
Totes les bandes d'assassins deis
pobles, pero, han merescut en mol
tes parts i en molts 1I0cs el c1l.stig
que mereixen. ElIs s'apoien en els
poderosos pero, el regne deIs pode
rGSQS ja ha final. El capvespre 1'0

gent bat lentament ,'horitzó de lIur
agonia.

Prou ja de tirans! Prou ja d'hi
pocriles!

Ara té la paraula el «camarada
mauser> Gom deia Maiakoswski.
Sobre els nostres nobles sentiments
mai bastirem ,'edifici de la· blanor,
per a que ell clavi després, les ur
pes sangoneres deIs més baixos sen
timenls d'allo més nefast de la hu
manital.

Pero, encara no hem parlat del
sadisme (sadisl1le vol dir goig en
turmentar; la gent liJue disfruta tur
mentant són gent sadica) de les
fereses d'aquesta xurma, deIs assas
sinats en massa que vénen a ésser
el toc de campana per la venjanc;a
proletaria. L1egim que a Baena, lIe
gim que a.Astúries, lIegim que a
Saragossa, lIegím que en la ciutat,
en el camp, en el 1I0garret perdut,
en la masia aillada la pesta feixista
ha deixat rastre de la seva acció.
Queipo de L1allo féu empreso
nar els nostres carnarades i després
bombardeja la presó matant-Ios a
tots ...

Acab(;) d'escriure aquests mots
amb els punys cl0sos i una Ilagrima
interior escoltant el cant de la nit:

«SOBRE LA TOMBA DELS
NOSTRES GERMANS MORTS
AL<;AREM EL NOU MON!. ..

(P. O. U.M.)

fI udismB feixistBi la relio'ó do ,Crist

Obrers! Pagesos! Joventuts!
Si voleu lIuitar contra el feixisme enroleu-vos a les

milícies del P. O. U. M..

Es vertaderament monstruós
contemplar com el feixisme presen
ta les seves coses tot el seu caos
de despotisme i de tiranía de la més
vessanica criminalitat amb la creu
de Crist de l'home que segons ells
mateixos morí com un gos c1avat en
una creu, befat i escarnit. Es curiós
que els que prediquen mansuetuli1
afilin lIurs urpes de tigre o de puma
de la seva. Es més curiós encara
com al costat de la metralladora i
del maüser, al costat del canó plan
tin un CQr de Crist que ells ornaven
amb els atributs de pastor de man
suetud, de la COsa més nelblement
bona i noble haguda i 'per haver.
Ah! pero, allo f0namental és la hi
pocresia del catolicisme, la befa
constant i I'escarni deis escarabats
de la terra!

Es m0nstruós veure c0nvertit
els 'temples de Déu on la pau hi
regna a perpetui'tat (consti que em
situo en el seu terreny i parlo com
ells) transforma.ts en casernes ple
nes de metralla on s'hostilitza els
amics de erist: els pobres del món,
paries, els esclaus del treball, els
portadors del dolor i del sofriment.

Tot aixo mereix que sigui es~

bGrrat, que aquest comportament
que el poble ja ha esdevinat ell la
contelllplació deis fets e€lessiastics
a través deIs segles. Mereix el
blasme i I'acció practica j contun
dent més violenta. Hem d'esborrar
la hipocresia del diccionari de la
Revolució amb la mateixa contun
dencia que hem esbQrrat el mot ti
rania, el mot burges, el mol esclau.

8 (:OtnpanY8 llúiten i lDoren•••
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la variada i com
s d'editar-se pe
ins les fabriques
de les diverses
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que en els pocs
, S, es regeix en
premsa s'ha mul
tal, que supera a
talistes on els ti
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C0111bat, avui dia,
laneia ql,le mereix

unt, no és de se·
onamental impor
d'aqueJls que per
destíns del prole
ació d~empenyer,

,ir la premsa prole
partitelJ particular

Tot el món re eix la influen
cia (iJecissiva de I remsa damunt
les masses i com nilja de difusió
cultural. La prem donat ¡'atac a
fons verificat co a I'analfabetis
me, representa i é el vehicle Olés
eficac; per a la di ió d'idearis, de
tactiques, de consl es, de progra
mes i de tot 8110 que representa
quelcom trascende tal en el món
de la societat capi alista-proletaria
i, Olés decissiva en ara, en el món
de la Revolució tri fan!.
A vui la premsa pe 'milja deis pode

rosos resorts iofo atius amb que
compla penetra en ots els recintes i
escampa la lIum de s idees de lIiber
tat regenradores e ots els seus as
pectes tan cientffic COI1l socíals com
polltics, essentl'efl ciade la mateixa
en propGrci(i) direct nla seva difusió

A tots els paí's la premsa ocu
pa un 1I0c prefere en la marxa de
les coses de l'Est

Els pGbles a
més gran d'aoal
I'ensems un co
quant al nombr
ralge de la prem
dir, com esdevé
premsa és una
amb els trebEtIl
pa qU8nt a El
Així, per exe
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tiplicat en una f
plexa, arribant e
rlOdics particula
i els «combina
agrupacions ¡od

Es dona el f
anys que la U.
·regim socialista
tiplicat d'una fal
la deIs parsos c
ratges assolien
queso Cal que a
d'intl uencia i
hom li doni la in
i que en aques
cundaria sinó
tancia, I'atenc
lIur posici6 en
tariat, tenen ¡'
fortificar i engr
taria i la prems
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In
Voldríem que aq~es{ mateix criteri s'imposés a Barcelona.

Els companys de les organitzacions obreres tenen, potser, posada
tota la seva preocupació amb la marxa vers la revolució econ'o-
mica, i, es deixen, la revolució política. .

Es hora, potser, d'acabar amb una· Generalitat legalista,
plena. d'advocats, de jutges i d'ordenances: ~ense~ amb una Ge
nera1Jtat obrera. executant els traidors felxlstes I portant enda
vant, fins a les últimes conseqüencies, les cnosignes de la nostra
revolució socialista.

No hi ha més l1eis que les lIeis de les armes. No hi ha més
legalitat que la que és producte de la violencia. Aquesta ha d'és
ser la nostra maxima en aquestes hüres revolucionaries. Ens ve
nen a la punta de la ploma aquestes consideracions per que a
Barcelona, aquests dies, S"esta atemptant, descaradament, contra
la puresa de la revolució. S'intenta prostituir-la amb pagines i
més pagines de textos jurídics i de paper sel1at. Goded s'insurrec
ciona a Barcelona. La seva gesta ens ha costat centenars i cen
tenars de morts i alguns milers de ferits. Desencadena una guerra.
L1uitem com en una guerra. Goded és ven<;ut. Arreu d' Espanya,
els seus, encara estan en armes. AlIa on aconsegueixen dominar,
violen, cremen als nostres companys vius, maten per I'espatlla,
torturen. Goded, esta preso Amb ell, uns quants centenars; tal
volta milers. Que fer-ne? Estem en plena revolució. No es pot
perdre el temps amb legalismes e.stúpids, amb paper sellat, amb
judicis ni consells de guerra. Goded és un traidor. Té, en contra
seu, la terrible responsabilitat del moviment a tot CataJunya. Fa
tres setmanes que esta detingut. I encara viu.,. Goded havia, ha
d'ésser afusellat immediatament.

II

No volem consells de guerra ni consells familiars. Quan els
milicians han ven<;ut un combat, quan entrin en un poble no poden
perdre el temps. No han' pas d'anar al combat carregats de Ilibres
de lIeis, de paper sellat i de plomes estilografiques. Fora ridícol
imaginar-se·un combatent, en plen~ batalla, amb el lIibreobert i
cercant, amb preocupació, quin és·i quin no és I'article que salva
o condempna al que esta disparant er¡ contra seu i que si es dis
treu massa el matara irremissiblement. Quan els combatents en
trin en un poble mataran-perque la nova lIei, la lIei revoluciona
ria ho exigeix-a aquells que trobin amb armes contra seu; als
que els han embarcat a la lIuita i alliberaran, amb una abra<;ada
calida, a tots els que, com nosaltres, tenen fam i sed de justícia.
El demés, és riure's de la revolució. Es escarnir-Ia. I ·aixo no sera
mai a L1eida.

Contra el paper segellat

Goded,· Bnrriel

enero s ein us .r es. orces reuo ucionBries
¡ ,

Fanjnl, Aranjo,' .FernaDdez Barre Capaz i Villegas, a Madrid;
Legorborn, a Barcelona;. Patxot, a Malaga;
i Box Atienz a Menorca

. .

r afusellar-los?

Joventut
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I Ahir, partiren vers Bárcelona els
següents malalts que esta ven hospi
talitzats en aquest Centre sanitari:

TeMiI Paisano
Francesc Aiguadé.
josep Sallen!.. '.
Alfons Pelayo.
Ba'utista López.
Josep Sanmartín.
Vicent Roman.
Alferez 'EmiH Broc.
Joan junqueres.
GrabieJ. Verdú, i tres més els

noms deis quals ensha estat dificul
tós assolir.

HOSPITAL

CREUROJA
Balanc;: c0rresponent ál dia 11:

Malalts hospitalitzats. 17

Ferits i malalts assistits al
dispensari C. R. I 40

Visites a domicili efectuades
pels metges de la C. R. 6

Malalts i ferits traslladats' a
I'Hospital, Clíniques, Es-
tació, etc. . 70

Morts 2

Havent·se ja normalltzat la vida
sindical, després d'aquests dies de
nerviosisme, la secretaria del nos
tre sindicat es veu, célda día més
augmentada amb consultes de page
sos d'arreu de la COlllarca que vénen
a la recerca de noticies i orienta
cions. Són els pagesos que en tots
els 1Il0ments de perill han respost
al costat deis obrers per tal d'en
derrocar la tlrania deIs propietaris
i capitaJistes. El pages lIeidata, mal
grat no estar al nívell cultural de
I'obrer de ciutat, ha estat sempre
i en tot llJoment el Inés entussiasta
Iluitador; tant és així que hom veu
en ells com- amb Ilur entussiasme
i col'laboració personal s'ofereixen
per a tota mena de tasca per tal
d'ajudar als comités respectius. Es
tan joiosos de la tasca que I hom
porta a cap en l la neteja de tots vells
i rics propietaris. cAra va bé
diuen-. N'estem ja cansats de tre
bailar pels altres. Volem aixafar als
que s'han aixecat contra les poques
llibertats de que gaudiem; volem
aixafar d'un cop el feixisme crimi
nal>.

Els sentir general deis pagesos
de les contrades i de ciutat de LIei
da, és que resti ja solucionat el pro
blema qe la terra. Les consignes
de cla terra per al qui la treballa> i
ctreball col'lectiu a les grans pro
pietats>, volen que sigui LIeida la
primera en dur-ho a la practica. Els
pagesos lIeidatans seran-no us ca
pigui l1Iubte-els' primers de tota
Espanya i l'exen pIe eS seguir per
les altrés contrades; car estem se
gurs que seran els qui solucionaran
amb més rapidesa la qü.estió agraria.

Els pagesos -Ileidatans i de la
seva C0marca -estan entusiassm'ats
en portar aquesta obra endavant i
ben aviat. Els obrers i pagesos units
seran la fon;:a que espenyera fatal
ment la gran tasca de reconstruir
Iberia sobre les bases. d'una nova
economia.

Visca la unió d'obrers i pagesos!

El Secretari, Jaume Teixidor.

Sindicat de pagesos «Unió
Agraria»

Es convoca a tos els pintors
obrers i palrons per a fer un es'tudi
i veure la manefél de portar a la
practica un taller col·lecliu, dema
dijous dia 13, a les 7 de la tarda al
Cinema Vinyes.

-. AVIS IMPORTANT

Sindicat Mercantil

Sindicat de 1'.Alimentació

Ahir es cOlllenc;:aren- a reparlir
els carnets d'aquest sindical. Dés
d',~_questa secretaria i ope'" milja del
diari COMBAT fel1l una crida ~ tots
els afiliats per a Que passin a reco
lIir el seu respectiu carnet, fel'JhtVi.
nent que sera absolutament indis
pensable per a,poder ~o~tii1Uar tre
ballat, esta en la possesió de I'es-

mentat carnet sindical, que a '/a ve
gad~" és una carta d'identldad pro.
fessional. .,_

fambé es fa avinenl a tots els
s@cis que a partir d'al!Juest mes que
da abolit ~I cobral1lent a domicili en
la forma en que es venia efectuant
fjns ara. En endavant caldJ~ _que
tots. els companys i companyes pas
sin él satisfer la seva cotització_~n

la secretaria del seu sindicaL ./
~ o

Ahír tingué 1I0c la reu~ió de
companys i companyes que es tro·
beñ~en atur forc;:ós. EII J'esmentada
reunió s'acorda constituir en aquest
sindicat una Borsa del TrebalJ i,
podent remarcar, amb tota satisfit\;.
ció que mqments més tard d'haver
prés aquest acord, i degut a les ac.
tivitats que el seguiren, es poderen
col'locar, ahirmateix, tres companys
inscrits en I'esmentada Borsa del
Tretiall del sindicat Mercantil.

P. O. U. M.

SECCIO DEL VESTIR

Cada dia acuden m"és companys
i companyes que venen a sol'lieitar
el permís per a poder anar a treba
llar al Taller c01'lectiu de roba de
confecció. La gran quantitat de com
panyes i companys que hi treballen
ja,. fa pensar en habilitar altres ga
leries, per resultar quasi i~o~uficient,

la que actualment hi estan treba
lIant, tot hi essent illJlIJensa.

Oficia varis

Esta en estudi una nova orga
nització del treball en les Fabriques
sobretot en aquelles que fan treballs
a preus fel's, per tal d'abolir comple
tament aquesta mena de treball.

Es convoca a totes les treballa
dores de les Fabriques de Legia,
per al divendres, día 14, a les 6i30
dela tarda, a una assemblea en la
qual preferentment es parlara d'ana'r
a la regulació de I'hora'ri de treball.

Unió Local de Sindicats

S'avisa a tots els companys, que
varen cobrar el díssabte passat./om
a parats de les llisles del Sindicat,
poden tornar a passar per aquesta
secretaria avuí dia 12, a les 7 de la
tarda, per tal de fer-Ios-hi efecliu'la
setmanada anterior a la que ja han
cobrat.

Sindicat de la construcoió

Donant·se compte aquest sindi
cat.que en les Fabriques de gasso·
se~ s'esta eometent alguns abusos,
i per tal de. remeiar-Ios' clirigifa un
escrit a les auteritats populars,
ficant·los en antecedents de c;:o

.que s'esdevé en les esmentades
Fabriques.

s vitals

proletari

Qüesti

del teatr

Quinto. A 43 km. de Saragossa.
3000 hab. Terreny en· part mun
lanyenc.

Bujaraloz. 1.473 hab. a 65 km. de
Saragossa ¡a 35 de I'estació de
Pina.

Gelsa. 2.311 hab. a 40 km. de
Saragossa.

La Zaida. A 61 kili. de Saragossa.
485 hab. Estació ferrocarril. Ca
rretera a Sastago i Escatron.

Leciñena. 1.768 hab. A 32 km. de
Saragossa per carrelera i a 20
de l'estaciá de Zuera.

Grañén. 1.344 hab. 'a 25 km. d'
Osca. Estació i. carretera d'Osca
a Saragossa.

Alcubierre. 1.742 hab. Par!. judi
cial de Sarinyena, d'oo dista 26
km. a 21 de Tardienta. Esta
siluat a la falda d~ la serra de]
mateix nomo Car~etera de Sara
gossa. a Barbastre. Bosc.

Durant la guerra de la inde
pendencia en 1813, Mina derrQta
els francesas vora aquest pobl~.

Serra d'Alcubierre. Sena que limi
ta la prov. d'Osca amb· la de
Saragossa. COll1enc;:a en els plans
de Peñaflor i es perllonga fins el
terme del pable de Castejon de
los MOflegros.

El teatre am otes les temptati
ves de reeixil11 t és quelcom viu
que no morira. P l'aparició sobtada
i revoluci0nana el cinema. El tea
tre, quan el tea hagi pres en els
eslrats profund sans del poble, en
la part deIs t/eb ladors conscients,
el teatre sor tira 'aquesta mort en
vida a que esta ndemnat. El tea
tre ha mort, p que els comedio·
grafs-gairebé 'aquests solament
hom cal que pa i-avui día si ex
ceptuem tot all que ateny a teatre
de masses, han ecantat lIurs acti
vitats creadore ap a plan tejar co
ses insulses, e citants, pornografi-.
ques, i repartÍ! nts de papers entre
cortinatges i v luts més o menys
aristocratics i rgesos.

El noranta- 'u per cent deis ar
guments de les bres teatrals plan
legen qüeslion que no interessen
la massa. QÜe ió de flirteig, qües
tions insulses b un amaniment de
caracter sexual afers sense impor
tancia, si en 11 em la curiositat que
poden despert en petits nuclis de
determinades feres socials, 0n la
corrupcíó és UI fet; vull dir les es
feres on reben un culte ardent les
depravacions exuals. Per aixo el
proletárial, el oble, es traba distan
ciat del teatre en la seva forma i en
el seu fons.

D'altra ba da, la renovaci0
constant que s'imposa damunt de
totes les cose per a fer les accep'
tables i adapl les a I'esperit i les
coses de la evolució en caracter
gestant, en el teatre solament s'ha
verificat a la . R. S. S., per juski,
Meyerhold i !'ots els renovadors i
constructors cl I nou teatre des de
les decoracio a la forma interpre
tativa de les res, i a l'Alelllanya
d'abans d'Hi er, per Piscator, el
qual intenta 1 renovellarnent del
teatre, soca ht els fonaments <!le la
teenica cinel atografica.

El teatre reviscólara i trobar-a
I'a seva e6nJ O en la Inas'sa,' des-
prés de verificatJla la Revolució,
quan el poble conscient, en el seu
centre de gravetat vegi que les
coses que solament, interessen a
representar, afer paleses, són els
seus propis neguils, els seus propis
problemes i es sentí identificat en
el teatre, la seva escola, la seva
propia vida. i la visió de I'esdeve
nidor triornfanl deis ,treballadors del
camp i de la cluta!.

-e o

Almudevar. 3.104 habitants. A 19
Km. d'Osca j a 9 de I'estació de
Tardienta. Carretera a Saragos
sa, Osca i Alcubierre.

A1cala del Obispo. 450 hab. i a
15 km. de I'estació' d'Osca per
carretera.

Albero Bajo. 213 hab. i a 15 km.
de I'estació de Vicien.

Callen. 198 hab. a 18 km. d'Osca
í a 9 de I'estació de Grañén.

Loporzano. 505 hab. a 10 km. es·
tació Osca.

Monflorite. 368 hab. 8 km. esta
ció Osca. Carretera d'Osca a
Sarinyena..

Novales. 428 hab. i a 18 km. de
I'estació d'Osca.

Tardienía. 2.000 hab. a 24 km. d'
Osca. Estació ferrocarril en la
Iínia lile L1eida a Sa'ragossa en
la que emp.alma la dejaca. Ca
rretera d'Alcubierre a Osca.

Perdiguera. 894 hab .. a 26 km. de
Saragossa. Carretera de Alcu
bierre. Esta a 15 km. de I'estació
de Villanueva del Gallego.

Osera. A 30 km. de Saragossa.
548 hab. i a 5 de I'estació de
Fuentes d'Ebre.

Pina. 3.144 hab. (l 33 km. de Sa- ,
ragossa.

A. E. A. S.

Per a facilitar millor les coman
des de roba uniforme per als mili
cians locals i els que són al Front,
s'ha acordat que funciollin tres ta
lIers. Un a la U. u. T., un altre ~

I'ex Seminari de la U.· L. S., i un
altre a la C. N. T. Per tant, els mi,
Iicians faran les comandes directa
ment a Ilur respectiva organització
i aquesta curara de subministrar-los.

S'assabenta a tots els Comites
deis pobles. que facin permisos als
ramaders per tal d'anar a portar el
bestiar a fa fira que. s'efectuara de
la mateixa forma que abans, el día
15 del corrent a aquesta ciutat al
camp de MarI.

Provelments

Llicenciament de tropes

Unes quantes dades de Geo rafia local,
relatives als fronts d' ragó

Es recorda als cOlllerciants que
tenen que presentar vals per a 11m
cobrament, que s'atinguin a les ins
trucci0ns donades per la Radio i
premsa locals. No cal que passin
per "Oficina de Prove'iments, sinó
que han d'anar directament al De·
partament de Tresoreria de la Ge·
neralitat.

En aquestes oficines i direccio
hem rebut una nova adhes~. Es
la del camarada

LIuis Perelló Mullol,
la qual cosa ens es plaent fer-la pú
blica com de consuetud.

S'ha procedit al Hicenciament de
totes les tropes que adualment es
taven incorp0rades al servei de la
Revolució per a abatre el feixisme.

A tots els soldats, pero, se'ls ha
deixat en lIibertat, perque decidís
sin ells maleixos de restar lliure
ment al quartel.

S'assabenta a tots els ciutadans
que per a incorporar-se als tallers
col'lectius de roba de confecció cal
que s'adressin a les respeclíves cen
trals sindicals U. L. So, U. G. T. í
C. N. T.

En aquest departament ens ha
estat facilitat les següents nolícies:

Ha estat habilitat per a diposi
taro hi detinguts feixistes i reaccio
naris la vella fortalesa de Gardeny.

Ordre Públic

. Ens hem anat a assabentar de la
rebaixa que dei en s'havia efectuat
en 'el flu'id electric.

Segons els nostres informes, re
buts per un component del Comite
de Salut Públicá, resulta que les
Companyies deixaran de cobrar 15
quilovats de lIum, als consumidors
que mensualment assoleixin la xifra
de 30 quilovats.

Si la rebaixa del preu del llum
fos així, cosa que nosaltres encara
ara no podem afirmar, a despit de
la confianc;:a que ens mereix qui ens
ha comunicat les dades, caldra dir
ben alt que no s'ha solucionat, res
pecle aquesta qüestió. El lIum elec
tric es car. M01t caro Mássa caro
I cal rebaixar·lo.

Si només es rebaixen 15 quilo'
vats als que n'han consumit 30, vol
dir que els pobres, els que no arri
ben mai a consumir·ne 30, pagaran
el lIulJl al mateix preu que es venia
pagant fins ara.

I aixb és el que cal remeiar. Que
es rebaixin el preu del quilovat, i
així comenc;:ant pels més humiJs,
sentiran els beneficis d'aquesta nova
i saludable mesura.

t

El preu de la llum

Rebaixa deIs lloguers

Ha estat posat en lIibertat en
el dia d'ahir:

Sabino Bernaus.
També foren alliberades les tres

monges Rosa Giné, Concepció Pau
i Carme Mateu.

Llib~rtats

Se n'ha efectuat un en el domi
cili de Camil Thereau.

Un altre en el del tinent Miguel

Arenas.
Un altre en el del capíta juli

Mejón.
I un altre en el del coronel Rafel

Sanz.

Registres

Avui el balanc;: de les activitats
d'aquest Comite Popular s'ha de
cantat principalment avui en els or
denaments de

J. C. l.

Salut Pública

Per tal de que sigui més difós, i
per evitar possibles confusions, de
tallem avui la prop0rció en que cal
que estiguin rebaixats els Iloguers

, deis pisos, a par.tir, ja, d'aquest
mes.

Fins a 200 pessetes mensuals hi
ha d'haver la rebaixa del 50 per
cent.

De 200 a 300 pessetes mensuals
la rebaixa sera del 25 per cent.

I Ahir, partiren vers Bárcelona els
següents malalts que esta ven hospi
talitzats en aquest Centre sanitari:

TeMiI Paisano
Francesc Aiguadé.
josep Sallen!.. '.
Alfons Pelayo.
Ba'utista López.
Josep Sanmartín.
Vicent Roman.
Alferez 'EmiH Broc.
Joan junqueres.
GrabieJ. Verdú, i tres més els

noms deis quals ensha estat dificul
tós assolir.

HOSPITAL

CREUROJA
Balanc;: c0rresponent ál dia 11:

Malalts hospitalitzats. 17

Ferits i malalts assistits al
dispensari C. R. I 40

Visites a domicili efectuades
pels metges de la C. R. 6

Malalts i ferits traslladats' a
I'Hospital, Clíniques, Es-
tació, etc. . 70

Morts 2

Havent·se ja normalltzat la vida
sindical, després d'aquests dies de
nerviosisme, la secretaria del nos
tre sindicat es veu, célda día més
augmentada amb consultes de page
sos d'arreu de la COlllarca que vénen
a la recerca de noticies i orienta
cions. Són els pagesos que en tots
els 1Il0ments de perill han respost
al costat deis obrers per tal d'en
derrocar la tlrania deIs propietaris
i capitaJistes. El pages lIeidata, mal
grat no estar al nívell cultural de
I'obrer de ciutat, ha estat sempre
i en tot llJoment el Inés entussiasta
Iluitador; tant és així que hom veu
en ells com- amb Ilur entussiasme
i col'laboració personal s'ofereixen
per a tota mena de tasca per tal
d'ajudar als comités respectius. Es
tan joiosos de la tasca que I hom
porta a cap en l la neteja de tots vells
i rics propietaris. cAra va bé
diuen-. N'estem ja cansats de tre
bailar pels altres. Volem aixafar als
que s'han aixecat contra les poques
llibertats de que gaudiem; volem
aixafar d'un cop el feixisme crimi
nal>.

Els sentir general deis pagesos
de les contrades i de ciutat de LIei
da, és que resti ja solucionat el pro
blema qe la terra. Les consignes
de cla terra per al qui la treballa> i
ctreball col'lectiu a les grans pro
pietats>, volen que sigui LIeida la
primera en dur-ho a la practica. Els
pagesos lIeidatans seran-no us ca
pigui l1Iubte-els' primers de tota
Espanya i l'exen pIe eS seguir per
les altrés contrades; car estem se
gurs que seran els qui solucionaran
amb més rapidesa la qü.estió agraria.

Els pagesos -Ileidatans i de la
seva C0marca -estan entusiassm'ats
en portar aquesta obra endavant i
ben aviat. Els obrers i pagesos units
seran la fon;:a que espenyera fatal
ment la gran tasca de reconstruir
Iberia sobre les bases. d'una nova
economia.

Visca la unió d'obrers i pagesos!

El Secretari, Jaume Teixidor.

Sindicat de pagesos «Unió
Agraria»

Es convoca a tos els pintors
obrers i palrons per a fer un es'tudi
i veure la manefél de portar a la
practica un taller col·lecliu, dema
dijous dia 13, a les 7 de la tarda al
Cinema Vinyes.

-. AVIS IMPORTANT

Sindicat Mercantil

Sindicat de 1'.Alimentació

Ahir es cOlllenc;:aren- a reparlir
els carnets d'aquest sindical. Dés
d',~_questa secretaria i ope'" milja del
diari COMBAT fel1l una crida ~ tots
els afiliats per a Que passin a reco
lIir el seu respectiu carnet, fetJhtVi.
nent que sera absolutament indis
pensable per a,poder ~o~tii1Uar tre
ballat, esta en la possesió de I'es-

mentat carnet sindical, que a '/a ve
gad~" és una carta d'identldad pro.
fessional. ',_

fambé es fa avinenl a tots els
s@cis que a partir d'al!Juest mes que
da abolit ~I cobral1lent a domicili en
la forma en que es venia efectuant
fjns ara. En endavant caldJ~ _que
tots. els companys i companyes pas
sin él satisfer la seva cotització_~n

la secretaria del seu sindicaL ./
~ o

Ahír tingué 1I0c la reu~ió de
companys i companyes que es tro·
beñ~en atur forc;:ós. EII J'esmentada
reunió s'acorda constituir en aquest
sindicat una Borsa del TrebalJ i,
podent remarcar, amb tota satisfit\;.
ció que mqments més tard d'haver
prés aquest acord, i degut a les ac.
tivitats que el seguiren, es poderen
col'locar, ahirmateix, tres companys
inscrits en I'esmentada Borsa del
Tretiall del sindicat Mercantil.

P. O. U. M.

SECCIO DEL VESTIR

Cada dia acuden m"és companys
i companyes que venen a sol'lieitar
el permís per a poder anar a treba
llar al Taller c01'lectiu de roba de
confecció. La gran quantitat de com
panyes i companys que hi treballen
ja,. fa pensar en habilitar altres ga
leries, per resultar quasi i~o~uficient,

la que actualment hi estan treba
lIant, tot hi essent illJlIJensa.

Oficia varis

Esta en estudi una nova orga
nització del treball en les Fabriques
sobretot en aquelles que fan treballs
a preus fel's, per tal d'abolir comple
tament aquesta mena de treball.

Es convoca a totes les treballa
dores de les Fabriques de Legia,
per al divendres, día 14, a les 6i30
dela tarda, a una assemblea en la
qual preferentment es parlara d'ana'r
a la regulació de I'hora'ri de treball.

Unió Local de Sindicats

S'avisa a tots els companys, que
varen cobrar el díssabte passat./om
a parats de les llisles del Sindicat,
poden tornar a passar per aquesta
secretaria avuí dia 12, a les 7 de la
tarda, per tal de fer-Ios-hi efecliu'la
setmanada anterior a la que ja han
cobrat.

Sindicat de la construcoió

Donant·se compte aquest sindi
cat.que en les Fabriques de gasso·
se~ s'esta eometent alguns abusos,
i per tal de. remeiar-Ios' clirigifa un
escrit a les auteritats populars,
ficant·los en antecedents de c;:o

.que s'esdevé en les esmentades
Fabriques.
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Qüesti

del teatr

Quinto. A 43 km. de Saragossa.
3000 hab. Terreny en· part mun
lanyenc.

Bujaraloz. 1.473 hab. a 65 km. de
Saragossa ¡a 35 de I'estació de
Pina.

Gelsa. 2.311 hab. a 40 km. de
Saragossa.

La Zaida. A 61 kili. de Saragossa.
485 hab. Estació ferrocarril. Ca
rretera a Sastago i Escatron.

Leciñena. 1.768 hab. A 32 km. de
Saragossa per carrelera i a 20
de l'estaciá de Zuera.

Grañén. 1.344 hab. 'a 25 km. d'
Osca. Estació i. carretera d'Osca
a Saragossa.

Alcubierre. 1.742 hab. Par!. judi
cial de Sarinyena, d'oo dista 26
km. a 21 de Tardienta. Esta
siluat a la falda d~ la serra de]
mateix nomo Car~etera de Sara
gossa. a Barbastre. Bosc.

Durant la guerra de la inde
pendencia en 1813, Mina derrQta
els francesas vora aquest pobl~.

Serra d'Alcubierre. Sena que limi
ta la prov. d'Osca amb· la de
Saragossa. COll1enc;:a en els plans
de Peñaflor i es perllonga fins el
terme del pable de Castejon de
los MOflegros.

El teatre am otes les temptati
ves de reeixil11 t és quelcom viu
que no morira. P l'aparició sobtada
i revoluci0nana el cinema. El tea
tre, quan el tea hagi pres en els
eslrats profund sans del poble, en
la part deIs t/eb ladors conscients,
el teatre sor tira 'aquesta mort en
vida a que esta ndemnat. El tea
tre ha mort, p que els comedio·
grafs-gairebé 'aquests solament
hom cal que pa i-avui día si ex
ceptuem tot all que ateny a teatre
de masses, han ecantat lIurs acti
vitats creadore ap a plan tejar co
ses insulses, e citants, pornografi-.
ques, i repartÍ! nts de papers entre
cortinatges i v luts més o menys
aristocratics i rgesos.

El noranta- 'u per cent deis ar
guments de les bres teatrals plan
legen qüeslion que no interessen
la massa. QÜe ió de flirteig, qües
tions insulses b un amaniment de
caracter sexual afers sense impor
tancia, si en 11 em la curiositat que
poden despert en petits nuclis de
determinades feres socials, 0n la
corrupcíó és UI fet; vull dir les es
feres on reben un culte ardent les
depravacions exuals. Per aixo el
proletárial, el oble, es traba distan
ciat del teatre en la seva forma i en
el seu fons.

D'altra ba da, la renovaci0
constant que s'imposa damunt de
totes les cose per a fer les accep'
tables i adapl les a I'esperit i les
coses de la evolució en caracter
gestant, en el teatre solament s'ha
verificat a la . R. S. S., per juski,
Meyerhold i !'ots els renovadors i
constructors cl I nou teatre des de
les decoracio a la forma interpre
tativa de les res, i a l'Alelllanya
d'abans d'Hi er, per Piscator, el
qual intenta 1 renovellarnent del
teatre, soca ht els fonaments <!le la
teenica cinel atografica.

El teatre reviscólara i trobar-a
I'a seva e6nJ O en la Inas'sa,' des-
prés de verificatJla la Revolució,
quan el poble conscient, en el seu
centre de gravetat vegi que les
coses que solament, interessen a
representar, afer paleses, són els
seus propis neguils, els seus propis
problemes i es sentí identificat en
el teatre, la seva escola, la seva
propia vida. i la visió de I'esdeve
nidor triornfanl deis ,treballadors del
camp i de la cjutat.
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Almudevar. 3.104 habitants. A 19
Km. d'Osca j a 9 de I'estació de
Tardienta. Carretera a Saragos
sa, Osca i Alcubierre.

A1cala del Obispo. 450 hab. i a
15 km. de I'estació' d'Osca per
carretera.

Albero Bajo. 213 hab. i a 15 km.
de I'estació de Vicien.

Callen. 198 hab. a 18 km. d'Osca
í a 9 de I'estació de Grañén.

Loporzano. 505 hab. a 10 km. es·
tació Osca.

Monflorite. 368 hab. 8 km. esta
ció Osca. Carretera d'Osca a
Sarinyena..

Novales. 428 hab. i a 18 km. de
I'estació d'Osca.

Tardienía. 2.000 hab. a 24 km. d'
Osca. Estació ferrocarril en la
Iínia lile L1eida a Sa'ragossa en
la que emp.alma la dejaca. Ca
rretera d'Alcubierre a Osca.

Perdiguera. 894 hab .. a 26 km. de
Saragossa. Carretera de Alcu
bierre. Esta a 15 km. de I'estació
de Villanueva del Gallego.

Osera. A 30 km. de Saragossa.
548 hab. i a 5 de I'estació de
Fuentes d'Ebre.

Pina. 3.144 hab. (l 33 km. de Sa- ,
ragossa.

A. E. A. S.

Per a facilitar millor les coman
des de roba uniforme per als mili
cians locals i els que són al Front,
s'ha acordat que funciollin tres ta
lIers. Un a la U. u. T., un altre ~

I'ex Seminari de la U.· L. S., i un
altre a la C. N. T. Per tant, els mi'
Iicians faran les comandes directa
ment a Ilur respectiva organització
i aquesta curara de subministrar-los.

S'assabenta a tots els Comites
deis pobles. que facin permisos als
ramaders per tal d'anar a portar el
bestiar a fa fira que. s'efectuara de
la mateixa forma que abans, el día
15 del corrent a aquesta ciutat al
camp de MarI.

Provelments

Llicenciament de tropes

Unes quantes dades de Geo rafia local,
relatives als fronts d' ragó

Es recorda als cOlllerciants que
tenen que presentar vals per a 11m
cobrament, que s'atinguin a les ins
trucci0ns donades per la Radio i
premsa locals. No cal que passin
per "Oficina de Prove'iments, sinó
que han d'anar directament al De·
partament de Tresoreria de la Ge·
neralitat.

En aquestes oficines i direccio
hem rebut una nova adhes~. Es
la del camarada

LIuis Perelló Mullol,
la qual cosa ens es plaent fer-la pú
blica com de consuetud.

S'ha procedit al Hicenciament de
totes les tropes que adualment es
taven incorp0rades al servei de la
Revolució per a abatre el feixisme.

A tots els soldats, pero, se'ls ha
deixat en lIibertat, perque decidís
sin ells maleixos de restar lliure
ment al quartel.

S'assabenta a tots els ciutadans
que per a incorporar-se als tallers
col'lectius de roba de confecció cal
que s'adressin a les respeclíves cen
trals sindicals U. L. So, U. G. T. í
C. N. T.

En aquest departament ens ha
estat facilitat les següents nolícies:

Ha estat habilitat per a diposi
taro hi detinguts feixistes i reaccio
naris la vella fortalesa de Gardeny.

Ordre Públic

. Ens hem anat a assabentar de la
rebaixa que dei en s'havia efectuat
en 'el flu'id electric.

Segons els nostres informes, re
buts per un component del Comite
de Salut Públicá, resulta que les
Companyies deixaran de cobrar 15
quilovats de lIum, als consumidors
que mensualment assoleixin la xifra
de 30 quilovats.

Si la rebaixa del preu del llum
fos així, cosa que nosaltres encara
ara no podem afirmar, a despit de
la confianc;:a que ens mereix qui ens
ha comunicat les dades, caldra dir
ben alt que no s'ha solucionat, res
pecle aquesta qüestió. El lIum elec
tric es car. M01t caro Mássa caro
I cal rebaixar·lo.

Si només es rebaixen 15 quilo'
vats als que n'han consumit 30, vol
dir que els pobres, els que no arri
ben mai a consumir·ne 30, pagaran
el lIulJl al mateix preu que es venia
pagant fins ara.

I aixb és el que cal remeiar. Que
es rebaixin el preu del quilovat, i
així comenc;:ant pels més humiJs,
sentiran els beneficis d'aquesta nova
i saludable mesura.

t

El preu de la llum

Rebaixa deIs lloguers

Ha estat posat en lIibertat en
el dia d'ahir:

Sabino Bernaus.
També foren alliberades les tres

monges Rosa Giné, Concepció Pau
i Carme Mateu.

Llib~rtats

Se n'ha efectuat un en el domi
cili de Camil Thereau.

Un altre en el del tinent Miguel

Arenas.
Un altre en el del capíta juli

Mejón.
I un altre en el del coronel Rafel

Sanz.

Registres

Avui el balanc;: de les activitats
d'aquest Comite Popular s'ha de
cantat principalment avui en els or
denaments de

J. C. l.

Salut Pública

Per tal de que sigui més difós, i
per evitar possibles confusions, de
tallem avui la prop0rció en que cal
que estiguin rebaixats els Iloguers

, deis pisos, a par.tir, ja, d'aquest
mes.

Fins a 200 pessetes mensuals hi
ha d'haver la rebaixa del 50 per
cent.

De 200 a 300 pessetes mensuals
la rebaixa sera del 25 per cent.
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Aviadors italians condemnats

Goded i Bnrriel, afusellats

Londres, 1i .-La Federació, de
Minaires del' País ~e Gales, hfl de
cidit enviar la suma de dues centes..
lIiures als treballadors espanyols
«que combaten per la l1ibertat deis
treballadors) .

,La Fedéració d~ l\Unabes
del País ·de Gales

....

U;da, 11.-EI tribunal cor.~-c~t;..

cional ha condemnat a un mes de
presó, amb aplicació pe la condem-
na condicional idos cents francs de
multa als aviéldors italians que ater
rissaren el dia 30 de juliol, reconei
xent·los culpables de transportar
armes i malerial de guerra i1·licils.
El Tribunal ha ordenat també la
confiscaciÓ deIs dos ·avions,

G,ibraltar, 11.-Dos cents es
trangers a'il ats a Granada demanen
en soc'ors a les autoritats de Gibral
tar, sol'licitant la forllla de poder
sortir de la ciutat, car els avions
govemamentals no cessen de bom
bardejar la cíutat,

Aquesta matinada, a les sis i
milja han estat afusellats a Barcelo
na els exgen'erals Goded i Burriel.

, Porla acap la seva execució un
destacament de soldats del regiment
de Luchana; arribats expressalllent
des de Tarragona.

Assistiren a I'execució represen
tants de tots els partits i organitza·
cions €>breres de Barcelona. Així
Illateix hi assistiren representants
de la prelllsa.

DeIs dos generals només un ha
sabut afrontar resigllftdament el fal'
justicier que ansiava tot el poble: és
I'ex general Burriel; en canvi, Go
ded, que tan eneFgic volia ésser si
triomfava, ha acabat 'portant-se en
els seus darrers moments com un
perfede col·legial. '

Ha tillgllt ulla gloria trista i efí
mera i ha mort com un infant, sense
caracter, ,plorant atemorilzat.

Bombardeig de Granada
per les forces revQlucio
Darles

PIe ampliat del ~. O. U_ M.

Aquest matí ¡tarda s'ha cele
brat al local del P, O. U. M. de
Barcelona un PIe ampliat del Partit
Obrer d'Uniffcació Marxista.

Hi han. assislit al mateix més de
150 delegats de tots els pobles de
Catalunya.

.Els acords presos són de molta
importancia per a la ·bona marxa de
la revolució espan,Y0la.
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PREU. tj c~nthns

La z'mpressz'6 genera'! és que
els nbels no poden aCtum' a la
Península; per ma11.ca d'ele
ments de guerra. Ells pero, .tan
act~t¡¡,r llurs agents per Uestran
ger a la C0111.p1'a de material de
gue1'1'a de tota mena. la no cal
dz'r que en 'els paisos on provet'
xen més son aquells com INdz'a
z' Alemartya estan' per llur·ma-

. nera de governar-se) més afz'ns
als nous z'dearis buits z' z'nsí
pz'ds que z'ntentaven aplt'ca1' a
1a Peníns1tla les més velles i
fastigoses 0lt'ga1'qu,ies cap(trl-
liste, .

La qiiesti6 deis apare?ls ita
lz'ans és u·n fet encara q~te en
petita flscalp, z' de poca Únpor·
lanáa, Elfet d'A?emanya aju-'
dant els 1'ebels és quélcom ja
més dzfídl d'esb1'Z1wr,' z', sua1'a
el govern belga ha confz'scat 22
vagons de material de gue1'1'a
destinat als fet'xz'stes d'Espa
Itya ' qltil ells: !za.'I,Jien adq1!ir:itr
amb ditle1's comptants i S01Zants
a determinats fab1)icants d'a1'-
mes de Belgica. '

El Pacte de no intervenci6 e1't
els are1'S de la Península 1'ea
lz't,g'at pe1' algunes potenáes es
trauge1'es sembla que tind1'a
una efzdtda sz' tenz'm de parla1'
ela1') C0111 el de Soáetat de les
Naet.'ons en els afe1's d'Etiopz'a.
L'ajut que 1'ep el govern de f01'a
d'ací e1/...pot éss.e1' una p1'ova) i,
enca1'a que ofz'áalment es signz'
un pacte de ne1tt1'alt'tat) aquests
pape1's .fa sabem el que rep1'e
senten en la realitat.

""- .
Pe1' aixo Italia que compro-

11let pe1' a no complt'1' desp1'és,
es sagna amb salut z' vol fe1'
extensiu aquests pacte de neu
t1'alt'tat fins en les susc1'ipdons
popula1's z: els allistaments de
vohm.ta'n's pe1' a lluz'tar a costat
de les ptM'ts en pu,gna en la Pe
11 i11.s~tla.
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Posició del govern belga
Hom sap que el govern belga,

que des del primer mpment es mos
tra conforme amb la tesi de neutra
litat, s'ha incautat de vint vagons
plens de materials de guerra desti
nats als feix~stes espanyols.

Un traído!' més. - MilIan
Astray s'uneix amb els
rebels. .

Lisboa.-Hom afirma que en el
vaixell «Almanzor» ha arribat, pro
c~dent de Buellos Aires, el general
Millan Astray, el qual ha passat la
frontera per tal d'unii:se als rebels.
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i bom
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han destruit
de gas i elec
Ima de Ma-

I tota mena de
sta lila sobre la
general Goded,
e la matinada es
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al Govern de la
en la qual insis·
del governador,

Ina, a les vuit de
umenge 19, mar-
ió per posar-se

als a Barcelona.
ides en aquesta
e cum a conse
rdeig que I'avia
re Palma de Ma
estru'ides les fa
ctricitat aixi com

¡¡itar de Menor· e~M B A T
ha es estat au- ~

1 e de la Guerra,
tat els reclosos de Diari de la J. C. l.
iIItar de la Mola.
econeixement a la
elitat a la Rerú- '
stats.

Els avions lIeia
les fabrique
trícitat de
lIorca..

Per, ordre de
Llano detin
didgents obre
bardejen la p
havien pOS3,t

La Palma (Hu a). - Quan
arribaren a aques població les
trapes comanades r Queipo del
Llano, de pas, cap, Huelva, anun·
ciaren que havien d fer algun cas
tig exemplar: Oetin ueren als ele
ments obrers i qua els tingueren
detinguts i a la pres 1 lIanl;aren so·
sobre dit edifici b n nombre de
bombes.

Aquest horrible rim produí en
tre el vei"nat la dol rosa impressió
que és de suposar, a tal fet s'afegí
'el de que seguldam nt els feixistes
es dedicaren a dlsp rar sobre quan
tes persones, veien plorant, dolori
~es per la tragedia ue acabava de
desenrotllar-se.

HUELVA ES
H/\VER- ON lAT'
OlA CIVIL.

Fraga.-A pocs quil@mettes de
Saragossa uns avions de ca<;a
J1eials feren caure un avió ellemic.

La columna Durruti ha fortificat
els 1I0cs situats vora la carretera
que va a Saragossa i ha continuat
el seu avan<; entre Escatro i la
Zaida:

Hom ha pres a I'enemic gran
quantitat de materia) de guer.ra
aband0nat, entre el qual figuraven
12 metralladores amb els corres·
ponents equips, dos canons, caixes
de projectils, trenta fusells i 25
caixes de cartutxos.

Material pres a l'enemic

Maó'.--7S'han
comentans en aq
conducta del rebe

. el qual a les dues
presentava al 00
rar la seva adhesi
Repú.b1ica, adhesl
tia per telefon pI'
senyol'. Antoni Es
la nlt, ll'endema,
xava en un hidr
al front deIs subl

, S'nan rebut rl
ill~, comentant

·qUencia del bóm
ció lIeial ha fet s
I1prca, han qued
btlques de gas I
les sucursals.

El comandan
ca, Pere Mtuqu
toritzat pel mln
per posar en lIi
la Penitenciaria
Es prava alxf,
seva actitud de
Mica, deIs dits

nGl.stres bateries aquesta tarda, E'ST RA NGER
.::~:~galll fins a uns setze quilome- ", .

,
Madrid, 11.-Les milícies socia·

listes d'investigació criminal que di
rigeix el Garcia Apadoll, acampa
nyats de I'inspector de Policia, Isa
cia i deIs agents Saez 1 Martín
Iglesias, han efectuat avui, en un
escorcoll fet al carrer del Príncep 1

la detenció del cefebre Pare Gafo,
en poder del qual es traba un excel
lent arxiu de premsa, així com les
carte~ dirigides él determinats homes
polítics d'Espanya.

També es troba un planol de la
sltuació que actualment ocupen les
forces insurrectes i gran quantltat
de documents de veritable impor
tancia, demostratius tots ells de les'
seves activlt'ats. Amb ell, foren de·
tinguts dos individus, no classificats
encara, tot i que pot assegural'-se
que un d'ells acaba de tornar de
l'estranger, per tal de posar-se en
contacte amb els elements suble·
vats. A aquestes detencions se'ls
concedeix gran importancia.

Una column'a sobre- Terol

Per a donar una sensació de ma
jar for<;a, els (señoritos~ s'han ves
tit de soldat i se'ls ha encarregat el
servei de vigilancia per patrulles.

Fa pocs dies vola damunt Cór
dova un avió lIeial a la República.
Els «señoritos> del <Círculo Mer·
cantil» i del' <Círculo de Labra61o- .
res» aplaudiren I'aparell, i en aquest
moment I'aviador tira una bomba
damunt Corda va'. 'Els (l:señorites>
fugiren esglaiats i es refugiaren a. (

les casernes.
Ha confirmat que el diputat Ro

mero i I'alcalde de Cordova- San
chez Badajoz, ambdós socialistes,
es traben ~n poder d~ls rebels.

La marxa sobre Córdova.
Empla9ament d'obusos

Malaga.-Hom sap que a COI'
dova els sediciosos tenen empla<;:a
des les bateries d'artillerla a Cerro
Muriano i que són protegides per
1.500 detinguts de la població civil.

Als quarters d'Enginyers i Guar
<!lia civil han portat les mullers i fills
deIs detiflguts, pujant-Ios als res
pectlus t,errats per a evitar d'aques'
ta manera el bombardeig de la nos
tra aviació.

El límit del camins entre Grana
da i Cordova ha restat net d'ene
nlíes, dirigint·se una columna sobre
aquesta darrera capl~-aJ. 'Aquesta
columna es troba ja a trenta quilo
metres de la mateixa.'

. Han comenfYat ja a disparar les

Va sortir passat ahir una colum
na de Valencia vers Terol, la qual
esta a mans de la Guardia Civil i de
l'Exercit. La presa de TeroJ sembla
que és quelcom imminen,t danats els
diversos fronís _que tenen de soste
nir els rebels i- la manca de muni
cions amb que es troben.

I

.L'espionatge 6 M&d-ri

on ~s o ous~ os ~ s ~n~ro s o~

La situació de Cordova és
terrible

Avila sense aigua i a les
fosques

Villa del Río, 12.-Un 0brer que
s'ha escapat €le Cordova, ha arribat
a aquesta 'població i ha parlat amb
el cempany López Quera, diputat
socialista per Jaén, que es troba
amb els milicians de la columna que
pressiona Cordova. Ha manifestat
I'esmentat obrer, que a Cordova la
situació és terrible. Els caps no es
fien de les forces a les seves ordres,
i han donat ordre perque es repar
teixi vi, sense Iimitació, als regula
dors, úniques forces amb les quals
c0nfien. Aquest inclvidu ha mani·
festat que pels carrers de la capital
segueix la Jluita, i es manté espe
cialment en el. barrl den,ominat de
l'Alcazar, el qual ha resultat una
veritable fortalesa que no han po
gut dominar els sublevats.

La z'mpressz'6 que tenz'11l de
les ope1'acions en els diversos
fronts és f1'ancament estacio·
nan·a. Els nostres han venjicat
petz'ts ave11.{:os) pero cap 1'et1'o
cés. Hom sap de base ce1'ta, i so·
bre aixo no pod1'emfer.. nos gai·
1'e exte11.S0Spe1' 1'aons que 110
s6n d'explicar elarament q~te es
'va a p1'ocedz'1', a un conju11.t
d'ope1'acio11.s de fpns,' pe1' aques- ,
ta 'l'aÓ' s'ha verf:'ficat una 1'e~tni6

e11. els 11'linisterz's de la' G¡,tena
de la qual s'ha desP1'es un plm1.
de 1Jlaxima envergadur.a pe1' a
sofocar el moviment.

La notícia, pe1'o de més en
ve1'gadura, es el de l'af~tsella

11'le'nl dels generals Goded z' Bur
n'el) desp1'és d'un consell de
glie1'ra ben inÚtil,' pe1'que la m6
z' el drel sobre els assassi1ls de
lants camarades era prou evi
dent. Consz'derem que no calia
el Consell de guer1'a,

El proletan'at unanz'1'l1ement
,els- conae111.nava a 'cada inslant
de vz'da que tenien. ,

Cal ' le. el 2.0 gene:ra.J.s qu.e
1'esten a 1.a p1'es6, tan 1'esponsa
bles C0111 els c1'z'minals S1-tara
afu,sellat!f, sz'guz'n passats pe1'
les armes immedz'atament, i)
els 700 oficials que resten a les
presons de Barcelona z' Madn'd,
pagldn a11lb la pena de 11'l01't
llztl' monst1'u,osa crin1.inalitat.

Justída demana la sang del
p1'01etariat vessada. Just'ícia! i
si aqu.esta 11.o·es fa sera llen{:a1'
dmnunt el proleta1'z'at concient
la desconjian{:a) que pot costa'!
cm a als z'nspiradors.

Per ordre del cor0nel Manga<!la
'alguns milicians de la seva colum
na, al comanament d'un oficial, sor
tiren de Navalperal de Pinares amb
direcció als diposits d'aigua potable
instal'lats vora Avila.

Aquests diposits foren volats
quedant sense I\um i aigua la ciutat.

Jornada militar

Resten encara a les presons més de 10 generals: 'cal; afusellar..los
immediatament...I,que to~a, als 70 oficials .perversos i criminals?

J. c. I~ COMBAT P. o. u. M.

¡.

. '

urrl~
•

I

Aviadors italians condemnats

Goded i Bnrriel, afusellats

Londres, 1i .-La Federació, de
Minaires del' País ~e Gales, hfl de
cidit enviar la suma de dues centes..
lIiures als treballadors espanyols
«que combaten per la l1ibertat deis
treballadors) .

,La Fedéració d~ l\Unabes
del País ·de Gales

....

U;da, 11.-EI tribunal cor.~-c~t;..

cional ha condemnat a un mes de
presó, amb aplicació pe la condem-
na condicional idos cents francs de
multa als aviéldors italians que ater
rissaren el dia 30 de juliol, reconei
xent·los culpables de transportar
armes i malerial de guerra i1·licils.
El Tribunal ha ordenat també la
confiscaciÓ deIs dos ·avions,

G,ibraltar, 11.-Dos cents es
trangers a'il ats a Granada demanen
en soc'ors a les autoritats de Gibral
tar, sol'licitant la forllla de poder
sortir de la ciutat, car els avions
govemamentals no cessen de bom
bardejar la cíutat,

Aquesta matinada, a les sis i
milja han estat afusellats a Barcelo
na els exgen'erals Goded i Burriel.

, Porla acap la seva execució un
destacament de soldats del regiment
de Luchana; arribats expressalllent
des de Tarragona.

Assistiren a I'execució represen
tants de tots els partits i organitza·
cions €>breres de Barcelona. Així
Illateix hi assistiren representants
de la prelllsa.

DeIs dos generals només un ha
sabut afrontar resigllftdament el fal'
justicier que ansiava tot el poble: és
I'ex general Burriel; en canvi, Go
ded, que tan eneFgic volia ésser si
triomfava, ha acabat 'portant-se en
els seus darrers moments com un
perfede col·legial. '

Ha tillgllt ulla gloria trista i efí
mera i ha mort com un infant, sense
caracter, ,plorant atemorilzat.

Bombardeig de Granada
per les forces revQlucio
Darles

PIe ampliat del ~. O. U_ M.

Aquest matí ¡tarda s'ha cele
brat al local del P, O. U. M. de
Barcelona un PIe ampliat del Partit
Obrer d'Uniffcació Marxista.

Hi han. assislit al mateix més de
150 delegats de tots els pobles de
Catalunya.

.Els acords presos són de molta
importancia per a la ·bona marxa de
la revolució espan,Y0la.
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PREU. tj c~nthns

La z'mpressz'6 genera'! és que
els nbels no poden aCtum' a la
Península; per ma11.ca d'ele
ments de guerra. Ells pero, .tan
act~t¡¡,r llurs agents per Uestran
ger a la C0111.p1'a de material de
gue1'1'a de tota mena. la no cal
dz'r que en 'els paisos on provet'
xen més son aquells com INdz'a
z' Alemartya estan' per llur·ma-

. nera de governar-se) més afz'ns
als nous z'dearis buits z' z'nsí
pz'ds que z'ntentaven aplt'ca1' a
1a Peníns1tla les més velles i
fastigoses 0lt'ga1'qu,ies cap(trl-
liste, .

La qiiesti6 deis apare?ls ita
lz'ans és u·n fet encara q~te en
petita flscalp, z' de poca Únpor·
lanáa, Elfet d'A?emanya aju-'
dant els 1'ebels és quélcom ja
més dzfídl d'esb1'Z1wr,' z', sua1'a
el govern belga ha confz'scat 22
vagons de material de gue1'1'a
destinat als fet'xz'stes d'Espa
Itya ' qltil ells: !za.'I,Jien adq1!ir:itr
amb ditle1's comptants i S01Zants
a determinats fab1)icants d'a1'-
mes de Belgica. '

El Pacte de no intervenci6 e1't
els are1'S de la Península 1'ea
lz't,g'at pe1' algunes potenáes es
trauge1'es sembla que tind1'a
una efzdtda sz' tenz'm de parla1'
ela1') C0111 el de Soáetat de les
Naet.'ons en els afe1's d'Etiopz'a.
L'ajut que 1'ep el govern de f01'a
d'ací e1/...pot éss.e1' una p1'ova) i,
enca1'a que ofz'áalment es signz'
un pacte de ne1tt1'alt'tat) aquests
pape1's .fa sabem el que rep1'e
senten en la realitat.

""- .
Pe1' aixo Italia que compro-

11let pe1' a no complt'1' desp1'és,
es sagna amb salut z' vol fe1'
extensiu aquests pacte de neu
t1'alt'tat fins en les susc1'ipdons
popula1's z: els allistaments de
vohm.ta'n's pe1' a lluz'tar a costat
de les ptM'ts en pu,gna en la Pe
11 i11.s~tla.
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Posició del govern belga
Hom sap que el govern belga,

que des del primer mpment es mos
tra conforme amb la tesi de neutra
litat, s'ha incautat de vint vagons
plens de materials de guerra desti
nats als feix~stes espanyols.

Un traído!' més. - MilIan
Astray s'uneix amb els
rebels. .

Lisboa.-Hom afirma que en el
vaixell «Almanzor» ha arribat, pro
c~dent de Buellos Aires, el general
Millan Astray, el qual ha passat la
frontera per tal d'unii:se als rebels.

eipo del
r.en els

i bom
ó on els

han destruit
de gas i elec
Ima de Ma-

I tota mena de
sta lila sobre la
general Goded,
e la matinada es
rn civil a reite
al Govern de la
en la qual insis·
del governador,

Ina, a les vuit de
umenge 19, mar-
ió per posar-se

als a Barcelona.
ides en aquesta
e cum a conse
rdeig que I'avia
re Palma de Ma
estru'ides les fa
ctricitat aixi com

¡¡itar de Menor· e~M B A T
ha es estat au- ~

1 e de la Guerra,
tat els reclosos de Diari de la J. C. l.
iIItar de la Mola.
econeixement a la
elitat a la Rerú- '
stats.

Els avions lIeia
les fabrique
trícitat de
lIorca..
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La Palma (Hu a). - Quan
arribaren a aques població les
trapes comanades r Queipo del
Llano, de pas, cap, Huelva, anun·
ciaren que havien d fer algun cas
tig exemplar: Oetin ueren als ele
ments obrers i qua els tingueren
detinguts i a la pres 1 lIanl;aren so·
sobre dit edifici b n nombre de
bombes.

Aquest horrible rim produí en
tre el vei"nat la dol rosa impressió
que és de suposar, a tal fet s'afegí
'el de que seguldam nt els feixistes
es dedicaren a dlsp rar sobre quan
tes persones, veien plorant, dolori
~es per la tragedia ue acabava de
desenrotllar-se.

HUELVA ES
H/\VER- ON lAT'
OlA CIVIL.

Fraga.-A pocs quil@mettes de
Saragossa uns avions de ca<;a
J1eials feren caure un avió ellemic.

La columna Durruti ha fortificat
els 1I0cs situats vora la carretera
que va a Saragossa i ha continuat
el seu avan<; entre Escatro i la
Zaida:

Hom ha pres a I'enemic gran
quantitat de materia) de guer.ra
aband0nat, entre el qual figuraven
12 metralladores amb els corres·
ponents equips, dos canons, caixes
de projectils, trenta fusells i 25
caixes de cartutxos.

Material pres a l'enemic

Maó'.--7S'han
comentans en aq
conducta del rebe

. el qual a les dues
presentava al 00
rar la seva adhesi
Repú.b1ica, adhesl
tia per telefon pI'
senyol'. Antoni Es
la nlt, ll'endema,
xava en un hidr
al front deIs subl

, S'nan rebut rl
ill~, comentant

·qUencia del bóm
ció lIeial ha fet s
I1prca, han qued
btlques de gas I
les sucursals.

El comandan
ca, Pere Mtuqu
toritzat pel mln
per posar en lIi
la Penitenciaria
Es prava alxf,
seva actitud de
Mica, deIs dits

nGl.stres bateries aquesta tarda, E'ST RA NGER
.::~:~galll fins a uns setze quilome- ", .

,
Madrid, 11.-Les milícies socia·

listes d'investigació criminal que di
rigeix el Garcia Apadoll, acampa
nyats de I'inspector de Policia, Isa
cia i deIs agents Saez 1 Martín
Iglesias, han efectuat avui, en un
escorcoll fet al carrer del Príncep 1

la detenció del cefebre Pare Gafo,
en poder del qual es traba un excel
lent arxiu de premsa, així com les
carte~ dirigides él determinats homes
polítics d'Espanya.

També es troba un planol de la
sltuació que actualment ocupen les
forces insurrectes i gran quantltat
de documents de veritable impor
tancia, demostratius tots ells de les'
seves activlt'ats. Amb ell, foren de·
tinguts dos individus, no classificats
encara, tot i que pot assegural'-se
que un d'ells acaba de tornar de
l'estranger, per tal de posar-se en
contacte amb els elements suble·
vats. A aquestes detencions se'ls
concedeix gran importancia.

Una column'a sobre- Terol

Per a donar una sensació de ma
jar for<;a, els (señoritos~ s'han ves
tit de soldat i se'ls ha encarregat el
servei de vigilancia per patrulles.

Fa pocs dies vola damunt Cór
dova un avió lIeial a la República.
Els «señoritos> del <Círculo Mer·
cantil» i del' <Círculo de Labra61o- .
res» aplaudiren I'aparell, i en aquest
moment I'aviador tira una bomba
damunt Corda va'. 'Els (l:señorites>
fugiren esglaiats i es refugiaren a. (

les casernes.
Ha confirmat que el diputat Ro

mero i I'alcalde de Cordova- San
chez Badajoz, ambdós socialistes,
es traben ~n poder d~ls rebels.

La marxa sobre Córdova.
Empla9ament d'obusos

Malaga.-Hom sap que a COI'
dova els sediciosos tenen empla<;:a
des les bateries d'artillerla a Cerro
Muriano i que són protegides per
1.500 detinguts de la població civil.

Als quarters d'Enginyers i Guar
<!lia civil han portat les mullers i fills
deIs detiflguts, pujant-Ios als res
pectlus t,errats per a evitar d'aques'
ta manera el bombardeig de la nos
tra aviació.

El límit del camins entre Grana
da i Cordova ha restat net d'ene
nlíes, dirigint·se una columna sobre
aquesta darrera capl~-aJ. 'Aquesta
columna es troba ja a trenta quilo
metres de la mateixa.'

. Han comenfYat ja a disparar les

Va sortir passat ahir una colum
na de Valencia vers Terol, la qual
esta a mans de la Guardia Civil i de
l'Exercit. La presa de TeroJ sembla
que és quelcom imminen,t danats els
diversos fronís _que tenen de soste
nir els rebels i- la manca de muni
cions amb que es troben.

I

.L'espionatge 6 M&d-ri

on ~s o ous~ os ~ s ~n~ro s o~

La situació de Cordova és
terrible

Avila sense aigua i a les
fosques

Villa del Río, 12.-Un 0brer que
s'ha escapat €le Cordova, ha arribat
a aquesta 'població i ha parlat amb
el cempany López Quera, diputat
socialista per Jaén, que es troba
amb els milicians de la columna que
pressiona Cordova. Ha manifestat
I'esmentat obrer, que a Cordova la
situació és terrible. Els caps no es
fien de les forces a les seves ordres,
i han donat ordre perque es repar
teixi vi, sense Iimitació, als regula
dors, úniques forces amb les quals
c0nfien. Aquest inclvidu ha mani·
festat que pels carrers de la capital
segueix la Jluita, i es manté espe
cialment en el. barrl den,ominat de
l'Alcazar, el qual ha resultat una
veritable fortalesa que no han po
gut dominar els sublevats.

La z'mpressz'6 que tenz'11l de
les ope1'acions en els diversos
fronts és f1'ancament estacio·
nan·a. Els nostres han venjicat
petz'ts ave11.{:os) pero cap 1'et1'o
cés. Hom sap de base ce1'ta, i so·
bre aixo no pod1'emfer.. nos gai·
1'e exte11.S0Spe1' 1'aons que 110
s6n d'explicar elarament q~te es
'va a p1'ocedz'1', a un conju11.t
d'ope1'acio11.s de fpns,' pe1' aques- ,
ta 'l'aÓ' s'ha verf:'ficat una 1'e~tni6

e11. els 11'linisterz's de la' G¡,tena
de la qual s'ha desP1'es un plm1.
de 1Jlaxima envergadur.a pe1' a
sofocar el moviment.

La notícia, pe1'o de més en
ve1'gadura, es el de l'af~tsella

11'le'nl dels generals Goded z' Bur
n'el) desp1'és d'un consell de
glie1'ra ben inÚtil,' pe1'que la m6
z' el drel sobre els assassi1ls de
lants camarades era prou evi
dent. Consz'derem que no calia
el Consell de guer1'a,

El proletan'at unanz'1'l1ement
,els- conae111.nava a 'cada inslant
de vz'da que tenien. ,

Cal ' le. el 2.0 gene:ra.J.s qu.e
1'esten a 1.a p1'es6, tan 1'esponsa
bles C0111 els c1'z'minals S1-tara
afu,sellat!f, sz'guz'n passats pe1'
les armes immedz'atament, i)
els 700 oficials que resten a les
presons de Barcelona z' Madn'd,
pagldn a11lb la pena de 11'l01't
llztl' monst1'u,osa crin1.inalitat.

Justída demana la sang del
p1'01etariat vessada. Just'ícia! i
si aqu.esta 11.o·es fa sera llen{:a1'
dmnunt el proleta1'z'at concient
la desconjian{:a) que pot costa'!
cm a als z'nspiradors.

Per ordre del cor0nel Manga<!la
'alguns milicians de la seva colum
na, al comanament d'un oficial, sor
tiren de Navalperal de Pinares amb
direcció als diposits d'aigua potable
instal'lats vora Avila.

Aquests diposits foren volats
quedant sense I\um i aigua la ciutat.

Jornada militar

Resten encara a les presons més de 10 generals: 'cal; afusellar..los
immediatament...I,que to~a, als 70 oficials .perversos i criminals?
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** *Ara, sortosament, aquestes
parets, i altres que 110 esmen
tem, ja estan derrocades. Els
carrers s'acabaran. Seran bells.
Pero, per a que aixo sigui així,
ha estat precís que el poble
s'hagi prés la cosa pel seu pro
pi compte.

Burgesia, petita burgesia,
esquerres, frQnts populars
(amalgames de e0SSOS sans
amb eadavers reviscolats). tots
aquests no ho han pogut fer. .

Ha estat la Revolució, I'es
tricta sobirania del poble qui hi
ha dit la seva darrera paraula.

Si els interessos deis obrers
s'els menen els mateixos obrers,
s'hau,ran acabat ja les parets,
les va.lles i' els ntorpiments
lehalistes que dificulten la nos-

- tra incorporació als corrents
més aven<;ats de la civilit
zació.

fringia a tot el poble. Els vehi
eles rodats havien fon;:osament
de circular tots, pujant i bai
xant pel mateix costat de carre
tera.

Un altre exemple frapant és
el carrer que mena al Escorxa
dor. El carrer espaiós i amb
amples voravies, tot just en el
seu comen<;ament, una paret

. absurda d'un jardí (he dit jar
dí?) no deixava acabar el ca
rrer.

I aquestes parets, es cIar,
només servien per amuntegar
hi bassures, car el poble en el
seu simplisme, no s'equivoca
mai en el significat de les se
ves accions.

corrers ...

sobre la nit en el front
Sobre la nit
El silenci mortal on l'au de rampeja
colpeja el cant que mor'
dalt la serra 00 brunz el vent
i la ventada encén l'herba!
Jo veig caminar ample passa una ombra vacil'lant
A11a dalt dalt la roca
Dorm el camarada, somnolent, u11 mirant
l'ampla riba on rumoreja el riu i amaga
la veu cantant de l'arma platejada
que encen el 11um, tenebrós de la mort.
Camarada! Dalt del niu ·de vigilancia
vola la meva· companyia i mentre tot reposa
jo escolto el teu cant de l'anima
que dringa com el gong i groDxa
records i esperances damunt el ve11 que passa
i assassina pals i ombres
i torce l'esquena virolada
de la serp que per la serra s'arrepenja
al tombant de la 11uita.
El front rumbeja cada' dia

'entre somnis d'un part inolblidable
el nou mon d'esperan~a. .'
Món d'homes justs, món on no hi nia

'~ la tirania, on la- mort
es bandejada a colps ele fal~

i en l'enclusa
bat el ma11 d'acer tungsten i mica!
ja et saludo, ~amarada

germa de l'avan~ada ineerta
.To et saludo en el teu perill
i et contemplo cada nit com miro
l'estel rogenc que en l'horitzó s'amaga
i et mira i et r~¡p.ira .i cpnta coses
i encen en la teva amma
la melangia i el record que guspireja
i fa cremar, en flámarada ognimoda
la 11um de l'ideal que abranda
serres i planes, 11um i tenebres;
i regira la fa~ del món que mor
en estertor agonica i lenta,
i on tu assentes
el fonament alio etern que aterra
la for~a d'un coratge '
guan crema el sol rogenc en el seu centre.
Camarada! Jo et saludo
mentre SOlla la caneó damunt la nit obscura
i sobre el brogit deí vent l'home tremola
i canta la caD~ó i plora l'esperan~a .
<ITots som germans sobre la fossa oberta!»
Tóts som germa'ns sota el cremant 501>1.

, - ANT0NI :SONET.

Caneó

*

Estaven des de molt temps.
tra<;ats. Els planols havien S0r
tit ja, lI'ampants, de malls de
I'arquitecte. En les parets d'al
guna depende~cia municipal
s'hi. podia contemplar, COI11 un
tapís, les futures vies de la nos
tra vella ciutat. Lfnies rectes,
severes, amples. Carrers geo
metrics, espaiosos. Sales uni
formes reparadors d'antigues
construecions sense criteri fíx.
En project.e, a L1eida, hi havia
uns carrers a construir. No eren
mQlts. Només els més absolu
tament precisos. No els que
eren quasi intransitables, ni els
més tortuosos, ni els que tenen
cases a punt de derrocar.

Eren uns carrers, que d'acord
amb el proje~te, s'anaven labo
rant 'lental11ent, amb espais
d'anys en anys.

Molts d'ells, mancava només'
per a deixar-Ios acabats que al
gun propjetari tossut rebaixés
el preu elevat de I'expropiació
de la seV'a finca.

Aquells

* :;.
l són uns earrers, per vergo-

nya deis qui els toleraven, al
centre mateix de la ciutat. Veu
re'ls i donar-se compte de I'ab
surd que representava no repa'
rar-Ios tot era U.

A ¡'atzar n'escollim un parell
per mostra. Hi havia, en pri
mer 1I0c, la part superior de
I'esplendid i popular passeig de

.Bolers. Una via magnf.fi~a. n·
lIetgida grotescament pel sim
bol tossut" i cretí del clero.
Aquella paret mig caig~da era
un escarni permanent que s'in-

. '

J

SAGETES

nostres

** *
Mentre I~ retina dura encara

I'impressió au-roja de la camata
Qa mil1ciana el pensament s'ha des
víat per mil amins ignots i, ens pre
gunta insis nment, qui és en'si
I'amor als res.

El nost intel'Jecte no troba
resposta simple ni més exacta
que la de ue I'amor als pares és
I'amor, I'e mació de I'origen.

Uave>r Itres afectes s'empa-
renten an quest en són una ma-
nifestació pa ¡·Iela. Entre ells esta
t'amor a la 1bertat, a tots els tac
tors qu a permés que la nostra
tnent fos Ore a amb tots els vents
que I'han mo ificat o, millor, que
I'han fet i pla at tal com éso

Cal que assabentem, dones,
de la c1asse p letaría, de la l3etjta
burgesia i fins deIs estaments an(j)
menats elevats: que la condició so
cjal de la dona no ha estat en tots
els temps la ateixa; . que ha evo
lucionat des un doble esclavatge
(esclavatge en la societat i escla
vatge a la llar fins a ¡'estat actual
en que ni les és reaccionaries n@
sabrien renun ar als drets adquirits
i recloure's d . nCllU en la condició
d'animals 1lI0m stlcs,

Aquest can i n(i)més s'ha produrt
a la calor de t· es les revolucí0ns i
de totes les re el·lies. La sort d~ la
dona va lligad sempre en 1"8 histo
ria, amb la Is eSJi>erits inquiets
que maldaven er tra!,!sfoflpar p~o

gressivament I structura social,.
Per una d rosa' pE,lradoxa, la

dona (és a dir, a generalitat de les
dones d'avui) iposit i lIavór del
sentiment, inca e en I'enorme in
gratitud de des timar 'l'úiJic factor
del S~1l progr~s I'únic imp~l·so" de
la seva igualad ocial: la revoluc1ó.

Avul encara oltes miren ~ les
companyes qu marxen al .frCilot,
amb la granot lava, lIa~ roig' o
roig i negre, I'a a al bra<;, estra
nyades, gairebé ¡riem amb deix de
menyspreu.

Cometent u gran mancament,
el mancament d I'amor a I'origen,
com si diglléssim Pamor als pares.

I les haurien venerar.
Perque elles es reiviFldlquen.
Marxen 'al fr ~ decidides, ya-

lentes portant alT\ elles tota la' dig
nitat de les done

Indi'quem el ca
L1uitaran al e

camarades.
Contra el fei.i e.
Pe; I'absolul~ I altat.

co

lIibertat
pels lIavis amb un doll de mots
confosos, experimentem. interior

. ment un xoc de sentiments i d'idees.
Ho haviem desitjat sempre; ho

haviem anhelat f(¡)J1dament. I ara
ens sobta.

Heus acf que els brae;os de la
mona s'han deslligat del coll de
I'home. Heus acf que els seus ulls
ja no ploren. Ni els seus lIavis pra
nunciant m~ts febles, temptadors,
acovardidors.

•

de laMilicians

Ciutats i pobles organitzen la nova vida

L1eida, 12 d'agost del 1936.
I

Un lIae; roig, comunista; roig i
negre~ anarquista.

Una granota blava de mecanic,
d'obrer.

El fusell penjat a l'espatIla o
amorosit als bra<;os com un infant.

La camarada miliciana desfila
amb passa ferma, decidida.

La camarada miliciana, una dona.
Sabeu? Una donal se'n va al fronl..
A lIuitar ella també.

J mentre l'admiraci6 ens brolla

* !fe
Després d'estrenyer la ma Qels nostres entusiastes milicians, plens

d'entu"siasme ens dirigim cap aterres d'Urgell a fi d'anotar algunes coses
lnteressants de I'actuacló deIs comites d~aquells pobles.

REPoRTER-MILICIA. .

La revolució al camp EIs Ilavis lIencen crits de gue
rra. Els seus ulls escruten inquiets
els misteris d I'esdevenidor.

Amb els a~os tensos assenya
la un camí loriós, el camí del
cQmbat.

Ara, co sempre, p0dra ense·
Es clematf. La lIum .c@men<;a a a trencar el mantell. de nyar-nos el aentiment; pero ja n(j)

foscor, no de misteri, que embolcalla la terra. La verdor ens infondra ai més la covardia.
deis camps és ara més forta, més viva, més Intensa... La Oh!, vos Itr~ les dones que
terra eomen<;a a vibrar. Tot canta. Canten els ocells, I'esguardeu lb, mirada estupefac
canta la pagesa de pell bruna i mirada lIuminosa, canta tal venereu.la!
l'enamC!lrada, canta I'hortolana, canta el nin, canta I remo-

Ella us réivindica.reja suaument la salzereda ... Són els acords de la natu-
ralesa ~ue saluden la neva alb~da roja amb el cant de la No és ja la flor rara i preciosa,
victoria. ,fruit d'hiverrt cle, mensifar, lotus

Trenca la unitat del cant, el rClnqueig de l'aut(j) que que, en la f sca de I'Edat Mitja,
ens porta a Baláguer. Balaguer és una antiga ciutat histo- els cavallers retenien obtenir amb .

rica, centre de cemunicacions amb l'Urgell, Ribera del Ció, Vall d'Aran,. t extravagants. . arriscades gestes.
Andorra ... Voldriam endintzar-nos cap a l'Urgel!. Balaguer, pera, ens - No és I'esclava que administra
detura. Cal saber el que ha passat allí. la modesta hi enda que proporciona

E
l I T' . un plaer, que cria els fi.lls, en la

ns par en e s mI IClans. 1I d I bve '-
El ',1' d' . t'" ,1 I d'f" d I l' ar e s po s.- s prlmers 1:t1es-ens luen- ens mcau llrem \:le s e 1 ICIS e s re 1- E It ru - t t ., é

. B I 'd' lé' , H'hitd l s 1110 es que o alXO, sglOses. a aguer es una clUtat esg sles 1 convents. I a e conven e s d .. , , G una camara ,
Escolapls que, de moment, em pensat habilitar-lo per un rup escolar Qr- V It J • b I .
.' • F" (j)sa res a segulU, am - a VIS-.

ganltzant·hl clases de tecnica agncola. Els CCiltTVents deIs ranclscans esta t I d'u r'ó t" 't
. d' d b f' I t' d" , • apena na exp essl a 0n1 a.la en C0n ¡clOns e re re els ents conva escents, e con IClons PUIX a mes D d I obl h d' t
d
' • ...,'. '1 "ó' oncs e p e que us eu elxa
esser espalos, es nc en lIum I molt ventl at; la seva sltuacl es mes que t JI d I 'd

favorable, car est'a situat als'peus del Segre j rodejat d'unhort inmens on emporbarl'I~~1 cU,rsbée, a VI a selnse
. ,. una re e 18 galre sense vo un

els malatls podnen gaudir de les belleses del palsatge; I la qUietud y el t . t
repós es allí imponent; la majoria <!els aliments s'extrauen deIs terrenys a.
anexes al edifici.

.....L'antic santuari del Sant Crist esta ja transformat. Ja sabeu el que
representava per la nostra ciutat aquest edifici, c1avat al 1I0c més alt de la
Serra. Tenia quelcom de simbolic. No solament era el signe de I'esclavat
ge de tots els pagesos de I'horta i de la plana d'Urgell, sino quelcom de
misteriós, que una falsa historia havia contat a la gent de la comarca: re
miniscencia de la superstició, del servatge de rEdat Mitja ... Quant varem
entrar a destruir el Crist, un jove milicia, d'aquests pagesos ben fornits,
no podent aguantar-se més, crispats els nervis, agafa un gros martell i
d'un cap li feu saltar el cap mentres un militant de l'Esquerra, espaordit.
surtía cuitacorrenls amb la temen<;a d'un mirac\e (?) El fornit pagés amb el
formidable cop, no solament aixafava la superstició, la ignorancia i el ser
vatge a que estava solmés tota la comarca; el cop de martell també era
simbolic puix que destruYa un món de miséries ¡de vergon'ya per a edificar
un lIlón lIlé, d glle y més huma.

1 del COllvenl de les AbellcHles en sabeu qlle\com?
- Lb Mllfcies van iflcautar-se~n per a oferir-Io al Govern obrer de la

Comissl:lria. Hem oi'! dir que hom pensa dedicar·lo a Sanatori, car per la
seva situació geografica, per la seva extensió i per les condicions de I'e
difici podria, amb poques despeses, transformar-se en un deis més mo
derns Sanatoris.

-Creiem que seria el més encertat tota vegada que institucions d'a
questa naturalesa no en tenim cap per aquestes contrades.

-Que heu fet de les grans propietats?
-Ens n'hem incautat. Esta ja funcionant amb una acurada organitza-

ció, un CemÍle que controla la producció, distribució i consum deis pro
ductes extrels de la terra. Podem assegurar vos que tots els pagesos tre
bailen ¡él en bones condicions i amb un entusiasme jl·limitat. Saben que la
terra és de tots i que els fruits són per a ells j, els que sobren, es distri
bueixen als diversos centres d'aprovisionament per als germans que Iluiten
al front. No hi ha dia que no surti un camió carregat de tomaquets, pru
nes, patates i verdures. Fou el primer que pensarem organitzar, ear ens
donarem compte que al nostre exercit Ji mancaria els
aliments indispensables, si nosaltres, juntament amb
altres organitzacions d'aquesta naturalesa, no ens pre
ocupéssim d'aquest afer. Entre les meltes propietats
incautades, figuren la deis que prengueren part activa
en aquest moviment feixista, una de les quals en forma
part deis petits fe'udes que existien per les terres d'Ur
gell; aquesta propietat era coneguda per Sant Jordi de
Mollé i si no rec@rdo mal el seu pmpietari era un tal
Girona.

J. C. l.
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** *Ara, sortosament, aquestes
parets, i altres que 110 esmen
tem, ja estan derrocades. Els
carrers s'acabaran. Seran bells.
Pero, per a que aixo sigui així,
ha estat precís que el poble
s'hagi prés la cosa pel seu pro
pi compte.

Burgesia, petita burgesia,
esquerres, frQnts populars
(amalgames de e0SSOS sans
amb eadavers reviscolats). tots
aquests no ho han pogut fer. .

Ha estat la Revolució, I'es
tricta sobirania del poble qui hi
ha dit la seva darrera paraula.

Si els interessos deis obrers
s'els menen els mateixos obrers,
s'hau,ran acabat ja les parets,
les va,lles i' els ntorpiments
lehalistes que dificulten la nos-

- tra incorporació als corrents
més aven<;ats de la civilit
zació.

fringia a tot el poble. Els vehi
eles rodats havien fon;:osament
de circular tots, pujant i bai
xant pel mateix costat de carre
tera.

Un altre exemple frapant és
el carrer que mena al Escorxa
dor. El carrer espaiós i amb
amples voravies, tot just en el
seu comen<;ament, una paret

. absurda d'un jardí (he dit jar
dí?) no deixava acabar el ca
rrer.

I aquestes parets, es cIar,
només servien per amuntegar
hi bassures, car el poble en el
seu simplisme, no s'equivoca
mai en el significat de les se
ves accions.

corrers ...

sobre la nit en el front
Sobre la nit
El silenci mortal on l'au de rampeja
colpeja el cant que mor'
dalt la serra 00 brunz el vent
i la ventada encén l'herba!
Jo veig caminar ample passa una ombra vacil'lant
A11a dalt dalt la roca
Dorm el camarada, somnolent, u11 mirant
l'ampla riba on rumoreja el riu i amaga
la veu cantant de l'arma platejada
que encen el 11um, tenebrós de la mort.
Camarada! Dalt del niu ·de vigilancia
vola la meva· companyia i mentre tot reposa
jo escolto el teu cant de l'anima
que dringa com el gong i groDxa
records i esperances damunt el ve11 que passa
i assassina pals i ombres
i torce l'esquena virolada
de la serp que per la serra s'arrepenja
al tombant de la lluita.
El front rumbeja cada' dia

'entre somnis d'un part inolblidable
el nou mon d'esperan~a. .'
Món d'homes justs, món on no hi nia

'~ la tirania, on la- mort
es bandejada a colps ele fal~

i en l'enclusa
bat el ma11 d'acer tungsten i mica!
ja et saludo, ~amarada

germa de l'avan~ada ineerta
.To et saludo en el teu perill
i et contemplo cada nit com miro
l'estel rogenc que en l'horitzó s'amaga
i et mira i et r~¡p.ira .i cpnta coses
i encen en la teva amma
la melangia i el record que guspireja
i fa cremar, en flámarada ognimoda
la llum de l'ideal que abranda
serres i planes, 11um i tenebres;
i regira la fa~ del món que mor
en estertor agonica i lenta,
i on tu assentes
el fonament alio etern que aterra
la for~a d'un coratge '
guan crema el sol rogenc en el seu centre.
Camarada! Jo et saludo
mentre SOlla la caneó damunt la nit obscura
i sobre el brogit deí vent l'home tremola
i canta la caD~ó i plora l'esperan~a .
<ITots som germans sobre la fossa oberta!»
Tóts som germa'ns sota el cremant 501>1.

, - ANT0NI :SONET.

Caneó

*

Estaven des de molt temps.
tra<;ats. Els planols havien S0r
tit ja, lI'ampants, de malls de
I'arquitecte. En les parets d'al
guna depende~cia municipal
s'hi. podia contemplar, COI11 un
tapís, les futures vies de la nos
tra vella ciutat. Lfnies rectes,
severes, amples. Carrers geo
metrics, espaiosos. Sales uni
formes reparadors d'antigues
construecions sense criteri fíx.
En project.e, a L1eida, hi havia
uns carrers a construir. No eren
mQlts. Només els més absolu
tament precisos. No els que
eren quasi intransitables, ni els
més tortuosos, ni els que tenen
cases a punt de derrocar.

Eren uns carrers, que d'acord
amb el proje~te, s'anaven labo
rant 'lental11ent, amb espais
d'anys en anys.

Molts d'ells, mancava només'
per a deixar-Ios acabats que al
gun propjetari tossut rebaixés
el preu elevat de I'expropiació
de la seV'a finca.

Aquells

* :;.
l són uns earrers, per vergo-

nya deis qui els toleraven, al
centre mateix de la ciutat. Veu
re'ls i donar-se compte de I'ab
surd que representava no repa'
rar-Ios tot era U.

A ¡'atzar n'escollim un parell
per mostra. Hi havia, en pri
mer 1I0c, la part superior de
I'esplendid i popular passeig de

.Bolers. Una via magnf.fi~a. n·
lIetgida grotescament pel sim
bol tossut" i cretí del clero.
Aquella paret mig caig~da era
un escarni permanent que s'in-

. '
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SAGETES

nostres

** *
Mentre I~ retina dura encara

I'impressió au-roja de la camata
Qa mil1ciana el pensament s'ha des
víat per mil amins ignots i, ens pre
gunta insis nment, qui és en'si
I'amor als res.

El nost intel'Jecte no troba
resposta simple ni més exacta
que la de ue I'amor als pares és
I'amor, I'e mació de I'origen.

Uave>r Itres afectes s'empa-
renten an quest en són una ma-
nifestació pa ¡·Iela. Entre ells esta
t'amor a la 1bertat, a tots els tac
tors qu a permés que la nostra
tnent fos Ore a amb tots els vents
que I'han mo ificat o, millor, que
I'han fet i pla at tal com éso

Cal que assabentem, dones,
de la c1asse p letaría, de la l3etjta
burgesia i fins deIs estaments anCil
menats elevats: que la condició so
cjal de la dona no ha estat en tots
els temps la ateixa; . que ha evo
lucionat des un doble esclavatge
(esclavatge en la societat i escla
vatge a la llar fins a ¡'estat actual
en que ni les és reaccionaries n@
sabrien renun ar als drets adquirits
i recloure's d . nCllU en la condició
d'animals 1lI0m stlcs,

Aquest can i n(i)més s'ha produrt
a la calor de t· es les revolucí0ns i
de totes les re el·lies. La sort d~ la
dona va lligad sempre en 1"8 histo
ria, amb la Is eSJi>erits inquiets
que maldaven er tra!,!sfoflpar p~o

gressivament I structura sociaL
Per una d rosa' pE,lradoxa, la

dona (és a dir, a generalitat de les
dones d'avui) iposit i lIavór del
sentiment, inca e en I'enorme in
gratitud de des timar 'l'úiJic factor
del S~1l progr~s I'únic imp~l·so" de
la seva igualad ocial: la revoluc1ó.

Avul encara oltes miren ~ les
companyes qu marxen al .frCilot,
amb la granot lava, lIa~ roig' o
roig i negre, I'a a al bra<;, estra
nyades, gairebé ¡riem amb deix de
menyspreu.

Cometent u gran mancament,
el mancament d I'amor a I'origen,
com si diglléssim Pamor als pares.

I les haurien venerar.
Perque elles es reiviFldlquen.
Marxen 'al fr ~ decidides, ya-

lentes portant alT\ elles tota la' dig
nitat de les done

Indi'quem el ca
L1uitaran al e

camarades.
Contra el fei.i e.
Pe; I'absolul~ I altat.

co

lIibertat
pels lIavis amb un doll de mots
confosos, experimentem. interior

. ment un xoc de sentiments i d'idees.
Ho haviem desitjat sempre; ho

haviem anhelat f(¡)J1dament. I ara
ens sobta.

Heus acf que els brae;os de la
mona s'han deslligat del coll de
I'home. Heus acf que els seus ulls
ja no ploren. Ni els seus lIavis pra
nunciant m~ts febles, temptadors,
acovardidors.

•

de laMilicians

Ciutats i pobles organitzen la nova vida

L1eida, 12 d'agost del 1936.
I

Un lIae; roig, comunista; roig I
negre~ anarquista.

Una granota blava de mecanic,
d'obrer.

El fusell penjat a l'espatIla o
amorosit als bra<;os com un infant.

La camarada miliciana desfila
amb passa ferma, decidida.

La camarada miliciana, una dona.
Sabeu? Una donal se'n va al fronl..
A lIuitar ella també.

J mentre l'admiraci6 ens brolla

* !fe
Després d'estrenyer la ma Qels nostres entusiastes milicians, plens

d'entu"siasme ens dirigim cap aterres d'Urgell a fi d'anotar algunes coses
lnteressants de I'actuacló deIs comites d~aquells pobles.

REPoRTER-MILICIA. .

La revolució al camp EIs Ilavis lIencen crits de gue
rra. Els seus ulls escruten inquiets
els misteris d I'esdevenidor.

Amb els a~os tensos assenya
la un camí loriós, el camí del
cQmbat.

Ara, co sempre, p0dra ense·
Es clematf. La lIum .c@men<;a a a trencar el mantell. de nyar-nos el aentiment; pero ja n(j)

foscor, no de misteri, que embolcalla la terra. La verdor ens Infondra ai més la covardia.
deis camps és ara més forta, més viva, més Intensa... La Oh!, vos Itr~ les dones que
terra eomen<;a a vibrar. Tot canta. Canten els ocells, I'esguardeu lb, mirada estupefac
canta la pagesa de pell bruna I mirada lIuminosa, canta tal venereu.la!
l'enamC!lrada, canta I'hortolana, canta el nin, canta I remo-

Ella us réivindica.reja suaument la salzereda ... Són els acords de la natu-
ralesa ~ue saluden la neva alb~da roja amb el cant de la No és ja la flor rara i preciosa,
victoria. ,fruit d'hiverrt cle, mensifar, lotus

Trenca la unitat del cant, el rClnqueig de l'aut(j) que que, en la f sca de I'Edat Mitja,
ens porta a Baláguer. Balaguer és una antiga ciutat histo- els cavallers retenien obtenir amb .

rica, centre de cemunicacions amb l'Urgell, Ribera del Ció, Vall d'Aran,. t extravagants. . arriscades gestes.
Andorra ... Voldriam endintzar-nos cap a l'Urgel!. Balaguer, pera, ens - No és I'esclava que administra
detura. Cal saber el que ha passat allí. la modesta hi enda que proporciona

E
l I T' . un plaer, que cria els fi.lls, en la

ns par en e s mI IClans. 1I d I bve '-
El ',1' d' . t'" ,1 I d'f" d I l' ar e s po s.- s prlmers 1:t1es-ens luen- ens mcau llrem \:le s e 1 ICIS e s re 1- E It ru - t t ., é

. B I 'd' lé' , H'hitd l s 1110 es que o alXO, sglOses. a aguer es una clUtat esg sles 1 convents. I a e conven e s d .. , , G una camara ,
Escolapls que, de moment, em pensat habilitar-lo per un rup escolar Qr- V It J • b I .
.' • F" (j)sa res a segulU, am - a VIS-.

ganltzant·hl clases de tecnica agncola. Els CCiltTVents deIs ranclscans esta t I d'u r'ó t" 't
. d' d b f' I t' d" , • apena na exp essl a 0n1 a.la en C0n ¡clOns e re re els ents conva escents, e con IClons PUIX a mes D d I obl h d' t
d
' • ...,'. '1 "ó' oncs e p e que us eu elxa
esser espalos, es nc en lIum I molt ventl at; la seva sltuacl es mes que t JI d I 'd

favorable, car est'a situat als'peus del Segre j rodejat d'unhort inmens on emporbarl'I~~1 cU,rsbée, a VI a selnse
. ,. una re e 18 galre sense vo un

els malatls podnen gaudir de les belleses del palsatge; I la qUietud y el t . t
repós es allí imponent; la majorla <Iels aliments s'extrauen deIs terrenys a.
anexes al edifici.

.....L'antic santuari del Sant Crist esta ja transformat. Ja sabeu el que
representava per la nostra ciutat aquest edifici, c1avat al 1I0c més alt de la
Serra. Tenia quelcom de simbolic. No solament era el signe de I'esclavat
ge de tots els pagesos de I'horta i de la plana d'Urgell, sino quelcom de
misteriós, que una falsa historia havia contat a la gent de la comarca: re
miniscencia de la superstició, del servatge de rEdat Mitja ... Quant varem
entrar a destruir el Crist, un jove milicia, d'aquests pagesos ben fornits,
no podent aguantar-se més, crispats els nervis, agafa un gros martell i
d'un cap li feu saltar el cap mentres un militant de l'Esquerra, espaordit.
surtía cuitacorrenls amb la temen<;a d'un mirac\e (?) El fornit pagés amb el
formidable cop, no solament aixafava la superstició, la ignorancia i el ser
vatge a que estava solmés tota la comarca; el cop de martell també era
simbolic puix que destruYa un món de miséries ¡de vergon'ya per a edificar
un lIlón lIlé, d glle y més huma.

1 del COllvenl de les AbellcHles en sabeu qlle\com?
- Lb Mllfcies van iflcautar-se~n per a oferir-Io al Govern obrer de la

Comissl:lria. Hem oi'! dir que hom pensa dedicar·lo a Sanatori, car per la
seva situació geografica, per la seva extensió i per les condicions de I'e
difici podria, amb poques despeses, transformar-se en un deis més mo
derns Sanatoris.

-Creiem que seria el més encertat tota vegada que institucions d'a
questa naturalesa no en tenim cap per aquestes contrades.

-Que heu fet de les grans propietats?
-Ens n'hem incautat. Esta ja funcionant amb una acurada organitza-

ció, un CemÍle que controla la producció, distribució i consum deis pro
ductes extrels de la terra. Podem assegurar vos que tots els pagesos tre
bailen ¡él en bones condicions i amb un entusiasme jl·limitat. Saben que la
terra és de tots i que els fruits són per a ells j, els que sobren, es distri
bueixen als diversos centres d'aprovisionament per als germans que Iluiten
al front. No hi ha dia que no surti un camió carregat de tomaquets, pru
nes, patates i verdures. Fou el primer que pensarem organitzar, ear ens
donarem compte que al nostre exercit Ji mancaria els
aliments indispensables, si nosaltres, juntament amb
altres organitzacions d'aquesta naturalesa, no ens pre
ocupéssim d'aquest afer. Entre les meltes propietats
incautades, figuren la deis que prengueren part activa
en aquest moviment feixista, una de les quals en forma
part deis petits fe'udes que existien per les terres d'Ur
gell; aquesta propietat era coneguda per Sant Jordi de
Mollé i si no rec@rdo mal el seu pmpietari era un tal
Girona.

J. C. l.
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