbertat de Céltalunya
i C0l11 dieu en la invitació que ens feu "en
I'acció d'avui res 110 ens separa deis joves
separatisles>, Contestem, és cert, afegint· hi
que res pot separar-IIOS, puix sabut és, que
les Joventuts d'avui són els homes de dellla,
i Illés quan es lIuita conjuntalllent per la lIi
bertat deis obrers i <te Catalunya, baluard
de les lIibertats.

Certament volelll una Catalunya lliure
composta d'homes Iliures disposats en tal s
moments al nlaxim de Sacrificis COIII estem
demostrant les jovelltuts d'ESTAT CATA
LA -que lIuiten al froll de les terres d'Aragó
contra el feixisme reaccionari que volia sol
metre a Catalunya i Espanya' a I'esclavi
tud, pero consti, que costi el que costi no
passaran.

, Els joves separatistes d'ESTAT CATA
LA, us diuen, que estimen la lIibertat deis
homes de Ca~alunya i que tenín; en compte
la vostra invitació fJer a entrar a les Joven
tuts Comunistes d'lberia, pero, tingueu pre
sent que una determinació d'aital importan
cia, no podem resoldre-Ia nosaltres sois, cal
que quedi aC0rdat pel Pié del Congrés d'ES
TAT CATALA.

De tates maneres, agrai'm la vostra in
vitació i tenim la seguretat que an;b el vos
tre ajut i els demés camarades' de les Joven·
tuts Socialistes, C. N. T., U. G. T., F. A. l.,
etz., un jorn no mol lIunya veurem realit
zats els nostres anhels mutus.

L1eida 29 de Juliol del 1936.-EI Comité
de Lleida d'<Estat Ca(ala.

<A. E. A. S.> amplia la seva base. Cada
dia és van rebent noves adhessions. La Co
missió orga,,!ilzadora treballa activament per .
tal d'anar a fer una ~eunió i estructurar les'
seccions i treballs a realitzar. '

Entre les noves ad.hessions registrem
aquestes:

Francesc S4nchez i Mi(.
Ramon Orliz i Vallverdú.

l/A. E. A. S.1/

Jouenluls

deben romperse. Anl
rio. Ha de estrechars
más.

Nuestra unidad n
tieiente para derrotar
Nuestra unidad es
nuestras conquistas n

¡Adelante, jóven
contillúa. Hay que
hasta el fin.

¡Viva lél Revolucl
¡Viva la Revoluci

COIDuni§-ta

casi desproporcionado, a estas horas, sobre
Cataluña y sobre toda España, se extende
ría el nlanto negro de la' más grotesca y
oprobiosa reacción. Si no es por nosotros,
gobernarían los <estraperlistas) y los asesi
nos de toda laya, es decir: Lerroux, Salazar
Alonso, March, Gil Robies. Goicoechea, PTi
mo de Rivera, Goded, Franco, etc.

Hemos sido nosotros, pues, los que he
mos salvado la República y los que hemos
librado aJas masas populares del terror, del
hambre i de la miséria.

Pues bien, esto nos' da derecho a recla
mar, a exigir. Y, naturalmente, ex)gimos
que se nos reconozcan todos nuestros dere·
chos y nuestras conquistas. Exigimos los
derechos políticos para todos los :jóvenes
nl':lyores de 18 años. Exigimos que los he
roicos soldados y marineros, puedan votar y
ser elegidos: -Exigimos que sean ellos los
que elijan a sus jetes v oficiales. Exigilllos
que todos los bienes de las organizaciones
j4veniles r~accionarias y fascistas, sean
confiScados y entregados a las organizacio
nes de la juventud proletaria revolucionaria.
Exigimos pensiones para los jóvenes obre
ros, campesinos y soldados víctimas de lél
reacción Exigimos el aumento de todos los
salarios de los jóvenes obreros y la dismi
nución C!le la jornada de trabajo,

Exigimos todo eslo y, además,' estamos
dispuestos a conseguirlo, recurriendo a to
dos los medios que tenemos a nuestro al-
cance. ,

La Segunda Revolución Española, está
en marcha. No es posible detenerla ni fre
narla. Ella marcha hacia ad'elante, arrollan
do todos los obstáculos que encuentra a su
paso.

Las milicias 'obreras son indispensables
para que la Revolucióf,J siga sU ritmo ascen
dente. Las milicias obreras han de persistir
hasta que la juventud obrera y la clase tra
bajadora toda hayan logrado sus objetivos'
finales.

Nuestras milicias y nuestros fusiles, son
la <la única garantíél> de nuestra libertad,
de nuestros derechos' y d(nuestra vida.

Aquellos que intenten obstaculizar la ac
ción de nuestras milicias obreras, se com
portan como enemigos de la Revolución y
de la juventud trabajadora. Y ell las actua
les circunstancias nuestra 1area más urgente
es aplastar sin compasiÓn a todos los ene
migos de la Revolución.

Para lograr todos nuestros objetivos, hoy
es más necesaria que nunca la Alianza Obre
ra Revolucionaria de toda la juventud traba·
'jadora. En, la lucha revolucionaria nos he
mos encontrado todos, hemos coincidido
t0dos.

Esta unidad revolucipnaría no p'u~cle ni

.

El proletariat destruir
El feixisme volia destruir

Discurs del nostre camarada Wilebaldo Solano diriglt als
joves obrers, camperols i soldats de tot Espanya

La Joventut Comunista Iberica
parla per radio

Abans-d'ahir el nost.re cam'arada Wile·
baldo Solano, d'el Comife Executiu de la jo
ventut COlIJunista Iberica, va pronunciar per
radio el segUent discurs:

<Jóvenes comunistas!
¡Jóvenes trabajadores de todas las ten

dencias!
¡Trabajadores todos!
Mis palabras, palabras de la Juventud

Comunista, Val) dirigidas a todos V0sotros.
La Juventud Comunista Ibérica, organi

zación juvenil del Partido Obrero de Unifi·
cación Marxista, ha luchado en primera fila,
junto con las juventudes Libertarias y los
demás jóvenes obreros, en los combates de
Bal celona que han terminado con el aplas
tamiento total, absoluto, de las fuerzas de la
contrarrevolución fascista.

Con nuestra lucha heroica y entusiasta,
con 'nuestra victoria sin ,precedentes, hemos
demostrado inequivocamente que la juven
tud trabajadora de Calaluña no solamente
no conoce el miedo y la cobardía, sino que
sabe luchar y sabe vencer a sus más crueles,
fuertes y audaces enemigos.

Hemos reivindicado octubre. Hemos
puesto de manifiesto que la juventud obrera
de Cataluña es capaz de realizar lo que los
jóvenes obreros y campesinos de Asturias
llevaron a cabo en octubre de 1934.

Pero a nosotros, camaradas, nos interesa
la suerte y el porvenir de la juventud traba·
jadora de toda España y del mundo en~ero.

He aquí por qué nuestra tarea más esen
cial en estos momentos consiste en prestar
nuestra más cálida y entusiasta ayuda moral
y material a la juventud traba.jadora de Ara
gón; que está sometida al yugo del111ilitaris
mo fascistll.

Millares de jóvenes trabajadores cata
lanes han salido ya de Cataluña para Zara
goza, con la hermosa finalidad de libertar
de la tiranía criminal de Cabanellas y sus
satélites a la juventud obrera y campesina
de Aragón.

¡jóvenes camaradas de Zaragoza! Milia
res cle jóvenes obreros campesinos y sol
dados de Cataluña se aproximan a vuestra
tierra para ayudaros a derrotar la dictadura
de bandoleros y de asesinos que estáis su·
friendo. ¡Levalltaos, jóvenes obreros, cam·
pesinos y soldados de AragólI! ¡Levantaos
contra el militarismo cobarde y criminal!
¡Demostrar-como lo hemos hecho nosotros
-que nada ni nadie puéde arrebatar a la
juventud trabajadora sus conquistas y c;er,
cenarle sus derechos!.

En las batallas de Barcelona hem(i)s sido
nosotros,. los jóvenes obreros y los solda
dos, los que hemos luchado' con mayor de
cisión y entu~iasmo. Si no e.s por nosotros,
si 110 es por nuestre> esfuerzo grandioso y

Joventut



Sindicat Art d'Imprimir

Aquest Sindicat celebrara reunió gene
ral dema, divendres, dia 31, a les 10 de la
nit per a tractar assumptes de gran imp0r·
tancia per els seus associats.

CREU ROJA
En I'hospital instal'lat en el que era 'con

vent deis Franciscans, ¡que actualment ser

veix també de caserna general de la Creu

RGja ens ha estat facilitada la següent nota

que tracta I'activitat intens'a que porta aques

ta beilefica institució:

En el dia d'ahír.

Ferits i malalts h(j)spitalitzats_ 12

"Ferits assistits i traslladats als Hospi-

tals . 82

Visites fetes a dom,icili per metges de

la (Creu Roja> . 39

Morts recullits pel personal de la cCreu

Roja> 94

Comité Local de la «Crea Roja'
de Lleida.

ficara en gran manera aquesta difícil labor
de com es portava actualment.

Una nota molt simpatica és la del gran
entusiasme de que estan penetrats tots els
pagesos, éls quals tots unanimament estan
disp{)sats a prestar el seu personal aplDi a
I'obra d'afiane;ament i enrobustimellt de la
transforl11ació que operelll en el nostre po
ble.

P. O. U. M.

Unió Local 'de Sindicats
P\vís als Sindicats

D'importancia

Essellt en gran nombre els carnets que
no estan degudament colitzats, aquest Co
Illite ha pres 1'2cord que en el tennilli de
quaranta vuit hores, o sigui, entre avui i
del1Ja es p@si totho'm al corrent, perque del
contrari no se'ls podra extendre vals de' cap
classe.

Per tal de complimentar aquests acords
els Sindicats nomenaran Vocals recapdadors
els quals comene;aran actuar de seguida.

Salutacions revoJucionaries.
EL COMITE.

Par~ment de jornals

Avui, dia 30, a les' 11 del l1Jatí, s'hall fet
efectius els pagal11ents deis jornals als obrers
en atur fore;ós, al local de l'oficina municipal
de col'locació obrera, instalada a la Peixate
ria vella.

Eindicat de Pagesos

En un altre 1I0c d'aquest mateix número,
ja publiquem una nota del Comite de Salut
Pública, adressa'da als pagesos de L1eida i
rodalia.

Aquest Sindicat es complau en assaben
tal' a l'opinió pública que han organitzat un
Comite Central de Pagesos que es cuidara
principalment de l'abastiment de verdures,
fruites i productes del camp, el qual simpli-

El Sindicat Mercantil celebrara, avui, a
les 7 de la tarda, assemblea general extra
ordinaria.

Sindicat Mercantil

B"~A T

tal de proveí de roba i cale;at.a les Milícies.
Tots els componen! d'aquest c'os armat po
den difigir-se a aqu sta secció on seran de
gudament atinguts.

. *
1fI *

Per tal d'áprofit~r grans quantitats de
tomates que fins 'la data es malmetíen,
s'ha posat en fUllcionament controlat pel
Sindicat, la fabrica e conserves de Gi::Iieta
Raroja 0n es transf I rmara aquesta materia
prima en derivats d' alimentació, cqllser·
ves, etc.

*

*

**

'*
*

Ens helll incautat del magatzem de joan
Sala Rer a diposit d'aufals i pinsos sota el
c{mtrol de la COlllis ió.

Per la Comissió de Provei'l11ents s'ha
demanat al Comissari que dongui treball
als parats suggerint I'idea de !'enderroca
ment del Palau Episcopal per tal d'establir
la COl11unicació entre els carrers de la Palllla
i la Rambla d'Aragó

O;: •

S'ha denegat, ai • mateix la petició feta
pels patro'1s farine í flequers que dellla
naven que tot el pa s suministrat pels Sin
dicats. Aquesta co 'ssíó ha disposat que
els estabJiments des Ixin al públic seguint
¡'illtercanvi acostUlllat amb díners o alllb
va.les degudament a toritzats.

'" *S'ha disposat qu els moJins procedei-
xin a la trituració de farines, amb la maxi·
ma rapidesa, procedents deIs cereals i a fi
,d'utiJizar-!os per pinsos o alimentació de
caballeries. •

Detencions

A vís als pobIes

Pel Comite de Salut Pública s'ha cursat
el,següent avís:

Que s'abstinguin de venir a L1eida, la
gent deis respectius pobles de la comarca si
no és per assumptes de gran importancia,
car obstaculitzen els diversos serveis en ac
ció per :a normalització de la vida ciutadana
i per I'ordre deis organismes dirigents- de la
revolució.

Proveiments

AVUí, s'ha Illuntat l'establiment, ajudat
pels companys del Sindicat Mercantil, per

Francesc Dupla i Joaquim Sanchez han
estat detinguts per dedicar-se al saqueix.

,Registres

Ordenats també per aquest Comite de
Salut Pública s.'han efectuat numerosos re
gistres havellt-se recollit m0lts objectes de
valor, armes a sigllificats enelllics del regim.
Tot aixo esta, a disposició, ben custodiat,
als locals de,la Generalitat.

J. C. l.

Comisaria de policia

Una esquadreta compasta de set avions
ha sortit en direcció al front de Saragossa
per bombardejar les, posicions enemigues.

El servei policíac d'aquesta localitat des- Ordenat per aquest Comite de Salut PÚ-
prés unes recerques minucioses ha detingut, blica s'han efectuat en el dia d'avui les se
als significats dretistes els noms del quals -güents detenciolls:
anotem: . Agustí Mestres Lames, per sospitós, In-

Ramon Escola Solé, capella del poble dustrial d'aquesta ciutat i loan Vallespí tam-
d'Alguaire. bé illdustrial detingut pel mateix concepte.

Gregori Villa Tolosa, comandant, i Gra- Humbert Bahillo, subjecte de I'estació
briel Alham~ra, comandant retirat, els dos d'aquesta ciutat, tradicionalista.
residents a la nostra ciutal. Camilo Theurean Villanova.

Aquestes detencions han estat realitza- Aquests detinguts tingueren participació
des segons intruccions i ordres d~nades per activíssima en la cruenta represió d'octubre.

la Comissaria General de Barcelona.

Aviació

Salut Pública

ORDRE

Es fa avinent que queda prohibit termi
nanment als pagesos la venda deis seus pro
ductes en altre 1I0c que no sigui en el,mer
cat. En cas d'infracció d'aquesta disposició
sera 'sancionat tan el venedor com el com
prador.

El Comite de Salut Pública.
Llei.da, 28 de juliol del 1926.

Periodistes estranjers a Lleida

Han passat per Lleida, de pas cap af
front de combat els companys periodistes
de la United Press, Ull del peribdic prole
tari anglés «Dayl Wolkep i un altre del pe
r iodic frances (Le Populaire>.

l1ancats,

lostres

d' e,n 11 ac

foren
Palma

IMPORTANT

Comité

H O'S PI T A·L'S

tropas que al percatarse del engaño criminal
de que habían sido víctimas abandonaron
los cuadros de los enem igos de las rei vindi
caciones proletarias.

No aguar déis un instante más! Disparé'd
contra los jefes~ Desobedeced a los genera·
les qlle encarnan a la España negra: Vues
tro lugar está al lado de los trabajadores
que, desafiando todo peligro, se le'vantan
en arlllas y que abandonalldo el suelo natal
avallzan a pasos agigantados hacia los co
tos fascistas para pulverizarlos.

Camar'adas de Zaragoza y de Palma de
Mallorca que empuñáis las armas al servi
cio de los militares asesinos! Fusilad a vues
tros jefes. Abandonad a Jos militares. Vues
tro lugar está al lado de la's milicias obreras.

Soldados, ha sonado la revolución. Fusi
lad a Célbanella~ y a los jefes).

(Es prega a tots els companys que did·
geixen lIetres als camarades del front de
combat, ,que indiquin en I'adressa, la co
lumna a que pertanyen, per a facilitar, dJa
questa manera la més rapida distribució de
les esmentades lIetres >.

El Comite dJEn llap .

El Dr. Formiguera, director deIs Hospi
tals, ens encarrega donem públiques gra
cies al Or. Maria Rovellat pel seu abnegat i
gratíssim cOtrlportament a les sales de cirur
gia de I'Hospital iesperem que en el seu
nou 1I0c, puix ha estat nomenat Director de
la Clínica Montserrat, tindra noves ocasions
per a descapdellar la seva feina amb la ma
teixa abnega~ió i destresa que ells té acos
tumats.

milers de manifestos
sobre Saragossa i

.
1

PREU: tO «:~ntiIns

Diari de la J. C. l.

Milers

Ha estat lIane;ada des deis avions damunt
Saragossa i Palma de Mallorca aquesta pro~

clallla:
(S0ldados que empuñáis las armas al

servicio de la reacción. Soldados de Zara
goza y de Palma de Mallorca.

La España proletaria está en pie de gue
rra. Los trabajadores se baten en la calle
por un mañana justo y hUnJano. Ni un solo
trabajador secunda la actitud criminal de la
militarada.

Vuestra actitud es suicida. Estáis defen
diendo los intereses de los terratenientes y
de los burgueses que os han hundido en la
miseria más espantosa. Recordad a vuestros
familiares que gimen bajo el yugo de la ex
plotación más desenfrenada. Y este estado
de aprobio y de vergüenza es la situación
que patrocinan Cabanellas y vuestros jefes.

Las milicias catalanas están a las puer
tas de Zaragoza. Dentro de breves días
nuestros camaradas, y al mismo tiempo her
manos vuestros, irrumpirán en las arterias
de la capital aragonesa. Vuestra responsa
bilidad es enorme ante la totalidad de la
clase trabajadora. Medid la trascendencia
del momento actual.

. El general Cabanellas es un asesino y
propicia el aplaslalTIlellto de la clase traba
jadora. Pensad que si triunfasen los milita
res, vuestros padres y hermanos, y hasta
vosotros mismos, seríais inmolados por la
bota militarista.

Los soldados de Zaragoza y de Baleares
han de seguir el ejemplo que han dad0 las
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COMBAT

11;1 Soldats, afus~llen als
caps feixistesl

.U. M..

El Governador General de Biscaia, .se
nyor Echevarria ha telefonat al President
de la Generalitat enyor COlllpanys, do
nant Ii compte de I ll1arxa favorable de la
cam[lanya. Ha dit ue la pH>víllcia sencera
de Biscaia estava n poder de les forces
Ileials, com t amb' tot Astúries, menys
Oviedo, i gairebé tota la província d'A
lava.

Creu que rapida lent seran sotmesos.tots
els rebels.

Ha tranJes tamb UIJa expressíva, sal uta
ció ~I President de (?élrt de Gonzalez Peña.

Madrid, 29-cC aridad> publica un tele
grama d'Escalona ( oledo) segons el qual,
en una lIuita sostinguda en una finca, s'en
taula un tiroteig en re els camperols i els
ocupants de la casa que hi ha en aquella
finea. Resultaren al unes victimes, i un deis
morts va ésser el diputat de la Ceda, sellyor
Dilllas Madariaga.

'Biscaia en po er deIs lleals'

I El demagog cedista Madal'iaga,
ha e at mort

sobre Saragoss

•Ie

Set colnmnes del P.

a capitular els minaires que encerclen Ovie
de> han acorl!lat d'un moment a ]'altre el bom
bardeig i subsegüent assalt de la capilal
d'Astúries.

Sant Sebastia, 29.-A les sis del matí
d'ahir,en expira el termini concedit als
facciosos per a lIur rendició pels parlamen
taris de les forces Ileials, es tanca el setge
de la caserna i s'intensif.ica el foc contra els
rebels.

El foc dura Ilarga estona; pero per fi els
rebels del11C1naren parlamentar novament.
Com a conseqüenci~· d'aquest parfament
es reteren el~ caps i oficials rebels, compro
metent·se afer lIiurament en bones condi
cions del material de guerra que existia a la
caserna. ,

Promte les forces Ileials s'adonaren que
faltava el tinent coronel d'enginyers, Valles- .
pin, considerat cap de la insurrecl>ió a Guí
púscoa.

El material de guerra ha estat lIiurat en
perfecte estat i en bOlles c0ndicions de fun
cionament.

Ens sentim 'orgullosos d'aquest esfore;
magnífic realitzat pel n0stre Partit, el qual
ha demostrat les sev s excel'lents qualitats
rnalgrat ésser encar un partit jove.

Els militants dell? O. U. M. han pres
part en les accions més perilloses, fent ve
ritables prodigis d'he¡roisme. Ara, en lIuita
decissiva. contra un deIs reductes l1!és forts
del'feixisme, el nos re Partit fui ocupa 'Iln. . , .,. . '~

Barcelona; la primera, dirigida' :peIs com- ' Iloc d honor. ' ,
panys Arquer, Grossi i Moia; la segolla,' 'Nosaltres' no. te '111 el més petit dubte
pels companys Oltra Picó i Balad'a; una a' que els seus combat nts en sortiran coberts
Castelló, comandada pel magnífic militant de gloria, com en le~ dures, jornades comba
camarada Peirat; una a Madrid, dues a L1ei- ti ves de Barcelona.
dá i una a Tarrago-na. ' ' ,

El nostre ,Partit, conv,ene;ut de la impor
tancia decisiva que ha de tenir la presa de
Saragossa sobre ¡'ulterior desenvolupament
de la lIuita contra el militarisme feixista, ha
prestat una col'laboració entussia'sta a l'or
ganització de les forces que Illarxen sobre la
capital aragonesa. Amb una rapidesa i una

energia veritablement sorprenents, el P. O.
{J. M. ha organitzat se.t .co,lumnes: dues a

~ Ha escapat el cap deIs rebels
del Nord

Nord
Les milícies proletaries del .Nord
inici'aran, aviat, la marxa sobrtl

Navarra

París. 29-E,ls periOdics d'aquest matí pu
bliquen una informació referent a la siluació a
Astúries. En ella es declara que tota I'es
mentada província, excepte Oviedo, ,es tro
ba en poder de les llIiJícies populars. S-'afe
geix que les milícies, integrades principal·
ment per minaires amb armes, tenen como
pletament assetjada la capital d' Astúries
que poseeix una forta guarnició, legions de
Falange Espanyola i de requetés, amb bon
material de guerra. Els rebels d'Oviedo es
troben al comandament del coronel Aranda
al qual han intimat repetidament els minal
res que es rendeixi a fi i efecte d'evitar una
efusió de sang que aquests ·volen estalviar.

Diu també aquesta info'rmació, que per ,
tract~rse d'una capital de més de 60.000 ha
bitan's que ja es guanya el Ilom de ciutat
martrr amb motiu de la revolució d'octubre
del 1934, 'les addictes al Govern',de Madrid
volen evitar la segona edició d'aquells dolo
rosos espectacles.

Acaba dient aquesta informació que lila- .
vant la rotunaa negativa del coronel Aranda

Els minaires d'Astúl'Íes es dispo
sen a assaltar Oviedo

San! Sebastia, 29.-Rendit l'últim focus
. facciós de la capital, que es mantenia a les

casei'nes de Loiola, i repartit I'armament de
les susdites casernes entre la població civil,
s'han format columnes per a coml:iatre els
elements sediciosGs que ocupen alguns po
bies de la província, ajudats per elements
carlins de Navarra. Les llIilícies volen es
combrar tota la zona fronterera del Bidasoa
en la qual actuen alguns escamots de car
lins i feixistes. En diversos pobles de la
provincia han tillgut 1I0c violents combats
entre eJements del Front Popular i forces
faccioses.

S'espera que d'ulI moment a )'altre la
província quedi totalment a mans deis lIeials
i es pugui iniciar I'anada cap a Navarra per
reduir els focus sediciosos d'aquella provín·
cia, que actuen amb gran energia.


