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Franqueig concerlal
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Quant un alcalde
"

<~democrata» eonvo-
I~ ro. 'f'", .... -.~" ."".r:: • 1 ... \

ca al ,pobh~,í 'el :poble
t ,. (r

no acudeix, deixa
.. d' ' 1 J'd 111 Iesser..,a c..a. e. (.

Persecució religiosa. - Lerruox ha dit
a Ciutat Reial «prou de persecució religiosa».

.Esta cIar que les ·dreles explotaran les parau

les d'en Lerroux, el mate ix que aquest segu
rament va voler porlar amb elles la pau als
esperits. 1 oferil' a tots confiane;;a. Esta bé.

Pero seria convenient que ens digués en
que cánsisteix aquesta persecució religiosa i
de quina manera s'ha posat algú amb la re

ligió.
Fins que no se'ns demostra quants ciuta

d~ns catolics s'han quedat per culpa del Go
yern d~ la República sense re~re els ~agra·

ment~, sen e assistir a tates les misses que els
plaguin, sense res~I' quan vulguin, sense escol
tar tots~ els sermons i pláti-ques que es poden
dir per les iglesies, no podem admetre la men
tida ele la persecució.

Ara volem fer constar, que per a totes les
, seves reunjons, en les quals sqta la capa de

la religió s'hi fa tota mena de pJ:opaganda po
líticfl i social sense cap trav~, que allí no hi
va representant de I'autoritat.

En Lerroux am b la seva aclilut vol atrau
re's a les dl'eles, sense tenir en compte que fa

,11I1és mal ell a la Repú91ica qu,e totes les carp
panyes cavernícoles.

Els que en Iloc de dir-se lerrouxistes, es no
l11enin radicals, psLem segurs que sentiran I'in

dignació que Lal actuació ha de produir al que
s'estimi la República i sigui laie de veritat.
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de Catalnnya (Seeeió de l.leida)

Bs'oles!!-Al-re'll de la: Nació, els Ajun
tamenl:;; s'esforcen per a póslu en marxa es
cales i rnés escoles. En canvi aqul, ja finida la

Con,strucció ,del. G(UP .Escolar cI.el Passeig
d'Osca i ¡'Escola de la Pla~a del''Seglie, no sa
bem eñcai'a t¡uan 'es fara, la $eM'ap rt I-a.

Que s'espera, a que v¡ng'~!,a L1eida ~<I~L

QESE~DO¡¡? , .. ,', ,1

La': Caritat•.....:-I-li ha a L1eida una institu
ció amb aquet nom, la qual, ápart les su ven
cions de ca'racter oficial,' reb el donatiu de
molts vei'ns de la Ciutat.

, , - El que aquestes ratlJes escriu, fa mes de
'Lleida per I'Bstatut.-De '«El País» del

deu any,s qu~ contribueix als_ fins d~ dita As-
dia 25· - Tot L1eida, nlil vegades s'l'1a mani· sociació i fins ara no han estat cridats per a
festat per l'Estattit, pel' l'autonomia integl'al j donar-li comptes, ni convocat per designar els
per aq uest senti'ment de cata lan ita t m'ai 'ha re- qui ad mi nistren l' Associació.

gatejat L\eida la seva cooperació i les entitlats, . No ~onp.ixem els Estatuts de la «Caritab,
la premsf' particular~ i,~sp'ecialment les enti- ni com es fan els nomen"ments deis carrecs

taLs polítiques, no n'hi ha cap que no s'hagi clirectius, pero si que desitjaríem sapiguer si
manifestat favorable a les aspiracioM; de Ca-' encara contt'nuen amb lJurs can'ecs els que
talunya, ara' i de Seml)l:e: I I '. . .' I t.sempre lan mangonept l,quln contro enen

J vista la manifestació d'ahir, cal amh sin- ,
, de la seva gestió.

ceritat i coratge dir que no fou ben organitza-
da, que hi mancaven represenlacions d'eriti
tats catalanistes ben significades i que una so
la de les societats polítiques, podia fer més
gran la manifestacíó. ¿A que fou degut?

Aixo han d'estudiar-ho els directius deis
partits republicans: el poble vol la República
catalana i espanyola; els directius deuen iden
tificar se amb el poble i d'ell treuran I'entu
siasme necessari per lreballar per la lJibertat
i per Catalunya i si no seran públicament ca
lificats de «tebis».

Unes llums simboliques. - Ja sabi'em
que els regidors act~als delno'sLi'eAjunLament,
';1 teml'>; de]e¡ monal'quia seJ'tien gran saUs

faccjó oslenlant. ca.rrecs de reial ordre, pero lo
que no cOl11prel'em, és com avui dia 110 s'han
fixat en que hi ha un joc de Ilums a la Paheria,
que formen la bandera monarquica.

Tohom que tingui la curiosilal, al pasar per
la Plae;;a de la Paheria, de fixar-se amb les Ilul11s
de la fae;;ana, yema que les deis cost.ats de la
porta son vermelles i la que exisleix al centre

del, porlal, groga. . , '
PregLlnLem ~Es caprici del electricista o es

anyoranc;¡a deis lítOIS perduls? ,

, 1" ¡ (l' \ ., (1

Bis del Caliu. - E.l~SI ~segLlren que ,~Is

lecnics d'aquet períodic, que' 'tant poc va du
rar, estant organitzant un pal\¡t gu~ d~ntre¡de

poc batejarán. Esperem el qud dQnirirn a lIum
pero sigui el nom que hi <;Ionguin n.o deixa.ra
d'ésser una filJola de la Lliga Regionalista.

També s'assegura que les baixes ,produi
des per I'ingl~és al tere;; lerrouxista d'alguns ~le

IUents, estant ja cobertes. -
I .. tt ,,, ,",' .0" n nos 1 • !f •

El Mercat de Pi i Margall. - Aquests
Mercat del Portal de Magdalena qu P tan bon
servei fa als habilanrs' d'aital barriada, fóra
necessari que es reformés un xic. '

Hom ha pogut donar-se compte aquests

Passals elies de venl, de que tota la tel'l'egada " b
Lerrouxi~me,-«Joven,t:lt l~epu )jcana»,

de ,la cosla feia cap a di,~tre el mercat, om- ,
,de ~leidaJ va invitar I,a Sefci,ó local jie la Unió

plin-se tot de po Is, qÜe feiil fasLic. 1

~ocialista de Ca,taluuy.él i el partít lerrouxista
Per la salut pública seria convenient que b 01

a commemorar junts ell4 d'a ril. 1:' S nostres
' es posés dit mercat en cOl1clicions d'higi~ile L ,

cQmpanys, naturalment, accediren. Varen
, suficien ts per a que aixo no succeís, .com a . as~istir a la primel:~ reunió, que fracassa per

Ciutáda Batlle: ¿No ús sembla que no tot abseocia .dels lerrouxisles. Var~n assistir a la
ha d'ésser gaslar milers de pessetes amb fa- . , ,

, . segona reunió, i després é\e. mol~ esperar, en
nals? ¿ Jo podrien destinar la quantItat que lloc deis lerrollxistes arriba una, c.arla en la
pensa ven gastar a la, {ont de I,a Paheria pe!" a

qual es deia:
Posar en condicions, dit mercat? La Barriada

«En assabentar-se els lerrouxistes de la
us ho agrairia. presencia ,d~ls representants de la U. S. C"

resoJgueren:
«Declarar que els components locals del

Partit d'Unió Socialista de Catalunya, entre
els quals hi abunden, dintre la ciutat deLlei
da ele~l'" ;ts que am l"~qüel;cia molt lamen-

¡ " 't'" . t"l· J 1 '
t;¡hle han n~'enysl)reat i adhuc han, (njuriat .elsTt' I f' t.t' j

homes representatius delPartit Republica Ra-
-l 1 '1' • 1) I j ~ ..J"

dical d'una' faisó rpo)t assenyaladGl, ,a) seu
I '1 i ( . i

i'\'lustre cap n'Alexalldre J~erroux, I'l¡q cjeuen
figurar junts amb nosaltres ni barrejar-se en
cap deis actes que:. els ~republicans de' LIeida

, portin a cap, <;lurant la c(i)mme¡uoració a que
abans hem referit, en tant no atorguin al Par

~it RepubJica Radical una satisf~yció completa
pels greuges que publicament Ji ha~ est.at in
ferits per part de determinats elements locals
del Partit d'U,n¡q ~Qc,ialista,de Catalunya..»

Mireu-se que es I:roul

, I
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ti

POI'tantveu" d'e la Unió

Bs recomana als SOCls l'assistencia.

Festa 'del 'trebal

"

1 (

de Maig 1932 - Festa del trebalJ:

Joaqllbu

"'¡

L'acte sera público

Primer
La unió Socialista de Catalunya (secció de Lleida), per commemorar

.la gran diada ha organitzát en son es~atge social, A vinguda de la Rép~

blica, 39 - pral. a les onze del matí una conferenoia a carrec del diputat a. _.

les Constituents de la nostra minoria parlamentaria i .professor de la

Universitat de Barcelona en

EDITORIAL'

..\. n y 1 1 - N ri. m e (. O· 29 '.•

El primer de Maig

1111

En aquesta ~lata, ¡esta del treball, el món obrer, unit per uns mateixos
problemes i per unes mateixes necessitats sense distinció d'ideologies ni matissos,
es manifesta c01'f a e.Úrc;,it de pau que espera seré, el día proxÍln del triomf de
les seves reivindicacions.

Aquest any, eom cap any, les man~festacions del primer de maig de tot
el món, d'entre' el puny e/os i el plany de la necessitat i de la miseria i de la
manca de ~reba!l, sera oXt el ritme d'un pas segur vers el triomf i la oietoria.

Tots e/s manifesfos deIs' partits obreristes d'Europa i de tot el món
anuncien la caiguda vertiginosa del ref};im capitalista. ~)o que vol dir, que és
arribada l'hora' del Socialisme.

El capÚalisme lins ara volía resoldrer, d'acord amb els avenr;os de la
ciencia, el problema cabdal de la felicitat economica del món, per la gran in
dústria, per la ,gran producció amb una perfecta distribuciÓ.

Pero, un món burgés, regit' per un coneepte injust i inhuma, que no ha
0C!lgut sobrepujar-se vers a la concepció d'home com a valor moral i intel" lefY:
tual sense cap més diferenciaáó i insisl;eix, amb tenacitat egoista i malvada, e
I.'existencia de cLasses va/orades i cLass~ficades pel patró dinero

Un món que, encara accepta la quaLitat home per la seoa quantitat 01',
que ¡ret i sord barra el pas (jL tot crit dejustícia social imanté la lluita entl1
capital ¡ trebaLl, entre expLota,dor i explotal, esta incapacitat per a cap sol' .
que apedaci"ni lan sois apuntali amó seguretat el corcat i ruinós ed~fici de l'e
conomía mundial.

Baixes activitats. Enllotat .fins al coll avui el capitalisme. O;', 01' .i al',
Des de la guerra europpa els alts valors morals de l'hunwnitat i la sensibili
ta.t, a la conciencia i al dolor han estat ju/:jats com a coses inútils i desprecia

.bles, com no fosin per cotitzar-los o juntar-los i engranar-los com a peces ne-
cessari'es d'un negocio ,

Com él 'gran afer que culmina la criminalitat del capitalisme en el de
sastre del :rg:r4.

Incapacitat per resold;-er el problema del dolor huma, impossibilitat de
portar a cap él neguit huma de miLlorament, d'evolució, de superació.

Ta.ncament d'indústries per excés de producció, al costa./; de la més gran
miseria augmentada amb aque.ixa crisi.

Al costat d'aixo r fracas i incompetencia per rúnica solució: allgment
de la capacitació adquisitiva del poble.

Mentres milions de sers no tenen ni el necessari, una nació lLenr;a al
mar el sucre, una altra crel1w el café, els parats aUf!J-menten cada dia per milers,

Els grans símbols monetaris trontollant. Els grans financiers, en el de
. sesper, robe7í,. estaf.en, es suiciden.

Els grans politics al servici de petites ambicions i del capitalisme, fan
fracassar el desarmament, la 'Societat de Nacions i tots els últims resorts de
"~alvació que els resten.
/. Prop ..~s el dia en que el socialisme s~ra cri~at l desitjat per tots,

ulllca salvaclO del gran desastre a que el mon relÜsca precipitadament.
Primer de maig de :rg32, data gloriosa pe~ món obrero Obrer del camp,

'obrer de la ciatat, obrer intel'lectual, recorda avui la teva responsabib:tat.
Avui és ohligat un crit de germanor que travessi totes les fronteres, .
I a trebaLlar amb coratge, amb fé, amb entusiasme,. per nosaLtres i pels

no~tr~s fi~ls, capacitant-nos,.pe.r afer possible un neixement esplendorós dels
prOXlms l futurs Estats SocwÜ~tes l de la nostra també Catalunya socialista.

. .
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Per excés d'original deixem de pu
blicar en aquest número l~s sessions del
Congrés de la U. S. c.

Sempre novetats ,
Especialitat a la mida

~I proleb·,rial socialista de tot el mon es
prepara a cel'lebrar el Primer de Maig en
dies molt greus.

La guerra al Extrem Orient no s'acabat
encara. En lerritori xinés hi ha soldats japo
nesos. Continua el perill de I'atac del Japó
contra Xina i la negativa elels Governs capita
li .. tes el'obligar a aquell, a respectar els seus
compromisos.

Els treballadors de tots els paissos han de
conceelir la major atenció al desenvolupament
de lo que passi.

Ens manifesl'a,rem el'de primer maig:
Con/m I'imperirz/isme japones.
Contm els bmeficiaris del sistema de bandi-

datge imperalista.
éontra I'imperialisme f'I'l1lrtllial.
Contra la guena. .
Mentres la guerra porta la mort j la mi

seria a l'Orient, a Ginebl'a ban comen<;;at les
eliscusions de la Conferencia del Desarma
mento Precisament per que son grans els pe
rills de guerra es per lo que urgeix. el desar
mament ele' tots els pobles. Mentres duri el.
capitalisme, un desarmament internaciána!
total no allunyaria els perills de guerra, es ve
ritat, pero els reduiria considerablement. Es
tracta d'obLindl-e el desarmament per la lluita
contra el milital-isme i I'imperalisme_

Ens manifeslat-em el pl·jmer de maig:
Contra els preparatilts dI! g'1-erra.
Pel desa.rlltalllent total. .
Per la pau del mo1'/.
¡Treballadors ele tots els paissos!
El resulLat de les l1uites electorals en que

el proletariat pren pélrt actualment sera d'una
importancia hisLOrica. Es tracta de 'consentir
les tentatives del gran capital, que sol implan
tar el c10mini del facisme. Es tracta de prote
gir a la democracia, ele defensar el moviment
obrer alema, de derl'otar al govern reaccjo
nari-nacionalista francés i d'afirmar i ajudar
les for<;;es tr~halladores en Viena la Roja.

E.ns manifestarem.
Contra el facisme.
COlltra tot I.[J que sigui privar de(s seus

drets a la c/asse Obre1"rl.
Per la democracia.
Mes' ciar que mili, el capitalisme prova

amb aquestil crissi terrible la seva incapa
citat pet- atendre a les necessitaLs mes el-Ie
mentals el,e l'I-Iumanitat. Les for<;;es produc:
tives que el capil'alisme ,ha cJ-eat no pot
dominar-les. L'angoixa i la miseria de milions
d'essers humans, el télncament de fabrioues i
I'atm, son les senyals ele la posta df"1 célpi
talisme.

Solsament I'organització de \'economia
munelial, I'aplicació deis principis economics
socialistes poden facilitar la solució de la
crissi. L'enfons'ament del facisme deu c1eixar
pas a una transformació ele la socielat actual
en una societat' social ista.

- Ens manlfestarem el primer de maig:
Contra la bOg6'?'i~l de l'eco?'lO'rll.ia capitalista.
Per que s'asseguri U'fl nivel! d'existencia

sufic'imt a lfs m'ctimes del capita ¡¡sm.e.
Per la SE'tmana de quarauta ho?'es.
Per la realització del socialisme.
En les Iluites hi ·toriques en que els tre

bal.laelor combaten acLuall1lent, el proletariat
será tant més fort, quan millor sapigui asse
gurar la seva unitat organica. Tota separació
de les for<;;es proletaries contribueix a donar
for<;;a al.enemic de classe.

Ens manifestarem el primer de maig:
C011.tnz les divisions del proleta?'iat_
Per la c01nplerta unitat de tots e/s O1ga

nismes obrers.
La Taula de la lnternacional Obrera Socialista.

Zurich, abril 1932.

-

El primer de maig de 1932.
Als treballadors de tots els paissos.

INT~RNA~IONAL ~BRERA S~CIALISTl

Saltó·J. Sola

Visiten l'Ex-posició de

MOBLES JOVÉ
Blandel, H L L E IDA

P. CONSTITUCIÓ, 4-PRAL.-2.'

LLEIDA

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IllllllllllllllllllllllllUlIlll

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

que els ciiputats entrarien al sal6 del banquet i que
un cop reul1its, un comissari de policia els disolelria,
i els diputals després ele protestar acudirien als
tribunals.

Un incielent, pero, ho elesbarata tot. La vigília
e1el banquet els eliaris de l'oposici6, publicaven el
programa de la emanifestació reformista. que devia
acompanyar als diputats al banquet, citant per punt
ele reuni6 la placa ele la iagelalena.

, Guizot eligué als diputats ele l'oposici6 qne d
govem autoritzava a anar indivielualment al banquet
perÓ que no toleraria cap l'euni6 a la via pública.

L'oposició torna a eleliberar decielint la_supres
sió elel banq uet.

Aquesta elecissi6 va disgustar a tots eJs ciuta
elans ele ¡'esquerra, pel'Ó es varen conformar elavaut

/ la promesa ele formular a la Cambra una acusaci6
contra els ministres, i fent-Ios v~ure aelemés l'enor
me responsabilitat ele promolll-e un conflicte.

El rei al assabentar-se'n es elivertia fent frasses a
costa ele l'oposició elient, «ja m'bo pensava, ja bo
sabia•.

Peró I'alegria va elurar molt poco L'orelre de sus
pensi6 ele la manifestació va al'l'ibar tard i els eslu
r1ianis i obrers acuelí ren a la placa ele la Maelalena
crielaot ¡Visca la Reforma! ¡Abaix Guizot!

Després ele elonar varies cargues la guarelia mu
n¡cipal, París va ésser ocupat .militarment quedant
lot apaciguat i retirallt-se totbom a casa.

El molí pero, va cOlllen<;:ar seriosament la nit
el el 22 al 23 en que els obl-ers armats aixecaren
barricades.

Les tropes es negaren a anar en contra elel po
ble, i part el'aquesles trapes obligaren a fer retirar
als mnnicipal . a la seva caseroa, elefensant als obrers.

Aquests fets, feren agafal' por al monarca. Cl-ida
Is ""us mjnistl"es convenint en Cjne es tenia de di

solelre la gual'elia nacional o conceelir la relorma. El
rei s'oposava a elisolelre la gllarelia, Guizot no poelia
conceelir la reforma.

Es planteja la crisi, La caiguela del Govern
GUiZOl, fou acollida amb joia, celeurant-ho a;llb ma
nifeslacions el'entusia me. La revolució semblava
acabaela, peró al presentar-se Olla ele les moltes ma
nifestacions davant de la reelacció ele eEI Nacional»,
Marrast els parla aconcellant-Ios no elessistir fins
haver obtingut la reforma, la Ilibertat de preIl1sa, la
eli5solució ele la Camura, ele la guardia municipal, i el
procés elels ministres.

Els manifestanls se referen, i al passar enfront
de casa ele Guizot c¡-ielaren ¡abaix Guizot!, el elesta
cament que guarelava la cas~, re5ponent a un tret,
feu foc sobre els manifestants Illatant-ne una' vin
tena.

!Ils anims s'exalten, es saquegen les armeries,
s'alcen per tot barncaeles i ¡f] crit ele ¡visca la refor
ma! ja segueix el de ¡visca la República!

La JJ;lajor part ele les ll'Opes se posen al costat
elel poble; aquell rei que s'oposava a elonal' la l'efor
ma, la lIibertar ele premsa, la c1isoluci6 de la Cambra
etc., quant anava cedint, ho feia t,lnt per forc.t i tant
retarelat, que, les fórmules que aplicacles en moment
oportú baguessin estat una soluci6, quant les elonava,
el poble ja volia una altra cosa. Així ens trovem que
als elarrers moments quant se Ji exigia J'abelicació a
favor elel seu net el Comte ele París, elegut a la forca
revolucionaria que ele caela moment s'apl-opava més
al palau reial, al elecielir-se a fer-ho no bi va haver
temps ele publicar-la.

El reí es vestí ele paisa i jUl1t amb la seva famÍ
lia tingué que sortir precipitaclamenl per una porta
secreta amb elos carroces escoltats pel;; coracers.
Garniel' Pagés diu: eL/uís Felip que a les eleu elel
ll1atí eleclarava que jamai consentiria en disolelrer la
Cambra; a les onze, exclamava que no s'obtiBelria la,
seva abelicaci6 sinó que fos amb la seva viela; a mig
elia, ja no regnava •.

La multituel entra al palau elestrocal1t el tró i
tirant els mobles reials per les finestres, per6 sense
pendrer' UD sol objecte.

D. DA lEL.
(ContinuaniJ.

Inst~I·lacions i reparacions electriques
Boblnatges de totes classes: Maquina
ria en general: Estudis i pressupostos

Remolins, 5 - LLEIDA - Telefon 203

RORES DE CONSULTA:

DE 10 A 1 1 DE :5 A 7

DR. R. MARTÍNE'Z LAGE
ESPECIALITZAT EN: GOLA NAS 1 ORELLES

TROCOS,
Es curi6s ele constatar com la hisloria sembla

que es repeteix. Reparem per ex-=mple, la revolucl6
francesa elel febrer ele 1848 quant el regnat ele L1uis
Felip, nomenat el «rei, ele les barricaeles., elespres
ele guanyar-se '1'impopularitat per la seva polí
tica exterior i el voler complaure als familiars
i amics el'una manera elescaraela a l'obrir el Parla
ment el 28 ele elesembre de l'any anterior, encara
planta cara al poble d'una manera provocadora elient
que el seu govern pose~a els .mitjans per 'a salvar
tots els obstacles que es presentessin; breu: un des
afio al poble.

Després del discurs del rei i de l'actuació del
ministeri d'instrucci6 pública que fa fer suspendre
les c1as~es de ~licbelet, Mickiewicz, Edgar i Quine,
la renda va baixar; els e~tueliants organitzareli Ulla

manifestaci6 tumultuosa reclamant la Jlibertat de
l'ensenyament superior, COl1lencant-se ¡'ixi la revolta
el'acci6 que'tenia el' Icabar per a sempr més amb
el regil1l monarqnic_

A la Cambl"l els elebats esdevenien caela vegada
l1lés violents. OclilQn Barrot atacava al quefe elel "0

vern, Guizot, per baver inlel'lringut en escanelols ad
ministratius.

Thiel's, arrel1leteia en contra elels pressuposto
elient que totr; els anys se salelaven amb deficit, em
prant per eixugar-Ios le reserves ele I'amortització,
la eleu la flotant i nous emprestits, portant el pRísa
la ruina.

Tocqueville eligué: la classe que governa elóna
en exemple funesto El 'entiment ele la moral e'n va;
electors i elegits, funcionaris alts i baixos, tots els
que prenen pa rt en el goveln tots tre/lidlen per a umeu
tar liI seva fortuna particular. El malestar aumenta.
Estem elormint damunt d'un volcit.

Larnarline posilva de rnanif~st la política e ¡
vocada qne es seguia a Roma, Berna, Cracovia, e"

Duvergier el'Hauranne e1igué que la minoria d
la Cambra no pletejava elavant la majoria en cont'a
elel ministeri, sinó elavant elel PQble en contra ele a
alajoria i elel ministerio Aelemés per elonar comp:e

, al poble del que pasa va i estan suspés el e1ret ele reu
nió, es valelrien elel dret que la Jiei autorilzava de
celel rar banquets polítics contra la corrupció mi
nisteria!.

Hebel·t, (governamental) elefensa la teoria de
que tot el que no estés permés expressament per la
l)ei, restava prohibit.

Davant d'aquestes paraule' l'oposició en peu

dret i en actitud amenacaelora increpa durament al
ministres, separant-se tumultuari?ment tots eb di
putats.

Després el'aquestes ses ions els couservaelor,.
espantants intimaven als ministres a transigit·, pero
Guizot alentaya al rei i exigia a la majoria a refussar
lot intent de conciliaci6.

Lamartine, en elefensar una eSlllena de Des
mousseaux que suprimia les paraules injurioses per
l'oposició, elel elisciJrs ele la corona i que no [ou ae
,ceptada, eligué: f6ra ele la mO~larquia i ele les dos
Cambres, existeix en els casos extrems un jutgt, un
arbrit sobira: el poble... vosaltres tt-acreu ele tapar
amb la ma ele la policia la 'boca del país!

Totes les esquerres eleliberat'en si tenien o no
el~ e1imitir els carrecs ele eliputats' i si es manil'eslil
riel" davant ele l'opini6 pública valent-se ele la cele
bracio d'un banquet.

Després de molt eliscutir i baver consultat a di
ferellts juristes, 'acorelaren no elimitir, perÚ si celt:
brar el banquet, fossin quines fos5in les conseqlien
cíes que se'n elerivessin.

t'agitació augmentava de elia en elia; tots els n 
goc;s estaven para:itzats, La premsa governamental
qne la vigília ele l'acorel pres per les esquerres atia
ve al Govern elient e marxeu sobl-e el fanlasma i
elesapareixera., al dia mateix ele la publicació ele
dit acorel ja eleia que s'ba\ria elecielit en principi por
tar a Cilp la reforma parlamentaria i electoral.

,El rei i el Go\rern contaven en que la fon;a ar
maela elisso:dria, sense dificultat, les l'eunions que
s'intentessin fer.

La comissió ele eliputats el'ei"querra nomenats
per a eleterminar i organitzar el banqnet \'a decielir
que fos el 22 de febrer.

Al assabentar-se'n els conservadors progresi _
tes, tractaren ele fer elessistir a l'oposició, ele celebrar
el banquet, pero Lamartine contesta: ens trobem co
locals entra la vergonya i el perill, si reculessim pos
saJ'Íem el coll de Franca als peus d'un ministre, Nos
al tres eleixaríem ele ser bomes; Frall<;:a eleixaria
d'esser un poble.

En vista elel caire que pl'enia, Guizot ja no s'o
posava a que es portés la querella al terreny de la
díscussió legal i va entrar en negociacions, acordant

LLEIDA
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La Festa resulta molt agradable. Amb

ella l'InsLitut d'e Lleida segueix els viaranys

d'un vertadcr cenLre educaLiu, que prete fer

bOlnes mes que batxilJers.

Per tal motiu plau-nos palesar nostre goig.

Ja era hora que l'Institut de L1eida s'incorpo

rés a la vida ciutadana.

La festa del LUbre al' Instilu!

El proppassat dia 23 els esludiants i Pro

fessors del nostre Institut celebraren d'una

manera ben escaient la Festa del L1ibre.

El Direclor de l'Institut i company noslre

Salvador Roca, en corn~n<;;ar la festa pronun

cia un par:ament explicant el sentiL de la

maleixa com a solel1lnilaL de la vida escolar

i COI1l él exel'cici edllcatill a base deis lreballs

d'ol'ganiLzació portats a lenne pels escolars.
Tot seguit el grup d'allll11neS que havia

organilzat la festa, va executar magniFicament

els eliversos números d'aquesta. A remarcar

I'execució de la can<;;ó glosant «La copa del

rei de Thule» de Grethe, que causa forta ill1

pl'esió a I'auditori. lil alumnes Srta. Godas,

Pin yo 1 i Guiu, molt bé.

Cal dedicar un el-Iogi als Professors de

Música lleid3.tana Sr. Sanou, pianista que di

rigí «La copa del rei ele Thule»; Romero que

clirigí dos t.rios, i molt especialment al com

positor Mossén Josep M.a L1orens, membre

del Comité local de les restes de Grethe, au

tor de la composició glosant la suselita p~e

sia Grethiana, veritable exquisidesa de l'art

musical.

El final de la festa fou el discu'rs referent

al !libre, pronunciat pel nostre company i

Secretari de l'Institut En Joaquim Serra Vila,

que tracLa del Llibre i de la Festa del Llibre.

En parlar del primer, feu ressaltar CO[l1, per

damunt deIs !libres de paper i cartró, i

dominant-Ios, exisLeix un altre ¡libre: el Lli

bre de la Vida que de saber-lo o no saber-lo

llegir depen l'éxit o fracás de tota actuació

humana. 1 el L1ibre de la Vida, no es reS més

) que la vida ella mateixa teixint i desLeixint

valors. De manera que qualsevol consLrucc:i.ó

que l'inLel-lecte preLengui bastir,-si es posa

en contradicci6 alllb la vida íntegralment

considerada-,está condemnada al fracás. 1 el

Llibre de la Vida soIs saben Ilegir-Io els po

bies i els genis.

Exposa com la Festa del L1ibre, es cel

Jebra, nSl precisament pel Jlibre, sinó pel que

eJ>_ sinboliLza: la verit~t. 1 com que les veritats

sois les escriuen pobles i genis, es per aixó

que avui hom ret homenatge als lIibres, que

son eternament.

De ((Justicia 5ocial».

És ciar. Els nostres companys, ni públi.

cament ni privada no varen donar cap «satis

facció». 1 el 14 no fou commemorat.

Pero, satisfacció de que?

DeIs greuges?

¿És que pot fer:se 'greugc al partit radical

i molt menys al seu digne «ilustre caudillo»

Alejandro LeIToux?

Un Iladre, essent-ho, ¿es sentira agreujat

sni diuen Iladre?

Un aventurer, essent·bo, ¿ha d'arrufar-se

si s'ho sent a dir?

Un «pirata con patente de corso»-la fra

se és d'Ossorio y Gal1ardo-, encara que pe

nedit, aparentmel~t, a les darreries de la vida,

¿no n'hauria de tenir prou i massa que la gent

honrada toleri la seva com'panyia?

Estimavem for<;;a els companys de L1eida,

Ara, que el lerrouxisme s'esgarrifa de la seva

actuació, els estimem més i els admirem!

Si n'hem de veure de coses!
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Recománem als nostres com·
panys llegeixin el setmanari organ
del Partit

Pere - A. Pa.niello
Enginyer Industrial
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TUBERIES, DE
POSITS, ETC.

MATERIALS PER
A COBERTES

ANTONI PUJOL

TI'RALITA

La manifestació pro-Estatut

palesa la impopularitat

del nostre Ajuntament.

a
CRÍTICA

Subscriviu-vos

Heu's ad una for<;;a moral. Quasi virtut; no

tothom la té al seu abasto

Condicions especifiques, temperaments, la

motiven; la cultura gene¡;al o especialitzada la

gradua; una auto-educació espiritual la perfec

ciona. Tanmateix, la fermesa conscient, com

totes les for<;;es morals, no es privilegi d'un

estament o classe social determinada; cal sois

una 'mica ele bona voluntat i una mica mes de

temps i de decorum ciutada, per assolír-Ia.

I es que la fermesa, no vol dir intransigen

cia a tota lIei o raonament empirisme, posi

ció intel'lectual supina, sinó una rígida obser

van<;;a del deure i íntegra rectitud de princi-

, pis, escoles, idees i d'activitats,

Avui, pero, el compliment deis deures, el

convenciment polític, i els' professionals sin

cers, sembla han passat de moda. Qui no vul

gui parlar amb el COI' a la Ola, qui no vulgui

deturar les neurosis i I'acceleració de la vida

actual tan plena de vertigen, poc necessita de

la fermesa. En te prou aixecan,t' ad, esti,nto

lant-se mes enlla, derrocant sempre I'obra so

cial i humana. Som en el temps de les impro

vitzacions audacioses, i de les fallides, aixo no

vc;>1 dir, que aquest aiguabarreig, aquesta cri

doria impotent, perdurin i ens portin a un es

tat d'anquilosi espiritual, Ilindant amb el sel

vatgisme i la barbarie.

Per aixo en l'hora d'ara, per evitar totes

aquestes coses a temps, tot el pable de Cata

lunya, sense distinció de classes ni partits, em

de demostrar que tenim «fermesa», recordant

al Parlament d'Espanya, esperem l'aprovaci6

íntegra, del nostre Estatut; que votarem per

unanimitat.
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.J. DAN IELAR I Ñ O

La festa del treball
a Lleida

SABONS DB TOTBS MENBS

La Secció de L1eida de l'Unió Socialista

de Catalunya, va prendre I'acord de convocar

a totes les Associacions obreres per tal d'or~

ganitzar els actes que es creguessin conVe

Ilients amb motiu de la Festa del Treball a

nostra Ciutat.

La nostra aspiració era de que en aquest

clia apa.reguesl;io1 tots els treballadors de L1ei

da Ul1itS en front únic davant de la burguesia,

encara que solament fós per unes hores,

si ~es no, per a demostrar la for<;;a del pro

letariat Ileidata..

Aixo no ha estat possible, en primer Iloc

per que la majoria deis convocats. no acudi

ren, els altres excusaren la seva assistencia i

els pocs que es reuniren junt amb rwsaltres

acordaren desistir de nostres proposits al

comprovar una vegada mes, que a l'hora de .

portar 'a cap una acció de conjunt, la majar

part es recorden solsament del que els s.epa

ra, peró no d'allo que els tindria d'unir a

tots.

En les comunicacions rebudes els uns es

declaren incompatibles amb els altres, no pas

qüestio de principis, sinó pels procediments

ti tactica él segllic

Per a que es vegi la passio i elesconeixe

ment amb que es resolen els assumptes, co

pie m la comunicació rebuda del Bloc Obrero

i Campero!.
«Rebut el seu comunícat amb elata del

23, en el qual se'ns convoca per a aquesta

nit amb el fí de tractar de celebrar la diada

revolucionaria del primer ele maig, hem de

fer constar que el B. O. C. no pot acceptnr

cap entesa amb partits que col'laborin amb

lél burguesía i que hagin consentit sense pro

testa la deportaci6 d'obrers revolucionaris

camarades nostres.

Salutacions comunistes.

Lleida, 25 Abril de 1932.-Pel B. O. c.
El Secretal'i.-Maritmo Aguas.

Sr. President de l'Uni6 Socialista de Ca

talunya.-Ciutat» .

Ens interessa fer constar que l'Unió So

cialista de Catalunya, Secció ele Lleida no ha

pactat desele la seva fu ndaci6 a m b ca p par

tit burgués i que en el seu orgue CRÍTrcA s'ha

publicat en el non1bre de 2S de Mar<;; la pro

testa contra les deportaci'ons,

«Totes les organitzacions obreres han de

reclamar constantment que siguin tornats a

Espanya els obrers deportats amb motiu deis

fets acorreguts a la zona 'de l'Alt Llo'bregat i

que sigui l'iwtoritat judicial la que, en tot

cas, determini la culpabilitat O innocencia

deIs deti nguts.
CRÍTICA i l'Unió Socialista de Catalunya

ajudarán tot el que es faci en aquest sentit.»

Igualment en els Congressos del Partit í
en Justícia Social s'ha protestat de 'Ies depor

tacions de tots els obrers, fossin o no cama

rades del B. O. i C.
Resulta doncs que les afirmacions fetes no

SOn ele les que honorell a la veritat.

Mai com ara convé recordar Jo que digué

Caries Marx.
TREBALLADORS DEL MON UNIU-

VOS.

1

TO T.

LLEI.DA

* .. *

METGE;

L'ESTAUIO

la U .. s. c.
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Especialitzat amb la curació

de malalties veneries.

Dr. Manuel Allercé

La testa del primer de maig

Inauguració de la Casa del Pcble

El d'issapte tinguerem el gust de rebre en

nostre estatge la visita d'una Comissi6 de i'A

grupació Socialista de L1eiela del Partit Obrer

Espanyol, que ens conviel~ als actes que amb

motiu ele la inauguració de la C.asa del Poble

¡ per a fertejar la data del primer ele maig

cel'lebran dita Agrupació.

No cal dir lo molt que agraim aquesta

atenció a la que correspondrern com es me

reix.

La gent surt ben impresionada d'aquest acte i ha
escoltat amb forc;;a aten ció, ultra el vent que feia, la
paraula entusiasta elels nostres companys.

Aqui a Alcarrac;; nó ens volieo deixar parlar i jo
enteuc que s'ba de eleixar pilrlar a totbom i el poble
que es decanti al partit que mes li sembli.

El vostre Sr. Alealde, amb una incomprehsió de
la nostra geot i del nostre programa, propia sola
ment d'uo home incnlt, creia que veniem a posar
enemis~ts entre vosaltres i.es tot el ~ontrari perque
nosaltl'es volem la germanor.

Mireu el panorama mundial elesde l.a postguerra i
us fara pena.

L'ambicio del molts pobles ba poi-tat l'indústria
a una super-pL'Oducció que ba motivat una baixa de
sous i un enorm e malestar entre la c1al;se obrera.

La República solsament, com molt bé ha dit el
company Jaques no vol dir res. Cal donar-Ji un caire
socialista. Es parla de Ilibertat pels partits repuhli
cans, de democracia... mentres bi ba milions eI'bomes
que 110 menjen! Nosaltres eliem: primer I'obrer ha
ele menjar, després ja eu parlarem ele la Ilibertat!!
(Grans apludiments).

Cal difereociar el SociaEsme d'altres partits, corn
I'anarquisme i el cornuuisme.

De I'anarquisme, aquesta ma sa inconscient que
nomé.> pOI·ta a I'iuútil sacrifici, ja uo cal parlar-ue
perque s'esvaeix ele dia en elia.

El cOlllunisme vol trencal' la Societat. Amb la
simplíssima formula: tot per tOl" vol solucionar tots
els problemes. Aix.o no es mes que un somui.

Rússia ha passat .elel comunisme al socialisme
perque ha hacassat sota la formula simplista del
comunisme.

La U. S. C. vQI el millorament ele la Sociel"t.., _
se violencies, fent una col'lettivilat el e germans,
pel'ó per aixo hem ele comenC;;in' organitzant-nos i
preparant la geut.

El socialisme res te a veurer 'amb la Religió, la
posa a part perque un bon socialista pot 1U0lt ben
ésser un perfecte catolic peró li diu: el carrer es de

tots i tu t'bas de tancar a l'església o en el fons íntiOl
de caela creieot. (Grans apluellment~).

LLEI D/t·.

Propaganda de

RESTAURANT DE

Blolldcl, H
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A l'Exposició de lUobles ,'ové hi p,a un eIe
gant Dormitori de Noguer dign,e de 'Véurer,

(Encarrec)

Sant Hui', lIetI'a 1tI, (Carretera Toreesel'ona)': : Telefon 423 : : LLEIDA

.Especialital eo la reparació de freos hidraulics i verilicació de ~arburadors

La U. S. C. inaugura la secció d'Alcarraz amb un entusiasme gran
diós. L'alcalde posa en joc totes les armes caciquils al seu abast per

a impedir I'acte.

Mai enca!"a, eo cap acte celebrat per la U. S. C.
s'babia vist una cosa tant extraordinaria com la del
poble d'Alear!"ac;;. Un alcalde, reminiscencia de la po
lítica de cabila, sortit de la pl'esidencia de PUnió
PatriOtica, s'ha sentit molestat pel'que la gent de la
U. S. C. anava a dooar un míting i ha cregut1 record
encara deis temps de la dictadura, que la seva al'!Jitra
ria voluntad era més que suficient per a impedil·.bo.

Bella gesta d'aquests republicans d'ocasÍ.ó, empa
rats sota senyeres que tenen «trenta anys de vida•.

Aquests actes d'una baixesa repugn.ant ens en
forteixen i ens d(i)nen més entusial;me encal'a per a
alliberar la com,lrca nostra del caciquisme republica,
més repugnant encara que el de la mouarquia.

L'acte es celebra, i eo contra del desitg elel batlle
bi bagué un grao entusiasme entre la nombrosa
gent que omplia la placa.

. Obre Pacte el company Sales president de la
U. S. C. ele L1eiela. Di u:

Hem baixat a iuaugurar la secció d'aquest poble
pleus eI'eutusiasme i ens heru trobat amb la elesagra
dable soqJresa de que les agnlpacions d'Esquerra,
Í.nclús les més e fins a nosaltrel; ens bao boicotejat
Pacte. Nosaltres pel' aixl, no ens el;pantern i seguil'em
avant en la nostl'a tasca pesi a aquestes baixeses
Illorals dels nostl'es enemics. (Molt bé).

Xavitir Jaques: Poble d'Alcarrac;;.! Jo que soc fill
d'aquesta dbel'a, que be recorregut I'borta en les
hOI'es felices de la meya infantesa, seulo uua alegl'ia
al parlar-vos i' ill ens~llls una tristo!'. Alegl'ia pel
recorel ele les hores p¡ISsaeles i tristor perque veig
la baixa manera d'actuar d'aque.·t alcalde vostre, des
fe ITa de la U. P. que amb els seus proceeliments ba
volgut impedir Pacte. (Gl'ans apludiments).

Amb I'adveoiment ele la República les coses no
ban canviat i oosalll'es la gent de la U, S. C. farem
que es canvjin foragitant aquestl; avenlurers de la
política que cl'euen e;1Cara que viuen eu temps ele
elictaelura, (molt bé).

S'apropeo Dloments greus per Calalunya amb
moti u de I'aprobaci('. ele l'Estatut. Aquest per nosal
tres entl'anya una gl'an responsabilitat, perque i
després d.e conceelit, Catalunya no donés una prova
ele capacitació, el Iloc de privilegi que avui gaudeix
no el recobrada mai més i passa¡'ia a la cua deis
pobles ci vilitza ls.

Una ele les tasques elel polític es (}l-jentar al po- I

ble, no enlluernar-Io amb estrielencies i promeses ¡-------------------
que no cumplira, sinó eelucant-lo per afer-lo
conscient.

Davaot vosaltres jo soc un bome, pero puc ésser
un bome bo o dolenl, C;;O que vol elir que la paranJa
borne no siguifica rés si no eliem COUl i qui es aquest
home. ~ la República li passa el mateix i per aixo
la U. S. C. li vol clonar un contingut socialista per a
resoldrer elefinitiva i siocerament el problema el el
tt·eball. (Molt bé).

En quanl al problema ele Catalunya la U. S, C. el
elefensara puut per puut fins a conseguir la nostra
alliberaci6.

Fa una glosa elel socialisme internacional i diu
que Catalunya inspiraela en els ieleals de justícia i
lIibel·tat contribuira a la feeleració elels pobles eI'Ibe
ria.

Diu que la política capilalista europe.l esta ago-
nitzant.

Cita el cas de l'estafaeloi' 1. Kreuger que dominaba
els estats i no era mes qne un aventurer i per aixo
cal <,¡ue els pobles es capacitin per a destruir aquesta
carcassa que ens ofega. (Graos aplueliments).

Parla J. Sen'a Vi/a, i eliu: o tinc la honra eI'es-
ser fill d'aquesta ten'a, pero bo soc ele l'Emporela
que és terra de Ilibertat i ele justícia, tena de cultl1l'a
que pensa i sap on va.
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Telefon 81

Esplendides habitacions Servei acurat
¿lIeu vist l'Exposició de

MOBLE5 J OVÉ?
JUSTÍC·IA SOCIAL
que surt cada divendres.



3'50

7'00

fLeétor vo7gut: -e6aJlteu
"1u.e JUrS aue ,una .ez¡JJlicaciiJ
,CM ,d'al'f'Ue'k7acte, -sa'beu?
JlO .en .tenia .ni menciá..

Meo_ .AJar 'liit :vaig 11idbtTl'
,a :tu ,JfiCt'Oy <tie «1..oca ?e,,'1iO'fl

del-s {}Ue t-81UJ7t ,bono. ~inta;,
:i va .ditr~11!be iJen .re.cla<r
-que aJ.M có~blava:TIJn .e.TJ.le'rro_
P.e3W., tW». ./}1$f.gru; .de {fUintaJJJ

tLeeun"vo/Ig'Ut: :JtM'.{j,m-eu
¡jJeq' ,fa me:zJ41 o71eiti.9Cfildo.. __

J6 U>f J',ztr -gue tflt} em .ty.(}ba1Iht

.e.1:l .un 41iJ:a .e.u.wpff%ada..J

PE'P DEL :CARRiL

IV.rig ar.rf!ilar :un rr07ctt
.digne .del .1M)os-tr.e E,s.tatut

tbcn jer.:mament .eonvenfut

,gue.¡;on1.av.a.La .v,e.J:Ítat.

J eonjiarrt en 'que 'seria
.un .acte.ma,g.njfieent,
,que 1-ot iLleida hi mz.iria
,gair.eb..é.unanimeme.nt__

D"aka1<1e amb al.e trnnqtu¡d

ii amb pa1"aula emodollflda..".

[):¡~Né:: GraCÍes ciutadans
¡pel conc1U'S que bave1t ret11t
en favor de l'Estatut
.que v.o1em .els .caíalan:s..l

Resten tranqulls 1 confíeu.
<en llos-tre esfor9 quotidia
Ji a la llarga, n.o ho du.bten
oCatalunya momfaril..!

UFl -eT1'@1'IDe :a,¡:flau.díment

rel@glllé ..<lidueJJ :acre J:a:n.t .:gra;s

u la .:geat >lira'l'Hlwl-ament
\'\la -desfila .,flD no ünstan.t..

La iReilaeeío Do? .IJianí
,el re/at JJZ"cnc(l.r:r.~a.,
,per-o jfl,jent.-el -«·eanari)
.ni .tant s.oIs ki .vafgpenso..

Pre.y de $~b$crjpció

•

ARTS.GRÁFIQUES ILERDA-Blondel, 2q-L1eida

MatrilDDDi civil aBenaveol jo Unida
El dia 23 dd 'C01'1'ellt, (;e].e'braren matri·

aTIQt'lí civij l<amic josep Barbera amb Maria
F{)ixeuch, (;osina. cid lI{)s.(xe consoÓ Pece

iBuir.a.

Vacte fou !Iuidissim ¡ \1n viu exemple deIs
progressos del laicislue al sim'Patic poble de
Henavent de L1eida.

«Crítica» felícita de cor a la jove parella,

Semestre.

I 11

MAGATZEMS

.L L E 1 D 1\ Telefon núm. 98

CARDONA]

de MIRAJLLS de tota mena

d.e BISELLATS, PULITS, etc.

La gran crida salustiana

en pro del nostre Estatut,
feu I'efecte consabut

dins la massa ciutadana.

AbanE> de I'hora anunciada,
pels vols de la Paheria

la gentada electritzada
visques ¡ crits proferia.

L'ovació que la gentada
va fer als nostres pahers,
fou tant gran i allargassada
que dura tres quarts sencers .. !

Un gran pet de Marsellesa
esclata en aquell moment
i la mullitut, encesa .....
apludí rabiosament..!

Darrera, amb cara l'iallera
seguien els Concellers
i els empleats de primera,
i les trampes i els massers.

Ja som al Govern Civil;
i un cop l'ovació acabada

De sobte, un crit d'Ara.! Ara.!

es va oir imposant.....
Era que el Batlle, amb la vara
volia passar davant..!

En la cara de la gent
I'alegria es dibuixaba

i l'exit es mastegava
respirant aquell ambient..!

Enfila el carrer J\fajor
aquella immensa gentada ....
amb els crits i la remor
pro pis d'una gran riLlada .... !

Després d'estar batallant
un quart per obrir-se via
conseguí passa al davant
la '«Grey» de la Paheria.

Aquella enorme ovaéió
i unanim aplaudiment
feu palesa I'adhesió
del poble a l'Ajuntament..1

Les ensenyes, els pendóns .
els distintius, les banderes .
i els domassos deis balcons
flamejaven com fogueres .. !

,La falange lIeiclatana

aven<;;a penosament;
tata aquella massa humana
s'apretava enormement..

Tota LIeida, arrebassada

. p~l Cl:it de·l'hom prestigiós .
a aquell aple<> gl1andiós
va acudir entusiasmada..!

,,
MIQUEL

F ÁRRICA

TALLIJRS
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•
~aquines per a cosir i brodar

"Constanca",
I

Accessoris Auto ·lJlo~o-Velo i maquilles
per a cosi r i brodar de totes marques.

Non tipllS de «Vn1canitzadol·a. especial
per a Garatges i petits Tallers. TipllS C.
solamellt per acamares: COMP LETA:

, Ptes. 200.

La mateixa amb motllos pe~' a poder «Vul
canitzar. parxes de coberta de moto o velo:

COMPLETA: Ptes. 225.

S~ enteressen tipns més grans, fabrico qua
, tre models per a parxes cobena i camara.

J •

Termo - Electrica
'PATENTADA

..

@)

Preu: I:i centims
@)

Vulcanilzadora

lE ·
~~_~~~~~~dLlb1---i A. R'epública, 44
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El 'wacas' de la manüeslació Pro-Esfafu La manifeslació

Blonde], lletra J.

,Frederic Miquel'~~~~T~elefo-D DúL~~~~J

.' L'espectacie de fredor i fracas, per l'escasíssima quantitat de gent qUe

¡acudí a aCompau.yar al nGlstre Ajuntament en la manifestació cívica pro-estatut,
fou tan extraordinariament considerable, que n' hi ha per avergonyir-se com a
catala i adhuc com a lleidata.

Si fó'ssim malevols o millor dit enemics de 'la hostra terra, en pódríe
molt bé, dedulr d'aquest fet, una accentuada indiferencia per la sort de l'Esta
tut equivalent quasi a una nf'gació de la nostra personalitat coHectiva i ~ncara

potser, anant més enlla, d'una bén marcada anticatalanitat.
Peró, aixa és'un greuge~ que el poble de Lleida, que' tan tes voltes i en

diferentes ocasions ha demostrat ésser un salid fortí de defensa de les llibertats
cata!anes, hagi de passar per aquesta sospita i per aquest equívoco

La responsabilitat d'aquest confussionisme i del consegüent fracas, és
molt greu. p~r l'Ajuntament de Lleida organitzador de l'acte. .

Molt segur que si una organització de caire popular hagués posat cura
de l'esplendor i exit de la manifestaciÓ, no hauria esdevingut una cosa migrada
que ens ha d'avergonyir a tots com a catalans.

Per aixa, nosaltres, que creiem cegament en la catalanitat del nostre po
ble i que no volem permetre es duJ;>ti deIs lleidatans, i com a patriotes portats
sempre per un amor que no té límits, ni en el sacrifici propi per Catalunya} vo
lem afirmar publicament, desde les columnes de "Crítica» i com a reivindicació
ju~tíssimcr al poble de Lleida, el que si no va ésser present a )a manifestació no
va ésser pas per manca d'entusiasme pel nOSlre Estatut.

Es un fenamen simplement produit pel divorci absolut que existeix en·
tre el poble i el nostre Ajuntament.

. Allí on es presenti el nostre Municipi hi sera absent el nostre poble. Ai
xí s'evidencia.

El poble que el 14 d'abril porta als consellers triomfalment als escons
municipals, pIe d'esperanc;;a i de fe revolucionaria, avui, defraudat per la seva
obra negativa, no els segueixen enlloco

1 qui en dubti té, el v,iu exemple de la ridícula manifestació del diumeng
L'impopularitat del nostre Ajtlntament: res més. .

Per tant la tradició deIs sentiments de la nostra ciutat, la' ca'talanitat
Llei'da, malgrat tot i per molt que poguessin dir les male.s llengües, deduit
¡'acte del diumenge del que no'se'l pot acusar ni responsabilitzar al nostre p
bIe, resta sencera, viva i sense taca, com al tres vol tes ha demostrat i com d
mostrara si el nostre Estatut, f'¡l dissort, li demanés qualsevulga sacrifici:


