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al servei de l'ideal. A Lleida el casal de Joventut i el Camp

.( d'EspoJ ts són la prava del sen esperit inqnieL i constnlotiu.
A Catalunya, la seva gestió a la Mancol11nl1itat i particu
1m ll1el1 l jI! xarx;ldels telHons, consLilueixen la més veril
expressió del que és carne; el 11.ostre pOl)le en pIe flll1cio
l,ament d'un min<; organismc. dc govel'll, servit per lomes
uusters Í dignes, servit per homes d'ideal.

Junt amb l'espel ii lenac; i enfervorit per l'ideal de Cata-
·lunya i d'umi. .iusUda social, sempre meravellosament in
leTpretats i servits per FHAN'CESC MACIÁ i la deu inrs
lrollcable de creació d'ALFRED PEHE YA, s'hi encaixa
perfectament i ho complementa, el taranna scnzill i obert
de RICARD PALACIN. Si els dos primers copsaren 1'es
pe.rit p<?pular modelal1t-Io i donant-li vida segons 1'inter
pretació parLicqlarissima de ~adascÚn d'ells, Palacin, con-o
tribUÍ a.llur obra amb la senzillesa deIs seus actes i amh la
manera facil de traslladar al poble.l'emoció ele cada instant
i la iJl.terpretació de cada fet transcendenlal.

RICAHD PA.LACIN es IIanc;a a la polítiCa amb tota im
peLuositat, 'amb tot entusiasme, s'hi llanC;a tan de pIé, que
la seva salud en sorLí excessivament quebrantada. De res
no li valien les sÚpliques i els afectes més íntims, per a que
abandonés la Huita; qua n aquesta era més forta, quan era
més aspra i creia endevinar tÚ1 perill, rli sempre era al s~u

lloc, res ni ningÚ no podia deturar-Io i alguna vegnda
quan el cos Ji recordava amb crueltat la Íl)suficiencia de
la seva fortalesa, es retreia el temps just per arreplegaI~

noves energies que tot seguit llanc;ava a grapals en les no
ves campanyes polítiques, defensant ardidament els pos
[ulats de Joventut.

FREDERIC GODAS tenia un amor immens per 1'ense
nyarnent. Per sobre de tot resplandeix el seu apostolat es-

colar, la concepció clara de queamb
UllS nous metodes s'ha d'ohtenir
una societat millor. ~l malaguanyat
Campalans escrigué «Política vol dir
Pedagogia» i nosallres ,]lO cl:eielll
restar cap merit a Cnmpalnns en dir
que GODÁS rou el primer en ohser
val' aquesta real i I:lt:

tornar a la publicadó de VIDEAL, per molíus senli;nen
ials, de malis, si voleu, peró respecta bIes, com ho són lols
els sentimenls purs i desinteressats. Per aixó, lani el
Comité Politic Loca~ com la Junta d'Accionis/es, han
aulorilzat amb 'salisfacció que en aqueixa nova elapa
de lluilo, com ·una mena d'homenatge als pionners del
calalanisme i del republícanisme !leida/a, com un re
iorn a ranlic, com un refermamenl del senlit lradicional
de puresa i rectitud de la polilica de Joventut Republi
cana el seu organ polilic deixi de dir-se La Jornada i
reprengui el vel! i presligiós nom d'aqll,ellful! de combal
que es digué L'IDEAL.

. Tals són els molíus del. canvi de nom, lleialmeni
explicats, i hem de creure que els noslres volguls lectors
els lrobaran acceptables i legilims. En la segona epoca
de la seva vida, L'IDEAL tornara a ésser el que ha eslal
sempre: un servidor ¡idel dcls ideals.que han presidít lol
iemps la seva vida, ideals que aclualment encarna I'Es
querra Republicana de Catah.inyC!, puix els seus princi
pis basics són la plasmadó de les aspiracions de Joventut
Republicana de Lleida. . .

1 ara, a la feina: S'acoslen bares de gran responsobi.
lilal f que tothom ocupi el seu lloc i hi posi el millar d'ell
maleix: el millor en sacrifici, en abnegació, en hones/e
da/, en allruisme, en jidelila/. Nosq.llres aixi Izo farem,
amb el'maleix ~ntusiasme de trenta cinc anys enrera
quan, sola el f.11esfratge de D. Manuel Pere_nya i Puente,
c9menfarem taprenenlatge del pÚiodisme pdlític,

Esquerrans:
V oleu dir que no és millor con
servar totes .les energies per a.

defensar-nos contr'a l'adversari
comú?
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I !I'e nasqllé el «Liceo Escalan>. 1 amb

ell neixia tma nova vida, :l1nb uu
sentit més huma que era 'assimilat
co III pletament per les án ¡'mes ·i nfnll-
tils que reberen de'les sevas mans el
primer modclaLge.

GODAS acaba ...'lmb els molllos
fll1tics de l'escola; espiriLtwllllcllt in
l'ongué als llois tlOVes inquicLlIds i cls
predisposa a la lIuita per la vida amb
el bagalge d'una generosa idealilat. I

Ricard Palaein Soldevila és que GODÁS era home de cor, era
1 home liberal. Compartí els seus amors per l'escola amb les ansies de renovació política i social.

Vagi amb aquest record el nostre sentit homenatge i si amb ells ha marxat una valuosa part d'a
lls estols ct'homes que fa trellta anys iniciaren a les nostres contrades una política d'honestedat,
unlllurs tombc8 guardades pe!' l'afecte d'un poble senee!' digllem-Ios-hi: Jouentlll RepLlblicana de
ida res~a en pea i amb ella, la segurelat que la voslra obra és i sera CO.J7tínLlada.- J. VILANOVA.
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lres ~omes, aleshores joves i 'ui amb cabells blancs,.
saberen lluitar abrandanl les lliluds Ileidalanes, No
sallres recornanem als joves qu sí lenen lleure f dediquin
alguna enlona a passar els ull per les seves planes, Si
ho (an, padran (Jeure com en quells temps durs, jn es
donava la cara, ;a es deien ver at.fJ com a kmples, jn es
sofrien persécusiáns, empreso men/s i exilis, fecunda
sembrada que Iza {el possible la florida deIs noslres
lemps. En aquelles planes del v II IDEAL, que no podem
repassar sense que remoció en prenglÚ, resten consig
nades les hores de vibració po 'lar que en cen~enars de
milíRgs. conferencies i polemi es aíxecoren uns hOl1les

. que es deien Manuel Pereny Alfred Perenya, Pere
Mias, Humberl Torres, A ntoni lIr/;, Josep Sllnyé, Anlo
ni Blavia, Francesc Amarós, Sabater i alguns alires,
amb la seva paraula i amb la a ploma,' quan e/s joves
actuals, lan exigents.~ino ens p pas greu-linguin un
ful! de serveis tan carregal, ja '¡ira bé.

Passen els tres o quq.lre un darrers de la dicladu:ra
en un Jort;al silencio Peró cap la ji de 1930, preveienl
ja el próxim terme de la situ 'ó d'oprob;, els diJerents
sectors locals del catalanism epllblica, fan sorlir La
Jornada Per ésser la seva Izisl ia ton próxima, no cal
pas reevocar-la, puix esta en I memória de tots:

. Ara bé, anunciada, com e f10sfres lectors saben, la
seva reaparició, ha sorgif, e nlcll1iament la segiíenl
pregunta: per que, La Jornad no pas L~IDEAL? 1 lol
jusi. forlJlulada? la resposla eslai unallime, Si, cal

Frederíc Godas Legido
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A principi de l'aciual segle f després d'un llarg pe·
ríode d'aplanamenl, el republicanisme espanyol dona
senyals de despertar-se del seu llarg somni.

Salmeron, Unió Republicana, Conjunció republica
no-socialisla, heus aei les prifneres elapes del relroba
meni. Més lard, Solidarital Calalana venia a incorpo
rar el republicanisme hisloric als anhcls de Calalunya .

Joventut .Republicana en trenta cinc anys de vida,
no ha lingul en la seva fecunda aclivílal polftica, al
ires passatgers eclipsis que els imposals per la ¡orr;a de
les circumstancies. Ha creal una escola, una norma
polilica, per tothom' reconeguda, que ve caracterilzada
principalmeni per la rectilud i la fermesa deIs seus
ideals de calalanilat,.lar.cisme i aven~ social, per una
comprensió auslera de l'actuació .polilica i per la jideli
lal insubornable a la causa que serveÍx. El seu presligi
no es disculeix i el seu nom és una garanlia.

L'IDEAL, perseguii i acorralal pel César omnipolent,
que lifeia la vida impossible, hagué de suspendre la seva
publicació quan ja Jeia temps planava damunl· els. des
lins públics, la {or~ci subversiva de la Dictadura de Priq7.0
de Rivera. Peró les seves planes són una execulória mag
nífica i un exponenl alLíssim de. la manera comels nos-
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En comenc;ar l'any 1936, comenc;a també una nova e'ta
pa de la premsa lleidatana d'esquerra. L'IDEAL, moderna
i justa expressió d'aquell aJtre El Ideal, qne durant anys
escampa rer les terres lleidatancs les llavors selecciona
des del calalanisme i de la democracia esquerrana. torna
a la palestra amb la majar volulltat i amb 1'alegria de
venre en un dema molt próxim compl,eta i definitiva- ~

ment recnperades lee¡ essencies de la RepÚblic'1 i les lli
bertats estatuaries de Catalunya.

Es a 1'intentar reempendre de nou la tasca un temps ha
paraliLzada, que no podem silenciar en aquest primer
nÚmero de L'IDEAL el record emocionat d'aquel~s qua
tre noms gloriosos lleidatans, d'aqueJIs quatre apóstols
del catalanisme i esquerrisme, que amb 11ur te~acitat i
fé en els <;lestins del nostre. poble, ho donaren tot, en la
llarga i acarnissada batalla, al final de la qual esdevin
guerell realitzats e1s seus grans arí10rs de la ~atalunya

alliberada i la RepÚblica liberal i 'esquel'rista implantada
arreu d'Espanya.

El noms de FRANGESC MACIA, ALFRED PERENYA,
RICARD PALACIN i FREDERIC GODAS, ha.n passat ínti
ma i inesborrable units als fels cabdals i a les reivindica
cions político-socials del nostre poble. Cadascun d'ells, se
gons llur'temperament i peculiar caracter, peró essént tots
quatre com aItres tantes fites llu~inoses~ explicaNves del
nosh;e passat recentíssim i del nostre present, amb tots els
dolors i totes les contrarietats delsmoments viscuts.

CHonorable primer President de la Generalitat, FRAN
CESC MACIÁ, té per als lleidatans, un valor máxim, la se
va personalitat s'ageganta i enlaira el recordar que les
primeres campanyes del cabdill tingueren lloc en les nos
tres contl'ades abassegades pel caciqÜisme més despótico
Les terres lleidatanes són les priméres en escollar lá veu
del patriota i d'elles surten també els primers estols cata
lanistes afectes a la seva idea. Forenels nostres carrers els
primers en gUiiilar la figura noble del
nostre Primer President.

FRANCESC MAClÁ en 1'iníci ele
llur carrera política no eslava direc
tar;nent vinculat a la política de «Jo
v~ntut Hepublicana» de Lleída, pero
la seva fina seusibilitat i el seu pa
triotisme es donaren aviat compte
que a la uostra entitat hi havia homes
amb identic senLiment de patria i
d'aeí la relació política que sem pl'e
mantingné 1:Imb JQvenlnt i qne aJs
darrers anys havia de traduir-se en
son dirigent de la mateixa com a cap
que era de l'Esquerra Republicana
de Catalunya a la qnal esta afiliada
la nostra entitat.

ALFRED PERENYÁ, també pen
sa amb Catalunya i l' estima de totcor, com estima i p~nsa amb els obrers per aIs que tingué aque
lla frase celebre de «els obrers sempre tenen raÓ». Dura fou la crítica i gran la polsaguera aixe
'cada pels seus enemics polítics a l'entorn d'aqÚestafrase, pero eH ni es cohibí ni els rectifica, ans
al contrari, tota la seva vida resta fidel a ella fe~t-ne nord í gnía de sa actnacíó i de la n08tra casa.

Perenya, enemic de l'exhibíció, fon en tot moment un cervell clar í una activítat inestroncable



La Presidencia prega que es
centrin els assembleistes a 1'as
sumpte que es discuteix.

El company Bergós rectifica
breument. celebrant la unitat de
criteri del Comité Executiu.

Per 'la Presidencia es pre
gunt~ si s'accepta la proposició
del Delegat de Sor! o si pel con
trari s'acorda la no rectificació
del Heglament.

El company Solanes s'oposa
a la reclificació de1 Hf'glament,
afirmantcse que d~ no concre
tar-se degudament les Delega
cions que poden ésser suspectes,
no pot ni parlarse'n, perque tots
aquests Delegats de pobles sen
se Centres són antics militants
de quina adhesió als noslres
ideals no pot dubtar-se.

La Presidencia pregunta no
vament si s'accepta o rebutja la

\ ,-
proposició presentada.

El company Serradell, pre
gunta si hi ha hagut 2.lguna raó
essencial per a a no figurar al
Repoi,t tota la geslió del Comité
Executiu des de el seu comen
c;ament fins ara, puix sembla
talment que aquest Comité no
hagués actuat fins el 6 d'octu
bre de 1934 ja que deIs fets an
teriors per a res se'n parla.

El delegat de Sort, company
Alenya, fa una a1lra pregunta
per a que s'explíqllÍ 1'0bjecte de
certa visita d'un membre del
Comité Executiu.

El CODlpa11.Y .Bellí de.m~m9.

serenitat i remarca les condi
cions conegues del President del
Comité Executiu el qual contes
tara a tots en resumir, pel que
demana que siguin formulades
totes les objeccions que s'esti
min pertinents que a lot contes
tara, afegint que e11 personal
ment visila els districtes,no fent
ho en alguns Centres per la dr
cumstancia de trobar-se tancats
i per no comprometre a ningú
aleses les circumslancies en que
ens trobavem, apeI-lant al testi
moni deIs diferents represen
tants destacats amb qui enrao
na en les seve~ yisiles, manifes
tacions que són corroborades
per molls representanls del
Partit de Sort.

El company Pujol, demana
ac1ariments al Heport relacio
nades amb les gestions fetes res
pecte als subsidis als empreso
nuts.

La Présidimcia fa constar eIs
molius per que no consta al re
port la circumstancia que .expo
sa el cOlllpany Pujol, que no és
altra que la relativa llibtrtat en
que ens lrobem.

El President del Comilé Exe
culiu, doclor Torres, diu: Com
panys Delegats: Recullo les ma
nifestaciolls que s'han fet, dien
que no solament el Comité les
cODlparleix, sinó qne al final del
report, ja s'exposa la convenien
cia que ies comarques no siguin
tan soIs una orgallització .sobre
el pape;" sinó que han d'ésser
un organisme viu i éssent aql~est
el nostre crileri aixi ho fem
constar per a que el Comité que
ens succeeixi dongui salisfficció
a 1'aspiració general.

S'ocupa del problema de]
Canal. d'Urgell, i diu que aquest
problema inleressa només a uns
quanls deIs districtes que inte
gren la Federació i han de com
prendre els companys d'aquests
dislricles que als aIlres 110 eIs
interessa, no essent per tan fi"

convenient ampliar la discnssió ,al Secretariat demanant que
del raport. es proposes que aquests Cen-'

El ,company Espanya diu tres c1andeslins desapareixin
qne aixo pot arranjar-se facil- d'E. H.

0- ment, tal i com es fa en tots els Li conlesta el senyor Es
a, or:ganismes, miljanl;,ant certa panya qui diu que la proposta

elasticilat que poden tenir tots té un fonáment pnix a l'adveni
els reglamenLs o sigui el dema- ment de la HepÚblica es crea
nar la paraula per al'lusions. ren molls Centres d' aquesta
S'aprova aquesta proposta. classe que ni 1ant sisquera s'han

El company Catala parla de reunit. mai. EIs socis d'aquests
l'actuació del Comite Executiu Centres, volen ésser esquerrans

.en aixó que fa referencia al Ca- per (lUe guanya l'esquerra, pero
nal d'Urgell. Diu que els ~om- són ben dJ:elans per sentiment.
panys ',del Comite hi intervin- Pero creu que aquesta qüestió
gueren i al report no hi diu res no és de 1'Assemblea sinó que és
d' aqílesta acluació. Demana problema de les Comarcals.
que el Comite faeí una amplia- Diu, Lleida és moll lluny de
ció d'aquest reporl. I molts pobles i es fa difícil saber

Demana i es concecleix la les coses que passen a les po
paraula al delegat de Sort. Ex- blacions allunyades; pel contra
plica que per deficiencies d'or- ri les Comarcals eslan en cons
ganització ell no pot parlar del tant relació amb els seus po
Reglam~nt tal i com havia ~stat bIes, i proposa que les Comar
ell encarregat pels seus manda- ' cals tinguin facJltat de borrar
taris. El Presidel1l dóna les ex- del Parlit totes aquelles. entitats
plicacions oportunes, i deixa al . que no són prou bé seguidores
company delegat de Sort que de les normes d'E. R.
parli de les qÜesliolls que té El senyor Bergós, diu qlle
encal'regades. ha escoltat amb molt de guslles

Diu el company delegat de paraul€s del company Espa9ya,
Sort que segons el Heglament pero com sembla que d e l~s

cada entita t per cada 25 assú- seves para nles s' en desprén
cials pot elegir un de~egat. Sort una dissociació amb el Comite
pel seu nombre d'associats po- Executiu i essent-ne eH mem
dria elegir 10 delegats. Podra bre, voldria que hagués mani
eH sol firmar una proposició festat perque no s'oposa a 1'ex
que segons el Heglament neces- trem de referencia, coincidint
sila cinc delegats? L'Assemblea eH que les comarqnes són les
iI ~)~r s i1p I explicacio s do que han de fer p~lílica, no t{lnt
nades pel President de l'Assem- soIs de les seves respecti ves
blea aprova que tot assembleis- contrades, sinó que també 'la
te que porli la representació de general de la eírcumscripció, ja
cinc o més delegats pot presen- sigui al costat o en contra deIs
tal' per ell sol una proposició. dirigents de LJeida-Ciutat. In
Proposa també el delegat de siste~x en que per part d'algÚ
Sort que aquells delegats que del CQmite Executiu sigui eXl;li
han vingut representant a nu- cat si el seu criterj és unanim
c.lis que encara no estan cons- en la qÜestió concreta de la re-

. títuils que tinguin veu peró no dacció del Reglament.
vol. La Presidencia li contesta El c<?mpany Torres (H.) en
dient-li que 1'aJ,ticle quart del ten que a les altures en que ens
Heglament aprovat ¡contesta a- trobem no hi ha més remei que
quesla qÜeslió, i que pel Secre- cumplir íntegrament el Hegla
lariat dél Partit s'han prés lotes ment puix del conlrari hi hau
les garanties per impedir que ria continuament diferencies de
persones suspectes pugUiFl en- crileri sobre la interpretació
trar en 1'Ass~mblea. Contesten del Heglament. Afegeix que l'al
els Ildelegats de Sort i LIavorsi' - lusió ,de delegats que han- par-
dient que hi ha Centres clan- lat del Canal d'Urgell, que diu
destins que fingeixen ésser d'es- com¡tilueix un problema cabdal
querra sense ser-ho, puix són per la comarca, problema que
fets 'pcr a servir a cacics i a ,sense essel"b.en bé de Ja COlll-'
homes contraris a les n,Ostres petencia del Comiíe Executill
ideologies, i aquests Cenlres reconegué la seva importáncia'
tenen representació en aquesta i se'n ocupa tan aviat com els
Assemblea. membres del Comite en tingue

Con~esta la Presid'encia que ren coneixeLQ.ent posant-se al
prou voldria atendre aquest coslat deIs pobles inferessats i
prec pero la Mesa es troba en, acordant celebrar una Assem
una extrema violencia. Hem blea que tingué lloc al Palau de
aprovat un Heglament i tenin la Comissaria de la Generalitat
d'alendrens-hi. Els companys ou és cerca una soludó que fos
de Sort i de Llavorsí podrien justa, tenint en cOll1pte qne mal
haver pres.entat fa dies una mo- hauradament els serveis hi
ció en aquest sentit. El delegat draulics encara no depenen de
de LJavorsí din que va ésser la Generalitat, cosa que restrin
enviada una carla al Secretariat geix enormement la possible
del Comite donant-li' compte actuació nostra, A l'Assemblea
d'aquest feto La Presidencia no es prengueren acords que si no
té 'coneixemenl d'aquesta pro- e's portaren a'la p'rilctica no fon
posla. culpa nostra, indicant que en

Parla el senyor Humbert aquests problemes, hun d'ésser
Torres afirmant que al Secrela- leg comarcals interessades les
ri at fins a les deu del lllati d'a- que han d'es~udiar i proposar
vni no havia rebut cap protesla solucions i que al Comite no li
en aquest sentil. Solalllent s'ha- correspon aItra conduela que
vien rebut dnes actes candida- el de recolzar-les i per tots els
tUl'es, puix la una donava com miljans donar-Ies-hi satisfacció,
a delegals als senyors Braq\ler pqsant-se, 1'Esquerra, com a
i Baró i la segona al senyor partit popular que és, al costat
Guilló. deIs interessos deis reganls, com

El delegat de Llavorsi afir"' aixó es fara tan avíat com les
ma que van posar una llelra circumslancies es normalilzin,

proposició que amb gran e
siasme és aclamada per Ul

mitat enmig de grans apla
mellts.

La Presidencia recullla
posició del cQmpany Espa
a la que s'hi adhereix, fent e
tal' que si' ella no ho pro~

ha es1at degut a que al nt
local, no fa gaires dies que 1
tilat local «Joventut Hepul
n~D), en fer la seva primera
nió, adoptá el mateix acord

A continuació, i enlran
de pIe a l'ordre del dia,
tercer, hn Secretari Hegel.
report del Comile Executiu.

La Presidencia diu que s
ment hi hanra els tres tOril
pro i els tres torns en conlT
les diferents intervencions
facin els companys assemb~ 
tes.

Tot s'eguil el senyor rel' 
sentant de VerdÚ deman
paraula per una qÜ~slió de 1

'1
cedimenl. Demana que se
primeixi la paraula senyor
emplea el senyor Presidenl
l'Assemblea en nomenar a e
u deIs assembleistes i empl"
paraula company que creu
junta els assembleistes mel
la de senyor separa. L'Ass

, blea aprova aquesla proposi

El company Mor demana
paraula per parlar en 00.

del Report. Diu que en cl'
que després de les paraules
la PreSIdenCIa que elS
del 6 d' octubre devien
traclals rl' una manera s
ficial i direcla el repQr
just en parlaria i ve que c
parla d'altra cosa mentre
tes actuacions d'abans i d
del 6 d'oclnbre no hi són
mentades. Parla de 1'ac~

del Comite en la qÜesüó
Sindicat General del Canal
gell, i cren que el Comite
culíu va enganyar-los. Del
xanta Alcaldes que hi pI'
part cinqllanta-vuit van a
tal' una solució i el Comití po
I~s va aeceptar donant l'ltege
monja al Sindicat j fir~J'en

coses que. ells nO havien 1'0-
val. N'exceplua al senyo s-
panya. Parla ta-mbé deIs te les
deIs benéficiats que dura~ els
dos allYs de manamellt de 'Es
qnerra no ho, varen saber -re
glar i que. ara, tot de segui¡(a,ha
eslat resolt. Acaba dient (Jne
creu que el Comite ExecutiiJ no
ha fet res i demana que igui
rebutjat el. Report.

Demana la paraula el
pany Catala d'Arbeca i to
guit la demana el compan
radell com a previa. Diu Be
demanaria a la Presidenr.da cinc
minuts. per posar-se d • acord
tots els que vulguin parlar: en
contra del report, ja que no
havent-hi segons el reglaólenl
nrés que tres torns en pro i lres
en conlra creu que fóra ne es-o
sari que aquests es possessin
d' acord per poder parlar de
tots els assumptes qué en el
muteix es trada.'

El company Calala demaIJ8
que en aquest assumpte siguin
els torns i1-1imitats.

El President diu que bi ha
d'haver una reglamentaci~que
ha d'ésser la que consta -en el
Heglament aproval. El company
SerradeH creu'que coro que tots
els assell1bleistes venen aquí de
bona fé, que polser I>i que fóra

rré Valls de MoIle,rL1sa, Secre
tari.
, En lloc preferent prenen

seient els lllembres del Comité
Executiu senyors Torres, Bellí,
Espanya, Viyes, Zuluela, Magre,
Mulet, Aloy, Lonca, ViadiLi

'Mies, Baró, Sastre, Boca, Sauret
i Vigafa.]

És Hegida la relació de De
legats que assisteixen al PIé que
dant aprovada sense discnssió.
suspenent-se cinc mínnts la ses
sió a ~'objecle que els Dele
gals canviln impressions per a
constituir la Mesa definiliva en
la forma que segueix:

Pn~si~ent: Francesc de P. Je-
né Aixala, .de Lleida; Vice-presi
dent: En Josep Solanes Hoqué,
de Ponts i En Germa Jordana
Bada, de Tremp; Secretaris: En

/ Josep R Culleré Carulla i N'En
ric Ard'eriu Hospital, de Lleida.

El senyor Jené, com a Pre
sident, diu:

Companys \i assembleisles:
Agraeixo l' honor d'haver-llle
portat a la Presidéncia del PIe,
convenl;ut que per aixo no tinc
.altre lllerit que el d'ésser nn
home de dret i per tant, tots els
meus actes són inspirats en la
més eslri cta j uslícia.

Pregunta a conlinuació si
esta el PIe conforme amb el He
glament que per aquest PIe pu
blica «La Jornada» del W de
desembre del 1935,.

-E -e<>lHp-a·ny- CaiTové dema
na que sigui deixat sense efecte
l'apartat del Heglament que es
refereix a la votació per mitja'
de bo-les, lJer ésser un procedi
menl complelament non uls cos
lums del noslre partit.

El company Torres (H.) ex
posa com si el Comile Executiu
hi posa al Heglament l'extrem
de referencia, fou per extrema
delicadesa, per ,a que lolhom
tingués absoluta independencia
en les volacions, pero com que
afortunadam<.'nt entre to Is 110

saltres no hi han «straperlos» ni '
afers Taya, el Comile Execllliu
no en fa qüestió tancada.

La Presidencia pregunla si
s'accepla, tot el Heglament amb
l'exclllssió del procediment de
votació per bol~s; i davant la
conteslacio afirmativa del PIe,
així s'ac9rda.

Remarca a conlinuació la
necessitat que tothom es caplin
gui de l'imporl:Omcia.dels assump
tes que van a tractar-se des
p,rés del Harg temps de suspen
sió soferla i que qlLan ha estat
possible reanu~ar .les nos tres
tasques, no ho ha eslat encara
amb 1'absoluta independencia
que seria necessaria, puix la pre
sencia al PIe d'un representant
de 1'autoritat, indica abastament
que la lliberlat politica aclual
no és més qut relativa, a conse
qÜencia del qual, es fa precisa
una ponderació i mesura en les
di~cussions, sobre lot ~luan del
seu resulLat se'n poden derivar
perjndicis a persones que estan
enca.ra subjectes a procediment
pels successos ~que eslan a' la
memoria de tots.

Pot discutir-se tot, pero fem
ho, tots amb aUesa' de ' mires
per a que els postula,s del nos
tre parlit i la noslra organilza
ció en surtin enlairals i enfor
tits del PIe que estem celebrant.

Com a qÜeslió previa, el
company Espanya den lana un
l'ecord per als empresoll¿¡ls~

* *

Reunió del Pié de lo Federoció lIeidoto ode l'Esquerro Republicano de eatalunvo
.L'Assemblea, de diumenge

passat reunido al Saló d'Actes
de «Joventut Republicana» in
tegrada per mes de tres (;ents
delegots de les entitats que com
posen la Federadó de Llelda
del Portit Esquerra Republica
na de Calalunga, {ou Ll/Z mag
nffic exponent de la potendali
ta't innegable que en tots els 01'

dres ha assolit la Democracia
l/eidatana, un dia leude esclau
del més asquerós caciquisme i
avui en ji'anc recobrament ,de
la seva condidó de pob.le lliLzre
i consdent de la seva missió en
l'hora histórica d'alliberament
definitiu de la Democrada es
pangola.

La prova constant ele prepa
radó, capacitat i conei:J.:ement
dels problemes a tractar que ens
donaren els nombrosos ddegats
que intervingueren a les sessions
de l'Assemblea .és la replica més
absoluta a les insidioses i contí
mzes afirmacions de que l'Es
querra /w té ¡wmes de valúa.
La disciplina, l'atenció amb que
s'escoliaven els parlaments, la
superaáó de cada un als ner
úiosismes d'algún moment evi
dendaten el 'tremp enorme de
nostres miLitants.. Res d'ambi
cions persoÚa.[s; solament l'am
bició nobilíssima de servir el
Partit i llurs ideals': heus ad, el
que estava en la consciencia de
tots.

'-fl cH.' urs -det f}:j. Torre8,

magl1 ific de forma i sadollat
d'un puri~sim amor (1 Catalu
liga, a la' República i als proce
dimel1ts democratics servi per a
esvair compLetanient. una at
mósfera enrarida que:;'provoca
da per elements -terbols, havia
envolcallat al nostre a'lustre
amic i als '11lés signilicats direc
tors del Parlit a nostra comar
ca. L'ovació que li tributa L'As
sembLea i la breu, peró, impor
tant rectíficacló del delegat de
Fuliola que havia, provocat el
debat {oren la condemna més
absoluta Q,ls baixos procedi
ments emprats pels enémics en
coberts .de la gran valúa i pres
tigi dets nos~res més estimats di
rectius.

La Democrada lleidatana
esta preparada. Quan vulguin
~ls enemics podem comen9ar la
l/l/ita. Ja estem preparais.,

1 <

La Democ:rac:ia de nost....·....s c:olTlapques es mobilitza '

Des de primeres hores dd
matí d!3l diumengE; passat, al
Saló-café de Jovenlut on s'ha:

'vien inslalat les oficines del Se
cretariat es veia gran quantitat
de delegats que represen laven
milers d'afiliats al Partít Esque
ra Hepublicana de Catalunya a
l.es comarques de la Federació '
de Lleida. '
. L'espaiós Saló d'ades de la

noslra entilat s'omplí rapida
ment i a dos quarts d'onze, el
s.enyor Humbert Torres, Presi
l;iel,lÍ del Comilé de la Federació
de Lleida declara obertes les
tasques' del PIé de la Federació
Uegint els noms deIs companys
delegats que d'acord amb el Re
glamenl del PIé, han de consti
~,llir la Mesa provisional, pas
sant a ocupar-la el~ següen,ts,
per haver estatles seves les pri
meres credencials presenlades:,

En Ran.on Florensa Sanfe-
Jiu, President, En Francesc Ai
guvdé Brufau, de Vilanova de
BelljJlÜg, Vocal i En Ramon Fa-
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, vé, que forma par! de la sego- El company '1orant <.lemana
na, dem~na si és sl1spén o si és aclaració sobre els carrecs a
reannda la Sessió. que afecla la proposició.

El Secrelari lIegeix él dicla- El company Alenya creu
men de la comissió reunida que esta ben, clar q tle ,es refe
respecte a la primera moció reix solarnent als carrecs repre-

En el successiu, i mentre al- selllalius no 10cals. '
lra co§a no s'acordi a la Cil'- El Secretari llegeix la pro-
cllnscripció de L1eida" les Co- posició: '
marcals del Partit es C6~lStitl1i- ~l Delegat del Celltre Repu
ntn a ha~e del tel'ritori deIs ac- , blica Catala de 80)'t sotmet a la

1 P consideracio d'e I:As'semble'a l'a
tua s artils J l1dicials~ autorit-

segÜent proposiCió;_zant, pero, que dins deIs nlatei- (\\Gue el carrec de, Delegat co-
xos partits judicials pl1guin fQr- maroa'1 es declari incompatible
mar-se. subcomarcals basades 'amb el de dip'utit.·:'" Firma.-
en el fet geogl~afic i economic H.aj'ael Alenga.
d'altres circu'lllstancies que pu- La defensa el company Ale
gLlin influir en la formacíó de nya1'. El senyor- Plljades -deula
les mateixes. Pels efectes de re- na algl1nes aclaracIOUS.
lació amb la Federació aques" hl cOlllpauy Plljades rectifi-

, tes Comarques tindran caracter ca insistint en el perill que re-
oficial.-Firmen: prese?ta aquesta limilació'¡ el

Domeneejz ..Car-rové, Joan compauy Aleuya la retira.
Audet, Rieard Sien, Joan Ga- hl company Calala defensa
bernet, Josep BarraLL, Josep De-_ la proposició.
uall.' , . ~ls delegats que sotasignen

El President fa alcrunes acla- s'hoñoren presentant a l'Asseni-
racions i demana sí' ;'aprova-., ' blea la segÜent .p~·O~?,osi~~_ó:' .
El--P 'd t 1 d 1 «Que qualll SIgUI necessan, FeSI en preg3! que e s e e- " , . , " '
g t . d' d ' anl1r a la coníecclO de candlda-. a s es pOSlD acor per a in-
t . d 1 t . ture.s, tan1 pel Parlament Espa-erVlll re en es propos es no '"..,
de Comité. ' nyol com Catala, slgl1ln cndats

El Secretari Hegeix: els delegats deIs Centres Her
Els delegats que sotasignen fer-ho d'acord amb el Cóns~ll

presenten a l'Assemblea la s,e- de la Federació. - Firrri~u: :..
gÜent proposició: Jasep BeLL-lloelz, Josep Cala fa,

lra, Que en els apartats Antóllfranganillo, F. Pál1;, Jo-
, que parla de la designació de . sep Durant.» , ,

delegats Comarcl;lls.. s'eptengui El conl,pan;y IfuJ11bert TOl'

que sera dos per Com&rc~isen- res, es refereix als prece~te,~ .es
se limitar ni designar .el nom- tablerts sobre.el particula¡' i els
bre d'afiliats que són necessa- comenta dieIÍt que cal ]'>ortar
riso 2na. Que s'entengui rebut- los ínlegrament a la practica
jaf el concepte de designar un amb el que els Cenlres lots ja
delegat al -centre de major tindran intervenció en la con
nombre de socis ja que, aquest - fecció de les candida\l1res, .
es otorcrat a la Comarcal.-Fir- El company Catala rectlfica
men: b insistint en les seves manifesta-

F.- Pau, J,osep' Cala La, Josep ci0-9s i la relira <!espJ.:és ,den~a
,BeLL-LLoelz, Anioll FranganiLLo, .nant que es traslladI al ComIté
'J. Perera. Executiu.. . '

S'ajorna la' seva discussió Proposlcl5> urgent 1legida pel
,fins després. Secretari:. . ,

El Secretari Hegeix: Degut a la distanCIa dema-
Bl "l ....., O" .~ a -l' J • '"1/- ,

Centre Republica Catala de Sort legats que es quedm pugUln fel'
proposa a la consideració de us del~ vo~s representants .pels
l'Assemblea la secrÜent propo- que tlDgUlll que absentar-se
sició': b contra presentació de targes pel

Que s'acordi donar un vot nomenament de delegat.-Fir
de' gracies a tots aquells que il1a.-Viadiu. . . .
prestaren fianc;a per la llibertad ~a defensa ~l Sr. VladlU 1

provisional deIs empresonats. explIca els motlUs pel qual la
-Firma.-Raj'aeL ALenga. pro~osa. Q~ed.a aprob~d~:

o .. Es Hegelx la proposlCIO:
Alenya ~el~l~n~ ag.ra,~ment Els qÚi sots signen propo'sen

pels fiadors 1 alXI s aCOl'da. a l'Assemblea que d'aqnesfa
El Secretari Hegeix: -horá en endavant. 's'estableixi
El Delegat del Centre Repu- j'l!l!¡1-a.. quola obliga~~ria d.'ajud en

blica Calala de Sort, sotmet a actes. de perSec.uclO'-.fI;·~en-

1 'd ' 'ó l l'A bl Magl Baleells, An(oll,ll11jades,
a con,~l elaCl ~., ssem ea Antoni Bergós Masó.

\la seguent proposlCIO; d ' La defensa el company Magi
Que les Assemblees el Co- Balcells i fa esment de la seva

mUé executiu es celebrin per .éondició d'ex-prés per a formu
torn a caá~ lIna de les locali~ _.ar une~ censures respecte al
tats cap de comarca.-Firma.- l!étrat que els, defensa amb mo-
RafaeL ALenya. tm ~els fet~ d octubre.

El company Alenya, la de- E~ Presl.dent f~ nota~' que les
, . o - seves mamfestaclOns s aparten

fensa al gumentant-la 1 1 aonant- ,del text de la proposla i defensa
la. , al company 1letrat Villeró ab-

El campany Torres (Hum- sent de l'Assemblea per malalt.
bert) li contesta ex'pos-ant les di- . El company Humbert Tor
ficultals que represen len els Tes manifesta que aquesta qÜes
1largs desplac;aments, 't o l i tió que. afecta ,a un company

, b', t' 1 o absent no haurla de tractar-se
yelent am simpa la. a. pi o; ara, sinó que la queixa raonada
posta, s'hauria de Iraslladar al Comilé

.El company Alenya rectifica Executiu que s'elegira. de non,
i diu que amb la proposició de- pera que fetes les mkessaríes,
fensada expresa el criteri deIs índagaciot~s, hi doni la perti
seus companys de Sort i dema- nent solucló.

., . " ' El company, Lonca e's dol
na que SI no poí éssel 1As.s~m- ,de que els milifants hagill de
blea almenys que es reunelXI el subvenir a les d'espeses Qcasio'
Comité Execuliu en aquellesnades als que es veieren encar-
comarques.' tats als fets esment~ts.

El company Vives demana El company PUlol de. ~ell-

que es retiri la proposió i Ale- 1l0c demalla. (~ue es l~egelxl la
. 'cr 1 C ., E .. seva proposlclÓ que dm quro e.~

l1Y~ pleba e omIte xecutm I refereix a aquest afer i la Presl-
rebra la propo.sta. . dEmcia li contesta que SÓl1 inde-

El Secrelan lleg.elx: pendents, .
El Delegat del Centre RepuJ ZamOl~ano abunda en .el cri-

bJíca Catala de Sort proposa a
la consideració de 1'Assemblea
la segÜel1t proposició:

Que els afiliats de non in
gres no puguin ocupa!' cal' car
rec des de la data del seu ingres

,hasta passats dos anys.-Fir~a.,
~RafaeL Alenyd.

El con1pany Alenyá la de-,
fensa fent remarcar el' peri,1l
q!le .representen els arrivistes"

],

Es discl1leix la conveniencia
ql\e hi formin part d'aquesta

missió dos elements' de «Jo
nlut Republicana· de Lleida. '
1ervenen entre altres els com
I1YS Castan i Moran fent
uest darrer algunes observa-
ns al proposat pel Doctor
rres.
Intervenen nous delegats i
company Puntos proposa

e la Comissió que es vol no
nar per a dictaminar la
ció n.o 2 esligui integrada
, un representanl de cada

e na real i que pel que fa a
~entl1t HepublicanaJJ de Llei~
'siguin també els seus beJe

els que designin llur repre
lant.
SeglJeix el debat, anant els

q composen la Comissió a
p~ nir-se i emetre diCtamen.

El cOlllpany Espanya dema
que es puntualitzi.

1compgny Fabregat prega
resultat de la delibeloació
Ide la primera moció,
1.1 President demana que es

po 'n d'acord els signanls de-la
se )11a,

<1 company Zamorano (a

Un S aclaracíons spbre aquesla
qA lió com a qiíestió d'Eli~a

po tica. ,
<1 President, dop.a cQmpte:

de ue un deIs signan!s de la',
'pri Jera m.o ció_ és el Sr.,Caro]'...

I '

/

quest PIé el qui hi ha d'enten- també que hi han J?1om~nts en rebent a les tres conferencies deNiheraeionsiins a les 4 de la
dre, sinó les comarcals interes- que lá violencia és inevitable, ,una confidencia assabentant- t da. La signen: Ramon Cas-
sades i la s'eva 'posicio sera la cal' la for<;a deIs fets no deixa me que hi havia tres funci0- t CLotel, LeopoLd Mora-nt, Jo-
del Partit. procedir altrament. naris, túrnant-se nit i dia, per s Bose, Joaqllím 'SanmigueL;

Quant als subsidis als empre- Pero nosaltres que som els a intervenir el meu telefon. R bricats.
sonats manifesta que el Comité més, si anem units hem de gua- No havia transcorregut mitja esprés de breu discussió,
Executiu no hi ha intervingut, nyar sempre democraticament, hora, que era cridat a la ,Co- s'acorda votar nOll1inalment el
perque havent estat portats a i tenint en compte el tombant mandl'mcia Militar i se'm prohi- ra¡ort i suspendre la sessió.
Lleida tots els presos politics • de·la política cm que ~ns trobem bia tenir cap conferencia, rebre oten ,els delegats dOtlant
fou el Comité Local el que pren- aquest Comite, en el momen! de visite's polítiques, ni escriure lU resnHat ~e 2~7 vots a favor
gué sobre si la missió d'aten- donar fi al seu mandat desitja- cap lletrl;l~ de tal índole,'que 11,0 de 1'apro.vació del raport i 12
dre'ls en tot el possible. 'ría portéssi a les vostres comar- podia visitar la presó, que s'em '1 e contra.

Entra a comentar el report i ques'la consigna que s'ha de {jseguil:ia arreu i que a la m,~s Seguidament-s'aixeca la ses-
fa constar la seva pregona ad- HuiHir :amb mires d'ideals e'n petita $ospita se'~l detindria go- a les 2 i 'qnaT~ de la.tarda.
miració pel gest admirable de Hoc d'odis personals ja que es- vérnátivament i se, nJ:'imposa- Reanusada la sessió a les
dignitat i civilitat realitzat pel sent la majaria a Lleida i a ICa- . l'ia lla penyora ,máxima autorit- tre (vipticinc l11in~lls de la
Govern de Catalunya. (Aplaudi- talunya tota, ningÚ ens pot' ~rte- "zada p'er,1a Hei.' ~a pl~e.:veilGio i t Q~ e) ,sepyor SF\urel dip que
ments). El Govern es' troba a- . bassar la victol~ia. " . . :la pel1ser.ueió contra mt éa .tan el senY9H' Torres i Espanya
qu'e1l dia sense opció d'actuació Amor a Catalunya, amor ,a grall que un ·di'l!~rnenge,pocs eJJes h .' maqife~[a.'t- ;la. seva adhesió
doncs els fets qu.e s'havi~n suc- la RepÚblica; Esquerrans, Hul- despioés de s01'ti,1' de la pres'o" emprés,onats i proposa que
cei:t obligaven a procedír com tant per aquests ideals, el millol' estiguí al. Camp d'Esports 00,1)1' e forll1i~un~ comissió per tal
ho féu. soldat sera, no el que porti'll1és ,l?avia companys a1s que na}u-._,visit~r-19s':'ofi!1ialment en

Al'ludeix a la vergonyosa i galons, sinó aquell, cIue sapiga rahi1ent vaig saludar i anibat '.1 de .1'Assenrl;>1efl: Així S'h-
antiauton6mica retirada de la fer una fogu~ra de les petiteses ,només a casa trobí un avís 'ur- a. ,
Lliga Catalana del'Parlarnent, locals, immolant-les en pres de gentissim de la Comande..nota· po_ssa:,e~ discussió la Mo-
davant de l'actuació Illesu~'ada la victoria i enfortiment deIs Militar on 'em diuen que he es- n.o ~ preposada pel Comite
de n'ostra majoria, ,al que cal nostres ideals polítics. (Grans i t!:tt al Camp d'Esports per a fel" cU~ÍL~, Fa'Ús de la paraula el
afegir el que la Lliga fes por- llargs aplaudiments). - una reunió política a conse- pany Audet, que opina que

-tal' al Tri,bunal de Garanti~s , El company Torres de Fu- qÜEmeia d~l qual se'm prohibei;x Moció és encertada, pero a-
la llei de Contra'ct~s de COnrel}, ,liolá diu: Que el senyor ~orrell l'ent~'ada al Cl1p ! és clausurará lIs partits ,gl1e tenen LJl1a
obtenint una' sen.tencia .que re- ha defugit h~bih:nent l'explicar el Campo No em deixen ni anar a a natural s'haurien de po-
dUla al no res la Jios'Íra autono- la Gonducta seva i la deIs homes abrac;ar el company Vives quan g l' segregar i autorilzar'los
mia. de nostra Federació, elogiant la es trasl1adat a Barcelona i expo-' u a sub-delegació.

Encara hi ha un altre fet conducta :del President Com- sa el testimoni del -comp'any El company Zult~eta s'adhe-
cabdal; quan amb el GoveTn panys i el seu Govern,' que me- BeHí al que una autoritat mili- r'x a les manifestacions expo
Samper s-'havia, arribat a, una reixsense dubte la corformitat . tal' justifica la persecució que . s es.
transacció per mitja ~d;un,!i for- de tots els presents. ·se'm feia, dient, «ql1e- no tenia Un áltre delegat exposa la
mula que dongués fi a la 'difí,cil El company Puntos diu que necessilat de parlar per a fer a opinió de la defectuosa
siluació creada, puja al.Gdvern deIs fets d'odubre no s'en párli mal, puix, era tant'periHós, que tribució actual deIs pobIes
coI-laborant amb Le'rroux, el ja que és pedria perjudicar als amb la boca táncada, niosse- s les comarques i demana es
partit de la C E D A enemic . que estan subjectes a ptoce- gaya. lún en compte les peticions
de les aspiracio_ns socials i po;: diment. Afegeix que, aixI '1 tot, els pobles en aquesta qÜeslió.
litique's/del qÜe 'l'Esquerra re-· ,;:.-, ~a Presidencia dóna compte companys Sauret, Espanya, elc. EI.oo.mpany Xica s'adhereix
presenta a Catalunya. Es al'es- ", d?'una proposició presentada són testiuionis de les moltes a primel"a opinió exposada,
hores quan pren als nostres que diu així: (!Els sotasignants gestions fetes qnantes vega des El comí)any Barrull de Gra-
anims el sentit de la desespet'a- creuen que eslánt'á: 1"eJViHi per- fou possible~ a Barcelona i a1- '1 ella 'opina per la contiuua-
ció i de la mateixa manera que sones eslretament. vinculades tres Ho~, deIs partHs judicials sub-
a una caldera de vapor, si s'hi ab 'el desenvolupamént dels'fets> ,No ex]:>osa extranyesa. per- cgadons.
aculllulen adm<)sferes arriba a d'octubre a les nostres com~r.- -. que s'hagi suscitat aquesla qÜes, El c:ompauy Audet insisteix'
produir-se :l'explosió, a Catalu- 'ques impedint-se fer plena"Úum Un, puix ja Isabia que per ele- eh seus punls de vista. El

,nJa, 1'acurnulament dels-fels a- sobre 1'actuació de tots els diri- ments extremistes aliens al, nos- si<ient indica' la convellien-
gressills delq nostres contraris, gents. i exigir per tant a cad'as- tre Partit s'ha creat una atmos- de que els companys que
'pl'odUí sense preparació ni orga 'clí d'ells responsabilitats, si n'hi fera contraria a la seva persona 1 fet ús de la paraula es reu-
\'l.ització, l'explosió deIs senti- haguessin. e deixi n. la Gsolu per tJ'lJ np ni!::m..in li~ la for¡; j .ixin i es Dose d'acord.
ments de les masses ciutadanes ci.ó d'altres Assemblees la dis- unitat del nost1'e Partít. l company Espanya creu
(aplaudiments). cussió d'aque1ls. Firmen: Anto- Ha volgut per extrema deli- ue s'han de tenir en compte

Compara 1'ocorregut a Ca- ñi Zamarano, Joan Flor~nsa, cad.esa no fer ilj. ul),a recomana- s di:ficultats deIs problemes
talunya, am b el' qne succeí a Xavier Asensio, Jaume Farré, ció davant 1'~tmosfera esmenta- IJ::lrtats de la ciutat de Lleida.
'Belgica quan .la guerra Gran Lluís Esteve, rubricats. da i ningÚ no pot dir que per Conlinua el debat interve-
que si es vol conservar la dig- El company Torres de Fu- p~rt meya s:hagi intentat ni des,. il1t-hi el Doctor Torres que
Tlilat,'no hi ha altre reluei que .liola protesta de la censura que vlrtu.al~-la 111 deturar-la.. . esprés de fer algunes conside-
procedir COll1es féu a ud, altre pé~' a la seva actitud representa .Al~O és el que us havJa de. dl~ 'lcions suggereix el segÜent:
.poble. la proposició de referencia per ?Slgl1l ql~e desde elHoc ~ue.slgl1l ue un signant de cada una de

El Cornile, Exec~tiu ret el enteodre 'que no 'és pot el~udir JO us estI.maré sen~pre, .P~IX els s diverses propostes es reu-
seu homenatge als homes que el judicar la, conducta seguida .n~st~'es ld~als m els estlIr~ar~ eixi amb els altres i que for-
caigueren el'6 (l"octubre. No és pels flostres homes represénta- '~ra 1 s.empre~n ~ulga qu~ SJgUI ulin una pmposla en el sentit

d d· . . tl'llS en els fets esmen·tats.' 1 la Clreumstancla en que em le eslimin més oportÚ i queaquest, mom,ent e IscutIr 31- 1
El com,p'any Puntos insisteix tro.bL (L'Assemb.l~fl sem.peus Ji oposin les persones qne 1an

·xO. Dia vindra en que els em,. t b ta a ovac ó } d bl ) consti tuir el Comilé Execn-
presonats podi'an parlar exten- en el seu criterio 1'1 u un ! orml a e.
:sament, pero jo us he de dir que ' El Dr. Torres diu que és una El, company BademLU~t diu
aquestes aotuacions, no'l~s hem -qÜestió de delicadesa; que inde- que el Dr. ,Torr~s no ha dlÍ que
de prendre corn a patrons del pendentment ,de 'la proposició a ~és sort1 .de fIador pel~ ~ con
noslre procedir. El llostre paT- presenlada.; ha de recollir-la pas cedl~-los lhberlat provISIonal,
'tit en el que fa referencia a les sant a explicar la seva actua- de diversos elements empreso
'aspiJ;acions socials i qÜestions' ,ció pers0nal, no havent-h~ fet n~ts pels fets d'oct~l~re, al'l, ~lle
.de religió, etc. no hi posa limits abans per a no eÍitrar a detallar n.1 ta~~ soIs conelXla. tOt.l l~
.de cap c1asse, supeditant només conductes personáí '.. slÍuacIO en que. es tro~ava, .1

'e1s seus avenc;os a les circums- El dia 4 d'oclubre de 1'934, tant soIs a un s~mple _requen-'
lancies de cada moment: El dos dies abans deIs fets, es tro- men!. (Es referelX a UDS estre-

1 t 't ' l't d b 1 P 1 t 'd C t menys que no trobaven capnos re par I es un par 1 emo- aya a al' amen e a a- fi d )
of b t' 1 . lo . 1 't' 1 b d la 01'.cra IC que re. u Ja a VIO enCJa - unya, on mI J~ lora a ans e El company Torres de Fu-

per sistemai' i soIs vol eh1prar regressar a Llelda, un grllp de liola diu que la seva, interven
procediments democratics. Dipulats se li atansaren dient..)i ció no volia que fos molesta i

Pero hem de tenir en comp- ~ue estavem abocat~ a una ca- que es felicilava ,de q.ue ho ha
te, endemés d'aixo, que amb els tastrofe, d:man~nt-h, per creu- gmés fet per a esvalr l"atmosfera
procediments de viO'lencia és fa re que tema maJor Irepresenta- formada entorn del Dr. Torres
impossible moltes vegades l'ob ció, q~le s'adrecés al P:e~idellt .La Pres\denoia -invita als fiI~~
~enció del,que es persegueix, al- Com~anys per a que l~l l~agué~ mants de la' primera propo
ludint a les eleccio s del 12 s~rel1ltat en el procedlr, 1 frmt sició que la defensin.
d'abril que portaren la RepÚ- d aq~esta conversa fon ,la, llelra El company Zamorano la
l·lica i que foren nn model publIcada per la premsa I en la defensa brenrrient remetent-se
d'exercici- d~ democracia. 9ne din al Presi~ent que a'prec al text de 'la mateix~. A precs

¿Creieu que anm procedi- de co~pan):s .Qlput.ats «lI .de~ d'un assembleista és llegida no
ments de violencia com els del mana bngues seremtat crelent vamenLi aprovada per llnani..
10 d'agost, como les vagues re- que cal esperar l'.acluació del ~itat.

volllcionaries que a Sallent, SÚ.. Govern, puix si per part seva hi El company Sarradell creu
ria, etc,' es promogneren sota el ha agressi(>, aleshoJoes s'hi ha que no es pot aprovar tot el
Govern, d' Azaña, s' obtindria de contestar adequadament», raport i fa una consideració so
altre 'resultat més falagl1er pels Als dos dies deIs fets fon de- bre les eleccions gen'erals del
nostres ideals?, No; i en as- tingut i al cap de pocs dies fou 1933.
severació d' aixo Hegeix uns alliberat essent-diu-la meva Li conte'sta..el compány Es~

paragrafs del dtscurs que Azai'ía tasca, aleshores ,emportar-me panya, fent-li algl1ns aclarí~

pTol1l1l1cía a, Baracaldo con- una relació deIs detinguts a la ments í reclifiquen els dos,
dem11al1l ]a violen'ciad eJogiant pre,só de Lleida i comenc;ant Es llegeix la'proposició incí
amb frases enceses la demo- seguidament a celehr¡:lr confe- l;}entaLqde segueix: Els sota sig~

craCÍ<:l, réncies amb diversos pobles, nanls proposen a 1'AssembIea
Com deia aban& J'econeíxem per a orgal1itzar els socors que aC9rdi ajornar les seves
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ciollat ]a candidatura i creu que
s'ha de tenir una consideració
als que són ja fora.

El company Vallés insisteix
en els seus punls de vista i Cer
vera defensa els sellS.

La Presidencia diu que la
candidatura no havent estat
acceplada per unanimitat pro
posa que la votació sigui no
minal.

Es llegeix una proposició
que diu: Que és fassi, la votació
pel mitja més rapid. La signa
en primer terme Cervera.

La Presidencia remarca el
desig de fugir de personalismes
que creu ha mogul als firmants
al confeccionar la Candidatura.

EL company Espanya recol
za la petició de la Presidencia i
demana que I'Assemblea digui
si es fa o no la presa en consi
deral ió de la proposta i si efltan
conformes que es maniftsti la
conformitat i proposa una pro
posició.

El company Par~ra jntervé.
Intervenen diversos oradors

pronuncÍl:mt-se en diferents as
pectes.

La presidencia considerant
que I'Assemblea ha interpretat
el sentit de l'Assemblea i con
sidera aprobada la proposta de
Candidatura. Es acceptat.

El Secretar.i llegeix els nOl11s
deIs el~gits pel Comité éxecutiu
que són els senyors Torres
(Humbert), Zamorano, Vives,
Carrové, i Vigata.

Igualment llegeix els que
han d'integrar els Comités co
marcals que són. Per Balaguer:
Cristáfol i Torres; per Borges,
Solé i Catala; per Cervera, Ma
gre i Tudela; per Lleida, Lonca
i PUr!tos; per Seu d'Urgell, Si
cté i Zulueta; per Solsona, Au
det i Viadiu; per Sort, Baró i
Braquer; per Tremp. Sastre i
Aloi; per Viella, Espanya 'i
Faura.

Es Ilegeix la proposieió:
. Els delegats sotasignats pro

posen a l'Assemblea que s'acor
di que la circunscripció de
LJeida úllica.ment podran cons
tituir Joyenfuts que es diguin
«(Joventut d'Esquerra Republi
na».-Fjrmen.-Josep Fantova"
Josep Cristófol, AntonÍ Torres,
Bartomeu ,Solé, Josep Miralies,
R. Castelis, Emili Gllasch.

El senyor Espanya. reu que
s11a de passar al Comité Exe
cutiu.

Es llegeixen telegrames 'que
s'enviaren als empresonats i
exi1'liats.

1 no havent-hi cap més as
sumpte de que 'tractar s'all;a la
sessió a les 10'40 del vespre.

noles I COmenlarls
El día primer d'unv queda

ren constituides les diverses
Junte~ i Comíssions que han
de regir la vida ~ocielaria de
Joventui Republicana, en la for-·
111a que segueix:"

Comite Político - President,
Antoni Zamorano Roy; Vis-Pre
sident, Joan Florensa Ollé; Se
creteri, Josep Valldeoriola An
dreu: Dipositari, Josep Salvadó
Nebot; Vocals, Epifani Bellí Cas
tiel, Frederic Mulet Planella,
Humbert Torres Barbera.

Junta Administrativa.-Pre
sident, Joan Florensa Ollé; Vis
Pxesident, Pere Farrús, Alandí;
Sccretari, AIltoni Torres Alti
mil'; Comptador, Josep Sunyé
Gasso; Tresorer, Unís Abadies
Rocaspana; Bibliotecari, Antoni
Borras Estiarte; Vocal d' Es
ports, Amadeu Delshams Ro
q,ueta; Vocal d'Esbarjos, Josep
Hortal Ferrer; Vocal d'Assegu
rances, Joaquím Moret Casals;
Vocal de ].' Administrativa. Jo·
sep MonclÚs Charles.
. ComissiÓ' Administrativa.

Josep Baró Ricard, Joan Rué
LJobet, Ag'ustí Garl'igó Fernan·
dez, Ventura Freixes Martorell.

Comissió de propaganda.
Antoni Cortada Argi'lés, Leo
pold Morant Albert, Josep Cer
vera Pinyol, Enric Ribelles Mo
rera.

Comissi6 d' Esbarjo.- Ra·
mon Lapenya Royo, Antoni
Mayor Palcó, David Badia Ma·
teu1 Ventura Vidal Pach.

Comissió d' Esport.- Jaume
Calderó Purroy. Gaspar Guasch
Cucurull, LJuís Recasens Blaviá,
Pere Almacelles Burrull.

Comissió d' Assegura,nces.
Josep Estrada Carulla, Antoní
Sirvent FalTé, Igllasi Fosalba 1

Geis, Ramon Bellmunt Saura.
A tots els desígnats els desit

gem molt encert enl'exercici de
Ilurs carrec8,

CARBONSADOBS

Mann~1 ~nranlO ~~mo

CASA PERIS

Avinguda República. 57
¡Cardenal Remollns, 16

Llelda

pl'estigi i que per la seva acre
ditada actuació siguin garantia
de que serviran els interessos
deIs seus represen tants.

·2.on Que els candidats si
guin escollits d'entre aqueLls
que reunint les degudes condi
cions pertanyin ~ nostre¡; terre5
lleidatanes i que amb elles man
tingutn un constallL conlacte,
salvat el cas que cirCUllJslancies
extraordinaries aconsellill mo
dificar aquest criteri sacrificant
si aixo arribés un lloc com a
maxim en la candidatura.
J9sep Solanes, A. Serradell, Jau
me Perre. M. Fout, JosejJ Mon
taña.

La defensa el company So
lanes remlDciant a. defensar la
primera part tenínt eº comple
que ja ha qnedat plasmada la
seva significacip en la propo
sició. Passa a defensar el res
lallt de la mateixa.

El company Torres creu que
no és prilctic posar limitacions
i fa algunes observacions i ereu
que s'ha d~ deixar en lIiberlat,
aLs que han de confeccionar les
candídal ures, Es retira la pro
posició.

Es llegeix la segÜent:
«Els delegats que sotasignen

s'honoren presentant ~ la con·
sjdei'ació de I'Assemblea la se-
gÜent proposició: .

Demanem del Consell de la
Federació una explicació clara
i concreta de la seva inLerven
ció en l'assumpte Canal d'Ur
gell, així com de les seves rela
cions en la Comissió d'Alcaldes
tramitadors d'aquesta gÜestió.
-Antoni Franganíllo, .Tosep
Catala, Josep Beil'llocl1, Josep
Cata la, Ramon Fané.,

La defensa el company Ca
tala hisloriant i insistint sobre
l'actuació de la Comissió nome
nada a l'efecte i creu que s'ha
de fer una declaració concreta
sobre el que va ésser aquesta
.qÜestió.

Li co:llesla el company Es
pnnya, donant explicacions.

El company Catala insisteix
marcadament en els seus punts
de vista. _

El company Sauret· intervé
recordant que «(La Jornada» ja
va donar una explicació Harga,
extensa i documentada. Fa tam
bé un petjt historio I sobre, dit
afer.

El company Farrús creu que
aixo es particular d'una Comar
cal i que s'hauria de discutir al
sí d'aquella.

El President creu que és un
afer al qual s'ha de donar l'im
portan cía que té i creu que el
company Solsana ha de parlar.

El company Solsona lamen
la la fadiga deIs assembleistes,
pero davant }'insistencia i al-lu
sions creu que s'ha de defensar.
Manifesta que ·és ,fals que 1'as
sumpte no hagi tingut caire ofi
cial i parla de la Reuni.ó del 3
d'octubre convocada per Hum
'berl .Torres: Pregunta -pe~ que
el Dlrecton fé1.1 un canVI tan
rad:ical i lamenta que-es poses
sin al costat de la Companyia o
Casa Canal. Es dÍI:igeix al se
nyor Sauret i diu que les seves
manifestacions han estat in
completes i exposa el resultat
i desenvolupament d'unes reu
nions tingudes per a assolir un
laude. Demana qlle es prengui
en consideració aquest afer per
a vinentes campar1yes electorals
i que es posi com a Programa
de partit.

El company Puntos s'adhe
re}x a aquestes paraules dar
reres.

La Presidencia diu que
constara en acta.

Es retira la proposicí6.
La Presidencia din que es

posara a votació la candidatura
propósada per a formar part
del Comité Executiu. '

El company Cervera creu
que s'ha de acceptar la candi
datura proposada pe}s com
panys que 1'han confeccionada.

El company Vallés s'hi opo
sa i recaba el dret de votar-la.

El company Morant fa pre
sent que havent-.se donal auto
ritat moral a]s que han confec~
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pactes i acords amb elements
més o menys afins als de l'orga
nització adherida, com tampoc
immiscuir-se en la política local

, sense que aquella en tingui un
previ coneixement i dongui la
seva conformitat.

EIs Comités de. les Comar
cals seran els que tindran la
relació directa amb .les entitals
adherides de!s pobles '.i els que
hauran de resaldre els proble
mes i les diferencies que puguin
presentar-se.ja per si mateixos
o convocant les Assemblees
convenients. Seran aqu~stes

les que acordaran d'acudir a la
Fedcració en aquells casos que
es plantegin questions trasce'n
dentals que es consideri han de
traspasar-se a la Federació, per
raó de la seva alta importancia
o per afectar la bona marxa de
la Comarcal o per tractar-se de
qÜestions que puguin interessar
a dues Comarques veines,
Domenecl1 Carrové, Josep Cris-
tafol, Josep Fusté, Joan Josa,
Salvador Montardit, Josep Ca
tala, Alltoni Franganil/o,' Pere
Sales, Rubies,

El company Can'ové la de
fe~sa fent present a I'Assemblea
que és filIa de l'experiencia po
lítica adquirida després de tant
temps d'actuació dins les co
marques i a l'objecte de millo
rar l'actuacio de dites tcomar
ques, fent honor al que ja tenen
establertes a la seva.· comarca.
És aprovada.

Es llegeix la proposició.
Els sola signats tenen l'ho

nor de proposar a I'Assemblea:
Que es dirigeixi als organis

mes dirigenls del Partit, dient,
que I'Assemblea veu· amb goix
el front d'Esquerres de Cata
lunya, pero pregant-los que pro~

curih l'ampliació amb una avi
nentesa amb els partits prole
taris.

Creuen just, amb el Front
-B:.q~ .n- -.unpli I"ronl

- Popular, unificant així la lluita
e- contra la reacció i el feixisme.
es Josep Cataza, Godas, Ji. Peu,
a Francesc Tenas, Antoni Fran

iu gavíllo, Josep Belz.Lloc, .Josep
Devant: Ramon Pujol.

Aprovada per unanimitaL
El company Torres creu que

la proposició esta bé, pero s'han
de tenir en compte els compro.,.
missos del Partit amb aItres d'i
donis i que ja es determinara al
seu dHl quau i com s'haura de
portar a cap. .
. El company Godas insisteix
en alguns punts de vista refe;
rents a la proposició.

El company Belli intervé í
fa notar que I'Assemblea al pro
nunciar-se ho feia en el selltit
de que fos una suggereneia,
pero després de les manifesta
cions fetes per En Godas vol
que s'aclareixi el concepte o
·alcan~ d'aquesta proposició.

1 El company Farré abunda
en les manifeetacions del com·
pany Belli:

El Pr~sident resumeix el de·
bat en el sentil de que queda
ben sentat tot amb el text de la
proposició i demana que e8
prengui en consid.eració.

Es llegeix la proposici6.
((EIs sotasignants preguen a

l'Assemblea tiriguin a bé apro
val' la següent proposta.

1.er Que s'assenyali 1'0rien·
tació a seguir en la propera llui
la electoral tenint en con8ide·
ra".ió que al confeccionar les
candidatures s'ha de procurar
que figurin en elles elemenls de

ració de cada círcumscrípcíó
concepte de 'despeses de cal'
ter polític i electoral.-F. PUl
Benet Valero, Ramon Solé,
sep Roig, Manuel Roig.»

El company Espanya pa
per una qÜestió previa i de '
na que passi al Comité Exe 
tiu de la Federació. El pÓn
signant ho acepta.

Es llegeix la proposició
gÜent: '

Els Delegats que sola sign
es complauen en elevar a aqu
Comité.la segÜent proposta;

«Seria d'alta convenien
per als interessos del Partit
creació a I'Estatge social de
ventut Republicana de Llei
d'una oficina Assessora o C
sultori , que resolgués els
sumptes ~de caracter gerierá
d'aspede social i politic que
guessin suscitar-se; puix la ma
ca de dit organismes ha es
aprofitada en diverses ocasio
en perjudici del nostre Parti
deIs ideals .que defensem p
organismes extremistes o de
racter cacicquil, que amb afan
inconfesables, han tractal d
propiar-se masses pertanyent
Esquerra Republicana, que a
aquest aspecte, han quedat
la indefensió per manca d'
Qrganisme com el que es pI'
posa.

Altramel1t seria convenie
que la dita Oficina tingués
caracter eventual de socors
militants perseguits per aSSUll1
tes polílics i socials.-Ram
Solé, Benet Valero, Josep D
man, Francesc Pujol, Anto
1ares.»

El company Pujolla defen
remarcant els punts més int
ressants de la mateixa i esmen
alguns casos ocorreguts.

El company Bergós creu ql
Joven'tut pot fer aixo i li. semb
be. Fa referencia al que ha o~o

regut en aquells casos i npro~
i' a peL par

l'encerlada actuació del
pany Villeró instruillt als
ressals per la Llei de Contr
de Conreu, despla~ant-s

l'efecte a moItes localitats.
que en principi ja esta fet
la creació del Secretariat
ral ja existent i fa algunes
sideracions sobre el que r
senlaria la creació d'una o
de tal VOlUlll.

El company Pujol rec
i insisteix en els sens pnnt
vista.

El company Godas cre
aquesta proposició és sem
a l'anterior i demana al
pany Pújol que passi al Co
Executiu.

El company Bergós rec
i s'adhereix al prec del s
Godas. El company Pujol
la proposició.

Es llegeix la proposici6
havia quedat dal1lunt d
taula i sigilada pel company
rrové en primer terme que
així:

((La necessitat d'estru 'ar
e¡"partit damu~t d'unes )J ~es
solides, les quals no poden es
tablir-se més q~le amb el t 'o
lleixement d'una autono iea,
actuació de les entitats lo als
dintre el seu radí d'acci6 i b
el consegüent agrupament de
les mateixes en Comarcals, t m
be amb autonomica acmaciÓ
Mntre de la Comarca, ha i uI
sat els sotasignants a pres tal'.
a l'Assemblea la segÜent propo
sici6:

En tots els pobles on el par
tit d'Esquerra o-Republicana hi
tingni una entitat, un Comité o
Una delegació adhel;ts1 la direc
ció política local sera exc1'Usi.
vament desempeuyada per a·
qu'estes agl'llpacions,' a les quals

.ha:de revestir-se de tota l'autm~i

tat )gnalmel~t ~que exigir-los-hi
tota la 'responsabilitat. En cap
cas podran .els Comités comar
cals ni eldela Federació establir

tants a les comarques manlé
el seu criteri d'abans.

El company Catala rectifica.
El company Torres de Fu

liola es refereix a les manifesta
cions del doctor Torres, que
creu ja fixen prou bé el que s'ha
de tenir en compte per aquesta
qÜesti.ó.

L,a' presjdencia explica el
perque ha tingnt tolerancia en
algunes qÜestiolls i acJareix al
guns dubtes referents a la mo
ció.

El company Martinez per la
ponencia rectifica.

El company Francesc Pujol
com firmant d'una de les pro
posicions í sentint-se aHudit
pel compan)' Catala pregunta
sobre el~ motius pels qmtls pot
haver-hi discrepancia entre les
entitals de la comarca. Esmen
ta que porten un mandat con
cret de la seva entitat i insis
teix en el seu esperit i diu que
si es creu convenient la reti
rara.

El company Humbert Tor
res parll;\. per una qÜesti6 d'(~r

dre i fa present les dificultats
que suposen les votacions no
minals i demana que s'atengui
tothom al Reglament i fa unes
proposles per a simplificar la
votació.

El President creu que enca
ra es pot simplificar i fa una
proposla que es aprovada.

(S'aproven els apartats: a)
b) c) del primer).

S'aprova IH proposició que
estava pendent d'aprovació.

El company H. Torres fa
una suggerencia sobre l'elecció
deIs cinq membres del Comité
Executiu que ha de nomenar
I'Assemblea i proposa per a
guaÚyar temps que la mateixa
Comissió es reuneixi i fassi una
candidatura.

La P¡-esieÍencia fanotar que hi
ha una proposició que <.lin: Que

..~
formada per cada un represen
tant de les comarqut:s perque
formulin una candidatura per
que sigui proposada a l'Assem
blea, referent als 5 noms qu'e té
que nomenar l'Assembtea. 
Antoni Franjan íllo.-Godas.-
F. Pau' i Josep Catala.

El company Godas com a
firmant diu els motius que els
han portat a presentar-la. El
company Humbert Torres tor
na a insistir sobre la convenien
cia de simplificar els nomena
ments de la Comissió.

La presidencia demana que
el ·company Godas prengui en
consideració el que proposa el
senyor Torres. El company Go
das insisteix imanté la propo
sició. El company H. Torres re
ferma els seus punts de vista.

El compa"ny Castan discrep~
de~ company T0rre,s i s'ádhe
reix a la proposta del coplpany
Godas.

El companys Puntos s'adhe
reix a les manifestacions del
company Castan i fa algúnes re
serves sobre una possible du-'
plicítat de carrecs.

El company Sirvent fa algu
nes propostes que són refusa
des Pt1r I'Aseemblea.

S'aprova la proposició del
company Godas i es suspén la
sessió per a posar-se d'acord
els. assembleistes.

Es reanusa la sessió a les
nou i mi lja i es llegida la p~'o

posició segÜel,lt:
«Els delegats que sota sig.

nen es eomplauen en elevar a
aquest Comité Exeeutiu la se
gÜent proposta: ..

Serja conYenient que d'acord
al que disposa .els articles 33 í
34 del reglament del-Partit te.
ferent al 50 peT c.ent que ingres~

si a Secretaria General de re
caudació total de mililants í
deIs que' exerceixeli carrecs pú-

'hlies retríbuits ingressi d'nquest
50 per c.elit la meitat· a la Fedé...

Lerí de la Presidencia respecte
a que si s'ha d'aprovar o no la
proposta i demana al company
Balcells que modifiqui la pro
posició.

El company Balcells acce
deix i queda modificada així:

El company Humbert Tor
res intervé glosant la figura he
roica i abnegada del modestís':'
si'ln compan)' Magi Balcells
destacant III seva actuació me
retí~sima. L'Assemblea en peu
li tributa un carin)'ós aplaudi
menl. Es refereix a l'ajud als
presos i demana que als afligits
per les persecucions se'ls fes
també extensiva la suscripció
pro-em.presonats. S'aprova per
unanimjtal.

Es llegeix el dicta~en refor
mat sobre la mocio n.o 2.

La Comisió nomenada per
a estudiar les proposicions i
mocjons presentades al nombre
de Vocals que han de compo
sal' el Comité executiu, proposa:

ler.--El Comite Executiu de
la Federació. es compondra
de cinc membres elegits di
rectament per una Assemblea
formada per la representació
de tots els Centres adherits a
Esquerra Republicana de la
Circun~cripció.

20n. El Comité executiu
designara del seu si una Comis
sió permanent formada per
cinc membres, amb l'adequada
representació de Ueida i de les
Comarques més properes o
importants, que tindra 1'0bliga
ció de rei}nir-se per a resoldre
tots els assumptes de caracter
urgent que no puguin esperar_
la reunió del Comité executiu,
al, qual donaran compte a la
primera reunió que celebri..

3er. El Comité executiu
vindra obligat a reunir-se re
glamentariament una vegada al
mes, sense perjudici de cele
brar les reunions extraordina
ne re, egu con en en .-

Firmen.- Josep M.a Espanya,
Domenec Carr'ové, Josep Martí
nez, Francesc Pujol.

El Sr. Espanya fa una acla
ració respecte al seu enunciat.

El company Cervera' exposa
que hi manquen els noms deIs
companys que s'havia parlat
per .a proposar-los a TAssem
blea per a que els elegeixi o els
refusi.

EL company Espanya expli
ca els motius pelsquals no s'ha.
fel.

El compan.y Sauret intervé
recordan! manifestaciol1s ante
riors fete.s a l'Assemblea.

Intervé el compan)' Cervera
refermant-se en les seves argu
m entacions i demanant que
algunes persones imparcials es
reuneixip i form ulin una:- can
didatura d'orientació. Es refe
reix a les manifestacions, del
Dr. torres sobre la composició
i ereu que el Comité Comarcal
ha d'estar integrat per gent de
diversos indrets.

Es ll~geix novaInent el dic
tamen.

El Sr. CeFvera insis~eix. El
Sr. $arradrll inte,rvé i se li acla
reixen els dubtes. El company
Valles es refereix a unes pllrau
les. del company Cervei'a i Cer
vera diu que no ho ha dit i ex
plica el significat de les parau
les desapassionats i imparcials.

El company Castan es mani·
festa en contra.

El company Martín~z don~

algunes explicacions sO,bre el
contingut de la Moció.

El comp'any Catala intervé
referillt-se a alguns extrems de
la Moció que es discuteix i pro·
posa que en lloc del proposat
l'elegeixin per.voluntat <;fe' les
diverses .entitats.

" El compan)' Espanya li con
testa, ~cla.rint-li i esvaint~li els
sens dubtes.

El compal1Y Catala refusa ,la
prep9J'cionalilat ·-de repl'esen-
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• Per la Comissaria delegada
de la Generalitat, han estat auto
ritzats els pressuposlOS munici
pals formats 'pels Ajuntaments
de Arrós i Vila, L1avorsí, Tolu
riu, Aristot i O.> de Balaguer.

També ha estat aprovat el
padró addicional de cMules per
sonals format per)'Aj untament
de Oliana per a 1935.

Dr Anloni PuladaS I
melDe •OCuliSla

5

EL MILLOR DE TOTS

PERE RIPOLL

LLEIDA

... Se'ns assabenta, que a causa
de la forta crescuda soferta pel
riu Capdella; s' ha ensorrat el
pont que comunica el puble de
Senterada ár.Jb els seus a·gre
gats. Hom ha rebut noves,id'a!
ta muntanya, segons les quals
als darrers temporals s'han pro
duYt esllavissades de .terra, i el-s
camins de Liesui' i Espot han
quedl'H, 'dc:'morne rt/lf[.

... Ha estat trasiladat' ~ co'~·;i.
nuar els seus se'rv.eis al Nego
ciat de cedules personals, d'a
questa comarca el senyor' Í(~di
áe Llano Ima~, a'uxiliar primé'r
de recaptació. de la Gen·eralitat.

• La Comissaria de la 'Gen~'

ralitat ha autoritzal als Alcaldes
de Tragó de Noguera, Escaló,
Palau de Noguera, Figuerola.dce
Orcau, Conques, Abel'la de la
Conca, Torresserona i d'Orcau,
per a prescindir de ¡'ordre d'im
possició d' exaccions, establer·
tes en I'article 535 del Estatut
municipal.

calde popular del Ajuntament
balaguerí, 1 diputat a la Gene
ralitat.

La seva mort, que ha causat
viva impressió a la comarca sera
sentidíssima per a molts nacio
nalistes d'arreu de Catalunya.

L'acte de l' enterrament es
vegué molt concorregut, pale
sant les simpaties de que gaudia
entre eIs ciutadans de la con
trada .

Descansi en pau, ,'amic Rú·
bies i rebi la seva família, el
nostre condol.

... El «Butlletí Oficial» de la
Generalitat de Catalunya publi
ca un decret disposs:lnt que el
dia 3t de desembre passat, ha
de ces'sar automaticament el per
sonal tem porer o provisori no
menat a partir del 6 d'0ctubre
del 1934, pcr a tasques d'orga
nitzacló i funcionament de ser
veis que no tenien aprovada en
~ressuflost la plan tina de perso
nal, ni tan soIs la eons,igr;¡ació
especificada concretament.

'Esquerrans:

Llegiu i propaguen

el ~etmanari d' Esq,uerra.
L~I.DEAL

.. De Balaguer ens comuni
quen haver traspassat el' senyor
F. Xavier Rubies.

De jove havia militat al par·
tit nacionalista, essent el funda·
dor de les primeres entitats cata
lanistes de dita ciutat fou Al·

Blondel, 9 - LLEIDA

Maqulnes per a Coslr i Brodar

PRODUCCIÓ NACIONAL

Les Maqulnes més barates

I de miliar qua'itat

"ALFA"

• El passat dissab-te traspaso
sa el qui fou' fervent republica
i defensor deIs nostres ideals
Miquel Figueres, pare del regi
dor suspés nostre bon amic Mi
quel.

L'acte de I'enterrament civil
efectuat el diumenge fou una
prQva de les moltes simpaties
que gaudia el final entre nostre
PQble, com es posa de relleu
amb el .nombrós públic que ,'a
companya a la seva darrera
estada.

Rebi el amic Fig.ueres i la
seva família el més s'entit con
dol de la nostra redacció i deis
innombrables amics que I'acom
panyen en aquests dolorosos
moments.

Pla~a Constitució, 19 -l. el
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ASSEGURANCES

Delegat del Banc Vitalici
d'Espanya

... Aquest matí hem tingut
el plaer de saludar al nostre
estimat amic i correligionari
senyor Antoni Puco

Es de remarcar aquesta salu
tació de L'IDEAL per quan el
nostre volgut periodista fou d u·
rant molts anys, en aquells anys
de lIuita aferrissada contra tants
enemics, el Director del nostre
diari L'IDEAL que avui reapa
reix.

En la darrera Assemblea ge
neral tinguda el dilluns, per a
elegir el Cunsell Directiu de
l' Associació de Funcionaris de
la Comissaria de la Generalitat
obtingueren maJor número de
sufragis per a ocupar els carrecs
els sen'yors Francesc Bordalba,
Liuís Neve, Alfons Serrano, An
torÍi 'Virgili, Antoni Florensa,
Agustí Bragulat, Enric Trilles,
Josep M." Torruella i Josep
Liobet.

nOTICIES [DCALS I 6EnERALS
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• Per ordre del Conseller de
Finances. Economia i Agricul,
tura del Govern de la Generali-

. tat i en cumpliment de l'article
16 del Reglament dets Jurats
d' Exaccions locals, han estat
designats per a formar part
de l'esmentat organis~e a les
comarques IIeidatanes! en con
cepte de titulars i supler.Jts,
els.senyors Pere Sansa i Monjo
i Pere Amibilia Aramendi, pel
Col'legi de Secretaris. i els
senyors Ferran Clutaro i Josep
Figueras, pel d'Intervenció

LLEIDA

lé Cataluny~

Paeria 8 _1.er
•

LL~IOA

Ronda Unlversitat, 33
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81EL O'ESPAnYA

alaItin de rAparell Dlgeuiu

Recentment reformat
CONFORT ~MODERN

fJaratge al matelx Hotel

da. República
Jefon 1717

a ,la llar
a l'automobi.

a l'aparell

de Radio

~an nu~Um ~~ [a~a ma
per Karen Morley i Tom .Kecne.

UD tanl al Treball a \'Optimisme i a la Virlud.

eX-METGE DE L'HOSPITAL
E LA STA. CREU l S. PAU

DE BA.RCELONA

di conllnua de ¡'aire per miljá de nous aparells
DUOUS ESTRENA I

soperprodottions en un ma!eil programa 2
La omedia degran especlacle, amb
fa stics quadres de revista, es

lurals cgirls~ i bella m6sica

J'excepcional film de King Vidor

tén donar una relativa facilitat

de comprensió a l'espectador,

en detriment de la matització

del personatge.

TÚ, lector, aficionat al cine

ma, 1 o has sentit un calfred

d'indignació, en sentir les veus

maguíficament expresives de

Greta Garbo, de Katherine Hop

burn, o de Bobert Montgomery,

per exemple, barbarament mu

tU ' ,per unes veus ~dés 1'0

gollo s, adés atiplades, de te

nprs· a'cassats i de comics d'ín

fhna categoria?

A i, per manca d'espai, no

insis@1 més; prometem pero,

que farel11 sovint, molt so

vlnt, t.2S les vegades que caÍ

s a conseguir que el pÚ

iferent es dongui comp

es víctima d'una esta

el pitjor gust, i que, en

Mncia, obligui als que

l'obigació de servir-lo, a
epo'sin una actitud, que

es no d1.1btem en qualifi

e vergonyosa.

L'IDEAL

Contra els "dobles"
. Volem inaugurar la secció ci

nematografica de L'IDEAL, ocu

pant-nos d'·un aspecte, al que

donem una importancia ex

traordinaria, i que afect'a, així

ho creiem, a la mateixa essencia

del cinema. Es la qÜestió del

do'blatge en espanyol, deIs fill11s

parlats en llengua extrangera.

El fet plantejat en els seNs'

.termes veritables, és aquest: si

gui per la indiferencia deIs 'dis

tribu'idors i propietaris de 10
cals, sigui per la tolerancia del

pÚblic, la majar part, per no dir

la totalitat deIs films que ~s pre

senLen a Lleida, es passen en la

seva versió doblada.

No. sabem quin és el criteri

que indueix a les empreses a

servir les pe1'lícules, en la seva

versió no original, i no ens po

del11 ex.plicar satisfactoriament,

perque s'ha adoptat com a re

gla general un sistema, que, al

nostre entendre, perjudica d'u

na manera evident, la valua deIs

films i la interpretació deIs ac

torso

Iptentarem argumentar la

nostra posició, que és, en aquest

punt, d'absoluta intransigencia.

Esta acceptat de tothom, 'que

el cinema, és un art que intenta

descriure uns aconteixements

de varietat infinita, per mitja de

l'acció i del moviment. La pa

raula, lluny d'ésser un element

imprescindible, ha de confor

mar-se, en el cinema, a ésser un

element de segon ordre, i, per

tant, perfectament prescindible.

Com més expresiva és la mími
c.a, .més ,pu¡: é$. el ci.p.~~;¡¡a_ E,s
pol objectar," pero, el següent:

aquest argument, podia ésser

respectable durant !'epoca del

cinema mut, pero amb la -nova

fase de cinema sonor, o millor,

parlat perd la seva eficacia, cal'

la paraula, ha passat a ésser un

elel11ent de tant.a importan'cia,

almenys, com el gest.

1 bé; situem-nos en aquest

terreny; aC~ieptemque la parau

la ha guanyat en importancia, i

ha passat a ésser nota primor

dial' en els films. Pero, si bé és

cert, que la veu ha adquirit una

beHigE)rancia que no tenia, tam

bé ho és que aquesta importan

cia deriva de la seva funció, que

no és altra, que la de coadjuvar

amb la mímica, en la difícil

missió d'expressar una psicolo

gia determinada; i, qui gosarit.

afirmar que els dobles -aconse

gueixen aquest ·objeete?

No. EIs dobles lluny d'ésser

un instrument de perfecció, no

'són més que un.a aperració re

pugnant del veritable significat

del Cinema, Cal' amb ells, es pl'e-

Alcoletge 2
Penya Samitler '3

A Alcoletge
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GRANS REBAIXES
Fl DE TBMPORADA

Després d'un domini altern
i d'algunes avanrrades perilloses
davant la porta del L1eida, mar
ca Guiu del Tarrega en una
jugada rapida, deslliurant-se des
d'aleshores una furiosa ofensiva
per part de I'equip local creant
situacions difícils a la meta con
traria; no traduint-se en gols
per I'enc~rtada tasca d' alguns
equipiers targarins i per I·a mano
ca als rengles I/eidatans de deci
sió per a xutar a gol. Fruit d'a
quest domini dels'jugadors lo'!
cals fou al segon temps el gol
de I'empat, marcat per Bonet,
mo/t ben col'locat davant de
porta aprofitant una oportunís
si ma passada de Ma nuel. Se
guiren unes belJes jugades de
la davantera del L1eida, sense
aconseguir pero el desempato

Degut al nerviosísme i a la
trascendencia del partit sovinte
¡aren a la' segona part alguns
incidents, sempre desagradables
que I'arbrit es cuida de tallar'
ám b alguna:energía i encerta·
dament. '

Rayo 1
Europa 4

Al Camp' Escolar

CAMPIONAT AMATEUR

Fabrica d' Espardenyes

EL V4LE~C.A
DE

jOSEP AIlBALAT

Mora d'Ebre 3·

L1eida S. C. 1

A Mora d'Ebre

Bon partit fouaquest, jugat
~I Camp del Mora el passat diu
menge, desenrontllant·se:un joc
de gran qualitat, per am.bdues
part<¡.

Essent un gol del. Mora, de
«penalty» a causa d'un rebot de
pilota al bra¡y de Castro, bé es
pot dir que el resultat no reffexa
fidelment J' encontre que fou
molt nivellat.

Marca pEI Mora, Tobeñas i
el gol del LJeida, fQu aconse
guit 'per Santiveri, recollint una
jugada de Cardenas.

E/s F. l. C. cediren els punts
a la Penya Samitier.

•

Diumenge. passat es varen
traslladar al veí poble d Afco
letge el segon equip de la Penya
Samitier, per e,nfrentar-se con
tra els once (suplents) d'aquell
poble, acabant j'erícontre amb
el resultat a dalt esmentat.

Felicitem als petits equipiers
que tan bravament varen saber
se defensar.

Diumellge passat i amb as
sistencia de nombrós public tin-·
gl).é Iloc ac¡uest enco'ntre, que
re~ulta interessantí¡ssim, já que
de vell antuvi ens mostraren
ambdós equips, Ilur cobejanr;a
per a adjl:ldicar.se e/s 2 punts.

Al' Camp d'Esports

L' ESPDRT A LLEIDA

Tarrega F. C. 1
A. E. L1elda 1

Des d'aquest primer nÚmero
de L'IoEAL, ens plau adrec;ar
una salutació afectuosa als es
portistes lleidatads i comarcals:
i un oferiment d'aquesta secció
a les agrupacions esportives on
trobaran acol1iment totes les
iniéiatives personals i les col,la
bOl:acions que tinguin a bé en_o
viar-nos.

¿Cóm conc-ept.uem l'estat ac
tual de l'esport a Lleida?

En nostra ciutat es comen<;a
a viure o millor dit revim:e un
ambient esportiu, que feia
temps restava inactiu.

En les perryes de café, en les
associacions, dintre el món es
tudiantil, al carrer, etc., nostre
jovent parla, discuteix i comen
ta' marques, records, equips,
puntuacions, possibilitats¡ orga
pitzacions, tant locals com inter
llacionals. Fruit d'aixo són els
incomptables equips de futbol
que, s'organitzen i es desorga
nitzen, com estels joguiners;
I"assistencia de nombrós i en
tusiasta pÚblic als encontres
de futbol-i a les vetllades de
boxa, l'iuteres remarcat els dies
festius en saber el resultat del
Campionat de Lliga i l'atenció
posada en les gestes deIs rou
tiers en carrera; l'existencía. de
clubs esporlius. de tota mena;
l'organització de campionats i
.competicions amades, de nata·
ció.. tenis, curses ciclistes, etc.

Més tot aquest entusiasme i
tota aquesta afició, esta absolu
tament desorganitzada. Fluctua
i es concentra, ara en una o al
tra modalitat esportiva, pero
no té dh-ecció ni asentament en
cap especiaÜtat fix~. Manquen
els gr'ans nuclis on competents
directius arrepleguin tots aql1ets
esforc;os avui en actuació ama
da i els estimulin envers una
so.la dtrec~Ló. Menys. equips de
futbol ambulants, i més juga
dors que valguin disciplinar-se
i aprendre el que pugui ense
nyar-Ios-hi qui pugui fer-ho, en
clubs on tinguin el material i
l'ass-istencia necessaria. Menys
aficionats a anal' en bicicleta i
més preparació cliclista. Menys
afic)onats al cop de puny i més
gimnas i atletisme.

Cridem des d'aquestés co
lumnes l'atenció de tots els es
portius Ueidatans a capir-se
d'aquesta qÜestió i pel'lSin els
immediats resultats que pbdrien
obtenir-se, de juntar-se els nom
brosos esforc;os amals qúe avui
existeixen en nostre 'poble, en
favor de l'esport a Lleida.
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PERRUQUERIA PER ASEnVORES

"'TERESA"

tre en ciutadania i defensor de
totes les causes justes, tan
enyorat per tots els que en eH
teniem una fé cega i que en
vida va anomenar-se Alfred Pe
renya !leixac, secundat admi
rablement pels nostres volguts
amics, avui absents de Lleida,
l'un, el gran periodista AnLoni
Puch, i l'altre, AnLoni Sabater
Mur, que Iluitaren amh gran
braó, produint-los-hi a tots ells,
aquelles II ui Les, greus contra
temps, ja que els reaccionnris
de llavors, igual que els d'ara,
no perdonaven a qui tingés 1'a
trevimellt de desenmascarar-los
davant l'opinió.,

Estem segurs que quan a
quests estimats amics que ante
riorment escrigueren les pagi
nes de L'!OEAL ti nguin sota els
seus ulh el primer nÚmero d'a
quests mateix periodic d' ara
sentirall una fortissima i agra
dosa' emoció en veure CO!TI re
neix aquell esp.:rit de combat
que ells tan geuerosamenl va
ren prodigar en benefici d'uns
idea Is de lliberta t i j nsticia, i
que lluny de minvar en l'acLua
li tat, creixen i és consoliden en
l'anima del poble, amb aquest
afany que eH mateix sent per
redimir-se i elevar-se en la seva
espirítualitat.

A L'IoEAL que avui torna a
la palestra per continuar la seva
gloriosa histOria, el su1udem
amb tot fervor. Desitgem que
visqui molts anys. Que els seus
iL:iOllJfs siguin tants, co:rn e•.....-.....-----""

des surti al carrero Que sapi
ga recollir i defens3.l' els anhe1s
del poble que sofreix i tr~ba-

lla. Que es decanti sempre, del
costat de les causes justes. Que
les seves pagines siguin una
const3.llÍ i severissima llic;ó de
dignitat i repllblicanisme. Que
niai oblidí que els catalans te-
nim un plet a resoldre i que cal
lluitar sempre, fins que s'ens
fassi justicia plena.

Per assolir aquests postu
lats, tinguin sempre presellt els
que 11an de dirigir el periódic,
l'executoda d' aquells homes
que v.aren inspirar L'IoEAL de
la primera época. Seguint les
seves petjades, estem segu1's
COndl.liran la nan a bon port í
obtindran, com a premi, la sa
tisfacci6 que dona el saber que
s'ha acomplert amb un deure.
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Lo reoporició de "L'IDEAL"

que no poden contestar

Es una forta emoció la que
avui ens pl'odueix veure enCBp
c;alat el nosLre periodic de 1I11i
ta, amb el nom sonar i bonic,
de L'IDEAL.

¡QuanLes coses ens porta a
la memoria aquest mot curt i
e\'ocaLiu! Al pBssat setembre va
fer dotze anys justos, que per

. motin d'una vergonyos:::. i indig
nant persecució dictatorial, va
deixar de publicnr-s~_el nostre
estimat diari, que amb In se\'a
vibració constant en defensa
deIs idenls de lIibÚlat i de .ius
ticia, ya ajudar a fel' la nostra
formacio espiritual, incorpo
ran(-nos, encara hen joves, als
nuclis organitzats d'aquells 'bo
mes que com a suprern objec-.
tiu de les seves aspiracions po
lítiques, duien el 4'implantar la
RepÚblica al país, com a siste
ma de govern.

En tornar a reintegrar-se a
la 1luita L'IoEAL, no podem obli
dar que aquest periodic, en la
seva epoca, va ésser el flagell
continuat del caciquisme infa
me, que per aquestes terres del
Segre s'esLilava i que cmbrutia
consLanmellt la consdencia deIs
ciutadans.

¿Qui 11;;0 recorda, també,
aquelles magnifiques campa
nyes contra la capellanada del
desaparegut «El Diario de Léri
da» i que quan els redactors del
mateix, en e1s seus esgarips
desesperals, hnvien destilat a
Lravés de la seva plomB, tota la
metzll1.a que tenien concentra
da en la seva anima negTa i do
lenta, ens sortien, quan ja no
savien que contestar a les. fer
mes argumentacions del nostre
dinri, en que s'havia decretat,
per que podia fer-ho, una exco
munió papal~com una casa, en
contra deIs redactors i llegidors
de L'IoEAL, que, com és logic,
produia la gran riBllada entre
aquests Últims, tots ells republi
cans de la més pura ra<;a?

¿Com hem d' oblidar tam-,
poc, aqueHes incivils persecu
cions en fonna de processos i
condernnes que els de la reac
ció, posant en joc tots els res
sorts de que disposaven. que no
eren pocs, inferien a1s homes
que redactaven L'IDEAL, i que

. si aquests no haguessin estal
fets a prova de totes les contra-,
rietaLs1 els hag11és estat impos
sible ¡'esistir aquella lluita taJl
desigual?

Ap1andim sincerament la
inicialiva de fer reapareixer
L'IoEAL. Ens consta que el cos
de redacció del mateix, així com
els seus col'laboradors, tenen el
ferm proposit de procurar que
L' IDEAL d' aquesta enoca, no
desmereixi del de l' anterior;
pero no oblidill que el peri.6dic
de l'esplentada primera epoca1

l' inspiraV'a el superior talent'
d' aquell gran repllblica1 mes-

Només els covards acusen els homes
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solí diumenge l'Assam~
blea d'Esquérra de les
nostres comarqu~s i el
desig de donar-ne una
resenya documentada i
completa ens ha fet re~

trassar la sortida de
L'IDEAL. Esperem que
els nostres llegidors es
faran carrec del q ue re~

presenta aquest esforc;;
informatiu·i sabran dis
culpar~nos.

En Baró, ex-Conseller de
Foment de la gestora lleidata
na, practica eficu9ment «la cari
tat ben ordenada... »: Aixi veiem
com a tota senzillesa féu arnm
jar per la brigada munici
pal el carrer on hi té una pro
pietat per a rebre, scgurament
-dia o altre- amb tota digni
tat el seu Jefe, Jefe, Jefe, el dia
que ei> deddeixi a venir a Llei
da.

El senyor Rovira Roure de
via pensar que com Alcalde
gestor no li pertocava menys
ca tegoría i com no tenia carrer
per arranjar, no 's'hi pensa gai
re i n'obrí un d~ nou, tocant
tocant de la seva flamBnt caseta.

•••
Els senyors que regeixen la

Cambra de Comer<; de Llcida
que deuen representar els co:
mercianls lIeidaLans i la Junta
de Protecció a la lnfallcia, sen
tint-se compenetráts amb la Re
pÚblica del segon bienni, encar
regaren la distribució de man
tes i joguines als rectors de les
parroquies. Vo1em preguntar
si representen a la «Cámara del
Comercio» o bé és una manio
bra política d'uns senyors o bé
si representen In «Cofradia de
les Quaranta hores».

•••
Des de fa cert temps que a

1'Ajuntarnent s'hi ha entronit
zat el popular couplet «Maria
de la O». No el substituira aviat
la «Maria Magdalena»?

Desconeixem e1s moLius pels
quals a 1'Aiuntame,nt s'ha deixat
córrer·el «Relicario».
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•••

INSTAL.. L CIONS

•••
La. Llíga s'ha p1·eoct.lpaf de

posar Escales a la Generalitat:
ara que ja Vel1rell1 COll1 les bai
xaran després de le's e1eccions.

•••
En una penya d' amíc es

cornentava la pos'ció de 11í'Lli
ga en la qiiesLió del parti de
Centre. -Tots cojncidÍren en
apreciar qne la Llíga és 'des~

centre.

•••
Després d'un forceig digne

de millor causa s'ha decidit el
nomenament de Delegat a la
Junta de Protecció de meI ors a
favor d'un requeté de «C erpo
entero». Una satisfacció més
per la carlinada que «can p a»
COlll...m.ui D:t..e ..,....~ .ro l U r L. p{ .!.,..
cia republicana.

•••
Els chapistes de Lleida acor

daren darreranlent implantar
la Llei de Restriccions entre els
empleats del nostre afortnnat
Ml\nicipi i a l'efecte augmenten
ei sou del Secretari i del Comp
tador de la Corporació munici
pal. La violeta bosquetana cpn
tinuara essent una rondalla
d'infants.

AUIS I"PO TAnT IURGEnT

m t3.llÍ cacarejat CAR JET
ELECTORAL, ha esLat relirat
de la circulació abans de pres
tar servei. Que hi farem. Un
exit més deIs tecnics de la l..:liga.
Tot i el mil'lió i mig inverti"t en
propag3.l1des i altres despeses
la bUIdor més esfereidor - ha
estat la resposta dels ciutadans
de Catalunya. Ja en par1arem
al seu dia, que creieu qub 11'hi
haura peT ríure uua estona.

Convocades ·les eleccions de Di
putats per al dia 16 de lebrer, es

,/

demana pel Co ite Executiu, que els
correligionari's d tots els pobles, en
el temps de vui dies, trametin a 1'Ofi
cina Electoral de Joventut Republi
c,ana de Lleid els no.ms i cognoms
de dos Interv ntors idos Sup]ens

per cada un e]s Col·legis de .la

població.

ICardona 8& Munné S. A.
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golint-s'ho Lot el que hi hagi de
caduc i ruinós que pretenglli
diflcultar la marxa impeLuosa
de les idees altruistes nascudes
a l'escalfor de l'Aurora 'de la
Llibertat que aparegllé brillant
i prometedora quan la Revolu
ció francesa acaba definiLiva
ment amb les tenebres que pla
naven sobre el des tí deIs nos
tres besavis.

'Una fita historica marcara
ben aviat la separació entre' un
passat indigne i un fu tnr espe
'ranc;ador. Pero cal que ningÚ
defalleixi, que ningÚ deserti,
que es deixin de banda tots els
personalismes i totes les insig
llificancies i que tots els esque
nans es disposin a preparar
se per al xoc formidable que
s'aveIna, fent acumulació d'e
nergies per a emplear-les en la
consecllció del triomf més ab
solut de la Democn'lcir sobre
les oligarquies vergonyants que
durant segles s'·han ·repmlit
tranquil-lament el resultut de
les suors i del treball del poble
·espanyol.

Qualsevol afebliment, qual
sevulla vacil-lació han d'ésser
cOllsidera1s com una traició a
la senyera de reivindicació de
la RepÚblica del 14 d'abril, mal
mesa, desfigurada i quasi desa
pareguda per l'actllació nefasta
d' aquells que no saberen fer
honor a la confian<;a que el po
b1(> e1s h(lvia nepo,sitacla.

A la lluita que s'aveIna no
deu mancar-hi cap home libe
ral i des d'aquest moment de
vem comen<;ar la nostra cam
panya: de preparació per a que
l'enemic ens trobi ben equi
pats, ben animats i en dispo
sició d' assohr vicLoria plena
sobre la reacció unida i com
pacta.
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Advertiment
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A l' Academia Mariana1 el
dia 24 de novembre del pa

l

at
any es r,epresenta una obreta

. teatral odginal del nostre es~

Pl'eguem que totes les persones que rebin tre En Gai Saber. La gran con-

aquest ndmero de L' IDEAL i que, pels mo.tiu8 currencia de beates i 11ulsos es
desfen en elogis del vate 11e.ida-

que' siguin, no en vu8guin ésser subscriptor., tao Oh, la conllevancia.

-el retornin al carter o al repartidor per a que el

reexpedeixi a la nostra redacció. Ela que ahd

no ho facin, seran considerata com a subs

criptora definitius.

Ara bé, creiem imprescindible, als

de la relac!ó politica, que el nostr.

arribi a tota els pobles lIeidatans.

Centres, i Delegaciona locals han' de fer de

manera que a cada localitat hi hagi subscrip

tora de L'IDEAL, i com més, millor.

Esquerrans:
a la Iluital...

I VIDRES 1

S'ave'inen joms d'una inten
sa actuació ciutadana. La reac
ció prepara les seves males arts
i disposa tots els ~ells nombro
sos recursos per a lliurar una
batalla que pot ésser-li decissi
va. Els sellS agents' visibles i
invisibles i tota la gamma d'im
ponderables que figuren com
a factors de primera catego
ría van extenent llllrs tentac1es
per tota la nostra dissortada
Espanya. EIs homes sinistres
abandonen llurs recers caver
11aris i preparen les seves gents
per a enfrontar-se a tot el qUE'
significa Progres, Renovació,
Cultura, Civilització, Justícia so
cial, Democracia, Humanitat i
aixecar una barrera infranque
iable que deturi la riuada im
mensa que tots els pressagis do
nen com asegura i imminent.
Aviat comen<;aran a remoure's
aquelles campanyes tradicio
nals amb les quals els compli
ces deIs straperlisLes intentaran
ofegar amb la bassura més im
mnnda l'arbre sagrat de l'es nos
tres lliberiats i els seus més
fídels curadors, i procuraran
minar el prestigi deIs homes
immacuLats que, com sempre,

.es disposen amb son entusias
I?e,. aI:lW la seva competencia,
amb el s~u historial polític i
amb la confianc;.a que el poble
els hi dóna a anul-lar tot el po
deriu de que blassonenles mes
nades reaccionaries.

Més 1an1 s'e val: davar t Yen
'tusiasme, l'abnegació, 1'esperit
de sacritici·i la disciplina cons
cient de cada un deIs militants
de les esquenes 'catalanes i es
panyoles no pot haver-hi cap
baluard que resisteixi ni cap
mur que deturi aquesta allau
que de totes les contrades va
davallant dirigint-se vers els
diferents rius de multituds que
a les diverses províncies s'en-

, duran tot ef que.s'oposi al seu
pas triomfador i purificaran ell-


