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Passara la tempesta.
No faré extremir; el món, I'estampit deis canons.

No il'luminará, diabólic, els rastres, el lIampec de la me

tralla.
No creuaran més, el blau del cel, els avions enemics.

No esqueixará més, el silenci de la nit, el gemec desconso

ladQr deis moribunds.

Passará la tempesta.
I el sol de la lIibertat il'luminara els rastres d'una humanitat

felic;.

gria. Aquest dio será el primer d'una nova era: de I'era socia

lista. I I'últim, d'un món caduc, mesquí, CO'i'ard, que amb brac;os

virils, el proletariat lIenc;a a la fosa: és el món capitalista.

(P. o. U. H.)

lade

gran Jaures, demanava
tot aixo per '~ vencer
aquests aparells per

Procepent del fr9nt de Sastago ha ingressat a I;Hospital Pro
vincial el jov~ militant de la J. C. I. camarada Miquel Pifarré i
Boneu. El! és un exemple de l'enteresa i disciplina amb que Ilui
ten les nostres joventuts. No cLI dir com ansiem de tot cor el

seu restabliment.

internacional

-. + .

erI<:a

que

commemo tiu del
I '

Ncessitem.
doni

Lleida 4. - Es reben notícies
del front en les quals hom, diu
que el mestre Delfí Costa ha
estat aclamat per tota la tropa
pel seu heroisme.

Hom parla de donar-li un
determinat comanament.

Heroisme d'u inestre

Vindra el triomf. Jo no cobriran el nostre cel blavíssim nú

vals amenac;adors.la tempesta haura passat. Ni vent, ni lIamps,

ni trolls, ni pedro. Calm.a• Uno calma absoluta saludará el nOIl

dio. I el s01 de lIibertat brillara segur i goiós omplint-nos d'ale-

11

Passara la tempesta.

No fara extremir, el món, I'estampit deis canons.

No il'luminara, diabolic, els rastres, el lIampec de la me- .
tralla.

No creuoran més, el blau del cel, els avions enemics.

No esqueixara més, el silenci de la nit, el gemec desconso

lador deis moribunds.

Passara la tempesta.

•aVlons.
'Govern

Ziromski, en el miting
• •

armes, munlClons, tancs,
Exigiu del vostre

El camarada
ens facilités
Doneu-ens~ho.

Monstres" ftumans Des

(fra(Jment aet di8cur8 del camarada 60rkin, q ~ en ~ nom del P. O. U. ln. dirigí /Jep. rádio
al8 treballador8 trance8 ó i de tOt8 el8 /)ai808)

¡

Han arribat fins a nosaltres, de més enlla deIs fronts de com
bat, crits turmentadors de dolor. Són els crits de dese.speració
deIs infpnts, de les, dones, deIs veJls, deIs camarade~ en ésser de
vorats pel monsíre. Els moments sÓr.t greus. A Saragossa, Sevi
lla, Burgos, Segovia, etc., hi domina el monstre del feixisnle: un
monstre que s'alimenta de carn humana.

I 11
D'alla on el feixisme ha triomfat ens arriben les notícies mé.s

revoltants. Militars i feixistes, assedegats de sang, furonen per
totes les cases cercant la seva presa. Entren a un pis, ho regis
tren tot, i en la casa que hi trobin un periodic obrer o una carta
escrita en un sentit esquerra són detinguts i empresonats. A les
presons és martiritza els presos. Els capellans, frares i monges
entren a les presons i posen de nou en practica els instruments de
suplici arreconats des de la Inquisició. Són detinguts els infants,
els pares, 1'esposa del militant obrer. I a les presons són martirit
zats. 1el monstre reaccionari riu amb el dolor deis nostres ... Pero
no és dóna per satisfet, encara. Necessita sang; té fam de carn
humana. I ClIs patis 'de 'les presons, o bé al peu de les casernes,
cada dia són afusellats bon nombre de camarades nostres. 1el
mOllstre feixista riu mentre els nostres moren ...

lB
Aixo no és tot encara. Han arribat més lIuny amb el seu re-

-finament, amb el seu esperit perverso AIs fronts de combat, o
quan els nostres vañ a prendre un poble, els miserables, es co
breixen amb una cuirassa humana. Covards, traidors, miserables,
possen davant deIs seus fusells, servint-los de barricada, els cos
sos delicats deIs fills d'obrers, de les seves esposes, de les seves
mares o bé deIs seus vellets. Es que1com terribre! Mai no s'ha-

.via arribat a un grau tan baix de salvatgisme. Ha estat precís
que vingués el segle XX. e i que sortissin al carrer els militars
traidors, els frares trabucaires i els degenerats feixistes. Que
els homes es convertíssin amb monstres.

IV
Camarades! Obrers sense partit! Homes d'esquerra! No po

dem estar un moment inactius. Enlla deIs fronts de combat, amb
els seus crits de dolor, els nostres germans ens crid~n. Ane~ a
alliberar-los! perseguim, esclafem per sempre el feixisme ací i,
després, organitzem cada dia noves columnes. Marxem, amb el
fusell al coll, per terres aragoneses. Donem la ma als nostres
companys. I allí on trobem un home monstre; un deis que han
saltat i ballat entorn deis cadavers deIs nostres; un deis que s'ha
cobrit el cos amb un fillol d'obrer, siguem implacables. Matem-Ios.

Suprimir aquests monstres hUIlJans sera fer un gran bé a la
humanitat.

Solidaritat obrel



P. o. U. M.

Madrid, 4.-EI diputat Casane
lIes de I'E. R. de C. es troba pres
al Castell de sant Crislobal de Pam-
plona. .

S'han comenc;at les obres d'en
derroc de la paret de I'ex palau del
Bisbe cemen<;ant I'urbanilzació de
finitiva de la magnífica Rambla
d'Aragó. Bon nombre d'obrers ex
parats hi col'laboren eficac:;ment.

Obres que comancan

10.000 cartutxos, 190 racions, man
tes. El dinet ocupat fou enviat
al S. R. I.

Objectes perduts

A la U. L. S. hi ha penjat en la
seva. taula d'anuncis. una patent
d'autocamió núm. B. S0996, a nom
de Francesc Vila, d'Agramunt. Esta
a disposició d'aquell que acrediti
ésser el seu propietario

*-* *
En la mateixa taula d'anuneis

també hi hem vist un carnet sindical
a nom de Josep Espachs de la sec
ció de Peons del Ram de la Cons
trucció i que por el núm. 394. A
aquell que acrediti é,sser el seu pro
pietari se Ii fara seguidament el
lIiurament.

El diputat Casanelles

Sínd,ioat oambrers i oui
ners
Aquest Sindicat ce lebra ahir

reunió General acer.dant-se deter
minaci0ns de €rescut interes per
I'avenir d'aquest Ram.

Com un incís hem d'anotar amb
molta satisfacci6 I'activíssima col
laboració totalment desinteressaCila
que han prestat els admirables cam
brers i cuiners en aquest moviment
d'aniquilació del feixisme assassí
que pretenia entronitzar-se i apode
rar-se del nostre sólo En els primers
dies turbulents, de confusió gene
ral, en que la nostra ciulat es vegé
inundada de camarades que venien
d'arreu de Catalunya per a traslla
dar-se al front,' els eambrers i cuí
ners foren els veritables herois.

Hom recorda encara, i1 aquest és
el tribut més gran que poden fer
10S·hi, aquella nora mem0rable en
que se serviren 10.000 sopan~, i
aquelles a1Jres de 8.000 i 6.000. La
febrositat d'aquests dies en's ha im
pedit fer-Ios-hi t,tn homenatje tal
com degudament es mereixen, pero
prometern que en la primera ocasió
que se'ns presenti ho farem molt
gUStOS0S.

Exige,x deis teus· dirigents

Unitat d'acciól.

Obrer:
'-

,.

Madrid, 4.-Els milicians i la
tropa han ocupat el Port de Nava
fria. Han fet nombroses detencions
més de 68 morts ¡han estat també
morts tres xefs feixistes entre ells
Ansaldo i el' comte de Bugid. En
aquesta operacidl fou apressat un
comboi amb 8 caixes de municions,

I

Unitat política ~

Columna al front

Des de que els obre1'S s'hal't
reÚztegrat al treball que les se
c1'etaries deis sindz'cats es vetten .
to'talment desinflades. Aq1tell
no'vz'ment de pujar z' baixar es
cales, d'anal' dalel'ós d'un coso
tat a l'altl'e) de cercar amb im.
paez'encz'a el compan)' qu.e havz'a
de fa cz'lz'tCt l' el val) avui dz,!z'cil
ment es t,'obarz'a, La u. L. S,
desglobat el "/II1ovimeut deis s¿us
afÜiats) .apa1'eix avzd C011Z tt1za
simple oJi'drta pztra111.ent adnd
niswatz'va a11tb dz'verses depeJ'l
dendes. Els companys pa1'ats)
no obstant, se'ls hz' contz'llua fa
dlz'taJ'lt vals i se'ls prQveet'x d'
allo z'ndispensable pe1' a vesti1'
se. Específz'ca11tent, cada Sz'n
dz'cat, fa labor de regularz'tzaá6
i control de l'e11.01'1'I·te ;c1'escttda
que han expen'mentat., peina,
de Secretan'a, callada, pero eJi'
caf:) que no t1'ascendÚx les pa
1'ets d'allí on es treballa: Pero
fez'na al caPdavall, d'un valM
Úl1portantíssz·ma. Aqztesta és la
vz'sz'ó que hem copsat avuz" en la
ItOst1'a passejada pe1' la Uni6
Local de Sz"ndz"cats.

(Ve de la pagina 3)

Oonstruooió

Unitat Sindical ~

Es notifica a tots els -adheri s a
la U. L. S. en particular i d'una for
ma general atots els milicians que
a partir de la dada d'ahir els serveis
de cafe que fins ara havien estat
gratui'ts, seran en endavant ábonats
d'acord en la tarifa que hi ha esta
blerta.

Servei .de oa'fe

Ocupaoió del Port de Na
vafria

L1eida, S.-Ha sortit av.ui vers
el fr<!lnt la columna de Girona.
Aquesta' columna va provei'da de
forts elements d'artilleria, entre ells
un canó antiaeri.

Es fa avinent a tots els afiliats
al Ram de la Construcció que esti
guin inscrits en les lIistes d'obrers
parats que avui dia S a les 6 de la
tarda poden anar a cobrar a la Ge
neralitat.

Oomentari del dia

t Unió Local de Sindicats•

OJA

.'

La labor del Comité
d'Ens Jament

La moviment 'efec'
tu~t en la ca na general de la
Creu Roja €le I ida en el dia d'ahir
és la següent:

Malalts hospitalilzats. S
Ferits i malalts ssistits 13
Visites fetes a domicili 7
Malalls i ferits, traslladats a

I'H0spital. 81
Morls rec01lits , ·2

Salvador Mayora ha perdut els
seus' carnets de xofer de la Creu
Roja i de la COlllpanyia Telefonica.

A aquell qui els trobi se Ii agrai
ra la seva devoluci<f> en el Comité
de Salut Pública.

Perdua

S'ha efectuat un registre' en el
poble de la Floresta. Després d'una
recorreguda per les cases deIs sig
nificats reaccionaris han estat reco
lIides pels representants del poble
24 afines lIargues i 9 de curtes.

Registre amb' resultats

al Comité me·· Salult Ptablica. Entu,~

siasmats, també, f~citem a aquest
exemplar ciulada, que amb el seu
procedir honoren a la Revolució.

Représ ja el treball i normalit-,
zant-se el cobrament de jornals, es
tem en estudi d la manera de limitar
els vals i tornar a encarrilar la ven
da a I'engros i al detall.

També esta en projecte buscar
la forma d'anar a la rebaixa del preu
del pa.

Dema dORBrem detalls concrets
d'aquests dos ssumptes.

Hem tingut 11avinentesa d'assa
bentar-nos de I labor realitzada per
aquest Comité d'Ensenyament l1Jue
en I'actualitat ntrola tota la labor
de caracter p agogic en tots ·els
seus aspectes; Q és des €le ¡'Esco'
la Primaria fin a les funcions de
¡'Escola Secu aria, substitució de
l'Ensenyament eligiós i Inspecció.
Hem parlat un estona amb el com-

. pany Aige, ca i nervi fonamental
de la F. E. T.

Sabem qu han estat recorre
guts un grapa de pobles en funció
d'lnspecció p lítica. Cal sanejar,
d'acord amb lo legislat bona part
deIs closos d I'ensenyament. Cal
estirpar fonam ntalment tota la farsa
deIs homes in apacitats per a com
prendre Ilur mssió davant del poble
que sofreix i t baila. Hom ha recor
regut diverso pobles, passant pels
nervis comar !lIs de Tremp"Sort i
Seu d'Urgell, i la labor realitzada
ha estat enon e i eficac:;. Així es fa
la vertadera i real Revolució. Aques
ta és una de les parts més fonamen-.
tals que calia atacar amb Olés vio
lencia! Felici em als companys de
la F. E. T. . per la labor dura '
pero, eficient que han portat a ter
me j que continuen amb tota la
intensitat qu es mereix.

.Provelme rts

conBAT

Registres '

** *

Sem,inari
El eamarada Palacin ,en mig de

I'enorme tasca qU'e dirigeix ens reb
i ens aóna sinteticament unes quan
tes notícies.

Tal com ja s'esmentava ahir en
la secció de provel'l11ents, ha estat
muntat en aquest edifici que servia
abans per a fabrica de fer capellans,
un taller de rnodistes per tal de con
feccionar monos i roba per als mili
cians que es troben lIuitant al front
i per als que estan a punt d'anar-hi.

També en aquests magatzems
comunals és d'on surt tot el material
que serveix per a abastir les c0lum
nes.

Avui, en el departament de Salut
Pública ens ha retlut el camarada
Torres, qui ens ha manifestat en
breus paraules, el resum general de
es activitats d'aquest Corilite, el

qual, amb el degut ordenament,
transcrivim a continuació:

Salut Públioa

Hom ha procedit a la detenció
de reconeguts feixistes per haver
los-hi trobat causa punible.

D'aquests són els següents:
Miquel Cases
L1oren<;: Nadal.

Detencions

** :::

Prova d'honradesa

El ciutada de L1eida, Ramon Bal
cel1s Guasch, s'ha trobat una mone
da d'or valorada en vint francs. Im
mediatament, desconeixent el valor
que tenia, n'ha fet entrega a 'la Ge
neralitat. Ens plau, des d'aqusstes
columnes, felicitar a I'esmentat ciu
tada pel seu honrat procedir.

En la revolucíó que esterri efec-·
tuant, el que menys conta són els
actes de saqueig i vandalisme. Si
algun element incontrolable en pro
dueix algun, aquest és immediata
ment castigat. Pero els actes d'hon
radesa revolucionaria són els que
més abunden. Vagin, si no, uns
quants per mostra:

Pel Comite' Popular d'Alfarras
han estat lliurats a la Generalitat
quatre calzes, dues custOdies i una
creu juntament amb moltes valors
de l'Estat, procedents tot de I'es
glésia de l'esmentat poble.

De registres se n/'efectuen molts
i cada clia. De tots, el Olés sobresof
tint en el día d·avui és el que s'ha
practicat al poble de Vilanova de
Barca. Després d·una minuciosa re
cerca, s.'ha trobat dintre d'un pou
un maletí en el qual hi havia gran
quantitat de municions per a armes
curtes i Ilargues-.

També el Ileidata Francesc Piró
s'ha trabat una lIibreta d'estalvis,
procedent, tal volta, deIs munts de
runes que aquests dies han abundat
tan en la nostra ciutat en I'acció be
nefactora de sanejar els edificis de
claradament reaccionaris. L '·esmen
tada /libreta d'estalvis ha estat en·
tregada seguidament d'ésser trobada

I al
Comentari del dia

J. C. l.

A la Generalz'tat cada dia s'hi
nota més 1'101'malitzadÓ. 1'ots
els departaments han adquirint
nn ritme en el seu, fundona·
ment que ens fa augura1 l,ma
segu1' i immed1'at 1'establz'ment
de totes les funcions de que es·
tan enca11'egats els Comités Po
pulars. Salut Públz'ca conNnzta
1'egulant d'una f01'ma 1'/tolt ac
tiva el moviment de detendons
i 1'egistns d01'I1.z'cilz'aris els q1tals
es porten amb una dincd6 i
encerts 111.01t lloables, Així 11la
tez'x els servez's sanitaris c01tti
n'uen G0112 en els .pri111.el's dies
amb l'encert i op0111-tnitat que
ja ens tenen acostumats. Hem
POf{ztt obse1'var) amb molta sa
sat1'sfacdó) que no es pas la
negUgenda el que presidez'x els
p1'Índpis d'aq1-tests g1'ttps sani
taris qlte espcJ11.trJniament han
prestat la seva col' lab01'adó en
elmovz'11lent d'anul'lad6 (ulmi'
llant delfez'xisme, Ens caldl'ia
1'epett'r el1l1atez'x que hem ano
tat cada dÚt, B01ta p1'ova de
que les fzmdons de la vz'da du
ladana es nOl'maUtzen) és que
el ca1'yel' ha adquirit ja un al·
t,'e aspecte, I que el carrer szgui
apacible) vol dir que la t1'au
qztilitat i seguretat deis duta
dans) es va, cada dia refer
mant.

** *

Ingressats a la Presó

En el dia d'ahir feren el seu in
grés a la Presó, els segi::ients de
tinguts:

Miquel Cases Cosials.
Lloren<; Naval ColI.
Ricard Sentís Vida!.

,Josep Soto Bellí.

Hospital

Pr0cedent de Sastago han ingre
ssat en aquest Hospital i en la mati
nada del dia d'avui els següents ca
marades:

Melcior Hernandez.
Ramon ]oanmiquel.
Benet Serra.
loan Florez.
Tomas León.
Josep Puíg.
Manuel Sanchez.

A I'Hospital Provincial ens ha
estat facilitada la seglient relació de
camarades ferits en el front de com
bat, que han estat ingressats en el
dia d'ahir:

RodoIf Kant, súbdit antifeixista
alemany.

loan L1eó-de la Vega.
Francesc Botella.
Miquel Roca.
Telesfor lbañez.
Josep Vendrell.
Brun0 Seré, súbdit antifeixista

italia.
]osep Casajoana.
Gonzalo Gomez.
Ramon Piñero.
Pasqual Otin.

Tots els ferits compresos en
aquesta relació es trobaven ja has
pitalitzats a Barbastre i Monc:;ó, i
han estat traslladats a L1eida per tal
de poder ésser traslladats a Barce
lona, quan es formi el tren sanitari
que ha de c@nduir-los-hi.
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Lerroux a Portugal
Lisboa, 4.-Hom sap que Le

rroux es troba en aquesta capital
acompanyat de tota la seva famí
lia.-Reuter.

March!
Lisboa, 4.-March ha arribat a

Lisboa.

Pla d'Obres de Moscú
Mosc0wa, 4.- Hom assabenta

que en el proper presupost el go·
vern sovietic invertirii un total de
2.456.600:000 rubles per a construc
cions a la capital.

Entre les obres que es realitza
ran hi ha el Metro de Moscú i el
canal MÓscú-Volga.

Es construiran 350 cases d'in
quilins, 140 escoles i 5 nous hospi
tals, 3 Cases de Maternitat i 5 Jar
dins d'lnfants.-United Press.

Declaracions d'un delc;rat
de la C. N. T. i de la
F. A. l ...

Paris, 4.-Eldelegat de la C. N. T.
espanyola i de la F. A. I. que ha
vingut a Paris per tal de parlar en
un miting anarquista, ha fet les se
güents declara<;i<:>ns a un represen
tant de ¡'Agencia Havas: cL'organit
zació a la qual pertanyo, actual
ment sois pensa en consagrar se a la
'Huita contra els rebels, dins el
marc del F. P. La C. N. T. fara ho
nor a la seva paraula'i no despla
c,:ara la Huita iniciada. Ultra aixo,
I'organització té unes teories de
reorganització economica, I'aplica
ció de les quals pot salvar l'Econo
mia¡¡.-:"'Havas..

Avions aterrats
T~lIlger, 4.-EIl una lIuita entre

hidroavions rebels i guv~rnatnen

tals, han cafgut 2de rebels.-Reuter.

Bona iniciativa secundada
Londres, 4.-EI govern angles

ha acceptat en comenc;ament, la ini
ciativa del govern frances de no
ittlmiscuir-se en la qüestió hispa
nica.-Reuter.

Milicies d'aviació vers Sa
riñena

L1eida, 5.-Han arribat a aques
ta ciutat un centenar de milícies
d'Infanteria d'aviació que es diri
gien a la base de Sariñena. Proce
dien de Barcelona.

Un mort

Barcelona, 4.-Ahir sortiren dues
bateries d'artiHeria, cap al front.
Aquestes hateries són servirles per
elements obrers.

L1ei!Ja,5.·-S'espera d'una hora
a l'altra ¡'arribada de més forces de
pas vers el front.

L1eida, 5.-Avui han passat per
aquesta capital tres camions blin
<dats, un deIs quals anava provert
d'una torre giratoria.

Es dirigien vers el front de Tar
dienta.

Més Corces

Incautació

Oamions blindats

Més bateries al Cront

Barcelona.4.-EI govern de la
Generalitat, s'ha incautat del Col
legi d'Advocats.

Les últimes notícies re6udes as
senyalaben com imminent la cai
guda d'Almudevar, la q,ual te enor·
me importancia estrategica; car d'a
questa forma queden completament
tallades les cOlllunicacions per car
retera i tren amb Saragossa.

Almudevar

Mataró, 4.-A Sant Vicens cle
L1avaneres fou trobat el cadaver del.
xef de l'Ass0ciació Patronal Felix
Graupera.

Les noUcies d'(j)rdre partícular que rebenz de l'estranger, com també,
les obtíngudes a través de la premsa estrangera que ens arriba. acusen alió
que gairebé per sentit comú calia que s'esdevtngués. El proletariat de tot
el món esta al costre costal,' no necessitem cap més altra ajuda ni en vo
lem cap més. Hom a través dels editorials ens encoratja a cO(ltínuar la
lluíta fins al final,' car nosaltres asom els salvadors de la cultura europea»
en aquests moments en que esta seriament amenQ(;ada. La qüestió hispa.
nica ha passat a primer terme, i,.les possibles ingerencies de determinades
potencies estrangeres és solament en el filón d'hipotesis i contíngencies.
Sembla que la tónica sobre aquest afer ha devallat. Italia, per la seva
banda, tots ho sabem té un moviment de simpatía vers els rebels, peró. en
veure la derrota imminent s'ha retret considerablement en les seves fatxen
deries caracterlstíques en la premsa feixista. D'altra banda el «seny. de
Cambó el qual tothom sap que es troba en viatge d'esplai per l'enorme
treball que ha realitzat, segurament, fara posar una mica de raó al seu
amic Mussolini.

A Fran9a el moviment és mirat amb més interes, per la seva proximitat
a la frontera, i, pel que representaria que a la Peninsula pogués triomfar
un feixisme que seria igual a dir al seu propi esfrondament (Fran9a),' cal'
una avinentesa entre els possibles elements d'aci amb els d'Alemanya 120

es faria esperar. 1 Flan9a, quedaria tancada entre dos focs o tres, si tenim
en compte que la simpátia d'Ita/ia envers Pran9a no és gaire gtan, sobre
tol arran de la formació del govern socialista Blum.

Les altres potencies entre elles Anglaterra, tompoc deixen d'interes
sar·se pel moviment pel que a elles representaria un triomf feixista o comu·
nista a Espanya. Anglaterra calla i es prepara. No pot veure amb simpatía
aquest moviment,' car la simpatía envers ell suposaria tallar-li el camí de
les lndies, fet que s'esdevindria si la Mediterrania passava sota el controL'
Italia. D'altra banda aixó també suposaria un refor9ament d' Alenzanya
que és equivalent a poder crear quelconz nzés poderós que la seva esqlla.
dra. Tampoc són gaire clares les 'relacions entre Anglalerra i Alemanya
degut a la qüestíó de les sancions.

En slntesi: el moviment té l'apoi per la base i en el maremagnum de
les potencies capitalistes, es fa impossible llar intervenció si hom vol salvar
la Unia bastant corbada de la pau mundial.

a resultat deis
I'edifici pr(\)

stins, ha resul
metal'lic uns

*

Barcelona, 4.-EI conseller de
Defensa ceronel Sandlno ha donat
el següent comunicat:

«L'activítat de les nostres es
quadres d'aviació 'en el front arago·
nes especialment en el front Nord
ha estat intensa mal rat el temps
intempestiu. Cal assenyala la valen·
tia deIs nostres p¡ilots .

DeclaracioDs diel coronel
Bandino

Madrid, 4.-Ha estat detingut el
pare Gafo, comte de Peñafiel i Car
Ies Roca de Togores.

Mes detencions

Madrid, 4.-El Ministeri d'lns
trucció Pública, ha declarat cessants
t@ts els rectors i xefs d'Institucions
Culturals. Els que e el termini de 8
dies, no hagin estat confirmats es
consideraran cessant .

Continuen les oessanties

Jctes rebudes
de Ribes de Fresser 1 e Núria assa
benten que hom ha roeedít a la cre
ma de les imatges.

Continua la

el registre que
han verificat al Pa u del Bisbe de
Badajoz, els mílícia s han trobat 10
milions en paper d stat, els quals
han estat l1iurats a obernador.

Bajaraloz, 4.-EI re!> egament de
les colun;nes per a ¡'atac final es fa
amb gran eficacia i ordre.

Madrid, 4.-Co
registres efectuats
pietat deIs pares A
tat trobat en valors
dQS milions de pess es.

Avene; d'una co mna

Mort d'un obrer

Un altre pobr

Ijc *
A la nit, el c0ronel Diaz Sandino

ha <!lonat aquest allre oomunicat:
«A darreres hores de la tarda

avions fe'ixistes arribats de la base
d'Andalusia, han intentat atacar

I

aprofitant Já defectuosa visualitat
lea'avanc,:ades de Zaida.

Un avió. de ca<;a de les fOl'ces
nostres, pilotat per I'oficial Erguido,
que en aqueHs moments retornava
a la base, ha entaulat Combat amb
els 4 avions rebels fent·ne caure
un voltat de flames clesprés ha per·
seguif els altres tres fins més enlla
de Saragossa fins a perdre'ls de
vista.

Ha' tornat ala base sao

Madrid, 4.-La co{ mna que' co
mana el coronel Jime z Arge, .du
rant el matí d'avui, a iniciat a la
sena ¡'avene; que ha ~ abat amb un
bon exit.

Dos milions de ~essetes als
Agustins

Valencia, 4.- Ha mi rt a ¡'Hos
pitfll el militant del ~. O. U. M.
Josep Suarez Gonzale , el qual'~ue,

'da greument ferit en l' tac a la ca
serna.de Cavalleria.

Bombeig d'Osca

L'Estat s'incauta de les
linies terroviaries

Un equivoc vers Bellpuig

Apressament de material
de guerra

Madr.id, 4.-Hom sap que l'Estat
s'ha fet carrec de I'explotació de les
Iínies ferroviaries.

Assalt a Pina

Retorns de velns de Casp,

Sietamo, 4.-Avui ha estat in
tensament bombardejada Osca.

Bellpuig, 4. -Ahir a la tarda sor
tiren de L1eida alguns camions de
forc;a vers aquest poble, en el quaL
hom deia que hi havia hagut un al
e;ament per part deis facciosos. Ben
compres no fou així; sinó que fou
degut a un malentes d'uns cama
rades. Ho celebrem.

Bujaraloz, 4. - Les tropes ~ue

comanen Durruti i Perez Farras han
arribat a Pina.

Casp, 4.-Han retornat J1(ilmbro
bros vei'ns de Casp que havi'en fu
git de les criminalítats del Capita
Negrete.

Casp, 4. - Les nostres forces
avui ajudades per I'aviació han ata
cat en guerrilla a dues bateries de
I'artilleria feixista apoderant·se de
8 can0ns, algunes ametraJla<!l@res, i
nombrosos fusells.

La !fuita cr¡mtinua {erma i decisiva i, l'twenr és per totes bandes plausible i.benefí
ciós per a les nostres columnes. La distancia 1els mitjans de comllnicació, di/icils amb
Lleida, no ens permeten tenir una informació directa ni tan clara de l'enemic com la del
Front aragones. Aquesta deficiencia, imposada per les circumstancies, cre/em que sera
dispensada per tothom. Els {ronts peninsulars, alimentats per la sang del proletariat,
sang que qllan és cliJagula es converteix en carborúndum, ferma una trinxera inextrin
cable, i encara que les operacions es lacin lentes degut a l'Qf{f)grafia de la Peninsu!a;
car les muntanyes per sí mateixes són reductes forts i de lent escombrament, tofenswa
és contundent i l'ideal que l'impulsa, és quelcom superior i que aguanta fins al final
victoriós que ja albira. .

GlavaTlt un cop d'u!f sobre les nostres aetuals posicions i les deis rebels, tot fa
creare ín{al'liblement en lq victória decissiva. Qui ha vist i qui veu el panorama de le~

nostres posicionsl Van caíent reductes per a tot arreu i si exceptuem Saragossa (Seve
!fa, pel cercle que l'envoUa, ja és quelcom mori) les mesetes de Lleó i Gaste!fa tenen
una importancia meNa degut a la poca densitat d'habitants, la manca de miljans de
comunicació í de la pobresa espantosa del terreny. Aquesta linia és la que tenen de més
extensló els {eixistes, els quals van restant copats per tot el centre.

La caiguda d'Oviedo, immlnent per la sítuació desesperuda del tossut Aranda,
ciutat que segurament sera volada per la combatlvitat dels cam~rades mínaíres astu
rians, la valentia dels quals és posada a prova de br¡Jnlba, donara un cop mortal a totes
les operaclons dels faccios0S per les mesetes de Lleó i Gastella. No parlem del Sud: de
les beslieses i grolleries de Queipo de Llano, el qual no troba. aUre re~uct~ que- 1em-.
brlagar-se per a calmar el seu estat d'esperit no del tot equarum. La llueta es a mort e
cauran tots els responsables i els enemics del poble. Ai.xó engendra la duresa en la
breua i els es/orros, quant a resistencia, dels {eixistes que avui dia es con{onen tots els
ele':nents de dreta que a Catalunya són batejats amb el nom de «gent d'ordrell.

NOTA

La /mpressió general, és que després de)a preparació de les diverses columnes,
l'a/ernltlment de les posicions conquerides i la neteja d'enemics de tota la i!ana ocupa
da, es va procedir a Ufla~ofensiva de fons, amb una acció de conjllut com precisa en
aquests casos. La impressió general, després del bombeig de Saragossa i estudiades
les tasques i objectius de l'enemic, és que la~situació al front aragones, es f(l desespe
rada. Osca esta 'completament copada per tots els costats i la seva presa és immediata.
Un cop presa Osca, amb un replegameTlt de {orces per la carretera d'Osca a Saragos
sa per A1mudévar,Ja caiguda:de la capital aragonesa sera 'un {et inde{ectiblement, en
cara, i, ho repetim per als impacients, que totes aquestes operacions TIO es tan a cop
pensat cep donat, siTIÓ a{ermant les:diverses pos/cions i la cautela que precisa i que
imposa la sang del proletariat, que~mai (20 pot ésser llanrada a la babala com els gene
rals .cap/talistes en la Gran Guerra. Massa sang nostra ha caigut ja i caura per d
prendre's la cosa:amb poca' cautela.

Cal parlar també de l'eficacia de l'aviació i de la direcció volenta i assenyada
del Comandant Reyes, amb~la seva visió clara i perfecta de tots els moviments precisos
pels TUlJstres aparells. Les gestes d'aquesta esqlladreta, plena d'homes de coratge i va·
lentia insólita, {ara que en més d'una ocasió la seva decisió i la seva intervenció pel
metin l'avenr de les TlOstres columnes / /nfringe/xin a l'enemic grans i estimables per
dues. La gesta d'ahir mereix tots els aplaudiments i totes les {elicitacions.

Els altres tronts

Fronts d'Aragó

Des d'avui COMBAT tindra un
repórter que recorrerá els diver
sos fronts, per tal de fer informació
directe. Els lectors de COMBAT
trobaran, dones, en el nostre pe
riódic, noticies fresques que podran
satisfer lIurs ansies d'informació
deIs fronts d'Aragó.

La moral deis treballadors
d'Ósca

(Informació especial de COMBAT).

N0tícies provinents d'alguns deIs
presoners que les nostres valentes
columnes han fet al front, ens asse
guren que els camarades d'Osca
esperen ansiosament ¡'arribada de
les columnes alliberadores.

Formidable derrota de les
torces feixistes a Sastago

En el front de Sastago les n@s
tres tropes han assolit una gran vic
toria. Hom sabia que I'enemic ha
via intentat fer una concentració
amb elements nous vinguts per tal
de rompre la barrera de les c(i)lum
nes en les quals actua el capita
Zam@ra.

Les milícies han actuat a f<;¡ns
comandes pel brau eapita Zamora
i han encerc1at .I'enemic produint-Ii
més de 150 baixes, captant-Ií 80

. presoners; apoderant-se d'una como
panyia de metralladores amb sel'vei
motoritzat, 6 cotxes blindats amb
radiQ, muls i al tres efectes de
guerra.

Allo més important, pero ha es
tat la deserció. deIs .soldats que en
massa s 'han passat a les nostres
force.s.

Dema donarem notícies concre
tes.
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nostra ciutat cami0ns blindats,
carGlvanes de cotxes, plenes de
combatents, e~pedicions fe
rries. La nostra abra<;:ada fra
ternal s'eixampla cada dia més
en la vinguda d'aquests valents
camarades que no es resignen a
la entronítzació del feixisme. El
front els espera per a donar-Ios
hi la seva abra<;:ada talllbé.
Quan hi arribin, una onada de
Ilibertat s'escampara arreu.

:l:

*.*
El feixisme no passara. No

rot passar. L'entusiasme abran
dat deis companys que van a
conqu~rir la seva llibertat, no
els deixara passar. El preu del
que s'hi paguen els fa tenir la
vict0riaassegurada. [;a lIuita

. pot esser breu o lIarga. Pot
esser de setge o de combat du
ríssim. Pot esser, facil o dificil.
Pero els obrers, els humils, tol
el proletariat espanyol, cons
cient i en la plenitud, ja d'una
concepció social" impedira amb
la for<;a de la seva majoria in
<discutible, del seu entussiasme
i del seu abranciament de clas
se, que el capitalisme, usant de
1<1 seva darrera mascareta que
és el feixisme inhuma, no pas
si. 1, no passara! Els companys
que parteixen vers els fronts,
ha sabell prou bé.

social. L'hollle ~e guarda·pols, ulle
res daurades, fumant un puro i lIe
gint (La Vanguardia» sota les vol
tes o pels carrers de la ciutat, ha de
desapareixer exactamellt com I'ene
mic declarat i encobert. Perque
aquell no representa ja cap paper
en el món que s'esta gestant, j, la
seva posició ultra ridícul<l, fa nosa.
Lenin digué que la petita burgesia
infal'liblement calia que s'enrolés
amb el proletariat, pero el gran
L.enin no va tenir en cOllIl?te que la
petita burgesia de molls pa'isos, per
allb que té de parasita i cadaver en
vida, és incapa<;: d'aquests esfor<;:
regenerad0r de la vitalitat, i que,
per tant, pot representar no res més
que una canega estúpida per a la
col'lectivitat triomfant.

Es difícil regenerar pel treball
I'home que mai ha treballat i tenia
per norma en la seva vida no treo
bailar mai!

Caldra pero, que accepti aquesta
disjllntiva: el treball o la separació
definitiva de les esferes deis tre
balladors.

Que s'esverin els n(j)stres adipo
sos burgesos que rondinen pels
(excesos d'aquesta jovenalla sense
sen)» que fel1l la revolució. p(j)dem
tenir menys seny segons ells, pero
aixb sí, i aixo interessa més, som
més treballadors, impulserh la s0cie
tat per denoters nous i treballem.
Ací esta la c1au de tal. Els invitem
a que deixin una tonelada de seny
i a que baratin per uns grams de
ganes de treballar, i, us farem un
mOI1Ulnent en el pati del futur gran
erlifici deis' SillJicats de la -ciutat.

*

Vers els 'fronts, vers la victoria

'" *
I cada día arriben 110llS .mili-

cians. Ahir foren uns camarades
de Girona en nombre de cent
cinquanta. P@rtaven canons,
metralladores, bateries antiae·
ries. Cada dia desfi.len per la

Cada día arriben nous mili
cians a L1eida, disposats a anal'
a lIuitar valentment al front.
Amb el cor. entusiasmat, i en
la mirada severa, i1'luminada
pel triomf proper, venen nous
companys. Sojornen en la nos
tra ciutat, ,i parteixen a acarar
se amb els defens,ors deis que
volen inlplantar el feixisme cri
millal ell el nostre sol. El front
és el punt algid on hi con ver
geix tot un passat d'aprobi, la
vergonya d'una servitud obli
gada, el mentís a la mansa paso
sivitat contra ¡'opresor. El frollt,
és el redre<;:ament deis humils
que s'acara decidit i valentment
contra els' sel1S avassalladors.
Es el gest de rebel'lia per a
alliberar-se de les cadenes que

'teniell aferllJades' les man~, el
cos i la inteligencia del proleta
riat. Els obrers van al front a
cercar-hi la llibertat i una nova
vida. Vénen d'arreu de Catalu
nya, sojornen a la nostra capi
tal, i, marxen cantant, enlairant
el puny i en la mirada severa
guaitant I'amor d'un m@n nou.

Gnerra a l'home neutre
Una de les coses més repug

nants que he vist en el mÓ11 deis
homes, és I'ostentació d'una eti
queta de neutralitat absurqa.

Us diran amb un cert émfasi, que
ells són neutres; que ells no es po
sen en bregues; que ells deixen als
allres les pugnes político' socials que
circumden la societat humana cada
<dia amb una furia més violenta.
Aquest exemplar de la fauna hu-

, mana jo solament me'l puc imaginar
amb una· forta repugnanCÍ'a para]'
lela amb un odi, i, amb un sentit de
commisseració. Per a mi, la neutra
litát és un mite. No pot haver·hi un
ésser neutre, si no el volel1l consi:
derar C0m un cadaver, espiritual
ment parlant.

Un enemic és noble, perque con
fessa la seVB posició i la defensa si
cal pero, la noblesa no pinta per
I'home neutre que no vol (compro
metre's) en res per covardia, per
manca de civisme, per manca d'es
perit social, perque deixa lliure els
seus instints més baixos d'acapara
dor i egoista, perque o és un far
sant de primera envergadura, o és
un' malvat esplritualment parlant,
amb totes les seves conseqüencies.

La Revolllció, per allo que té de
dinamica (cap Revolució és estan
tissa) no pot t€llerar ¡'exis.tencia
d'aql1ests cadavers en vid'a. Ha
d'enterrar-Ios definitivament en la
fossa que els agermana a tots
aquests parasitismes de més en
vergadura que el parasitisme en el
treball quotidia, en bé de la c€>I'lec
tivitat. O aquests homes s'incorpo-
ren al ritme de la RevoJuci0, O la
seva IlIissió és acabada en el cJos

Any 1
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Ha sortit n nou camara
da de !luiDa i brega a la
ciutat de ileida, Ho cele
brem. Corresponern al sed
salut COf, ¡al i desitjem al
nostre be volgut col'lega
«u. H. P.» tants anys de
vida com rliereix un com
pany qu 'Porta per divisa
la del to el proletariat en
peu de g erra, per q.batre

el feixis le i la reacció
d'una m nera definitiva.

COMBAT saluda «U.H.P.»
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éstas el máximo de facilidades
para proseguir su lucha contra
los fascistas.

6.° Por el presente bando
queda creada la policía popular
de Grañén, que controlada por el
Comité del pueblo velará por el
cumplimiento de las presentes
disposiciones y salvaguardará los
intereses y la justicia populares,
persiguiendo y castigando seve-,
ramente todo acto de bandidaje y
toda acción ontra el orden esta
blecido.

'1.° Las dificultades o incom
prensiones que se produzcan en
la aplicaoión de las disposiciones
anteriores, serán solucionadas
por el Comité del Pueblo de
acuerdo con el Comité Militar.

Artículo adicional: Todas las
máquinas agrícolas (equipos de
trilla) pasan a ser pro,piedad del
Comité del P eblo.

Dictada en Grañén, a 3 I de,
julio de I 936 -Por el Comité del
Pueblo de Graft 'n.-Por el Comité
Militar de la primera columna de
las milicias a ~fascistas.

Por esle b do se pueden dar
cuenta todos IQs trabajadores que
están a la retag rdia, que los mili
cianos en el fr )te, no sólo luchan
contra el ejérci enemigo, sino que
al mismo tiem y por todos los
pueblos donde pasa, se inicia con
toda concreció, la verdadera orga
nización justici a que, con tanto
deseo, demanda las necesidades de
los trabajade>res el campo.

Es natural, q nuestras atencio
nes 'han de es! dedicadas al ala
que¡ pero adel tare~os un gran
pago. si duran los descansos en
campaña, de lilas ,este tielupo a
la orgallizació 1e la revolución.

Esta CÓ~lP nsión debe ser incu
bada enrie t s los combatientes
de nuestra fr te, única forma de
ligar nuestra aroistad en todo su as
pecto consolidable con los trabaja
dores del cam

"v.

BANDO

negatiu pero, que ataca el punt neu
ralgic de la propia valoració davant
lile la col'lectivitat. Es la real revo
lució qua n comen<;:a en el cor de
!'home assessorat per .la coneixenca
melltal deis fets i de la realitat que
ens circumda. El sentimellt revolu·
cionari com si diguessil11, doncs, no
és quelc(j)111 que s'improvitzi, no és
una ordenació economica, no ~s una
reacció com a tal front a la realitat
adversa, és en sfntesi, un sentiment
personal de projecció sentimental,
i de reconeixement i ajut a nosal
tres, i a tots aqueils que, per causes
ignotes, es troben en sityacions
iguals i paral'leles a les nostres.

I,!esperit revolucionari lIeix d'un
ideal covat en els estrats més upe
riors 'de I'home; per aixo, en les files
de la revolució I'heroi és queJcol11
vulgar, i aques incentiu, és el que
fa que les revolucions per més dures
que es preseotin, tard o d1hora s'im
posen a tots els ordres establerts o
deixats d'establir.

La revolució, la real rev@lució
comell<;:a en !'home continua en la
família, segueix la ruta pel taller i
pel Silldicat, i, 'acaba, en la col'lec
tivitat en totes les seves formes i en
tots -els seus estrats.

del Oomité Militar de _la '
primera columna de la s
milicias antifascistas de
acuerdo con el Comité del

Pueblo

AL PUEBLO DE GRAÑÉN
Dispone:

I.c; Que te,niendo en cuenta
que la cosecha es un interés sa
grado del pueblo trabajador, to
dos los trabajadores de este pue
blo deben reemprender SU!!! labo
res cotidianas, con toda intensi·
dad y entusiasmo necesarios, al
objeto de que, en el tiempo perdi
do en la recolección, sea rápida
mente recuperado.

2.° Todos los bienes y hacien
das de los propietarios que han
hecho causa común con el fascis
mo, pasan a ser propiedad colec
tiva del pueblo bajo, el control y
administración de las organiza-
ciones obreras. .-

3.° . Ighalmente pasan a ser
propiedad del pueblo los latifun
dios englobados en este. término
municipal, quedando obligados
los arrendatarios actuales a en
tregar l;s terrajes al 8 y e,n ga1'ba
al Comité del Pueblo.

4.° En atención á los fltlterio
res artíGulos, queda terminante
mente prohibida toda incautación
individual de ninguna clal?e de
bienes. '

5.° Teniendo en cuenta la mi
sión liberadora de l-a s Milicias
Antifascistas, el pueblo dará a

lida la familiaridad hermandada de
la ciuda€! y el, campo.

Es un absurd creure que la Revo
lució 'es una cosa superficial, quel.
com a\xí com una mera reacció a
una mílitaracta de més o menys en
vergadura .. que hlilgi trasbalsat la
vida social dfun país.

Molta de gent, creu possible, que
les coses canviaran merament en el
seu aspe~te exterior; quant a vestit
com si ,diguessim. La Revolució és
quelcom més profund completament
distanciat i oposat a tots els super
ficialismes que circumden la vida
quotidiana.

La Revolució té les seves arrels
en el sentiment de la c~neixen<;:a de
la propia personalitat com a element
integrant de la comunitat. Per aixo,
és quelc(j)m greu de maxima tras·
cendencia, sobret0t si tenil11 en
compte que en ella convergeixen
els anhels de molles generacions, i,
que les revolucions de caracter so
cial, són C0ses amb distanciaments
seculars i,' que molles de vegades,
fan tront011ar la fa<;: de la terra.

-La Revolució COl11en<;:a en ,'ha,
me, en I'individu per un sentiment:
negatiu, per una, cOlnparan<;:a de la
J!lropia ¡personal sitllació, en relació
als allres; és per una protesta que
té tots els c~racters de sentiment

la Revolució és quelcom profund

I.:os campesinos está'l~ i€!eHtifica
dos con ne>sotros y to<!Jos los medios
alimenticios' con que cuentan, los
ponen a disposición de nuestras
tropas milicianas.' '

Estos parias del terruño, aunque
con una baja cultura, comprend,en
a la perfección nuestra justa deman
da, y, he ahí, que no reparen en dar
nos ese abraz0 fraternal q'ue conso-

2 de Agosto del 36. (10 de la
mañana).

Caminan las milicias obreras ha
cia Huesca, habiendo tomado posi· Ayer se ha reunido el COMITE
ciQnes de gran utiHdad para la lu· MILITAR de la 1, a Columna, que
chao _ estaba en este pueblo de Grañén, y

La primera columna que estava a prGlpuesta del Comité Local COI1l
dividida entre Tardienta y Grañén, puesto de campesinos, se ha dado
ha sido concentrada, en su totalidad, a la publicidad el siguiente bando.
en Tardienta, donde, en estos mo- Dice así:
mentos, está atacando el ejército
enemigo.

El enemigo pierde posiciones, re·
plegándose hacia Huesca, donde
tienen emplazados varios cañones
l'Ci)deando la población por I,a parte,
Noreste:

Según declara'ciones €le prisione
ros que tenemos en nuestro poder
en Huesca j nos esperan ansiosos los
trab>ajadores para emprender el ata
que c@ntra . el enemigo, en el mo
mento que nuestras tropas empren
dan la acción contra la capital.

Nuestras milicias están cada día
más animadas, sosteniendo la inte
gridad de la disciplina, y atacando
cgn gran heroismo.

Nuestra impresión, es la de que
aún se estrechará más la disciplina,
llegando hasta la formación de un
veréladero ejércitCD. .

Los mandos se van cohesionando
habiendo desaparecid9 en casi su
totalidad las discrepancias de carác
ter ideológico.

Esto nos anima en todos los sen·
tidos y rejuvenece nuestras fuerzas
para proseguir la lucha y ,alcanzar
la victoria.


