
en les mans deis generals xulos i
brabuc0l1s, el proletariat d'arreu del
món rebria en el seu sí un cop mQr
tal que el deixaria sense sang per
impedir el triomf del feixisme arreú
de la terra.

1el feixisme és la guerra.
Sé positivament que no sereu

venyuts.
Vosaltres lIuitareu amb entusias

me flns que per tots els recons
d'Espanya eneja la balldera que se
nyali que hem deixat d'ésser esclaus
per convertir-nos en homes lIiures.

Camarades!
L1uiteu i vencereul

La revolució ho necessita.
La c1asse treballadora us dema

na.
Pero si caiguessiu sapigueu que

el vastre buit sera omplert per
nous herois, per nous lIuitadors que
eSlDerem el tec de corneta que ens
~faci marxar vers els fronts i posar
nostres vides al servei de la Revo
lució en marxa.

L1uiteu i vencereul

JESÚS ESTARAN.

(P.O. U.M.)

Fabriques fumejants. yentres o~ s'hi gesta un n~u auenir., Sa.getes victo
rioses que solquen I'alre consolidantles geste~ d arm.e~. Fabriques !ume
jants. El vostre fum esborra tot un passat d oprobl I la vostra silueta
severa agermana els anagrames gloriosos que ens hem trobat en lIuita

contra el feixisme vil.

, Us he vist marxar vers el front
de Huita aixecant els punys joipsQs.

Del vostre pit brotaven:]~ants
de guerra i crits cle victoria. ....

Els 'lostres ulls guspirejants ens
deien que anaveu al front amb en
tusiasme convenyuts de que sabreu
triomfar.

Triomfareu!
Els obrers d'arreu del món espe

ren de vosaltres; confien amb el
vostre triomf.

. Els e>brers alemanys, italians i
deis dellfés pa'isos que restenen les
preS0l1S, en els camps de C0ncen
tració, o bé en les fabriques, tallers
o al camp esclavitzats, tenen la mi
rada' posada sobre vosaltres.

Sí vosaltres f®ssiu venyuts, el
feixlsme Vaticanista hitleria clava
ria les grapes sagnants sobre la
nostra península.

Si les nostres terres caiguessiu

Camarades: '
lIuiteu venceul

FRONT

u. M. i de la J. C. 1
• •

na denominada "Pancho
1 .Ji ti ~d'A 'a .ron ~ ~ rano

VERS E
La oolumna deis tigres

Tots els dies les columnes deIs
camarades que pa en vers al front,
irrompen pels car rs de la ciutat.
Ahir varn oir, en t '1essar el carrer
Major, el so ma\'i lal d'una marxa
que va anunciaron el pas d'altres
camarades. Ens p sOllarem ¡mme-
diatament al cosl els valents mi-
Iicians i després e situarem a la
capdavantera, al c tat de I'element
d'Estat major de I 01um1l8, el ca
marada Grao.

El camarada am el qual parlem
es diu Josep Sen de les J(!)ven-
tuts.Sochlist('s 11m' Oi .. tR"O lmi-(
fjcaéJes. ~

Ens parla a ¡'entusiasme que
solament del co el proletariat pot'
brollar. Amb itme marcial que
acompa'ssa els s passos ens assa-
benta, que la e mna té el seu co
manament i el eu Estat Majar, i
que la formació ilitar de la mateixa
esta enquadra perfectamen dins
les normes mili s.

-«La nos dlsciplina-ens
diu-n0 neix na for<;a estúpida
imposada lIegl rticles d'un regla-
ment fred i t, sinó d'una for<;a
interior que s'l osa per damunt de
tots els formall es. La columna va
prove'ida d'un anda no pas per a
fer espectacle stúpids, sinó per a
enardir els p es i la nostra gent.

El camara errano ens invita
a que parlem el cap de la co-
lumna compa rao:

eP@deu di e aquesta columna
ens diu el cam ;,ada Grao, esta com
posta en la s~ a majoría per ele
ments afectes 1 Partit Socialista
Unifica!.

Venen ta ~ la C. N. T. i
P. O. U. M.

Anem la meitat de
la calumna total 4U'" ~.J té 800. Els
restants es tra lladaran al front uns
dies d'aquesta ~etl11al1a. ,

A la nostr e lumna com podeu
v~ure la 'di plina es perfecta i
portem abun t material de gue
rra en tuts el spectes.

Portem a leria; aquesta esta
comp@sta de 7 rnorlers del 81 del
6 i 50 i 'd'altr calibres que no re-
cordem. .

Portem ud . ecció de ametralla
dores, i ens n J provei't de granades
de ma. Ara I xarem cap a Tardiell
ta i aquesta e lumna que nosaltres
hem batejat a b el 110m de la «Co
lumna delsTIgt S)portara,~oseu-ho

aixó, el cap (fe Cabanelle~ I de tots
els assassins del proletarlat: Salu
deu en nom o;oslre a les milícies de
L1eida i digueu.els·hi que ells sen-
tim valeros d@ble valerosos en
veure que 'aquesta ciutat la ban-
dera vermel .oneja per a tCltes ban
des.

Davant ta port~ ~~l S~mlnarl la
columna es para i ¡nlCla I entrada a
I'edifici, sa dell1 aI s camarades.
Grao i Serra i amb el puny alt a
tota la columna i ens acomladem.

CODluoist

lumna. Hem conquistat, també, una
metralladora, dos camions i {or{:a 
municions.

-Sou molts a la vostra columna.
-Uns sis-cents. En aquest com-

bat només hi ha pres pa1't l'a·vp.n{:a
da, {:O és, uns dos-cents homes.

- Políticament {eu reina?
- A tots els pobl¿s porte11't a la

practz'ca les cons¡gnes de la revolu
ció. La terra és pel que la treballa.
01'ganitzem, sobre bases noves, la
vida de tots els pobles. Fem m{#ngs.
Organitzem mzHdes, etc. La bande
ra del P. O. U. l/If. queda plantada
com a signe d'alliberadó a tots els
pobles.

El camarada Arque1' e1'lS conta
moltes coses sob1'e la seva vida ú.l
frortt. Després, ens est1'eny amb e1'l
tus¡'asme la ma z' torna nervz'ós, ne
guitós a emprendre la ruta.

També espera, c01'lfiat, qzee la se
va columna sera la primera d'a1'ri
bar a Saragossa.

Joventut

200 militants del P.
de Lleida en una colu. ,

,

Villa" surtenc,

Jordi Arquer eos diu...

Columna «Pancho Villa», com el de la lIegenda sigueu im
petuosos, combatius, durs amb I'enemic i bondadosos amb els que
sofreixen. I vosaltres, camarades, triomfareu. I amb vosaltres el
P. O. U. M. i la c1asse treballadora espanyola.

Camarades de la columna «Pancho Villa», amb el puny en-
laire: Sélluf! .

lB

Ahir a la nit, a les 12, partia cap ~I front una columna de
Lleida. La formaven tota, camarades del Partit Obrer d'Unifica
ció Marxista i de la Joventut Comunista d' Iberia de Lleida i al
guns pobles de la comarca. Aquesta nova columna, en honor a un
camarada que s'abilla amb un grau capell ample i un trajo semblant
al revolucionari mexica, s'anomenara la «Columna Pancho Villa»;
a més el nostre camarada, per la seva corpulencia i pel seu rostre,
energic i bondadós a l'hora, té una gran semblanc;a amb el Pan-
cho que hem vist actuar en els nostres cinemes. .

Partiren a mitja nit, amb camions i autocars, el puny enlaire,
sota els plt;;cs glotiosos de ia nostra ~arídera i entonant ia 'Inter
nacional. La multitu~ que els acomiadava, els saluda aixecant,
també, el pt,my i amb grans aplaudiments. Després, es perderen,
carretera enlla en la fosca de la nit. ..

11
No som sentimentals. No ens preguntem: quants tornaran?

Pensem, només, que aquesta primera-n0 és la última-expedició
és una prov.a de I'organització del nostre Partit i Joventuts a la
província. Pensem, així mateix, que quan els nostres dirigents
organitzen expedicions cap al front és que a tota la prov,í.ncia esta
assegurat el triomf de la Revolució tot just iniciada. I aquests dos
pensaments ens omplen el pit de confianc;a i de coratge.

Estem contents perque amb aquesta nova columna la ]oven
tut Comunista llierica de Lleida, c;ontribueix novament, amb carn
de la seva carn, amb la vida de cent militants 'més, al triomf de la
causa obrera. D'aquesta manera estimarem més el triomf, la vic
toria sera més estimada; perqll1e I'haurem comprat al. preu de les
vides de molts companys estimats. Estem contents perque tenim
assegurat, que quant la caiguda de Saragossa, en el 1I0c més alt,
vermella, orgullosa, hi tremolara una bandera, signe d'alliberació
deIs homes i deIs pobles, la bandera del: P. O. U. M. i de les
seves Joventuts.

Aht'r a la nz't varem rebre una
visz'ta agradabilíssima: la del ca
marada J01'di Arquer. Rialler, di
m¡'nut a~a, ens estrenyia' la ma
amb p~ofunda sl1npa#a. Venia del
front. P01'tava el ro~~'Y~, torrat pel
sol i l'umjorme de m¡ltcw.

Li preguntem:
-Com va la columna?
-Estem a l'e1'lt1'ada de Perdi-

o-ue1'a. AvÚ¡' hern tingut dotze hores
~eguides de joco L'entu:siasm~ e1'!tre
la 1'lostra gent és md~scrtpt¡ble.
Hem #ng1f,t '/Joques ba¡xes,-, pero
hem pres Ledñena, a 20 q'mlOl?t~
tres de Saragossa. Es una POStCZÓ
molt ben sit'/;tada.

-Heu fet p1'esoners.
-Hem {et alguns presoners. Els

culpables han estat ajus#ciats. Els
altres ¡'ncorporats a la nostra co-

La columna "Pancho Villa"



Malats hospitalitzats. 8.. 11
Ferits i malalts assistíts

al dispensari. 19 19
Visites a domicili. 10 8
Malalts i ferits traslla-

dats a ¡'Hospital, Clí-
iliques, etc. ·0 28

Dia 10

Gairebé cada dia passen desta
caments eap al Front, els ql:lals són
atesos cJegudaltl.ent per aquesta Co
míssió.

El nen Pere Esteve Escou d'on
ze anys, que viu al carrer del
Carme n.o' 42 entressol, s'estava
banyant alriu, quan un miJiciá pro
cedent eje Barcelona anolllenat Ma
riano Cebrian Gracia, que per atzar
passava per allí es doná éompte
que l'esmentat nen ja no tenia resis
tencia per guanyar terra i que, per
tant, s'estava ofegant per moments.
A fi de no perdre temps I'heroic
milicia es lIen<;á al riu vestit i tot
d'uniforme, logrant salvar d'una
mort segura al petit jovincel, el qual
fou assistit més tard al dispensari
de la Creu Roja .

Si bé la riormalització de la vida
ciutadana és fotal, i les tas~ues deIs
serveis que depenen de la nostra
Comissió, estan ja organitzades, no
minva el movil11enl de ciutadans que
acudeixen a les nostres oficines. El
volum de visites i consultes és molt
intenso

Una acció altrUista

En aquest beneti establiment
6ns ha estat facilitada la següent
nota cjels serveis q\le s'han pres
tat:

HOSPITAL

, La CQmissió té en estudi diver
sos prtljectes interessants que ani
rem fent públics a mesura' que esti
guín. aplrovats i autoritzats.

P. o. u. M.

Timoteo L0za Reñé.
Ramon Novas Reyes.

Curats sense hospitalitza
ció

Han ingressat ell aquest Hospi-
tal Provincial: /

Dia 8: Pere Costafreda Monjo,
columna.

Emili Garcia, GÓmez.
Dia 9: Benvinglft Barceló Fa-

rré, de Casp.
Gabriel Ver0ú AmorÓs.
joan Nogueira Bastos.
Joall Cardós Vives ..

nes, a ('antic Col'legi deis Mariste
del carrer Anselrtl Clavé.

Ha vingut procedent deIs Hos-,
pitals de Sang de Sariñena, Mon<;:ó
i Barbastre un tren sanitari de pas
cap a Barcelona.

Dia 8 Dia 9

. -

CREUROJA

Malalts hospitalitzats. 10
Ferits. i maJalts assistits al

dispensari C. R. 26
Visites a domicili efectu?des
- pels metges de la C. R. 2
Malalts. i feríts traslfadats a
- I'Hospital i Clíniques 4

Tren s'anitari

.Provelmellts

Les Partides de Lleida

Incompatibilitat d'un xef

I

Reimat

Hom procedeix a la formació del
Sindicat de Treballadors de la Te
rra. Les tasques del cal1lp continuen
amb tC'lta intensitat i tot continua
amb el ritme d'un comen<;ament.

Ordre Públic

Es recorda als comerciants ce
realistes, com també als magatze
mistes de patates, que no tinguin
compte de fer cada dia les acostu
maeJes declaracions de consuetud.

El capita Escofet~ha~estat a vi
sitar al Delegat d'Ordre Públic
tractant d'influir a favor de I'allíbe
rament ·dels presos de Torregrossa.
Hom no ha pog.ut concedir. dita lIi
bertat per tractar-se deis individus
que proll1ogueren en dit p@ble la
repressió del sis d'Octubre.

Gimenel1s

HOIl1 procedeix a la formació
d'un Sindicat amb el latifundi d'a
quest nom, propietat de la marque
sa d'Alfarras.

El camarada Salvador, proce
deix a !'organítzació total i defini
tiva.

Una VISita del capita. ,Es
cofet;

El xef de Policia de L1eida ha
sorlit cap a Barcelona pel fet d'ha
ver-se creat una incompatibilitat
amb la siluació de Lleida.

S'adverteix als comerciants, a
I'engrbs i detallistes, que hagin fet
subministres ~er mitja de vals, que
presentin les seves notes a la Tre
soreria de la Generalitat, de 7 a 9
de la tarda, i que s'atinguin a les
instruccions indicades en un altre
Iloc de'l diari.

t ucs i Suquets

En aque.st terme es verifica exac
tament la mateixa labor qu-e en els
ante.riors. I ~

S'intensifica I'oferta de cel'eals
i allres productes per part deis po
bIes i s'ha establert intercanví amb
altres.

Per tal de portar el control deIs
subministraments de queviures als
Hospitals i C1íniques, s'ha nomenat
una Comissió encarregada d'aquesta
lasca.

Ens plau fer públic el donatiu
del poble de Sudanell, consistent en:

600 quilos de préssecs
280 quilos de pomes
50 quilos de prulles

160 quilos de tomaquets
125 quilos d'albergínies

15 quilos de patates
80 quilos de pebrots
6 melons
2 cíndries
1OO0ous

Per tal de facilitar l'allotjament
deIs destacamenls forans que van al
Front i es troben de pas per L1eida,
s'esta treballant en habilitar UI1S

dormitoris capa<;:os per a 300 perso-

TOO

21'00

61'60

300'-

161'
250'-

93'55 '
145'10

134'55

70'-

1.247'
80'-

34'85
211 '50

4'_
144' .......

314'-

200'
40'

240'
225'-

168'50
90'
10''--:'"

500' -

8'-

199'30
25'
84'30

1.225'80
113'50

1.000'
25'-·

52'
100'
100'

1.000'-;
25'-

279'85

8.660'65

~~~

josep Nomen
Front Popular de Cogul .
Godas
Antoni Borras
Perscmal tecnic de Cor

reus
Personal subalten l deCor-

reus .
Cor@nel carters urt)ans
Maria:Abella
Josep Gené i elllpleats
Personal Delegado d'Hi·

sendi:l
Fiscalia Audiencia •
Sindicat T. Terra, eTar-

radell.
Sis Guilrdies civil
Bar Cantabric
De Ieg aci ó cl' In ~stries

de L1eida.
Carme Segura
Audiencia provin
Empleats mUllicip

» Canlbra
Círc@1 Mereantil.
josep Pau
Pe,rsonal Jutjat, 8 Ins

tancia
Metges Clínica

rat
Merce Masirdal

vera.
Vda. D. Serra i

dors .
josep Gili
Ramon Solé.
Antoni Bergas
josep Sisó ."
Empleats del Ba e d'Es

panya

TOTAL.

Comite Transports

Cen~re R d' f'

Funcionaris Is urat~'

Mixtes i d la Delega
ció del Tre all

Un metge .
Empleats delianc de BiI·

bao .
Id. de~Banc d Arago
Id. de la Pres Provincial

de L1eida. . .
Id. de la Caixf d'Estalvis

de la Generalitat .
Maria j. Pérez (Vda. Le

tan1endi) . .,.
Sec('Íó Provincial d'Esta

dística. . . . .

COMBAT

Recaptacio rresponent al dia
10 d'Agost:

Per mitja d'aquest C@mite, es
notifica als propietaris deis cotxes
i call1ions, la matrícula deis quals
s'esmenta a continuació, que poden
anar a recollir els seus respectius
vehicles:

TURISMES

L. 2703.-Z. 4.173.- B. 36.622.
-L. 2.220.-L. 3.518.-B. 41.126 ..
-B. 19.211.-L. 2.502.-8. 15.950.
-L. 3.943.-L. 86i3.-L. 1.054.-
L. 1.721.-L. J.259.-L. 1.185.
B. 31.503.- B. 32.299.-- L. 2.207.
-L. 1.466.-L. 1.188.-L. 1.618:-
-B. 23.244.-L. 2.451.-L. 1.777.
-L. 2.390.- B. 51.880. -L. 2.189.
~L. 2.958.-B. 37.032.- L. 2.035.
-B. 15.100. -B. 36,45ü.-L. 2.651.
-L. 3.323.-L. 976.--L. 1.929.-
L. 947.-Z. 2.334.-8. 48.934.
B. 39.489.-8. 26.891.-L, 2.710.

CAMiONS

L. 2.S93.-B. 39,853,- L. 3.628.
-L. 3.500.-L. 2,842.-1.. 2.929.
-B. 34.587.-L. 3.149.-B 5.629.
-L. 3.854.-L. 4.290.-L. 3.629.-
L. 3.657.-L. 4.077.-Av. 582.
L. 3,505.-B. 52.727. - L. 3.041.
L. 2.870.-L. 3.636.50'_

423'75
370'30

.'

Suscripció pro-víctimes i
ferits en lluita contra el
feixisme

El repetit Comite de Salut Pú
blica ha disposat que hom s'incau·
tés i cremés tots els arxius polítics
sociars de la Guardia Civil, militars,
jutjat de primera Instancia, Jutjat
Municipal, Audiencia, etc.

~ noautació i crema de flo
cuments

Per ordre mel mateix Comité
abans esmentat s'ha efectuat també
un registre al domicili de josep Fi
guerola Bonc<!lInpte, situat a la Ram
bla d'Araga.

Per ordre del Comité de.Salut
ptiblica s'ha efectuat avui un regis
tre al local social de la Cambra de
la Propietat Urbana.

En el segon registre efectuat a
la casa del capella lluís Mola, s'hi
han trobat molls més valors i objec
t,es v~luosos que 'estaven amagats
1lJ(;¡lt d:iscret~111 lIt. T@t el trdbat ha'
estal fet entrega a la Generalitat.

Registre

Presó

Han estat alliberats:

Pilar Latorre Sola,no ..
Maria Alldreu Feliubandaló.
joall Almellara Bresolí.

A causa de la seva bona cC)I1duc
ta s'ordena la lIibertat en el dia
d'avui deis següents individus:

Melci<!)f Tolra Puigcerdós.
Josep Vidal Tomas.
fIílari Fernandez Cayoll.
GregEHi Trepana Alonso.
Maria Dol0res Casanovas.
Emili Alonso Rodríguez.
Bonifaci Garda Fuentes.
jos.ep R@set Sal val.
Hermenegild Eroles Perelló.
Eduard Pascual de la Fuente.
C0nstantí Novas Fernandez.
Andreu Pérez Pérez.

- ',-,"'::aEm
__,~.-.:"=c··, ];,~

Alliberats _...-'<::1'

Estat del moviment de població
reclusa en aquesta Presó el día 8
d'agosl:

Comuns,55
POlílics, 504

en el dia 9 d'agost:'
ComUlis, 55~

Polítics,51O

En el Departament de Banca,
avui ens ha estat facilitada la llista
complerta d'aquesta honrosa sus
cripció. Gustosos fem públic els
noms i entitats que hi han contribuit,

'tot i esperant que aixó servira d'es
tímul perals ciutadans que no ho han
fet. Les quantilats es recapten en la
Generalitat, en les secretaries deIs
Sindicats i en tots els centres polí
tics. En la Redacció de COMBAT,
carrer Academia, 17, també s'adme
ten donatius.

Heus ací, doncs, l'esmentada
llista.
Empleats municipals.
Guardia Urbana.
Boada de Puigvert de

lleida

Han ingressat a la presó:
L1uis Mola Pieniés, capella.
Tomas Pueyo Zapatero. feixista.
joaquim Freixa Rey, id.
jaume Nillbó Casanellas, id.
Francesc i Josep Ferrer Pal~u,

el dos industrials de la nostra ciu
tal.

Josep Figuerola Boncompte.
Joan Burgués Erna.
Antoni Torres Expósito.

Per tal de' poder satisfer ¡'import
deIs vals Iliurats per aquesta Comi
ssaria, es fa avinent als poseYdors
deis mateixos, que els hall de pre
~entar de 4 a 7 de la tarda, a la Tre
soreria de la Generalitat, cteguda
l1Ient relacionats, amb indicaeió de
tallada de la quantitat i cost deIs
arUcles que hagin subministrat, aixis
COI1l el del seu import total.

La Tresorería Iliurara als interes
sats, el corresp0nent resguard ¡una
vegada s'hagin examinat escrupulo
sament les 'relacions presentades,
se'ls avisara per a percebre el seu
import.

Per la millQr organització, s'han
establert els tGrns següen ts:

Primer totn.-Dimarts, lJ!ia 11.
Presentaran els vals tots aquells co
merciants, el primer cognom deIs
quals comenci per les Iletres A i B.

Segon torn.-Dimecres,' dia 12.
Els de les Iletres C, DiE.

Tercer torn.-DijQus, dia 13.
Les Iletres F, J, K, L i LL.

Quart torn.-Divendres, dia 14.
Les Iletres M, N, NY, O, P, Q, R i S.

Cinqae torn.-Dissabte, dia 15.
-Les lJetres T, U, V, X, Y i Z.

Els comerciants ql;1e hagin Iliurat
generes sense vals, seran cridats
oportunament, havent de presentar
una relació el més detallada possi
ble, per a justifica el seu decret i
~mb .I~s.dades que c~;guin p~guin,
contll Ulr a cO/llprovar la Veracitat
de les seves decla,racions.

La falsetat en qualsevol aspecte
que es cometi sera sam:ionada rig@
rosament.

L1eida, 10 d'Agost del 1931?

Salnt Pública

.Not!!le:¡lª~omissa~!~
~~- 'de la Generalitat

Frartis milicians;

El Cafe Co~er9

Ordenat pel Comíte de Salut
Pública ha requisat el Cafe Comer<;
el qual sera destinat a un servei es
pecial de duanes expressament mun
tat pel' als autos j autómn·ibus.

,

A lal t;cllCleallitalt

Detencions

J. C. l •.

Pel Comite Local Antifexista de
Montgai, ha estat tramés a aquest
Comite una nota firmada i segellada
en la qual es fa saber qúe els dos
germans frares Pau i Francesc Se
gala, s'han presentat voluntariament
a aquell comite, en assabentar-se
que havien estat reclamafs per aquell
C0l1lite. Al mateix temps aquells dos
germans rel·ligi.oS0S, en testil)10ni
que acaten el Govern constituit, han
demanat ei seu ingrés a les milícies
antifeixistes per anar a lIuitar allí

'on se'ls hi ordeni. Aquesta acta ha
estat aixecada per duplicat; una de
les quals obra en poder del ~olJ1ite

de Salut Pública.



P. o. U. Me

da en direcció a Quinto amb tren i
de Quinto a la Zaida per les serre's.

-Entrareu mai en foc?
, ~~i: A la Zaida, per cert que

( aVlaCIO ens desmoralitza. Heu de
tenir en compte' que a Saragossa
h®m 9isposava solament de 5 apa
rells I encara 3 d'ells per a viatgers.
Ara creiem que n'han arribat un pa·
rell de bombardeig de la base de
Tablada.

-1 quins eren els himnes i em
blemes feixistes?

-L'himne era el feixista, i la
bandera la 1lI0narquica que onejava
per totes bande's. Ara darrerament
ens teien cantar I'himne feixista i
jurar la bandera cada nit. '

-Sabeu si disposen de molt ma
terial de guerra?

-Bastanta artilleria i 8 canons
antiaeris. El dia que varern sortir
nosaltres parJaven de portar alguns
d'aquests canons al front

-1 us donaven bona teca?
-Ca! Un tros de pa i sardina.

.Molts aies passavem amb aixó.
M.enys mal que pel camp podiem
alimentar·nos amb fruita.

-1 110 us havien fet promeses
en cas de guanyar?

-Després de ¡salvar España>
com deien ells, ens donariell 600
pessetes, un més de permis i aquell
que s'hagués distingit, Ificencia abo
soluta.

-Vosaltres no vareu salvar res
en realitat del que passava.

-No! No res! Ens portaveu en·
ganyats. Solamel1t p0diem lIegir
«Heraldo de Aragón.» i <t-I~.raldo de
Aragón1> era con trola t· per el/s.

-1 en les tropes hi havien molts
paisans?

-Sense engan}ar-nos, per cada
s(j)ldat hi havia 5 paisans..Els cape
lIans i frares tenien estrelles i 1I0cs
de comanal1lent.

Els militars repubJicans foren
morts a lIur domicili; així per exem
pIe un tinenfce>ronel d'artilleria lIeu
gera fou mort a les tres de matí, al
seu domicili, i aixo ho sé cert, per·
que un cosi germa meu, era assis
tent del corolJel damunt dit.

-1 quin paper repre~entava el
sergent en aquesta lIuita?

-ja no cal dir ho. Incolldicie>
nals deis feixistes. Cada diumenge
ens deien missa de campanya i a
¡'hora €Iel sermó el capella ens aren
gava. Vam anar a un poble, el nom
del qual no recordem i el capella ells
digué que salvarien la nació des
prés d'haver sacrificat un grah nom
bre de gent insana que contamina el
poble. ja us he dit també com els
capellans i frares soJament (i)cupa
ven 1I0cs de comanament.

-EIs cadavers els cremaven (}
els sepultaven als fossars.

-La jovelltut Catolica tenia
cura de recollir-Ios i d'enterrar-Ios.

-1 com esta la moral d'ells?
-Fluixa, molt fluixa. No sabem

que hagin aven<;at un pam. SemJilre
són derrotes el que s'enduen.

-1 vosaltres com a catalans no
us deien res per aquest fet.

-Si noi! Teniem un capita Da
niel Villanueva Nuñ@z de la Compa
ñia 1.- del 2." bata1l6, que ens €leia
que el cataJa havia de desapareixer
i nosaltres teniem de parlar castella.

-Quants varen desertar amb V(j)-
saltres. '

"":Molts! Tothom deserta. I si no
fes ]'excessiva vigilancia que rea
litzen els capellalls i frares que ens
inspeccionen, ja no hi restaria cap
catala, d'altra banda, hem de tenir
en compte que s6n mo\ts els feixis
tes que ens v0\ten.

** *Es una mica tard i els dos xieots
tenen gana i han· de canviar-se la
roba. Ens acomiadem amb una ce>r
dial i franca estreta de l1Ia.

Salut camarades i merces per la
vostra atenció.

cal' a Casp el pobre. EII era el més
gran contribuent d'ana, estava. afi
Iiat a Izquierda Republicana, pero
era amic, estinasva realment el pro·
letariat sofrint. Encara sembla que
el vegi, amb el bassal de sang presa
i el seu cap enganxat aterra ... Són
uns criminals!

-1 pari~nt d'aquestes coses, on
fusellaren més gent?

-Al barri de Torrero, que es
h0n hi han els sectors obrers.

-[ en els pobles, que. feien els
feíxistes?

-Només en citare un cas deis
tres o quatre que he vist jo.

A una ,masia, deIs contorns de
Zaida, ells, els feixistes agafaren
tata una familia, la tancaren dins
la casa, agafaren i posaren les gar
bes pels volts de la casa i hi cala
ren foco Aixo ho he vist j@ amb els
meus ulls.

-1 els nestres presos?
- Eren passats per les armes

immediatament Zaida, varen cau
re dos companys presoners. Aquests
p0rtaven la bandereta de les mili- '
cies clavades, al pit. Un tinent de
Guardies d'Assalt, agafa, els dos
companys presos i Ii feu preguntes,
rlesprés ce.>ntinua:

-~:Vamos a ver! Esta banderita
que lIevais aqui. vamos a ver si
apunto bien! >

I dispara sis trets sobre el nos
tre camarada anonim.

-Després aquesta mateixa bes
tia, adonant·se que un individu de
Zaida portava unes sandalies, Ii féu:

-Oye tú! Dame estas sandalias
porque las necesito y te voy a pe
gar un tiro.>

Li feu treure le sandalies i
després, Ii dispara uns trets.

-No hi ha res més interessant.
-Sí! Hi ha un altre cas. El po-

ble d'Alag@n, el capita Esponera,
va fer fusellar I'alcalde, ell mateix Ii
dispara uns trets, i després féu fu
sellar uns paisans. Aquest capila
morí a la batalla de Zaida. Era un
mala anima. Estic cert c¡ue tots els
soldats ens en alegrarem.

-Recor<ileu com reclutaren la
gent els feixistes per a incorporar
les als regiments @ milícies feixistes.

-El dia del moviment, uns ca
mions plens de Guardies Civils,
recorregueren els ¡;Jobles de la pro
vincia, i cercaren tots els soldats
que estaven en permis. A l'ensems,
cridaren els quotes deis reempla<;os
del 31 en<;a. Si algú s'havia amagat,
els Guardies Civils; s'enduien el ,
pare o la mare captius.

-1 que us digueren per a justi·
ficar el moviment de tropes?

-Ens ar~ngaret;J. Una vegacda
el propi Cabanelles en persona.
Aquests deien que Largo Cabal1ero
i 300 homes que ('acom¡;Janyaven,
havien estat morts. Que Madrid era
al seu poder i havia estat passat
per les' armes tot el govern. Després
que Azaña estava preso E1Is eos
deien <:¡ue malicava Barcelona i que
un cop pres Barcelona, els saragos
sans portarien el cap de Cempanys
d'alt els para1lamps de les torres
del temple del Pilar. .

-1 quin dia _sortíreu de Sara
gossa?

-El día 2 a les quatre de la tar-

Reportatge8 de COMBAT

Ahir al capvespre varem veure
en pIe carrer Major un grup, en el
qual, hom parlava de' quelcom que
evidentment, parlat davant de la Co
mandancia militar; tenia la seva im
portancia. Ens aproparem al grup,
en el qual hi havia alguns soldats
vestits amb aquesta indumentaria
tan característica CQm la que porten
els n@stres casernaris habitants, i
després de preguntar el per que d'a·
quell escamo!, ens dirigilll als dos
camarades soldats, que venien fu
gats del front feixista de Saragossa.

Els dos xicots són bruns, galtes
roges. Són de Batea a les comar
ques tarragonines. Servien al Regi·
ment de Girona, 22, Tercera compa
nyia, Segon batalló.

Es diuen Josep Alzamora Junco
sa i Baptista Amado Fígols.

-Ens asseiem en un cafe públic
i comencem a fer-nos contar coses.

-Ens voldríeu dir, camarades,
com esta Saragossa en l'actualitat?

-Saragtlssa,-salta un d'ells
és una ciutat normal. Cabanelles,
així que esclata el moviment feixista,
féu publicar un ban en el qual assa
bentava al proletariat que aquell
que no es reintegrés al treball seria
fusellat immediatament.

-1 com ccmtestaren els camara
des saragossalJ

-Ets dltig~ ~ Oln un sol heme;
millor no pggueren gairebé manifes
tar lIur posició. El día mateix de la
revolta f0ren cac;ats in fraganti a
lIurs domicilis 1mIDrts al mateix do
micili. Al 1I0c on s'hí oposaven les
companyes deIs nostres camarades,
f(nen mortes aquestes!

...!
-Sí! Es cert! Jo vaig veure un

cas, Es cert! Ens fa Alzamora amb
els ulls encesos per la indignació.

-1 com a conseqüencia, <:¡ue va
passar!

-Que a Saragossa tothom, bo i
tothom es reintegra al treball. El
día que vam marxar de Saragossa
I'aspecte de aragossa era trist,
pero d.onava la sensació de cosa
normal.

-Podrfeu dir-me on es traben
les tropes, a la capital o als con
ítl)fns?

-Als contotns. A Saragossa so
lament hi ha per guaraia pels car
rerrs els requetes vinguts de Na
varra.

-Voldries clir-me, quants cama
rades foren morts últimament.

Aquesta vegada pren la paraula
Amado. Abans, pero pensa uns m@
ments cap col.

-Exacte, no ho sé. Molts! jo
els veia caure pels carrers. Podeu
afirmar pecarit no d'exagerat, sinó
de restringlt, que han estat afuse
lIats més de 300 camarades de la
C. N. T. i U. G. T., jo vaig veu
re-afegeix-(perque jo estava de
~ua,dia a la Principal' caserna) uns
guardies d'assalt porta ven un indi
vidu sangonent.

Se"mblava un cadaver. Vaig veu·
re corn abans (jj'entrar a la caserna
el mataren a cops de culata i el dei
xaven mort. Després va i g saber
que era I'ex-governador d'Oviedo,
el que havia escrit la carta a Calvo
Sotelo i que el govern republica
havia destitui't. El varen anar a cero

eo versa amb dossoldats
des rtors del front feixista

conBAT

AoV 1NÚDl. 14

Elnostre amic i company Miquel
Pifarré que fou ferit 'durant el com
bat que els nostres heroics milicians
s(j)stinguereñ contra els facciosos a
SástaglD, ha experimentat una lIeu
gera mtllora dins la gravetat en que
es trebava.

COMBAT que segueix pas a pas
I'estat de la seva salut desítjaria una
franca i rapida miliora al company
que d'una manera heroica es baté
en el front de Sastago.

El company Pifarré

Ram de la Fusta

Donant compliment als aGords
del Comite Popular es reuniren a la
U. L. S. els representants de les
SecciGns: O;>l11er<; en general, Que
viures, Pastisseria, Fideuers, Fari
ners, Fabriques de Conserves, Acids
i Mercats, per a concretar i regular
definitivament els horaris de treball
a que estara sotmes el pers®nal del
ram d'Alimentació.

Horaris de treball

Tots els parats del ram de la
fusta s'han incorporat al treball dis
tribuint-se entre la Cuina CQmunal,
instal'lada a l'edifici que abans. QCU

pava' el Seminari, les Milícies del
P. O. U. M. i la Unió Local de Sin
dicats.

PARATS QUE REPRENEN EL
TREBALL

EIs camarades pertanyents a
aquest Sindicat són convocats a
l'Assemblea general que se cele
brara el dijous propvinent a les 7
de la tarda per a tractar G1'assump
tes de mGlt interes per a I'organit
zació.

ASSEMBLEA GENERAL

Diariament s'inscriuen nous ca
marades al Simlicat, havent-se re
gistrat els darFers díes una vintena
d'altes.

ALTES

Per torn a les set de la tarda son
'conv0carles les cases d'aquest ram
per qüestions d'organHzació.

Ahir, diumenge, a les set de la
tarda, aquest sindicat celebra una
important reunió, acordant·se, en
una forma preferent I'horari pel qual
s'han de regir les fabriques de farina .

. Sales maquines, neteja i empaque·
tament, faran les vuit hores segui
des de cinc dies de la setmana, i els
de carrega i descarrega faran un in
terval de les hores que ells creguin
convenient per a anar a menjar.
Dissabte es fara festa, 'pero si fos
necessari treballar per al benefici
de la Revolució, es podra treballar
dissabte i diumenge, si calgués.

LA JUNTA.

J. C. l.

Una nova i agradable sorpresa
ens han reservat avui els companys
del Mercantil. Entre les noves sec
cions que s'han incorporat a aquest
sindicat, n'hi figura una que per la
seva impcntancia mereix un comen
tari especial. La secció de referen
cia és la de <Maquines C1Ie cosir>.
La seva importancia radica en que
és una secció que té una ramificació
provincial. Afecta tots els treballa
dors que d'una forma directa o in
directa intervenen en la venda,
compra-venda o reparacions de les
maquines de cosir de totes marques.

Aquesta n@va secció té ja nome·
nada la seva Junta Directiva.

Endavant, camarades per a la in
corporació a tots els sindicats dé
t0ts els treballadors.

Per a engrossir la subscrípció
pf(~ víctimes i ferits en lIuita contra
el feixisme, ha estat recaptat a la
secretaria del Sindicat Mercantil' les
següents quantitats:

Josep Ibars, 5 pessetes.
Ramon Arinyo, 8'30.
Enrie Companys, 9'60.
Ramon Parramon, 10'50.
Enric Bosch, 12.
Ramon Bea, 6.

Espontaniament, l'industrial de
la nostra ciutat en josep Albart,
deis magatzems d'espardenyes «El
ValencianlD> ha lliurat també per a
l'esmentada subscripció, 50 pesse
tes.

També el popular retratista am
bulant en L1oren<; Gilabert, ha vol
gut c(i)J1tribuir en pro de les victi
mes amb la quantitat de 10 pessetes.

REUNIO DE PARATS

Avui hom celebra una reunió
deis parats del ram Mercantil i en
especial deIs empleats d'escriptori,
per buscar les selucions a l'atur
for<;ós.

Dita reunió tindra lIac a les 7'30
de la tarda.

CARNETS A RECOLLlR

Hom posa en coneixemellt de
tots els companys i, companyes que
des rl'avui es lIiuraran els carnets de
I'organització. Tots s6n pregats d'a
anar-Ios a recollir ~untualment.

Oficis varis

Es convoca urgentment a la sec- eo M·B A T
ció de Vaquers per a una Assem-
blea que se celebrara dema dimarts', D+ + d I J C IIa.rI e a.,. • •
día 11 a les sis tarda al Cinema
Viñes. Es' fa avinent que és indis· Lleida. 11 Agost 1936
pensable I'assistencia a aq uesta
Assemblea de tots els obrers, tant PREUc 15 «:~ntbns

socis com no socis.

Sindicat Meroantil

A la secretaria d'aquest Sindicat
s'han efectuat els pagaments deis
jornals a tots els obrers que figuren
a les llistes d"aturats. La secretaria
resta oberta per a totes les recla
macions que als companys els inte
ressi fer.

Sindioat de la Construcció

SindicatOambrersiCuiners' Sindicat 'de l'Alimentació

Per a avui a les set de la tarda
han estat convocats tots els afiliats
a aquest Sindicat, els quals es re
ulliran a les oficines del magatzem
de Provei'ment, antic Seminario

Unió Local de Sindicats
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Fraga.-La localitat esta en pau,
la labor revolucionaria pren marxa
te>ts els dies. Hom procedeix a la
incautació de finques rúsliques i ur
banes de tots els elements reaccio
narls i feixistes.

Hom' recul1 les col lites I el Co
mfte R~voluciC¡)Ilari controla en ab
solut la vida d'aquesta ciutat..

Altres tres poblea- opupat-s

Labor e:6ca9

un aculrassament especial i un d' ell
de tipus completament nou.
{ Tots ells ultra la dotació particu
lar, allaven carregats de granades
de Ola, bombes incendi~lries i altre
material de guerra.

EIs nostres eneblics

Comite Central de les
. Milícies .antifeixistes

Alcublerre.-Ahir les hosts fel
xlstes amb una batería de callOIlS i
ur ,oa:ter qe gran' c~libre ens fe
ren foc durant sis hores. NO,varem
tenir cap ferit ni cap mort. . .
. ,En aque.st bombardelx es di~pa

rarell 51 canonades.
Conjuntamenf pombardejaren les

nostres Iínie~ .tres aylons feixistes
els quais Llaneen pombes de metra
lla i no explosives ... Les cas~s <'.le
Leclñena molles 'amenacen rui·na.- .

La perfecta solidaritat que regna
entre els militaFlts del Front Popu
lar francés I els del Front Popular
espanye>1 actualment en aferrissada.
l1uila contra la tirania feixista s'ha'
tradu'it avui en una importantíssima
tramesa d@ material per als fins
d'aquest Ce>mite:

, Quatre c-amarades de la C. G. T.
de Fran<;a han estat portadors de la
quantiosa suma de tres-cents mil
francs en productes farmaceutics,
serums, material quirúrgic, etc., etc.
a tot el qual devem afegir un auto
ambulancia ofert per la Municipa
Iitat de Clamart (Banlieu de París).
En la mateixa hi van un xofer, un
infermer Idos camarades de la Mu
nlcipalitat de referencia.

Aquesta generosa aportació deis
nostres germans francesos ha pro
du'it la impressió <;t'abrandada gra
titut que era d'esperar i la mateixa
merrix... .

Sense cap contratemps les co
lunmes catalanes -han ,aven<;at ocu
pant els següents" pobles: 'Gelsa,

. Pina i Osera. PiFIa há restat solida
ment fortificada.

Els canons feixistes han bom
bardejat violentment, per bé que
sense ~~it les forces lIeials. Amb
els prismatics es veu ja la capital
que dista sois vint quilometres.

Autos blindats vers al front

Leciñena. - El poble de Leci
ñena siluat a 36 quilometr:es de Sa
ragossa fou pres ahir a la tarda..

Les fOI ces feixistes que s'han
vlst obligades a fugir, han abando
nat tres camions amb tres ametra
lladores. Han estat fets presoners
sls Guardies Civils i divers0s pal
sans.

Els obrers s'han apoderat
de Leciiiena

Vint paisans, el mestre del po
ble, un sergent del regiment núm. 9,
un brigada, un vlatjant idos amlcs
seus han estat fusel1ats pels feixls
tes de Jaca.

Foren fusellats el dla 19 i en els
Illles successlus han tingut lIoc no
ves execusions.

Els feixistes segueixen
amb els fusellaments de

J

presoners

Den prop 'de Délchite

Perdiguera. - En la pugna sos
tinguda ahir per tres cents feixistes

\contra les nostres forces, un grup de
60 camarades féu front al grup .d'e
nemics. Els feixistes deixaren in
nombrables cadavers.

VaJelitia i cór~tge

Fraga.-Ahlr entre 6 i 7 pas~a

ren dos camions'plens de miliclans
que marxaven vers Sariñena per tl:ll
d'incorporar-se al front d'Osca.

Més camarades al front

Ballovar.-Ahlr fou trobat mort
el feixista cap de Falange Espa
nyola d'aquesta localitat.

Justicia proletaria

. Les columnes que operen en les
proximitats d'Osca, han 0cupat els
pobles de Loporzano I Ola en les
proximitats del Mont Aragó.

Hom diu que les que prengue
ren' Lécera, Muniera i AlbaJate del
Arzobispo en un nou aven<; han
arribat prop de Belchite.

Fortilicació de posicions

Ahlr nit passaren per la
nostra ciutat 6 autos bllndats
pels camarades deIs Tallers Vul
cano de la c i u t at de Barce
lona.

Aquests' camions presentaven

Álcubierre.-D'acord amb la co
mandancia de guerra d'aquest sec
tor, avui hom ha procedit a la fortl
ficació de la carretera qne va d'Alcu
bierre a Leciñena.

I'enemic es
itat de ma

in, ferits,

con

Al front contra el feixisrne. Cornunistes, 'ana~quistes i sacialiste~.

Tots aixequern el puny i en la nostra boca narnés una canC;ó:

la Internacional.-Foto-Expréss.

El Comite Provincial del P. O. U. M., P r mitja deIs
companys de la direcció de la columna, ha tramés una sa
lutació fervorosa i entusiasta a tots els valent milicians de
la segona columna, i per mitjá de les pagines e COMBAT,
dír~geix la mateix8 salutació felicitant a totes les columnes
deis milicians del P. O. U. M. i a tots els obrers, sia quin sia
la seva tendencia, que lIuiten contra la dictadura milita'r-fei
~ista. Una entusiasta felicitació al,s companys enviats darre
rament de L1eida.

La columna Arquer, Piquer e ataca
da per dos mil feixistes, el res Itat del.
qual es francament 'favora 'e pels
nostres milicians que han infri it, una
franca derrota als rebels amb erdues

d'homes i materials.

Els companys lIeidatans enviats al front la m ¡nada d'ahir
entraren en foc comportant-se d'una manera heroic

LECIÑENA; 10.-Per teléfon, a les 10 nito - ir a les set
de la tarda, més de dos mil feixistes han atac8t le ostres posi
cions que ocupen la segona columna. El combat ha tat du~. ¡m
petu6s, pero els nostres homes no solament han r stit, sino que
han contratacat amb tanta furia conseguint guanya alguns quiló
metres a I'enemic. L'enemic ataca amb aviació, arti eria, morters,
ametralladores i fuselleria. No podien suposar-s que la nostra
columna resistís amb tant braó i coratge I'embesti

En acabar-se ¡'atac, que dura unes dos hor
retira deixant al camp 50 morts, un canó i gra~ q
terial de guena. Nosaltres ting eren ~olal1}ent

cap d'ells de gravetat.
Els companys de la columna s'han portat una manera ad

mirable, deCidida, com si fossin vells soldats combatents! La
moral de la nostra gent éso admirable contrasta t amb la de les
forces enemigues que cada dia és més gran la se a desmoralitza
ció, demostran-se amb les fugides covardes de la seva genteta.

Han ajudat considerablement i amb valehtia a nostra Creu
Roja. digna de tots els elogis. .

Aixís m teix els companys que han arribat pe LJeida perta
nyents' al P. O. U. M.-, han ti ngut l' honor I de poder entrar en
foc el mateix dia de la seva arribada, havént tat exemplar i
heroica lIur aactuació els resultats de la qual, ha fet decahtar la
victória a favor nostre. - Piquer, Ramos.
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Fronts d'Aragó
A tots els fronts de combut en

el diá de passat alu'r i ahir la
llzdta va ésser dU1'a pero, eft'caf
1.' contundent per les nosires tro
pes, Els co m ba ts sostt"nguts
pels volt de Padiguera i Led
nyena i pels fronts del sector de
Sastago han tt"ngut una .reper
cusió immediata sob1e les Unt"es
defoc de l'enemic.

La columna Valles qu.e p'art{
fa pocs dt'es vers el ft'ont, ha
ent1'at ja en combat, en defensa
del proletadat.

Tots els f1'onts es mantenen
fe1'ms i les aval1fades claven
urpada dejinÜiva sobre les
tdnxeres i les fortijicadons que
pel sector de Quinto ha fet l'ene
mic, per cert nombrós, pero,
mancat d'aquesta fortt"tud que
tenen els nostres homes.

Després de la presa de Quin
to, l'assalt a Saragossa és una
cosa defintÜva, ca1' la distancia
(f'aquest sector a 5aragossa es·
ta marcadaper una extensa pta
núria, Uoc d'acdó magnífic per
a la nostra aviadó de bombar
ddg. Per aixo, la resistenda
desesperada pel sect01' munta
nyenc d'Alcubz'erre és a mort.

La nostra contu11.dencia i l'ac
ció decisiva de les milícies,batra
aqu.est f10nt desesperat deIs fd
xistes assassins.

Els nost'JIés homes tenen un
coratge ences i fort. Aldr pa1'la
rem·amb el camarada Grao, cap
de la columna de 400 homes que
ma1xava cap alfront i ens dda
amb aquest entusiasme que
tmcén l'anÚn, de com ells en
trarien P1 imers a Saragossa.

Fa bo de constatar aquesta
emuladó combatt"va entre tes
diversesl col'bmznes de MzUcies
antifdxistes proleta1Z'es; i dic
proletart"es, perque, solament el
p1'0letariat ha pres part en
aquesta p'btgna forta.

El f'Yent d'Qsca esta comple
tament aclarit. Cal tenir en
compte que St' Osca no ha caigut
ha estat per la fortzficadó que
els facdosos han establert a la
capÜal, i, repett"m i no ens can
sarem mui de fer,ho, que els
fdxt'stes no es rendiran, hau1'an
d'és'ser ven¡:uts i després com a
prova edificant de llur compor
tament, nosaltres elsfusellarem
sobre les tombes deIs nost-¡es
germans morts.

Als altres fronts la llui'ta con
tt"nua eficaf i les avanfades per
pa1'f n05tre, no cal que sil(uin
assenyalades, car la possessló
d'u11.llogaret i d'uns quÜometres
no pinta en les operadons d'en
vergadura que s'estan portant
a terme, Cada dia s'avanf:a i si
Unguéssim d'ass'enyalaraquells
aven¡:os, ens t1:obaríem que hau·
riem d'ompUr qui sap l'espai,'
PUt'X que a tots els fronts el cop
és decissiu i mortal.

Durs combats en els fro s· d'Aranó.-Marxa sobre
Perdiguera.-La columna de Vallés entra "immediata
ment ell' foco -Actitud her ca deIs nostres homes

BIs altres fronts

Fortitnd irreduc ble deIs, fronts

'Jornada' militar

l'



P. o. u. M.

Por la Asociación lilternacional
de la O/Josición Comunista.

HEIURICH BRANDLER.

El Comite Executiu del nostre par
tit Iza rebut la següent carta de
l' <Associació InternacÜ7Jnal de
l'oposició comunista>.

(El, P. O. U. M. és rúnic partit
comunista d(Espanya>

Estimados camaradas:

Nues'tro éamarada Evalti K@e
nig nos ha enviado informes que
nos demuestran que nuestro partido
ejerce en Barcelona las funciones
del partido comanista, dandG a las
masas c0mbatientes consignas jus
tas y llevándolas a su compreñsión.
Os felicitamos por ese ttabajo.

Las noticias que recibimos res
pecto de la actividad del particilo
com~nista en España demuestra
que esa gente no ha aprendido
nada" de los acontecimientos y que
continúan su catastrófica política de
Frente Popular.
, El partido comunista francés no
ha, apl1endido nada tampoco y so
brepasa el op@rtunismo del Frente
Popular. Esta será de censecuen
cias fatales y nada más pueda fa
vorecer a la contrarrevolución.

Es imposible aplastar c0mpleta
mente al fascismo sosteniendo a la
democracia burguesa, como hace el
partido comunista. Los obreros ar
mados han empezadg ya a crear
sus propios órganos de combate,
es decir, que se forma ya el pe
riodo de analidad de poderes. Por
consiguiente, el s@stén de la Repú
blica burguesa significa absoluta
mente el sostén de los órganos ca
pitalistas del Estado y la destruc
ción de lo~ órganos dirigentes y el
desarme de los obreros y los cam-
pesinos. _.

La tarea más urgente es la del
desarrollo de Jos órganos tfe com
bate de las masas y su transforma
ción en órganos gubernamentales,
de f{lrma que' puedan conquistar el
Poder. Yest0 SÓl0 puede llevarse
a cabo en contra de los partidos
burgueses. y capitalistas y no con
ellos. ,

Desarrollando esos órgan<!ls, exi
giendo el control obrero de la pro
ducción, preparando las condiciones
en las cuales es posible realizar ese
control en las fábricas, vosotros rea
lizáis lo que el partido comunista
abandona de una manera imperdo
nable.

Es de una importancia decisiva
que IClS obreros agrícolas y 10S cam
pesinos. pobres no sólo luchan con
tra los militares fascistas, sino ~ue

lleguen a la C0mprensión de que
esta lucha sólo puede ser eficaz a
c0ndición de que los obreras agrí
colas y los campesinos armados se
incauten y se dístribuyan las tie
rras'.

Sólo así podrán ser destruídas.
ias rafces económicas de la Iglesia,
de los grandes propietarios y de los
'campesinos ricos. Sólo así los tra
bajadores del campo se convierten
en los aliados revoluci@narios de
los trabajadores de la ciudad, ayu
dándoles en la lucha por el control
obrero de la producción y, en fin,
por la dirección en interés común.

Según los informes recibidos
hasta ahora, el P. O. U. M., tra
baja en esta dirección, en la medi
da que defendáis estos principios
com'un:stas, podéis contar con todo
nuestro apoyo y, lo que es mucho
más importante, prestáis servicios
decisivos a la revolución proletaria

.española, dándoles a las masas la
direccién que les faltaba.

Mandadnos regularmente nues
tro material. Dadle a nuestro,cama
rada Koenig cuantos informes nece
site para sus relaciones con nos
otros. Es ahora nueslto único re
presentante en Barcel0na, ya que
los demás camaradas se encuentran
en el frente.

Con nuestr0s saludos comunistas.

1'Estranger
~oli~8rit8t~~rer8Intern8cion81

de

Mex-ic.-Hom diu en els cercles '
Qbrers. que les organitzacions pa
tronals militars i ccamises daurades))
preparen un cop de for«a.

Es remarcable el fet de que en
el curs de diversos registres efec
tuats en la residencia social deIs'
ccamises daurades>, la policia des
cobri una llista de suscripcións en
les que participaven n<1>mbrosos in
dustrials mexicans i estrangers. El
cop hauria estat donat a finals del
CGrrent mes.

En replica h(i)m va a la formació
d'una potent organització de milí
cies per- contrarrestar qualsevulla
intent de dits elements. Els obrers
deIs tallers grafics, tramvies, elec
tricitat, mestres l em'pleats en tota
mena de comunicacións. s'han allis
tat ja a dites milícies. Els obrers,
una'vegada organitzats, tenen la in
tenció de declarar una vaga general
que, s~gons la C. G. T., no será
revolucionaria.-Fabra. .

El Oomité de control de
",ranger. - ComunicAt so
bre l~ qüestió de la neu
tralitat

I

Organització de milicies
antifeixistes

Tanger.-EI Comite de control
de Tanger ha publicat el següent
comunicat: I

En les sessiones celebrades els
dies 7, 8 i 9, aquest Comite ,ha es
tudiat la mane~a de salvaguardar,
en les actuals clrcumstancles la si
tuació especial de T~mger, tal com
esta fixada des del punt de vista de
neutralitat perfl1aflen~ per l'articJe
tercer del seu Estatul. ,

A tal respecte, ha' rebut eonfir
mació especial de la decisió presa
pel Govern de la República Espa
nyola, reservant-se, n@ obstant, la
qüestió del dret de retirar la seva
flota del port.

El Comite fa ccmstar la seva
satisfacció per aquest acord, que
ha tingut efecte complet. Respecte
al moviment de viatgers i merca
deries, entre la zona de Tanger i la
zona espanY01a, ha reconegut que
hom s'habia d'atenir estrictament a
la practica administrativa d'aplica
ció de les regles estatutaries i de
la legislació en vigor.

Protesta de l' ambaixador
d'Anglater'ra als rebels

, Londres. - L'ambaixador de la
Gran Bretanya a Espanya 'es troba
actualment a Hendaya, havent en
viat, per mediació del capita del
contratorpediner anglés -qu'es tro
ba anclat a St. Joan de Sil, una
protesta als rebels espanyols de la
regió de Gijón per la mort del ca
pita Saville a consequencia d'ull
dispar d'obús durant la jornada
d'ahir.

. ,
rmaCIO

Milicians al servei de la Revolució, degudament parapetats,
observen amb el telemetre els moviments de I'enemic.

Foto-Exprés.

La i11lp1'essió a darrera de la
qÜestió z'nternacional sob1'e el
fet hispetnic que esta damunt d~
la tatÚa en una forma candent,
és clanl. AIg,unes 1ftacionalt'tats,
entre elles la U. R. S. S" s'han
declarat neut1 als en la b;'ega
que no:::alttes ventilem i venti
larem a la Península lberica.
Homhn declarat .neutralla zona
de Tetuan i ha estat prohibida
l'ent1'ada de vaixells, tant deis
rebels C011Z deis gove1 namentals

·hispanics. Anglaterra} per la
seva banda, ha protestat ener
gica112e11t de l'at1'opell comes pel
vaixell rebel «All1u'ra1'lte Cer·ve
1'a» a conseqiÜncia del q u a1
morí un súbdit britanic.
Nosalt1'es per la nostra banda

confir112em la nostra i112pressió
optimista per les coses que sa
bem i no es poden dir a través
de la premsa.

El llop italia s'ha t1'encat les
dents a112b fos etíop i sabem de
cert que el Negus ha tornat a
petjar te1'res abissím'ques i que
la lluz'ta és d u r a a diversos
fronts. La coit'lcidencia entre el
desvetllament nacional d'Etio
pia a112b el fet de la revolta deis
assassins feixistes a la Penín
sula és simpto112atica} si mirem
pel cantó d'Anglate1ra pel que
hagi pogut jw quant a a1112a
ment a les !lordes etiopiques.

En conjunt la impressió és
bona' t' els ulls del 112ón claven
tota llur ad112;ració damunt la
sang del proletariat espanyol
que impulsa amb la seva sang
la revoludó s que aquest
trontolli el. ón fona11'l'ental
ment i damunt d.e les nti'nes es
basteixi la tena sense esclaus.

conBAT
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Epidemies al Marroo?

Madrid, lO.-La cH0ja Oficial
del Lunes>, diu c;o que segueix:

cSegún noticias que hasla nos
otros llegan, varios receptores de
Madrid y Barcelona y de otras pro
vincias, captaron ayer 'un radio de
Melilla, que hubo de repetirse trein
to o cuarenta veces sin interrupción.
En el radiOl se pedía la remisión con
toda urgencia, y por vía aérea de
veinte cajas 'de suero antirrábico y
de veinte cajas de suero anticolérico
a~emás de otros. medicamentos en
c@nsiderable cantidad. Si es verdad
que Melilla sufre estas espantosas
epidemias, Com0 se desprende de
la urgencia solicitada en el envío de
los sueros contra ambas terribles,
enfermedades, la zona del p'rotec
torado habrá vlst(i) agravada su si
tuación de una manera alarmante>.
CClsmos.

,
Derrota de set columnes
, de rebels

,Parfs.- Vn radiograma de Ma
drid anuncia amb caracter oficial que
les forces governamentals obtingue·
ren en la Serra d'el Guadarrama una
senyalada victoria sobre set colum
nes rebels, manades per el tillent
coronel Garcfa Escamaz, 'que foren
completament derrotades per les
forces del coronel Perla.-Fabra.

cercJe de f0c cada dia es més es
tret. Després de la derrota de Sás
tago de les forces faccioses ¡presa
la Zaida queda encara una pQsició
en poder deis rebels, que pel valor
de la seva situació estrategica i pe,ls
grants contingents de les forces
enemigues completamellt equipa
des, caldra sostenir seri@sos com
bats: aquesta posició es Quinto.

Ven«uda Quinto ens quedara el
camf obert, camf no tan dificil on
les nostres col umn es avan«aran
amh més rapidesa, i més segures
vers Saragossa.

Queden encara a la regió anda
lussa petils sectors de fa província
granadina i les ciutats agonitzants
de Córdoba-a punt de caure al
nostre poder-i Sevilla. Anlilalussia
es troba' ni més ni menys que Ara
gó; s@n dos regions qÚe no es ren
deixen i que apuren fins I'última
bala; són els dos lIocs, pero, on
més agotades estan les forces deis
enemics.

Cabanelles i Queipo de L1ane
esperen, com a única sol'lució, el
confllcte internacional que els tre
gui de I'angoixosa situació en que
es troben.

L'enemic esta fort al n0rd d'Es
panya. Té algunes extensions de
terrenys més o menys important!:';
el que no té, pero, són lI@cs i ciutats
importants tant .desde'l punt de vis
ta industrial i d'aprovisionament com
estrategic. Esta en situació difícil
a Astúries, regió i fortalesa revelu
cion~ria ja tradicional, unicament es
sosté a la capital sitiada ja per les
forces de milic;ians-miners que c@
mencen ja a atacar amb I'arma peri
llosa de la dinamita; hom diu que
d'avui adema, malgrat els reforc;os
que els rebels envien a Oviedo,
aquesta capital caura sota la forc;a
arrolladora deis miners asturians.
Queden, encara, importants sectors
de Galicia, León, Castella la Vella
i Navarra. Els f@rts~lés importants
de t@tes aquestes posicions es tro
ben encara en les crestes i abims de
les Serres del Guadarrama, fortifi
cacians que el criminal Gil R~bles
cl:mstruí amb el' pretex d'unes ma
niobres simulades, el fi de les quals
els ser.afics republicalls no saberen
compendre. Avui, aquestes fortifl
cacions ens han CO$tat ja serioses
embestides i forts combats amb I'en
treteniment de grans contingents
de forces que Rodrien actuar contra
tot el sector Nord ,d'Espanya. Mal
grat tot, les posiciens o la majoria
de les posicions del Nord cauran
fatalment, desmoralitzades les se
ves forces, quant 'siguin venc;udes
les dutats aragoneses i andaluses.

Ens queden encara uns dies d'in
quietud, de lIuita, de neguits; ens
queda, pero, la forera suficient i I'en
tusiasme per a reconstruir aquest
mapa d'Espanya avui destru'it, re
construcció i estructuració d'una Es
panya nova, més justa, més pros
pera i més humana.

. . 'P08I':IOD8
a.:tual de8itua.:ió
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La

L'enterrament del cama~

rada Garcia Abad

Cada dia queda Olés definida,
més clara la possibllitat d'una avan
«ada final per part deIs nostres exer·
cits d'obrers i soldats, als diversos
fr<~nts de la nostra penísula, avan·
«ada que sera d'una importancia
extraordinaria per I'entrada a les
ciutats que encara estan en poder
deIs rebels i que un cop conquis
tades seran la cJau de la victoria
final.

Si liJé es veritat que les posi
ci@ns guanyades fins avui per les
tropes lIeials i les milfcies" han es·
tat d'en«a d'uns dies, escalonades,
lentes amb poques. variants nota
bles, hom ha de tenir en compte
que es tracta de no perdre sang
inútil en combats que no siguin el
pu~t de partida de futures accions
d'una importancia tactica i estrate
gica.

Es Aragó ·Ia regió (!)J1 I'enemic
estava més preparat des de tots els
punts de vista: teniá abundant ma
terial de guerra me tipo modern i
contava amb un 'bon nombre de la
població civil. Saragossa es la ciu
tat espanyola que conta amb mes
número de regiments; és la dutat
militarista per excelencia. Si a,tot
aixo hom hi afegeix els formidables
contingents de feixistes concentrats
d'arreu d'Espanya. sUlllats amb els
requet~s que alimenten les forces
rebels a la regió aragonesa us do
nareu compte de la lIuita titanica
que ha calgut sostenj·r pels valents
miliciants a fi de guanyar pam a
pam' les pos'icions fins avuiconquis
tades. Malgtat hix,o, la moral \j I'en
tusiasme han estat el fact(j)r deds
siu de les nostres victories. Avui
podem dir que Osea e\s froba ja
a punt de rendir-se o d'ésser presa,
car a més de 'tenir Almudévar, Sié
tamo i el Monte Aragón com a base
segura d'operacions, les nostres co
lumnes estan ja als peus de la ciu~

tat esperant F€lrdre d'entrada.
Ens queda Saragossa que si bé

no esta tan apurada com Osca, el

Ahir diumenge a les sis de la
tarda f0U acompanyat al seu darrer
repos el camarada de la C. N. T.,
Garcia Abad, que mori a I'Hospital
amb motiu de les ferides rebudes al
front.

No cal pas assenyalar el mateix
que deiem els altres dies.

Tot el proletariat concient de
L1eida en pes, es posa en marxa
per tal d'acompanyar el germa que
morí defensant el gran ideal de la
IIibertat del proletariat.

Es formaren les milícies unifor
mades com de c@nsuetud pel pas
seig d'Arag@. En elles no hi man
caren les' banderes de les di verses
Associacions antifeixistes de la 10
calital.

La corrua d'acolllpanyants al ca
marada fou nombrosfs'ima i desfila
sigil'losament amb el sentlment do
lorós que enC0mana la visió per dar
rera vegada d'un germa nostre,
aquesta vegada del camarada Gar
cia Abad.

La redacció del COMBAT i les Jo
ventuts Comunistes Iberiques salu
den per darrera vega da amb la cer
titut que la sang deis n0stres ger
mans, la sang del camarada Garcia
Abad fecundara I~ revolució.

..
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19dejuliol! •
Gran flamerada de revolta!
Amb el puny enlaire et saluda, per sobre de les runes deIs

convents, la nova juventut alliberada .

La veu de la campana era planyívola ...
Ella era fina, de mirada oblícua, de veu remorosa, de I1avis

ignívoms, de cos tapat amb pudícia.
Ho era, en apariencia.
Esta gravida i té un espos: Crist.
En caure la nit, en tombar-se al llit-nua, tota nua-c1ora els

uIls i el seu diví espos prenent la forma d'un .mossen qualsevolla
visitava.

I la seva cabellera era desfeta i el seu cos penetrat per un
ésser indigne. .

Després, el nou-nat era estrangulat per les seves mans per
verses. Així era ella, la monja verge.

Passeja pels claustres ...
Al matí, a la veu planyívola de les campanes, es lleva. Des

prés, es confessa, combrega, i resa. Més tard, passeja pels
c1austres.. .

Medita.
Els seus pensaments són purs, clars, cristallins com un salt

d'aigua en mig de mil .flors Qiferent~ i en plena muntanya. Són
més que purs. Són puríssims. No els creua el record de cap ma
perversa d'home; ni cap retall de conversa: Sóc teu... Seras
meva... » No coneix de la vida el pecal; ni I'acció, ni la trampa.

Es íntegra. . .
En el cos i en I'esperit. En la carn i en la sango
Cap ma amorosa 1)0 ha despullat la seva cabellera.
Cap bes no ha modelat el seu rostre fi.
Cap ulls radiants no s'han mirat en el fons deis seus uIls

blaus.
Cap cor no s'ha fos amb el bes deIs seus I1avis de foco
No ha dit mai a cap arella: Sóc teva ... ; ni cap cos impur no

ha pres possessió del seu cos de verge. •
Es monja i santa.
Una santa que, immutable, en plena exhaltació espiritual, pa

sseja tot el dia pels claustres comptant i descomptant els grans
deIs rosaris.

19 de juliol.
El feixisme as~assí, amb el dolor deIs caiguts, és abatut. 1

s'estabellen les por,tes deIs convents;s'~nfonzen els c1austres; les
banderes vermelles corrent cap dins deIs dotmitori-s. I allí hi és
ella, la monja.

Es verge; pero esta lassa, gravida, panteixant.
Que ~s aixo?

3

, La revolució segueix, no es detura; corre, furga, entra -en
tots 'els recons, descobreix tots els sotans. I allí, esquelets, mo
mies, -nens estrangulat,s en acabar de néixer.

Que ha estat aixo?

I;:s monja ...
Rostre fi, com un raig de lIuna.
(Una lIuna pal'lida, trista, ulle

rosa, solitaria).
Mirada oblícua, davallant si

nuosa vers el sol. Davant del pú
blic no aixeca mai el ulls: el seus
ulls clars, blaus, plens de pensa
ments - blau vermell - tumultuo
sos.

(Semblen el despertar d'un dia
d'istiu en que el blau del cel s'om
plena de frang.es vermelles).

Els lIavis potents, pronunciats,
ignívoms. Com un volca en erup
ció, com una ciutat en flames).

La veu remorQsa, trencada,
suau.

(Com una ma amiga acariciant-vos el rostre).
El cos cobert, tapat amb mal dissimulada pudícia; pero per

sota s 'hi presenta un cos tendre, estilitzat, tremolós, pIe de con-
torsions de follia. .

(Com una Venus de Milo que s'hagués tornat boja)
Es monja ...

2

La Illonja verge

s.•

Escriptors!
Artistes!

ingressseu a,la

A. E-~

Opium, .relig ió i sexe

El culte a I'opium és ulJa cosa
oriental amb tGts els agravants de
les coses orientals, i, també amb
tots els aventatges.

L'opium entumeix les facultats
mentals, pero a I'ensems les des
vetlla i fa volar vers I'imperi de les
coses caotiques i cQnfuses de les
imatges erotiques, I pensament de
la persona intoxicada conscielltment
rvoluntariosament dóminada per la
influx d'aquesta dro a heroica.

Els anglesos e,x otaren els fu
madors d'opi, com n fet sempre,
no pas per a portar Hum salvado
ra de la civilitz8ci0 uropea als po
bies sotmesos de t el món, sinó
per a atrofiar la far a de v@luntat i
lIibert~t deis poble que serveixen
de carn sang.onera I'astuta Albió.

Marx afirmava una metafora
de doble envergadu (aixo ho sap
tothom) que la reli és I'opi un del
p@ble. L'opium és I rellgió. La re
ligió ha d'ésseer c mbatuda siste
maticament des d la base. Seria
una estultícia vol arrencar una
convicció aferma per una serie
d'elucubracions ,m tals en moltes
d~ les nQstres es histeriques
que passejaven 11 amples malucs
pels bancs roman s de les esglé
sies i catedral s !TI' o menys cIares
o més o menys n enques. Ha de
comen<;ar la tflsca el' la base. L'in-
fanl ,i11 d~1 gob • u~st iofant, ha
d'ésser control n bsolut l1Iuant a
formació ideol Ica pels par ti t S

obrers, per la Ó, amb Iletra ma
júscula, CQmple ment allunyats de
les coses fantas iques i. mítiques que
tinguin caracter deformador I sub
jugador de les facultats volltives i
de lliure determinació de I'e'sperit
huma.

L'opium intoxica, atrofia (mena
a t'estat de caquexia.La religió, dro
ga de caract€'r psfquic(j)· mental atro
fia la capacitat cQgnGscitiva I val@
rativa del pensament. Una persona
atrofiada religiosament és invulne
rable, sobre tot en les dones, en les
quals la psico'analisi ha (1\emostrat
que l'histerisme pren els seus fona
men!!:; en aquestes c@ntemplacions
erotiques i en els'estrats més infe
riors de I'histerisme. Per aixo' la re
ligió féu un mite, quelcom fonamen
tal de la ~üestió de castedat; com si
la castel!1at fos un valor. La castedat

. només representa una covardia front
al problema eugenesic deis fills·
sans i robustos enfronatad81 lo paral
lela molles ~egades als principis del
ptaer que ,determina les qüestions
de caracter sexual.

OPIUM, RELlGIÓ I SEXE.
HEUS ACI LA TRINITAT QUE
CAL DESTRUIR, ANIHIL'LAR EN
TOTS ELS SEUS ASPECTES 1
PERFOMANCES, QUE NO SON
POCS.

alerta!

Un 8Ítnhol:

BAPTISTA XURIGUERA.

Soldat!
Estiguis preparat.
No deixis el fusell,
no abandonis lel' bales.
Tu véns del poble i al póble has de tornar.

També vindra el pages:
la reu restara al camp,
fara geure l'aixada per aixecar el fusell,
i en el gresol del món que creara
hi deixara la fal9.

Soldat!
Cal assaltar l'Estat, _
cal fer-Io nostre. .
No podem fer-ho sense tu;
tu véns del poble i al poble has de tornar.
Tu vindras
a unir-te amb els obrers i amb els pagesos,
a fer el front invencible.
Observa sempre contra qui dispares
i qui t'ordena disparar,.
i pensa
que no tens sempre l'enemic davallt;
tu el tens darrera.
Quan vegis enfront del fusell,
vestits blaus, pits oberts,
i algú et crida: IIGerma!1l
són els teus, no disparis, és el poble
que va a conquerir el món.
Ves amb ell.
Si tens l'enemic darrera,
gira't 'i posa't enfront seu.

El símbol perfecte de la descomposició de tota una epoca

Soldat!
Estiguis preparat.
N o deixis el fusell,
no abandonis les bales.
El poble et llecessita \
per poder deslliurar-se.
Tu tens pares, germans, dona i amics:
ells són el poble.
Qtian soni l'hora
de la Revolució Social,
tu vindras;

.j' deixaras la trinxera,
deixaras el combat
i aniras a llttitar amb els teus germalls .•

L'obrer tam.bé 'Vindra:
ell .deixara la fabriCa,
apagara el motor per encendre el fusell,
i en el gresol del món que creara
hi deixara el martel1.

Tu deixaras en el gresol
.. la sang del poble,

i pintaras martell i fal¡; de roigo

~ ¡te I~ ;1 t 111- ;1
\,

Soldat,
~ .,'
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La profanació de sempre

BATco

Problemes de l'EnsenY881ent

1 ' J. C. l.

Un problema íntím

com aixo: Aquells dCllents que van
treure momies de monja al carrer...

Sera per una derivació bon xic
misteriosa de la misericordia que
tan ponderaven com a bella virtut,
que si aixó ha succeil realment al
guna vegada la burgesla ha cregut
molt adequat castigar )'ultralge fet
a les cendres d'un cos mort, martí
ritzant directament milers de cossos
vius, i molts altres milers indirecta
ment per mitja de la privació i de la
fam.

Els fets d'aquests últims dies han
confirmat les nostres asseveraci@ns
de que aquesta rigidesa m0ral,
aquests escrúpols de conciencia no
tenien altra finaHtat que estrenyer
més i més els IJigams que~subjecten

als pobres a I'esclavitud i fornir un
pretex per a ferir·los brutalment ca
da vegada que .intentessin trencar
los.

Ara que els nostres braus cama
raaes lIuiten al front la terra recuJ1
en son si 'el cos de companys i com
panys nostres que donen lIur vida
per la lIibertat i el progrés.

1en el si de la terra es c('lmpo-
nen també els eossos de multituElae
soldats que trai'ts, enganyats mise
rablement, obligats per la fOlya han
mort defensant una causa que hau
rien volgut afegar baldament fos
amb la sang de les propies venes.

Us ho dirien prou els dos cama
rades que han fugit de Saragos,sa
per no servir a la canalla feixista.
Ells vos explicarien també, com ens
han explicat a nosaltres i com p0den
veure en un reportatge que publl
quem en aquest número, les bruta- .
Jitats de que es val el concubinatge
militar clerical per a mantenir el do·
mini sobr.e les provincies aragone
ses per milja del terror.

Nosaltres ja sabiem que aquesta
ha estat la tactiea de sempre, IIuitar
contra el poble amb el nervi i la
sang del poble.

Dema quan menjaran el pa i
veuran el vi arrer.cats de la terra
per I'esfor<; del treball carn i sang
no de Jesús, sinó deis que han mort
en la lIuita continua que el progrés
ve lJiurant des del principi deIs se
gles, els reaccionaris (que encara
n'hi hauran perque el poble es massa
bo) no en parlaran d'aquesta pro
fanació.

De la profanació mil vegades,
infinitat de vegades Olés terrible,
més afrosa, més abominable que la
d'unes cendres mertes. De la pro
fanació de I'esperit, de la conclen
cia, de, la voluntat.

De la violació ignominfosa de
fer alyar L'HüME a reblar les cade
nes deis pares i encara més a des
trui'r la IJibertat, el dret a pensar' a
viure deis fills.

No ho diran que són ells i ningú
més, ells, sois ells, els assassins i
els profanadors.

1 Com ho,faran ara les nostres dami
sel'les emmidonades pe¡: a rebre el sant
Sacrame'nt del Matrimoni de les mans
divines i autorttzades deIs sacerdots.

Jo els hi brindo una soluci6:
Que demanin conferencia telefonica

amb Portugal. per exemple, i que es ca
sin per tel~fon,

El sant Pare beneira aquest procedi
ment que al capdavaH és cosa divina si
eH hi pasa el nas, santament esclar.

nes (dos frares) después de detingudes
s'han ofert per a bregar a primera línia
del foco ,

Diablel Es un cas molt lamentable,
,que les dues sacratíssimes persones no
hagin o(ert Hur 'yaluosíssim ajut abans
de caure Lleida. Segurament estaven
realitzant exercicis practics en les ca
tacumbes .sacrosantes de la catedral.

és tan profunda, que hom ha posat al
proletari cantir d'aigua fresca, damunt
del taulelll Aque,sta lab!?r, aquesta labor
profunda en bé de la República, cal que
sigui assenyalada, 1 i'assenyaieml

De totes maneres hom sap perfecta
ment que a Joventtit, a'la Jdventut de
Joventut Republicana, els hi ha cr'escut
les barbes d 'una forma esplendorosa i
magnifi'ca. 1 per ai,xo hom en assemblea
general extraorchnaria lía acordat can·
viar el nom de Jove'ntut per Senectud, i
arrodonit Senectud Republicana.

1 no cal dir: que per a molts d'anysl

Conversió impol'tant
Acabem de rebre un telegrama im

portant de Montgai, en el qual hom ens
assabenta que dues sacratíssimes perso-

La manera com la burgesia s'ha
assegurat el élomini de la direcció de
la societat, reprimint durament qual
sevel inconformisme proletari, i
les guerres nascudes al xoc d'inte
ressos deis capitalismes d'unes i al
tres naci0ns palesen a bastament
que la seva raó suprema és la for<;a
i els seus últims arguments les ar
mes.

No per aixa han mancat homes,
en t6ts els temps que han intentat
en el laboratori de la soHtua i de la
meditació, extreure d'alló absolut
les essencies d'allo vertader. S'han
anomenat filasefs.

ElIs han establert prlncipis i re
gles i ens han explicat els panora
mes que apareixen al abselrbir-se en
la recerca de quin es el motor de la
conciencia moral de I'hvme.

La burgesia despre.s d'admirar
los superficialment ha estudiat lIurs
concluslons i, sempre practica i
ego'ísta, ha escollit él que més bene·
fici podia repGrtar·li assimilant-s'ho
com a 'base de la seva etica ,de
classe.

Així hem vist com cada vegada
~ue la classe treballadora commovia
amb un cap de puny malhumorat i
potent I'estabilitat de I'orgallització
social, pretenent transformar-la ¡en
carrilar el curs de les coses per via
ranys mes igualitaris i justos, s'ai
xecaven milers de veus que amb
xants histerics posaven el bram al
cel indignades pels atropells que els
proletaris (segons elles, gent inno
ble i criminal) els havíen infringit,
passant per sobre els <tabús> que
els poderosos aconseJ1ats per lIurs
conveniencies havien establert.

Quan impulsats per la necessitat
i la fam els obrers reclamaven ener
gicament una millor participació en
els beneficis de la riquesa que crea,
el treball, IIavors eren uns /ladres
vulgars, pretenents, a gat:ldir sense
cap esfor<; deis bens d'altre.

Quan acorraIats, estrenyuts en
un cercle de ferro, ofegats per la
manca de llibertat i de cultura, in
tentaven trencar I'argolla de I'opres
Si0, eren uns assassins.

1si alguna vegada embafats de
tanta estulticia pretenien denl(!lstrar
I'iniquitat de les bases socials, co
men<;ant per la falsedat, i I'engany
d'aquesta religió que, inoperant en
els pa'issos, més civilitzats narnés
serveix en ells per a que els opu
lents puguin ostentar millor lIur fas·
tuositat, mentres en les regions en
~ue I'home incult no ha sapigut ex
plotar la riquesa de la terra en t0t
el que era possible, servia i serve ix
per a preparar, religió de confor
misme, de borreguisme, el domini
de I'im'perialisme capitalista, lIavors
eren inqual'lificables violadors d'es
glésies, profanadelrs de cadavers.

Amb quina cara compungida ex
pliquen les beates fastigoses coses

són molts els mes
ven enquadrats en
e classe i que, en

nar molts bons re·
s cal aprofitar-Ios

ntrol manifest, sis
itar les seves acti-
ball i el seu entu-

tasca deis nostres
, E. T. E. Sabem
antment i que tre-'
sta depuració; són
f¡auya, Aquest crit
eixi per a espero
r encara més 1'0
epuració deis ele

segurs.
arem de repetir· ha:
anys de la F.E.T.E.

erqu~ sabem que ell
s que tenen més sort
ors de totes les CÍ!

pcionals per a endeur
r rutllar negocis pue
itables que la pinyolal

contundent, efica.;:, de
l ro;rcadament revolu'
tut Republicana, amb
rones que ha enviat al
en reserva, mereix un

ia ditl Pero és així. A
ibat la proletarttzaci6
ero-nos que la reforma

no moll lIunya, desplayarien als nos-o
tres vells militanls ~ue en tots mo
lIIents han demostrat el seu esperit
de sacrifici per la causa que en
aquests moments ts nosaltres de
fensem.

Treballadors d 'Ensenyan<;8 de
L1eida, ha de ve lar constantment
a aquests elemen i per la depura
ció deis que signif nin un perill per
a I'organització. es deixin con
vencer els celmpa s responsables
del Comite, de la rvitud, i afala
gament d'alguns d' uests elements.
Pensin que anem estructurar el
funcionament' d a organització
d'ensenyament qu respongui als
postulats de la no a revolució.
Cal apoderar-se d la consciencia
de I'infant-deia owiev-, per
apoderar-se <le ' sciencia de
I'jnfant-diem saltres-, abans,
hem de destru~ esapietadament la
consciencia i da d'aquells espe-
rits terbols, d sos, enfangats per
la moral hipac d'ulla societat po-
drida, brutal criminal que ja
esta agonitzan

Es veritat q
tres que no e
cap organitzaci
canvi, poden
sultats. A aq
si bé amb un
tematic; cal ap
vitats, el seu
siasme.

Creiem en
companys de I
que vetllen co
bailen per a a
de la nostra
d'alerta! que s
nar-Ios i acce
bra de control
ments no mas

No ens c
ALERTA! co

Quart: Aquests Comites d'Ense
nyalllent, es veuran obligats setma
nalment, a portar un resum de la
tasca realitzada en la localitat. Aixo
sera especificat ¡ remes per cerreu
certificat. '

Cinque: Les tasques a realitzar
seran fixades en orientació general
pel Comile d'Ensenyament. ,

Sise: Els probfemes particulars
que es plantegin eH cada 10caJitat,
seran resolts sense ulterior,apel'la
ció per la Comissió nomenada ad
hoc per C. C. D'E.

en aquest':'m6n
creu en l'altre,

_s6n els aprofi
cumstancies e
tar les ciutats i
no sqn més ~ap

Indiscpeci

Un alcalde ínternacíonal •

me sentimental. Aquest home que pri
merament semblava com una mascota,
esdevé un símbol en tots els seus aspec
tes, i que a trav~s de la seva indumen
taria, porta encesa la flama' d'un ideal,
bre.;:olada per la band'era vermella,

Hi ha un al.calde de provissi6, que re
comanem als camarades de la Secci6 de
Provelments. Es prim i camallarg i sem
bla sembla que estA enrolat en el cos di
plomAtic. Qui ho havia de dir que un
comerclant d'olis, havia de passar al
cos que gronxeja les sedes emmirallades
de les amples espatlles escotades de les
damisel'les i dames respectables,

No hi ha res com estA de sort, pero,

A tots els siridleats i associa
cions, les activitats es desEmvolupen
amb un ritme -francam~nt accelerat,
amb una velocitat fantastica. La re
volució imposa i encornana a cada u
de nosaltres un maxim de treball,
d'esforyos i de sacrificis, perque' la
victoria sigui més rapida. Paral lela
ment a la lIuita que sostenen els
nostreo germans del front, "uita fe
rotge, desapietada, heroica; els sin
dicats, tat,es les fonts de producció,
treballen dia i nit per tal d'assegurar
la vida d'aquests company, perque
no els manqui res, a la vegada que
comen<;:a ja a estructurar-se el fun
cionament de la nova societat. Cal,
pero, no deixar·se portar massa pel
sentimentalisme; cal no ésser inge
nu ni respectar res Que ~ignifiqui un
perill per a la estructuració tI'aques
ta nova societat.

Vivim uns moments deJicats, i
és ara més que mai, que els res
pectius Sindicats 'i particularment
la F. E. T. E. ha de posar a prova
tots els homes que no hagin demos
trat d'una manera rotunda la seva
fe, el seu entusiasme i el seu sacr.i
fid per una societat més humana
que la que hem viscut fins ara.

Són molts els mestres que en
cara no fa un mes estaven enqua
drats en organitzacions de caracter
religi(f)s j que avui ja intenten infil
trar-se en el nostre Sindicat: són
aquests els que cal vigilar, pes¡¡¡r i
sospesar, passar- los pel se,das; al
gun d'ells, els veureu com entren
descaradament en la nostra orga
nització, convivint ja en Ilosaltres
com si tcilta la vida haguessin estat
deIs incondicionals.

A aquests elements hom no els
deu donar entrada a cap "oc, sigui
a no sigui de responsabiJitat; car
ens trobariem en una majoria d'as
sociats que, en un moment donat,

Tercer: Aquest Comite proce
'dira' a la confecció organica del fit
xer escolar total. Aquest Comite
donara les .ordres oportunes per a
que cap nen entri a I'escola sense
quedar convenientment fitxat. El fit
xer sera doble, un exemplar del
qual (copia) sera trames immedia
tament al Comite d'Ensenyament
(LJeida, F. E. T. E.) per a la con
fecció totali del cens escolár.

.Alerta, companys

Ha marxát vers el front una columna
comanada pel camarada Vall~s pero,
sota la protecci6 de "Pancho Villa;."

Aquest home que alguns havien pres
per un hoine de barrila, és quelcom més
que un tipus així. El seu canlcter bo i
noble, ti encomana un cert romanticis·' .

«Pancho Villa»

Una qüestíó vinícola

No tot el que es Vii es taverna, ni tot
el que es taverna es ví. "Taberna» en
l1atí vol dir armari, 1 bé, Tot aíxo pot te
nir un valor sobre tot quan la cosa re
presenta quelcom, clar: Allo que no és
tan clar, és que un cert element, llicen
ciat potser i mestre potser, fins ara gat
vel1 en consideracions i respectes, a~a

fregui el trespol blindat de la catedral.
De totes maneres a la ..... ,.. , no hi

s6n tots els qui hi haurien d'esser i en
sobren alguns deIs que hi s6n,

(

la silbstitució de l'ensenyament religiós
Per bé que en I'actualitat, aquest

tema no té la importancia que en
temps normals hom podría at0rgar
Ii, i, que segurament, tot allo que
hom realitzi, tindra c'aracter de cosa
transitoria: pot ésser afirmat que la
vagabuíl(jleria de molts pot esser,
posada a ratlla, si es prenen en
cÓlIlpte les suggestlons l1Iés o menys
determinades i precises que més
avall són apuntades.

** *Un atzar, una casualitat ens ha
'portat un 1I0garret en el qual la
substitució de I'ensenyament pre,
senta dificultats de molts ordres.
, Hom proposa, hom fa, hom des

fa enmig de la més gran desoríen
tació i sense una Iinia de trajectoria
allo suficientl1lent fixada, totes les

'proposicions a"illades, plenes 'de
bona fe perl1> , mancades d'aquelia
factibilitat material imperiosa que té
d'abrandar·les.

Arran de tot aixo se'ns acut fer
una suggerencia que pot tenir la
seva aplicació immediata; car som
a I'epoca del fer; i de les aplicacions
contundents al foc, i de deixar de
terminats debats que no tenen altre
valor que el de fer perdre el temps
miserablement.

Proposem als companys de la
F. E. T. E., aixo que va:

Primer: Creació en cada loca·
Iitat on es plantegi el problema da
I'ensenyament substiturt, un Comite.

a) Aquest Camite estara inte
grat per un representant <te cadas
cuna de les organitzacions obreres
i republicanes d'Esquerra i dos re
presentants del Magisteri de la loca
Iitat.

b) Aquest Comite tindra atri-
" bucions absolutes per a I'expropía

ció deIs edificis de la gent feixista
que hagi pres part directament o in
directament en el moviment, com
de tota aquella gent que per la tra
jectoria netament de dreta o equi-'
voca, mereixen aquesta sanció.

Segon: Immediatament de la
creació del Comite d'Ensenyament,
aquest camunicara a la F. E. T. E.
els nomenaments deis elements res
ponsables que I'integren i els próble
mes que planteja i'ensenyament en
la localitat; ben entes, que no es
sent esgatod(i)ra la labor d'aquest
Camite d'Ensenyament als pobles,
no solament tindra cura de la subs
titució de l'Ensenyament confessio
nal, sinó de la resQlució del prable-.
Ola deIs nens sense escola de la
localitat, cas que aixo, naturalment
es ¡¡>resenti.
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pobles

revolució

No és el fons el que ens ha
separat fin s ara d'altres gel'
mans 0brers. QUeslions tacti·
ques, de forma, purament su·
perfieials. El fans, admirable i
unanim en totes res nastres cen·
ciencies, ha estat I'eslimul que
ens ha fet batallar junts.

Seguim així, companys, sen
se disgregar-nos. L'objectiu im
mediat, el front, ens és per a
tots iguals. El que esta a l'altre
costat de barricada tampoc ens
establiria diferencies. Estre
nyem més encara els nostres
bra<;os proletaris, i tots, junts,
preparem-nos per a edificar un
altre m@n.

** *

en el repos

sos fronts hi conyergeixen totes
les aspiraci0ns lile1 proletariat
d'Espanya .i (i}'arreu del món.
El camí que ens enfr<tlnta amb
la reacció i el felxisme, ens ha
ha estimulat el nostre sentit de
c\asse. Vers el front, sense di
ferencies; estreta~lelJt units.
Contra l'enemic c0mú, sense
diferencies, fins a I'assoliment
d'una societat nova.

deis

la

·comarades

d'imp'ulsar

Junts en la IIuita

* **
. L'0bjectiu immediat, de ma

ment, és el fronl. En els diver-

Q'arreu de tots els frons de
la Peninsula que Iluiten valent
ment contra I'aixecament assas
sí del feixisme, .ens arriben no
ves que són altament satisfac
tories. El pGlble, en la seva
incorporaci@ a les lIuites socials
i polítiques ha fet impossible
aquest intent punible. Ha estat
tot el poble, .sense excursió,
d'una forma unanilll, en una
c())nvergencia absoluta de tots
€lIs sectors ideologics, qlii ha
lmpedit la legislació del crim.
1aquesl aixecament deIs humils,
deis proletaris, ens era donat,
a més arnés, altres resultats
tan saborc>sos que el que suara
acabem d'esmentar.

Les oposades tendencies que
infonen les di~erses organitza
cions obreres, al crit desespe
rant d'un periJI immediat, han
estés els seus bra<;os, s'han re
trobal. L'origen proletari que
ens és comú, ha produH aquest
gran fet d'aquesta abra<;ada fra
ternal.

Els

SAGETES

El dilema socialisme o feixisme és fet, no, sinó una acció revolucio
tan acusat i absolut que tra<;a una naria.
liIivisoria profunda en el m@n de les Sense parar, sense 'un descans,
tendencies socials i polítiques. D'a- sense fadiga, cada dia les organit
questa manera resulta que el mot zacions_ obre res estableixen nous
q:antifeixista» si no és sinonim éS::.lfí lIigams qu~ afermen I'exit i que fan
a socialista i «antimarxista» es equi- que sigui indestructible la trama del
valent a feixista. que demá ha d'esser una magnífica

Igualment tot aven<; o enforH- realització.
ment de posicions de I'una banda Pero ~Is pobles van a rerassaga,
s.ignifica un retrocés, una derrota els pobles son nius de putrefacció
per I'altra. feixista, on queden les coses a mig

Per aixo, nosaltres avui Jlqitem fer. Si fos p0ssible una aven<;ada
no sois amb I'objectiu d'anorrear la der feixisme sobre nosaltres, deIs
sublevació militar-clerical-reaccie>- pobles s'al<;arien infinitat de micro
naría, que per si sol ja fora un gran h>is que nQ han estat destruits pels
objectiu, sinó conscients de que la camarades que alli resideixen i que
nostra actuació l¡l'ara és un gran haurien de pensar que en aquests
pas endavant donat en pro de la , moments, el seu primer i úni~ deure
transforrnació socIal CiJue sempre no és respectar res ni a ningú, sinó
hem prepugnal. impulsar la revolució.

La nostra actuaci@, la .labor deIs A molts hem sentit dir que és
proleta~is clDllscients, no es limita dolorós I'haver d'enfrontar-se vio
a la lIuita al front, ni a facilitar, per lentament amb el parents pobres,
mitja del perfecte funci0nament deis amb'els vei'ns amb qui s'ha convis
serveis de provei'ment sanitat i de cut sempre. Per9, encara que sigui
tots els necessar/s, el combat que dolarás, si és necessari, cal fer-ho.
els nostres braus camarades estan En els moments culminants no
lliurant continuamenL es pot remeiar res amb pal·liatius.

L'organització i I'afermament de Qui no esta al costat del poble,
la victoria Gbtinguda exigeixen una pero, del tot, absolutament, ínte
vigilancia assídl}a i un eSf(1HY. cons- grament, sense una vacil'lació, esta
tan1. 1 tal1lbé és imprescindible el contra el pGble.

. sanejament de les zones on el pro- Camarades de tot arreu, que
letariat na triomfat de tot allo que heu assumit la responsabilitat d'a
podria representar un. perill per al questa hora historica: que cap res-

bl . pecte no us deluri! No' deixeu quep0 e..
La revolució aven<;a en la citHat per una feblesa o per una miseri-

amb passa ferma. La ciutat bull en cordia que n~ mereixen, perque ells
un gallareig de milicians, de band~~ mai. no han tingut, els elements re
res i de lIayos fQjús, q\:le no són acciGnaris s'infiltrin a les P9blacions
soIs una manifestació de p@tencial- rurals i constitueixin una amenaya
Iitat ni una i1usió que faci e'ndormir per. a la seguretat col·lectiva.
en la confianc;a de que tol ja esta' Eildavant pel socialisme!
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(Se1'Vez" telegrtlfie de COMBAT)

AIs nostres lectors

NOTA DE LA REDACCIÓ: Ledñena,
es t1'oba a la carretera que enlla~a

el ferrocarrÜ de Ta1'dt'enta, passa
pe1' Alcttbz'erre ¡fa Gap a Sa1'agossa'
Pertany al par!it de Sa,-agossa t' té

1.768 hab.

Aquest vespr~ prop passat, en
un atac nocturn n el qual certes
desenes tene especialització,
hem pres als fei stes tres metra
Hadores i varie caixes de muni

cions.
Hem ocupat :e nit per sorpre

sa Leciñena, caié t les avan~ades

a 20 quilbmetre (le Saragossa.
Hem pres 20 resoners, entre

ells 5 guardies civils, els quals
han estat passats per les armes
immediatament.

L'aviacio ene 'ga ens ha hom
bardejat intens lIlent, i ens ha
causat 6 ferits, entre ells un de la

localitat.
La moral de la nostra gent és

bona.

Ahit, degut a dificultats d'ordre
tecnic, ens veierent impossibilitats de
poder fer sortir al carrer el nostre
diari OOMBATL

A la vegada que eos escusem d'a
questa involuntaria ioterrupció en la
nostra publicació diaria, fem avinent
,que per tal de compensar i corres
pondre a I'atenció que ens ha vingut
distingint e Is lectora de Lleidll i'
forans, fem apareixer, avui, el present
número, amb, el nombre de 8 ·pagines.

co
, .

mUSlca

candent

la

per j'aviació enemiga abans d'ar
ribar a la base. Aquesta columna
marxa al fmnt amb tren. Per sort
les nastres hQsts no foren castiga
des fortament, com podia esdeve
nir-se.

Hi. ha per altr.a banda, excessiva
confianya i excessiva tolerancia en
vers elements equívocs, els quals, ja
sigui per lIigams familiars, ja sigui
per mala intenció, i fins premeditats
fan circular noticies captades per
ací per alla i d'alguna importancia.
Caldria que hom controlés I'entrada
de determinats elements en certs
1I0cs eficials, i que s'establfs un ser
vei d'espionatge pel lIarg deIs en
lla<;;os ferroviaris i per carretera amb
el fron1. La frontera mateixa és un
lIoc magn'íflc per ¡'entrada d'ele
ments perillos())s tenint en comple
que la par! fronterera de Navarra .
esta a 'mans de.ls rebels ..

1 la qUestió de les dones públi-

ques? No hi ha element més efica<;
que aquests p'er allo poderós que té
sobre el sexe urna, per a aquests
fins. Quin control hi ha sobre ae¡ues
tes dones? N'hi ha prou amb pren

blasmava i bandeja va de la seva dre una fitxa patologica i deixar
República ideal aquesta mena de. 'les pel carrer? Jo invitaria, uns dies
música. abans haurio invitat, a que hom

Catalunya. Té plantejats els hagués registrat dete'rminada cam:
mateix0s problemes que acabem bra de determinada casa pública que
d'apuntar. Afegim-n'hi alguns de infongué sospltes j més que sospi
peculiars. tes? On són els agents de vigilancia,

Teatre del Liceu de Barcelona, eIs nostres flamants agents de vigi
A hores d'ara, amb la incautació de lancia? N'hi ha prou amb allar dalt
dit Teatre JiJer la Gieneralitat de Ca- d'ún auto i fer les hores de servei
talunya s'acabara el perniciós in- caminant o fent cigarretes? Els
fluxe de·tanls senyors Iiceistes, pro- agen,ts secrets i és que n'hi ha han,
pietaris o abonats, que dificultaven hall d'actuar energicament i· donar
I'acció de la Direcció de edit Teatre cada dia el re~um de lIur labor. Hem
imposant obres d'.un gust lamenta- de tenir en ca pIe que una nova
ble i b0icotejant· ne d'altres que me- comuni(:ada a ]'enemic pot costar la
reixen els més alts honors. Cal tam- vida a'nHllts camarades i que aques
bé dispensar la més amable protec- ta negligencia, per la seva gravetat,
ció a la pmducció deIs nostres CQm- mereix una sanció dura, duríssima.
positors que en siguin mereixedors Jo també, per acabar i continuar
i aixo no pas amb caracter d'excep- dema; cal' cada dia o quan podrem
ció i de favor.' Es un estímu\ que he parlarem sobre aixo, pregunto, per.
de donar fruits magnifics. que una deterltJiIJada noia alemanya·

Orfeons. Cal fomentar aques· s'introduí tíns -al mateix Comíte de
ta bbra de vertadera confraternit- determinada agrupació proletaria?
zadó, aquesta obra que tallt enlla<;a Coneixia aquesta noia i. ....
els cors al caliu de les nostres can- No siguem ingenus i no anem a
<;ons especialmenl. ' creure que un segell que pot ésser

Concerts. Admi.rabJe i mai magnificament copiat, i una signa
prou elogiada la pensada genial del tura que pot ésser falsificada sufi
nostre gran artista Pau Casals fun· cientment ba ten. Els elements fa
dant l' cAssociació obrera de ccm-rasters no haurien de marxar al
certs>. L'obrer 'hi concorre per tal front, no haurjen d'ésser autoritzats
d'educar-se, de delectar-se, d'obli- sense la \ilresentació personal d'ele
dar penes, d'enrobustir I'esperit, ment tonegu i de conflanya. Tot
d'immunitzar-se, podriem dir, con- al10 altre qu es faci es manca de
tra I'inevitable prosa quotidiana. Me cop d'ul1 i negligencia nefasta.
consta que els seus concerts són
admirables, exemplars, mGldel'lics
en tots sentits. En ells formen un
conjunt ideal I'art insuperable del
Director, I'inte~és nobi¡,jssim deIs
executants, ¡'atenció fervorosa deIs
oients que donem amb aixo una
lIi<;ó de cortesia a al tres associa
ci0ns similars burgessa les quals
cal demanar constantinent no ja
atencjó, sinó silenci. Associaclons
obreres semblants haurien de mul
tiplicar-se.

Teatre lírico Música catalana.
Cal fomentar un i altra. La nostra
música té ja avui en dia una gran
base sobre la qual pot ja bastir·se
un edifici esplendid. Es, pero, in
dispensable donar possibilitats a
I'artista per a que, aquest vegi re
compensats els seus esfor<;os amb
un ajut que Ji 'permeti viure deco
rosament i dedicar-se amb una rao
nable lIibertal.

JOSEP M. a
LLORENS.

en

·qüestió

(Acabamenf)

revolucióla

tspionatge,
'. La ciutat de Ueida en I'actua
Htat és una dutat de guerra. La
confl uenci a d'elements f@I'éÍsters
amb caracter de periodista, o amb
altre caracter, és quelcom vulgar. .
Hom veu nouvinguts a cada can
tonada i cada aia, el problema de
I'espionatge, pren un caracfer mar
cal. No és pas que anem a declarar
amb evidencia un fet o altre que
queda en els recintes de la cosa
secreta, ni a fer un reportatge de
caracter sensacional! Pero cal par-

'lar d'aquestes coses.
. Es evident i hom sap que a Uei

da hi ha agents secrets que vigilen
la marxa de les tr())pes i que estan
en contacte amb els elements fej
x/stes de 'Saragossa i segurament
aquests amb les' avan<;ades del
fronl.

Ningú p0dra explicar-se, perque
una determinada columna que havia
partit de Ueida, fo~ bombardej.ada
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Problemes a resoldre en trobara

a desdir en aquesl punh Assenya
laré els més cabdals tant deIs ,que
afecten Espanya sencera c@m deis
propis de la' nostra regió.

ESPANYA: Teatre Nacional.
Fa al1Ys ja que n0 funciona, millor.
dit, que no existeix l' ex - Teatre
Reial, únic en el quaI poden mun
tar·se dignament les obres de gran
moviment escenic, les ele Vagner
particularmenl. Es precís p~sar re
mei rapidarnent a aquesta deficien
cia.

MÚ,sica Nacional. Es indispen
sable fomentar i patrocinar la pro
dúcció musical deIs autors iberics,
punt en el qual Espanya ocupa un
1I0c ben inferior al que per tots con
ceptes Ji pertoca.

Himne nacional. . Sense precipi·
tacions, sense preferencies injustes,
cal pensar en dotar Espanya d'un
himne nacional, un hlmne digne,
noble, sense escarafolls, sense fan
farroneries, sense carrillcloneries
estil· Sinesio Delgado. Espanya,
com qualsev01 altre' lIacló, té dret
a tE;llnir el seu himne. Aquest himne
ha de decidir-se en un magne Con
curs al que líJaill.\-an de concórrer

'obligatori.gment els més desta¡;:ats
ctilmpositors nadonals.

Problema film sonor. Heus ací
un conflicte que, si 'dura gair€l, ha
de donar un cop mortal al nostre
art musical. La seva solució no ad
met dilacions que han de tenir con
seqUencies d'un abast incalculable.
Seria' coni!lemnar la Música a veu
re's conreada no més per aquell
redun nombre d'amateurs 1'obra
deIs quals h@ pot in11uir la cultura
del poble.

Escoles. Es del tot necessari
acabar amb t@ts aquells ,cants esco
lars plens d'ensopiment i d'un mal
gust insuportable. L'exemple d'al
tres nacions en aquest punt·mereix
ésser recordat i imitat.

Escoles de música, Conserva
toris, etc. Carregats de defectes,
de rutines, de bizantinismes inútils.
Cal acab~r radicalment amb totes
aquestes tares seculars i enfocar
I'ensenyament en el seu aspecte
logic i de antic comú.

Moralitat pública musical. Se
ria ben bé hora d'acabar amb I'es
pectacle rev(i)ltant de la Música aca
nallada que té filtracions enorme
ment toxiques a I'esperil. Plató ja'


