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Forçats a celebrar l'acte anunciat en un 1I0c tancat i social, privats, aixf i tot, de
realitzar-Io, corn volfem, al Camp d'Esports, fou naturalment el gran Salo d'Actes de
}oventuf Republicana el que acollf l'enorme gentada que, a peu dret, des de les deu
deI mati l'anà omplint de gom a gom, malgrat que, a previsio de les dificultats d'enca
bir-hi la gent que de fora podia venir, deixa de fer-se propaganda i moltissims pobles
propers ignoraren la grandiosa solemnitat polftica.

Més d'una hora, doncs, abans de l'anunciada per començar estava de gom a
gom, fins les tribunes i l'ampla escaIinata, de dalt a baix,

L'ordre més perfecte, la manifestacio de ciutadania més oviradora: Ni un crit, ni
una queixa. 1 aixf duraht aquell acte inoblidable. Sols es responia aIs crits gloriosos
que presagiaven la reconstitucio d'un Estat nou, més gran, més lliure, més culte i digne.
Sols les mans, en ovacions atronadores, alguns cops dei tot emocionants, donaven
assentiment a les grans afirmacions, que el poble estima.

,
;1Tir LEIDA ha péÎssat diades me~orables. La deI passat diumenge fou gran entre totes .

.1-;( Demostrà, damunt de tot, les possibilitats èpiques dei nostre poble i el seu gran
cor. Dalesà, de més a més, el seny ancestral; no pas aquest seny tan lloat darrerament
que consistia en sacrificar l'esperit aIs interessos materials; ben a l'inversa, el poble
lIeidatà es trobava decidit a sacrificar-ho tot au) ealisme; no perdé pero, la gran
virtut de la mesura i no ultrapassà allo que cregué necessari per tal de mantenir els
drets al respecte, a la dignitat llur, i la serenitat de tothom salvà la gran jornada.

Benen siguis, oh gran poble lleidatà, pedrera immortal i perenne de les esperan
ces esdevenidores. Dodrà flaquejar l'individu, ço que és transitori a l'Humanitat; més
la vigoria essencial de la gran déu d'on brolla l'heroi i el feble també, que pasta, pero,
les grans empreses futures, no s'és pas estroncada.

LA JORnADA DEL DIUtlEn1GE
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Llegiu el Setmanari

"LLEI DA"

El record sentidissim deI cavalIer
en francesc Macià no fou ja sols

ovaci6, fou una consagraci6 popular.
L'explosi6 formidable i duradora es dirigi
a la tribuna Of} una gentil filla deI gran ex
patriat rebia el tribut repetidissim de la
emoci6 deI seu poble.

La darrera i forta sacudida espiritual
fou l'inefable tribut al inoblidable Salme
ron en la persona deI seu fill Josep, que la
rebé amb les lIàgrimes aIs ulIs, corprès i
mut davant el gran espectacle. Es la gloria
dels immortals que's fa cos en l'ànima
viva i perenne de les societats.

Aques!es Ires notes, endolcides aci i
al1à pel record sempre renovat deI nostre
perdu! Alfred tingueren sempre calent el
cor de la muni6 apretadissima que aguan
là dre!a les quatre hores transcorregudes
d'ençà que ompli el local fins que, a les
dues, desfilava treballosament, esçales
avall amb el rostre radi6s de les grans so
lemnifa!s.

Vilalta Vidal

Pren la paraula l'advocât senyor Vilal
ta Vidal, representant de les joventuts es
querranes republicllnes de Catalunya.

S'ha donat a conéixer el manifest d'in
teI'ligència republicàna que han signat
tots els diversos sectors republicans de
Barcelona pel' anar a la formaci6 deI front
unic d'esquerres pel' J'assoliment de la Re
publica federal.

Saluda ara la bandera barrada que pre
sideix el local i la quai feia tant temps que
havia de romandre forçosament amagada.
En sortir de Barcelona se'ns va manifestaI'
que hi havia êlements pertorbadors a
aquesta ciutat els quais procurarien alterar
l'ordre i interromprien la solemnitat de
l'acte, pero l'ambient que es respira entre
el public demostra el contrari. Espanya
està abocada de pie a la Republica; el cami
a seguir és el de les responsabilitats. Acon
seguir aquestes és una tasca que ens por
tarà a l'assoliment immediat de la desitja
da Republica.

Amnistia!

Tenim ara el govern Berenguer que no
és altre que un continuador de la passadâ
dictadura i ens trobem a l'hora de les elec
cions que no triomfarà fa Republica per
què el caciquisme i la força publica ho evi
taran. (Ovaci6). No predïquem el desor
dre pero quan se'ns coacciona ens hem
d'emparaI' amb ell. Ja que els de dalt ens
han donat l'exemple, i quan una !lei es in
justa cal passaI' pel' sobre d'ella.

Les personalitats da Illés prestigi en el
camp monàrquic hem vist que s'han de
cantat cap al cant6 de la Republica. Fins
entre ells mateixos hi és manifesta una si
tuaci6 de descontentament i d'immoralitat,
i el convenciment que allo que defensaven
era c0mpletament inutil.

Una llarga salva d'aplaudiments recolli
el brillant diseurs dei jove lIetrat.
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ments abans de la definitiva separaci6, fé
rem una prometença solemne: que la seva
obra seguiria, que ens inspirariem en el
seu exemple. 1 ad ens teniu disposats a
acomplir là paraula empenyada, disposats
a treballar, primer, per la instauraci6 de
la Republica; segonament, pel' a estructu
l'al' federativament les terres d'Ibèria da·
munt les bases deI Iliure consentiment, de
manera que tinguin plena eclosi6 les aspi
racions secularment vives; en tercer Iloc,
pel' a suprimir l'esclavitut economica de
les masses obreres, perque sense la Iliber
tat economica totes les aItres s6n ficticies,
de taI manerâ. que s'acabi l'jmmoral espec
tacle que una intima minoria, pel' contro
laI' la riquesa i les condicions deI treball,
disposin de la vida dels altres homes, pro
blema que pel seu abast moral i social és
el de major importànc.ia que haurà de re
soldre la humanitat contemporània. Des
prés, després, si ja veIls hem tingut la sort
de veure tot aixo realitzat, corn en els ca
mins deI bé i .de la lIibertat no hi ha 11
mits possibles, encara encomanarem ais
nostres fills el neguit de realitzar els som
nis dels grans idealistes, d'aquells homes
forts, soIitaris, selectes, que sem pre, sem
pre, elllarc de la vida, han constituit les
reserves i les esperances de les humanitats
futures, la lIum de demà (Ovaci6).

Es parla de responsabilitats, i aquesta
paraula emplena tot el moment politic que
vivim. Responsabilitat de tots, de la dic
tadura, dels governs anteriors a ella, de
l'exèrcit, de la justicia, de la alta c1ericia
representant de Roma,

. Malt bé. Pero,
i les nostres de responsabilitats? No hi hem
de pensar?

A veure, tu, obrer: tu ets sindicalista,
tu defenses els teus interessos de classe, i
fos santament, perquè si les Ileis pels po
bres les han de fer de bona gana els ries,
en tens pel' estona; perq uè si no és absolu-

Humbert Torres

Bal1art

A continuaci6 s'alça el senyor Ballart
di~nt:

Corn a representant de la Joventut Fe
deraI de Barcelona he de manifestar que
nosaltres sentim els problemes de lIibertat,
de eultura, de ciutadania.

Qüesti6 social: No hi ha diversitat de
classes' sin6 una de sola, la que treballa.
Qüesti6 politica: Explica el règim interior
i là divisi6 geogràfica d'Espanya. Exposa
els camins a seguir pel' a l'instauraci6
d'una Republica federal pero no a l'estil
regionalista sin6 una Ibèria am pla, lIiure
i esquerrana. (L'ovaci6 que se li dispensa
és remarcable).

Entusiastament acollit, comença aixi
el seu parlament:

Ciutadans:
Mai, corn en aquest moment, és oportu

de recordar aquella dita hel'Iènica: coneix
te a tu mateix. Es tall'honor que ens fan
els nostres estimats hastes amb la sevà vi
sita, que cal deixar-los a ells la tasca d'a
brandar els vastres cors amb les seves pa
rauIes, corn segurament ho faran. M'im_
posa, doncs, una gran sobrietat en les
meves. 1 les primeres que pronunciï seran
per a dir que en les hores decisives que
s'acosten, es pot comptar amb L1eida, feta
historicament a totes les rebeldies, defen
sara de totes les causes justes, disposada
sem pre, sem pre, a treballar pels ideals de
Ilibertat i de justicia huma na, col'lectiva i
social.

Ens venen a veure, els nostres amies,
en dies de dol pel' la demoéràcia Ileidata
na. Fa tat just quinze dies que enterrarem
l'Alfred Perenya, el nostre guia i el nostre
mestre. L'horfandat i la invalidesa en que
ens ha deixat el seu traspàs, és malt gran.
Pero escolteu: davant deI seu cadàver. ma·
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tament cert que la redempci6 de l'obrer
hagi d'ésser. exclusiva obra seva, poc se'n
manca. Pero mira, l'obrer, a més a més,
és home, és ciutadà. 1 corn a tal, t'és indi
ferent que hi hagi Ileis que destrueixin els'
privilegis a que els afermin? Tés indife
rent que l'ensenyament dels teus fills esti
gui monopolitzat per l'Església 0 que sigui
neutre? Tés indiferent que a la Universi
tat no hi arribin més que els fills dels rics
a hi hagi cami pel talent, mancat de mit
jans materials?

Tés in
diferent que els teus siRdicats i les teves
cooperatives i els teus periodics visquin
sem pre amb J'amenaça del-despotisme fet
govern a que tinguin el dret a [a vida as
segurat fermament? No, no t'és indiferent.
1 corn no t'ho és, has d'èsser politic. Te
niu, pel vostre nombre, els destins d'Es
panya a la vostra mà. La vostra responsa
bilitat és gran. Exigiu, a les esquerres, to·
tes les garanties. Pero ajudeu-Ies. Si no ho
fes'>iu, obrers, la vostra responsabilitat se
ria més gral1 que la d'An~al, més gran
que les de la Dictadura, més gran que ta·
tes plegades. Perquê havent pogut emmot
lIar un poble en les idees dè Ilibertat, hau
rieu deixat que seguis la histôria d'Espa
nya, plena de dolor, de misèria, de ver
gonya i d'esterilitat. (Ovaci6).

1 tu, intel'fectual, no sents la te va res
ponsabilitat? No et diuen res els professors
per.seguits? No et diuen res les universitats
tancades? No et diu res la bàrbara i siste
màtica censura i persecuci6 deI pensa
ment? No et diu res l'odi a tota "alta obra
de l'esperit per part de la beocia que passa?
Si, t'ha dir alguna cosa. Tens una missi6,
en aquesta hora. Deixar el teu m6n a part,
descedir a l'arena, ésser rector de la nostra
vida, donar el braç a les forces obreres,

perquè aqueixes dues forces, treball 1 \n.

teI'ligència, s6n les dues uniques coses
creadores damunt les quais podrem !llçar
el demà ideal que propugnem. Ai de tu,
professional d'idees, si oblides que la vida,
i més en determinats moments, tant corn
pensar, i estudiar, imposa e[ deure d'ac
tuar, de lIuitar, d'orientar! Ai de tu si per
un mal entès concepte de la teva sllperio
ritat. de la teva efevada a!curnia, no et
constituissis en el contrapès necessari de
les passions tant temps contingudes en el
moment dramàtic en què e[ traspàs de po
ders s'efectui, en aquell moment en que
Espanya, amb la instauraci6 de la Repu
b)ica, esdevingui un Estat modern, pro
gressiu, europeu, obert a totes les possibi
litats de milloramentl (Ovaci6)

1 ara, per acabar, he de dir que lamen
to que no es trobin presents, encara, e[s
nostres amics castellans. Jo hauria volgut
dir-Ios unes paraules en sa beJla i dolça
lIengua. Jo, que durant tres anys, essent
alcafde popu[ar de L1eida, tantes vegades
corn en funcions deI meu càrrec, tingui
de parlar davant les autoritats de l'Estat,
mai ho vaig fer en castellà, avui, davant
deIs nostres amics, ho faria gustosissim.
Llavors, hauria mancat a tes meves con
viccion_s i al caràcter de la meva represen
taci6. Hauria equivalgut a oblidar que Ca·
tafunya té un plet cie personalitat posat
davant l'Estat opressor, que ha pretès, es
pecialment, amb el bandejament de la nos
tra Ilengua, muti[ar la nostra ànima. Dei
xar de parlar, avui, en castellà, davant
uns amics que s'anticipen a proclamar la
licitud de les nostres aspir acions, seria no
correspondre-hi amb la cortesia i amb la
generositat obligades. Doncs be, per da
munt dels obstacles tradicionals, dels inte
ressos oligàrquics, tot i les nostres diferèn
cies naturals, hi posarem la voluntat dels
pobles. El seu i el nostre, amorosament
units pels I1igams de llibertat, realitzaran
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dividu i democràcia vol dir govern dei po
ble. Aixà és tan impossible corn de trobar
la soluci6 per a fer esdevenir un cercle en
forma cuadrada.

La monarquia poc a poc diu que fara
les eleccions: si ho fa ho farà poc a poc,
perquè coneix el poble espanyol, que és
explossiu, de eullida politica. La monar
quia cerca que el foc d'entusiasme sigui
foc d'encenalls i Ilavors serà el moment
propici. Si arriben les elecions és de veure
que hi haurà una victària republicana en
poblacions d'importància corn per exemple
Barcelona, Madrid, Bilbao, València, Se
villa i L1eida, pero no serà ja possible que
aquest fet s'esdevingui en pobles petits en
els quaIs impera el caciquisme. El caci
quisme en les comarques treu tot un alIau
en orme de diputats monàrquics el motiu
deI quai es comprén prou bé. Cal fer cons
tar també que entre els politics espanyofs
hi ha un sector d'arribistes, de pol1tics que
aprofiten els moments, que estan a l'aguait
de qui ha de guanyar.

Travessem uns moments d'interès ex
traordinari, unic. La monarq uia dins uns
mesos, quan hagi passat la flama de l'en
tusiasme i de la vibraci6 politica, farà les
eleccions. Nosaltres proclamem corn a
unica soluci6 fa Constituci6 deI front unic
d'esquerres per tal d'evitar que aixà que
acabem de dir pugui esdevenir-se.

La desgracia dels republicans ha estat
fins ara la d'esperar massa. La Repubfica
no es una senyora que viatja pels països i
que un dia 0 altre pugui venir a Espanya;
la Republica es una instituci6 alta, digna,
que s'ha de conquerir lIuitant i degut a
l'esforç i la necessitat palesa d'un pobl~.

La passada Republica espa'nyola fou filla
de l'afebliment draquelles circumstâncies.
Prou que ens ho afirmen el record de la
qüesti6 de Cuba. Aitres mostres de situa
cions semblants s6n fa Solidaritat Catala
na, l'estat dei pais l'any 1909 i també l'any

De vegades la monarquia es vol disfras
sar de democràtica perà aixà no pot ésser:
perquè monarquia vol dir govern d'un in-

l'obra augusta de salvar Espanya, de do
nar,li, per primera vegada, la seva sobira
nia, i de fer-la entrar, ja definitivament,
en el concert deIs pobIes civilitzats. (Gran'
diosa i entusiasta ovaci6).

Victor Colomer

El conegut Iluitador obrerista Victor
Colomer ocupa la tribuna en aquest mo
ment:

Estem travessant uns m0ments d'entu-
siasme de l'opini6 publica; d'aquests mo
ments n'hi ha també de defalliment i de
desgast. Eis presen ts s6n demostrati us
d'enel gia ciutadana.

Cal dir que aquesta no és hora de ba
rallar-se sin6 de cercar la unica SOfUC16
viable: la de l'assoliment deI front unic
d'esql1erres. L'estat vergony6s que's donà
l'any 1923 no hem de tolerar que torni. No
hem de demanar la Ilibertat a petites dosis
corn unI!. medicina sin6 que n'estem asse
degats, la necessitem i la exigim.

És inegable que ara també tenim una
altra dictadura. Es d'elogiar també el ma
nifest de la intel' figència republicana el
quaI va· signat per individus dels més di
versos seclOrs. :--.rosaltres, comunistes, de·
fensem un ideal ample i no per a resoldre
precisament avui perà defensem fa Repu
blica federal perquè amb ella creiem que
hi haurà una més ampfa lIibertat i serà la
soluci6 per a dotar el poble d'una regular
cultura, de la quaI n'està absolutament
mancat. Mentre'> no hi hagi resolta fa qües
ti6 econàmica de l'individu no hi pot haver
tampoc resolta la consciència.
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La força publica és enorme i cal aprofi

tar-Ia; aquesta gran i important vibraci6

cal aprofital'-Ia per a no deixar que es con

verteixi aixi mateix en una gran i inevita

ble desill·usi6. És per aixà que torno a in

sistir en la urgència i en la necessitat deI

front unie d'esquerres.

NosaItres dec;itjem una Republica fede

raI perquè amb el la tindriem més Ilibertat,

més cultura i més just1cia.

Aquest numero ha

passat per la censura

El poble vibra i demostra que travessa

el moment oportu per a començar una

tasca decidida i profitosa definitivament.

Cal no concedir massa confian.;a en els

homes represenlatius aparentment privile

giats. Abogo també perquè l'escola unica

s'instauri francament i noble.

Corn a final repetiré que hem d'ajudar

amb totes les nostres forces a instaurar una

Republica fedèral par a fer possible assolir

un règim general de cultura, de justicia i

de lIibertat.

Victor Colomer, que ha estat interrom~

put per les aclamacions deI public vàries

vegades durant el seu brillantlssim discurs

acaba en mig de J'entusiasme dels qui l'es

coltaven.

Arriben els forasters

En àquest moment arribaren al local

els distingits visitants que hi havia anun

ciats per aquest acte. Feren entrada en mig

d'una eixordadora salva d'apludiments que

no cessaren fins després de trobar-se se

guts a la tribuna presidencial. Entre

aq uestes el senyor Ed ua rd Ortega i Gasset

saluda amb els següents mots que feren

vessar l'entusiasme: «Viva el pueblo li-

brel» « »!

Felip de Solà

A continuaci6 fà us de la paraula el

senyor Felip de Solà, comença a dir que

se sent molt commogut per l'entusiasme

creixent que hi ha avui a Llaida, vers là

Republicà i vers la lIibertat. Emplea per

a expressar àixà la lIengua castellana, perà

el senyor Ortega li suplica que parli ~n

català per èsser un dels idiomes més f10

reixents, més armoniosos i més perfE'ctes

deI nostre sol patri.

Ésser republicà,-diu Solà entrant ja

en el tema-és qüesti6 de dignitat i de cul

tura, per aixà la dignitàt republicana ha

estat ultratjada; la dictadura ho ha des

honrat tot,

AMNISTIA

La dictadura creà una U. P. un càdi

penal que sc'I va fer seu, intentà crear una

Constituci6, desapareixent tot perquè bro

tava per damunt deI que és fictici.
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Les paraules deI senyor Solà, tallants,
fortes, i crues, foren acollides amb una:
sorollosa ovaci6.

Marian Joven

Representant de les Joventuts republica
nes de Saragossa.

S6c un dels deI pr0grama que volem
veure lliure el pais de la dictadura i de la
embusteria.

He tingut sem pre la ferma preocupa
ci6 d'establir una forta fraternitat amb els
catalans perquè ells corn nosaltres, han
d'ésser els republicans de la Ilibertat. La
nostra yeu encara que humil ha d'ésser
l'alè de la Republica espanyola.

Grans aplaudimcnts.

Venanci Sarris.

President deI Circol Republicà de Sa
ragossa.

AI venir de Saragossa marcant a més
de 120 km. per hora s6n simptomes que la
Republicà no fracasara i que vé a l'agalop.

Hem de fer entre tots una Republica
apartada de tota casta clerical i militar.

Ha mort-diu-el dictador perà no ha
mort la dictàdura la quai tots hi debem
una corona de flors dei mal. Es solament
la careta la quai s'ha desplomat davant el
pais; queden en el govern els mâteixos
homes d'abans.

Eis aragonesos ens sentim més compe
netrats que mai amb els catalans en els
futurs desvetl/amens politics espanyols,
per aixà hem de cridar tots juns,

1 Eis aragonesos tam bé
tenim compassi6 dels fills de no ningu que
ha cantat admirablement el noslre Dicen..

ta, en Juan José, i per tal, hem de treballar
per fer onejar la bandera tricolor i cridar
amb un clam i fortament, Visca la Espan
ya republicana!

Eis forts aplaudiments de la gernaci6
que assistia a l'acte, posaren de manifest
quan sentides eren per tots les paraules
deI senyor Sarria.

J osep Estadella

Parla ara el popular poeta Dr. Josep
Estadella, en nom deI Centre Republicà
Radical, rebut amb aplaudiments.

Comença dient que puix és aquesta la
primera volta que parla al public des deI
CasaI de /oventut. vol evocar, abans que
tot, l'arquitecte espiritual que va bastir-Io,
alçant,-diu-el seu cor, corn un càlzer,
sota les voltes d'aquest temple, en memà
ria i recordança de l'Alfred Perenya. Si
l'ànima dels homes és quelcom· més-com
ell creu-que i1'lusi6 vagarosa de la nos
tra sed à'eternitat, l'ànima d'En Perenya
és aqui, en aquesta festa de la democràcia,
encoratjant·nos, enardint-nos, amb elsseus
optimismes de sempre. (Ovaci6).

1 ara, senyors, amb la ingravidesa de
cor, amb la fam de bondat ide justlcia que
solem sentir quan, vora el testimoni de la
mort, ens adonem de la fragilitat de la
vida, encarem-nos amb els vivents, glo
sant quâlques aspectes dei tema d'aquest
miting. Perà aQans permeteu-me que sa
ludi, amb salutaci6 de so distint, aIs ora
dors forasters que han vingut a honrar-nos
amb lIurs ensenyances. Un so intim, fra
ternal, per ais arribats de Catalunya en
dins; un sa cordial, d'efusi6 sincera, per
ais vinguts de Catalunya enfora.

Fa una oportunissima al'!ussi6 a les
festes de confraternitat intelectual celebra
des, fa poc, a Barcelona, i després de con
gratular-se que els castellans, amb gest
humà, Iliberal i savi, hagin reconegut i
1I0at les essències deI nostre particularisme,
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as =OrellE!s
(Banca L1orens)

exaltant la vaJor biologica i constructivà
de les mateixes, anuncia la trascendència
que aquest reconeixement té per a la cone
xi6 espiritual i politica de tots els pobles
d'Espanya. Heus aqui-exclama-una so
lemne i fecunda rectificaci6 a ]'antipatrio·
tica conducta de paraula i d'obra, portada,
follament, a terme, per governants ineptes
i crétins.

Adreçant-se aIs senyors Ed uard Ortega
i Gasset i Salmeron, els saluda, en llengua
cervantina, amb aquests vibrants parà
grafs.

Nobles castellans, cavalIers dei pènsa
ment, adalits de la lIibertat, constructors
de l'Espanya nova, benvinguts sigueu.
Per vùsaltres sabem que en les Castelles no
tot és assimilisme i odi aferrissat; per nosal
tres sabeu que no tot Catalunya s6n reaccio
na ris, inespirituals senyors Esteves i folls
exclusivistes. Es veritat que el desgovern
dels homes deI règim, engendrà lIevats
d'odis, deixant que es formessin entre
àmbdos pobles, aïlJants bases de fingida 0

real incom prensi6. Pero aq ul estem vosal
tres i nosaltres per a alçar sobre aquestes
bases un aIt pont à l'europea, orejat per
vents de cultura, de llibertat i de respecte a
l'intim de la consciència; un pont besat
per un, sol que faci impossible que en Jes
seves pilastres hi facin niu les cuques deI
despotisme. Per aquest pont anirem i vin
drem estimant-nos uns amb altres i sobre
ell triomfarà el concert polifonic de les
nostres Ilengües, himne esplèndid a la lli
bertad de tots i de cada u, que, difonent-se
pels aires, donarà ais pobles deI m6n la
sensaci6 que Espanya ha despertat d'un
letargi, redimint~seamb l'aprofitament in-

RAMON
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tel'Iigent i cordial de les seves multiples i
variades essències i energies! Nobles cas
tellans: benvinguts siau. (Ovaci6)

L'orador, en forma clara i eloqüent.
passa a explicar el per què de les seves con·
viccions republicanes. Diu que en qualse
vulga poble del planeta que hagués nascut,
doctrinariament seria republicà. Ntngu no
pot negar que el poble té no sols dret de
governar-se a si mateix sin6 el deure de
no deixar-se arrebassar aital funci6; que
l'orgue 0 instrument més apte per a sem
blant fi és la Democràcia, en quant d6na a
tothom participaci6 en el noble negoci de
la cosa publica, i el millor sistema de go
vern, la Republica, ja que en ella els go
vernats trien els governants segons Ilurs
mèrits i virtuts, no ensoperbint-Jos amb
l'exercici d'un poder constant, i exigint
responsabilitat per la comissi6 d'ac:cions u
omisions legalment irrespectuoses.

FRONT

UNI C

D·' E S QUE R RES

Pl. Paherla, 14-1.er. 2,a.-LLeIDA
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censurat

Aquest numero està

sin6 els homes deI règim, de que Espa
nya sia un dels estats d'Europa que menys
cabals dediqui, en els seus pressupostos, a
l'Ensenyament Public? Altrament, si hem
d'esperar a que la Monarquia prepari al
poble pel' a la Republica, cal que ho fem
ben asseguts. El doctor Estadella sosté que
el poble que treballa, paga i vessa, en les
guerres, la seva sang, té perfecte dret i ca
pacitat pel' a escollir les minories selectes
que han de governar·lo. La intuici6 i el
sentiment, mantes voltes supleixen amb
escreix la relativa manca de cultura.

Refuta, despres, l'orador, ais qui solen
aduir la temença de que, rera un canvi de
règim, pogués caure Espanya, en exceSS0S
cruents, similars a!s de Russia. Aquestes
ànimes sensibles qne ara tant es conmouen
pel' les rigideses deI terrorisme roig mos
covita, éon eren, que no es sentien pantei
xar, quan el poder omnimode dels zars
aplenava de carn humana les presons de
Sibèria, i, amb crueltat insaciable, condem
nava legions senceres a morir de fam, i
afusel1ava les multituts que, en pree hu·
mil de pa i justlcia, s'ajenollaven ais peus
de l'insensible i fanàtic empuador? El te
rrorisme roig-altrament acusat, amb pa
lesa injustlcia, d'una mala entranya que
no arriba a tenir-no és més que el con
tra cop fatal, inevitable, just, d'aquell
terrorisme blanc a qui ningu ha superat
ni igualat en la comissi6 de inhumans de
lictes. A Espanya aixà no ha de passaI', no
pot passaI'. El poe ordre i la poca pau que
hi ha, cauran, pel contrari, en un abim
perillosissim, sin6 es proclama, opor
tunament, la Republica, que és ordre i
concert i j usticia pel' a tothom.

Incita a tots els bons ciutadans, per
tanyin â l'estament que pertanyin, a que
pel' patriotisme i pel' dignitat ajudin a la
proclamaci6 de la Republica.

No us fieu massa, exclama, de les pro
meses pacificadores dei govern i dels seusl!Quins son els causants

nLimera ha passat

censura governativa.

No; en quant a espanyols no ens pot
ésser indifent la forma de règim. Corn a
catalans, seria precis haver perdut la me
mària i la vergonya

Aqui esta l'espectacle intern d'Espanya
que no ens deixa mentir. Tot està malalt
en ella, tot en ruina moral i econàmica.
En aquests dàrrers temps s'ha enfondrat
l'hisenda publica, s'han rebaixat fins a
trencar-se les disciolines més necessàries, .
a la pau i a l'eq uilibri de la naci6, i s'ha
escarnit la nostra ciutadania, humiliant
nos sota la bota d'una dictadura pretoria
na, de recordança funesta.

Aixà que jo aie, ho diu tothom, ho con
fessa tothom, i tot el m6n reconeix que
l'unie que pot salvar Espanya en aquests
moments critics és una Republica.

l!Que s'espera, doncs?-pregunta-. Diu
que els indecissos, els frets, els neutres, i
els enemics de les llibertats populars, ex
cusen lIur ressistència en el stlposit de que
el poble no està preparat per a una Repu
blica.

Aquest

per la
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Republica, lIibertat i revoluci6 és el

nostre mot d'ordre i al qui aixo no com-

la censura prèvia

Aquest numero ha passat per

sin6 que també som els de fora els qui hem

de retre homenatge a la figura espiritual

ment gentil i profundament humana

d'aquell heroi fundador d'aquest magnifie

palau i de l'Entitat «Joventut Republi

cana».
A Alfred Perenya el recordarem amb

respecte i tota la vida de la mateixa mane

ra que també recorda rem aquell altre ho

me màrtir de ('ideal, que amb el seu cos

mutilat fou vilment assassinat pels carrers

de Barcelona; em refereixo a Francesc

Layret. (Forts apfaudiments). Parlem ara

també de Salmeron, el sol nom deI quaI ja

ens commou. (Els assistents a l'acte pro

rrompen en sorolloses mostres de lloança

a l'home il'lustre al'Judit i és obligada la

salutaci6 de Josep Salmeron, fill de l'emi

Il en t pràcel ,)
Segueix L1uis Companys dient que en

aquestes hores de naufragi espiritual els

mots cordials dedicats ais homes dignes

anomenats ens infonen una valor incalcu

lable i un coratge sense Iimits.

Cal posar en clar l'assumpte de les res

ponsabilitats, el primer problema a resol

dre de seguida. Cal exigir responsabilitats

ais homes d'abans, durant i després de la

dictadura. Jo he vist que durant la situa

ei6 vilipendiosa d'aquests darrers set anys

el poble ha tolerat grans infamies de part

dels governants que es deien representants

de la naci6 i no eren més que uns ussur

padors de la voluntat popular. Cal mirar

on cal dirigir abans que tot els nostres

atacs: No cal pensa l'-ho gaire puix tothom

ho veu clar.

10

Lluis Companys

,

proposits de restablir la Constituci6. En

rea/itat el que fa és guanyar temps per a

apuntalar unà cosa que cau. Mireu el que

passa en terres de L1eida, 0n en la immensa

majoria de Corporacions popular~ manen

els mateixos homes de la Dictadura. A la

Capital s'hà proceclit de tal manera-con

trariament a 10 que s'ha fet en altres ban

des-que ha equivalgut a barrar la porta

de la Paheria a una majoria republicana

intel'Iigent i d'una força constructiva reco

neguda per tothom. Aixà ~s un agravi que

pujà de tà, sumant-se amb l'agravi que ens

han fet avui al impedir-nos que ens aple

guesgim en un teatre 0 ens manifestessim

a la via publica, reservada, per 10 vist, ex

c1usivament, pel' a manifestacions patriote

res, rosaris i professons.

En vista d'aixô-continua-cal que des

d'aqui diguém al govern-amb tots els

respectes, perà també amb tota l'energia

que nosaltres encara no hem perdut, dei

tot, la fe, en triomfar, dins de la Constitu

ci6, per procediments purament legals.

Perà que si se'ns ofén i sa'ns acorrala,

Ilavors, saltant per damunt de tots els

mit jans coercitius, sorti rem al carrer a de

fensar el que és nostre. En darrer terme,

ciutadans conscients com som, preferirem,

mil voltes, morir amb dignitat que viure

amb vilipendi.
Les darreres paranles deI Dr. 1. Esta-

della foren àclamades per l'auditori nom

br6s.

A ~continuaci6 pren la paraula l'exdi

putat per Sabadell senyor L1uis Companys

el quai es acollit pel nombr6s auditori amb

afectuoses mostres de contentament:

Poble republicà de L1eida,-diu-, no

soJament s6n els vostres correligionaris

d'aqui els qui han de tributar un record

profund de sentit condol a l'inoblidable

lluitador i ferm e'ntusiasta Alfred Pennya
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Ha passat per la censura

Aquest 'ntimero

Hi ha un home a l'estranger d'una ga

Ilardia exemplar, d'un civisme d'una ciu

tadania dignissima, d'una moral intatxa

ble: veig que tots heu conegut en eII a

Francesc Macià. (En aquest moment una

estruendQsa ovaci6 senyala les simpaties

amb què l'il'Iustre exiliat compta entre

nosaltres; en comp-ovar que assistia a

l'acte una filla del gran patrici, els aplau

diments es redoblen i ella emocionada els

agraeix vivament).
Ortega i Gasset parla de ('actuaci6 seva

al costat d'En Macià a les Corts i de la

seva amistat a Paris. Diu que tingué a

més quan veig que vosaltres podreu creu

re que d'alli on sorti en aquestes mostres

indignes de desafecte, jo en s6c fill.

Si vosaltres, catalans, heu estat opresos

aquests sis anys i heu suportat les cruel

tats amb exemplar mostra de sacrifici,

penseu que també nosaltres hem sofert

una vida semblant de privacions. Avui ja

pot assegurar-se que hi ha establerts entre

el nostre poble i el vostre !façades d'amis

tat intensa, oblit a tots el passat, el quaI es

manifesta plenament cada dia, i els nos

trGS desitjos s6n pel' arribar a fer dos po

bles germans'
Hi hà un equivoc entre Castella i Cata

lunya, Eis dos països han estat vilment

oprimits.

GUILLEM

C:onsulta de 9

iiII .. 1 de 4- a B.

Finalment i per acabar l'acte, el presi

dent de «Joventut Republicana» senyor

Palacin, ofereix la tribuna al defensor' a

l'estranger de la dignitat deI nostre pais,

al nostre estimat, conegut i incansable

lIuitador republicà senyor Eduard Ortega

i Gasset.
Jo he tingut una gran satisfacci6,-co

mença dient,-en poguer venir a parlar

vos; s6c un enamorat de les belles tradi

cions catalanes, dels vostres paisatges i

m'obliga a estimar-vos més, encara, el res

pecte que servo al vostre Ilenguatge, l'es

coltar-Io solament m'omple de joia.

Quan penso que hi ha hagut aigu que

hagi vist amb despreci i amb odi aquesta

bella parla m'omple de tristesa: i encara

Josep Salmeron

Acte seguit compareix el fill de l'il'Ius

tre republic Nicolau Salmeron, essent re

but amb lIargues ovacions i algun visca.

Diu que no tenia intenci6 de parlar,

que venia acompanyant el seu intim amie

Eduard Ortega i Gasset perà en veure

l'afecte que hom ha demostrat pel seu pare

no ha pogut pel' menys que regraciar- ho.

1 ho fa en sentides paraules dient q,ue

aquest afecte franc i espontani que se li ha

tributat, ell el depositarà en forma de co

rona de semprevives damunt la tomba deI

seu pare i mestr e.

E, Ortega i Gasset

pleixi se li demanaran les consegüents rI

goroses responsabilitats.

Lluis Companys fou aclamat pel public

delirànt de vibraci6.



Al Camp d'Esports

DA"

el

Setmanari

Propagueu

L LEI"

Finit el miting, els oradors amb els
acompanyants i elements significats dels
grups d'esquerra lleidatana es dirigiren al
Camp d'Esports de Joventut Republicana
on s'havia disposat un modest banquet.
No çal dir que tot eU fou un inleressant

Per acabar diré només que aixo que en
diuen problema català i que és una de les
forces vitals més grans de la peninsula no
podrà arran jar-se sense abans establir un
àbraç de cordial fraternitat. Jo poso de ma·
nifest al mateix temps que el meu amor en
aquesta qüesti6. la meva esperança.

L1arguissima ovaci6 acolli les darreres
paraules C:e l'eminent politic Eduard Or
tega i Gasset.

El senyor Ricard PaJacin clou l'acte
am b la proposiGi6 que s'acorda per acla
maci6 d'enviar un tdegrama per la revisi6
dei procés de BidasDa.

a

anuncieu

L L E' 1 DA"

Subscriviu-vos

"

LL elD A.

gran honor declarar a tavor seu en el cêle~

bre procés de Prats de Mot1l6. (Ovaci6).

No solament he cregut-continua-,
que no era forma dèbilla constituci6 poli
tica d'Espanya, sin6 que crec que és pos
sible una franca i respectuosa existència
en contacte de regions amb regions; han
de respectar-se les nacionalitàts diverses i
sobre elles constituir IIna nova Espanya.
sana i democràticà.

l precisament corn a prova de la since
ritat de les meves opinions recordo que jo
vaig declarar que reconeixia la lIibertat de
l'individu i la de les col'Iectività.ts sempre
i en tota .forma;
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canvi d'impresions politiques que, en des
tapar-se el xampany es converti en expo
sicio clarfssima dels punts de vista de cada
un respebte al moment que passa Espanya.

El senyor Palacfn,

Ha passat per la

censura

El senyor Sarria brindà per Catalunya
en nom d'Arago. AI'ludf a la gran confra
ternitat d'avui, castellano, catalano, arago
nesa, que no volia ja eufemismes i estaven
d'acord en tatço que ens és a tots essencial.

El Sr. Salmeron recorda la memoria
sagrada deI seu pare, expressant l'agra)'
ment de fill i el de ciutadà davant la mani
festacio emocionant de L1eida.

Ortega i Gasset agraeix la rebuda, la
cordialitat, l'afecte. Avui s'ha produn un
plebiscit d'una enorme majorfa de qualitat.
Son els més i els millors La cultura i la
moralitat estan per la Republica,

Per
aquella funcionava la màquina electorera
que serà ja inutil. La dignitat ciutadana
arrencarà el tap que priva la nacio de res
pirar.

Pero l'espanyol no és analfabet de
l'esperit.

Proclama totes les lIibertats, catalana,
federal, antifeixista, portuguesa ...

El Dr. Estadella diu que els lIeidatans,
units sem pre en essències ideals, separats
de vegades per procediments, es troben
avui perfectament d'acord en tot. Jura que
s'han acabat les separacions per a sempre.
Aludint al seu caràcter de Mestre en Gai
Saber, reforma restrofa cèlebre de Viclor
Balaguer, exclamant:
Oh, Castella castellana-sl la Terra Catalana-l'ha8'ués cone

19ut abansl

El Dr Torres parla deI lIibre de Cam
bo darrer que tracta d'establir la concor
dia, Pero amb tota la bona fe i talent reco
negut i el seu patriolisme i la seva historia,
està equivocat quan espera la concordia
des dei poder i no des deI poble que és on
rau la sobirania real i efectiva. No volem
mercè. No la volem ni dels pactes en ban
quets davélnt els regionalistes sino que
volem intel'ligència amb vosaltres, caste
lIans, amb tots, per resoldre no sols el
nostre sino tots els problemes i piets hu
mans.

El senyor Joven, de Saragossa

Re
cordem al cavalier de l'ideal senyor Macià,
al cantaire de la democràcia valenciana
Blasco Ibàfiez. Tots hi som per la Republi
ca i per la lIibertat.

Colomer diu que el nostre desig cornu
és la comprensio i parla en nom de les mas
ses que al matf escoltaven que no volen
paraules sino fets propers. No destruYm la
lIur j)'lusio en els moments vibrants, doncs
la portarfem a la manca de fe i al desen
cant, que les portaren antany a l'apoliti
cisme.

Parlaren encara aItres bons companys
de Barcelona, glossant ideals que a tots
ens son cars i entre gran entusiasme finf
aquelI acte formos de noble convivència.

Poe temps després, el senyor Eduard
Ortega i Gasset i algun altre foren invitats
a parlar amb el Gobernador,

BIs acompanyaren tots els assistents i
gran nombre de correligionaris que s'ha
vien reunit aquelIa tarda al Camp d'Es
ports.

Deixem per altra edicio les hores me
morables que seguiren en les quaIs, el pu
blic republica de L1eida, mai deI mon tant
gran en la seva serenitat i ardiment, donà
una prova de la gran confiança que me
reix.

L1egiu i propagueu el setma

ncri "LLEIDA"
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SUBSCRIPCIO oberta per a socor
rer la vidua i el fin de l'infadiga
ble lluitador català, mort a l'exili,
Marti Vilanova.

••

2'00
2'00
5'00
5'00
1'00
2'00
2'00
2'00
1'00
2'00
1'00
l'50
1'00
l'50

. 284'00

•

Unfl soluci6 ens suggereix: que 0 bé els sectors
clericals s6n molt astuts i sempre cerquen al1à que
els inferessa 0 bé no totes les paraules de certs ho
mes responen al seu estat de consciència.

No citem noms pel' no ferir susceptibililats perà
qui sigui confrare que prengui candela.

El pràxim nlimero quedarà c10sa aquesta subs
cripci6.

Total.

Miquel Badet Farran .
Antoni Farran Camps. .
Francesc Gobuparé Estrada
Josep Rocà Braga.
Un català.. ,
Antoni Baqué Rostes .
Frederic Farran Griny6.
Pere Ribelles Godàs
Miquel Barberà Solé
Anselm Mor Tries.
Delff Ribelles. .
Aladi Ribelles Dots. .
Miquel Borràs St.gura .
Josep Prats Griny6.

L.

Una subscripci6 per comprar un tabernacle

Amb un interès substanci6s anem seguint la lec
tura dels donants pel' lai d'adquirir un tabernacle
pel' una verge a la process6 de la Sang d·enguany.

Francament, hem de manifestaI' que aquest ime
l'ès molls cops arriba a la sorpresa. Veiem que hi
figuren donatius de persones que no ens ho hau
l'rem cregut mai; i no pas donatius petits sin6 senzi
I1ament importants. Ens consta que hi ha senyors
que s'han desprès de quantilats importants pel' a
engruixir aquesta subscripci6 i que, en canvi, l'es
els és fan Ilunyà corn un afecte a tot el que fa 0101'
de cera. Aixà és, senzillament, no tenir el valor ne
cessari pel' a seguir arreu defensant la seva ideolo
gia i aixà no els fa gaire favor, tanmateix.

Pel' allra banda hi ha obertes d'aItres subscrip
cions pel' a soc6rrer fills orfes, presos polflics.
damnificats pel' cataclismes, etc., més nobles i més
necessaries que la que al'Iudim, la quai és completa
ment absurda, i no es veuen pas concorregudes
pel' aquelles persones que, és innegable, tenen un
deure social d·assistir-hi.

2'00
2'00
2'00
1'00
1'00
1'00
2'00
1'00

2'00
2'00
1'00
2'00
2'00
5'00
2'00
2'00
2'00
2'00
1'00
1'00
1'00
2'00
1'00
1'00
1'00
2'00
2'00
2'00
2'00
2'00
2'00
1'00
1'00
2'00
2'00
1'00
1'00
2'00
1'00
1'00
1'00
2'00
1'00
2'00
1'00
1'00
1'00
2'00
1'00
5'00
1'00
2'00
1'00

PIes.

164'00
2'00
2'00
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Suma anferior.
Josep Roma. .
Josep Solé.

(Quantitats recaptades a Asentiu)
Miquel Minguell.
Josep Viladric .
Pau Muntané .
Maties Amor6s.
Maties Trepat, ,
Domènec Benseny,
Francesc Figueres,
Francesc BOllet.
(Quantitats recol/ides pel Foment Agrfcol

Republicà Català de Castel/dans)
Josep farré Monico, . . .
BCllIasar Botargues Costafreda.
Josep M. Manonelles Grau.
Francisca Barberà Serra
Ramon Farré MarlI. .
Josep Massip Cuadrad.
Uufs Costafreda Triquell
Maties Bonet Segura .
Miquel Griny6 Cuadrat.
Ramon Duran Margall6.
Josep Argilés Solé. .
Eugeni Corretgé Pons.
Pere Griny6 Rey. .
Antoni Curc6 Costafreda
Josep Curc6 Costafreda
Joan Curc6 Costafreda.
Esteve Curc6 Costafreda
Josep Farràn Ribelles .
Antonio Gomes Farran.
Josep Modol
Sebastià Aran.
Josep Sardà . .
Anloni G6mez Curc6
Jesus Ribelles Pinyol.
Un republicà català,
Un català republicà,
Emili Costafreda .
Pere G6mez .
Jaume Pallàs, . , .
Josep Botargues Costafreda
Genllr Mateu Treguany.
Sebastià Sim6 Barberà.
Josep Farran Teroll.
Pere Pons Freixes .
Pau Segura Barràs.
Francesc Corretgé, .
Josep Corretgé Gelonc.
Lisard Segura Segura.
Miquel Viladegut. .
Antoni Corretgé Gelonc
Josep Ribelles Rué.
JOlln Costafreda . .
Josep Coslafreda Orid.
Blasi Puig Segura.
Josep Farran Faran
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JOAN VILA.-Tallers de Foneria i Maquinàrill,

Cardenal Remolins, 8 - Telèfon, 107. - LleiEill.

Tallel's

MIQUEL RIBELLES.--fars i instal'Iacions elèc

triques per a llum i força. - Parallamps, Acumula

dors, Transformadors i Reparaci6 de GramÔfons. 

Clavell, 5. - Lleida.

OCTAVI PERENA. - Màquines i material elèc

tric.-Cabrinetti. - Lleida.

Fel'l'etel'tes

JOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,

11 i 12. - Lleida.

E lectl'tctste s

Lleida.

IDIOMES

PER CAMISE5 A MIDA

TEIXI06

COl'l'edol'8 de Comel'C

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a l, Banc d'

Espanya - Rambla d' Arag6, C., entressol - Lleida.

Camtsel'tes

El!ltereria 7

Cdfès

GRAN CAfÉ DEL COMERÇ. - R. ferran, 2

Lleida.

Lleida: Porxos Baixos.-Saragossa: Cosso 39,

Àcadèmtes
AlAIl~MIA /'I~Il..( AlIlIl

COMERÇ ~ü~~



imuu,m~

Iln ~DmiseriD (stererID,1Il
~gggOO(X) Presenta el nÜllor assortit en Carrlises, Cor- (X)~ ',::::::::1"'Çï bates, Mitjes, Mitjons, Gèneres de punt, Male- X:~

tes, Maletins, Perfumeria, Bisuteria, Moca- 'lX)::
Q dors de butxaca, de Seda, Fil i Bastista, Pa- ",~~~_oog"'<>'0'0:0 ~<.;~~

goD~ raigües, Impermeables, Moneders, Petaques (X)oo8
'lX) i Carteres, Tirants, Lligames i Cenyidors i 'Çï 11--100 aUres articles deI ratn de Catniseria. 001:

Mi ;;;;;;~;;; ••;;••;;;;;;••;••;;~;;;••;••;~.;.:.~~;;;.~~~~i~··~~··~~;;··~·;;;; 'M

~. Pelis baratlssin:1les l
0 .. ·.. ·.. ·· .. ··.. · ·· ·.. ·.. ··· ·.. ·· ··· · :

~I1III11IIIII11IIIIIIIIIIWIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIImllllllllllllllllllllmlllllllllllllmllllllllllllllllllll;ii111111111I111111111111I1111111I111I1111111I11111111I11111111I11111111I1111I11111IIIIIIIIIIIIIiilllllllllllllllllllilim
~ =

1URALITA S. A. ~
• 1111111111111I1111I11111111111I1111111111111111111111111111111I1111111111111I111111111111111I111111I1111111I11I11111111I111111111I11I11'"11"1111111I111111I111111I"111111111111111111I111111111111I11I11I11111111111111111111111111 =

1 :
~ Material per a cobertes, el més garantit i de durada U·limitada.
~ Tuberies Ileugeres per a desaigües, sortides de fum, etc" etc.
= === =
~ URALITA ~
::s= ===== ==També produeix TUBS a pressio fins a VINT atmosferes, per a ~

~ conduccio de Iiquids i gasos. Son els millors i de durada indefini- --
== ==da, per la quaI rao fIs Ajuntaments i grans empreses que submi- =

~ nistren aigües a les pobJacions, és el TUB que enguany adopten.
= =

Demaneu pressupostos i el. facilitarà graUs la =
~ ~

= Sucursal de Lleida: Rambla Ferran, 61 - Telèfon 207
;;;;
= Central: BARCELONA • M.ADRID.

~

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllili111II~1I1111111111111111111111111111~1II111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111IIII11III1IIImllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllll~1ii
IMPREMTA 'JOVENrUT. - BLONDEL, 7 - LLEIDA.
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