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En el tribunal.
-Pero, no us vareu adonar

que ~naveu a embestir aquell
desgraciat vianant?

-Drou...
-1 doncs, perque no prova-

reu de voltar rapidament per tal
d'evilar la topada.

-Oh... Jo ja vaig provar-ho
de vollar; el mal és que ell va
tenir la mateixa idea i fou ell qui
vingué' a topar amb el meu
cotxe.

***
A casa de I'Ester tenen con ·

vidats a dinar, i la mare, com
que está molt enfeinada, diu a la
nena:

-Té, filJeta, col 'loca aquestes
pastes damunt del bufet, pero et
recomano que no en mengis.

-Esla bé, mareo
I rEster com una doneta en

tesa, forma dues piramides amb
les pastes tot prenent la precau
ció de posar tates les grosses al
dessota.

-Em vols dir perque has
posar les més grosses sota?-Ii
pregun ta la seva mareo

-Per que... -fa la nena ~n

rogint-que no ho sap mareta,
que els nens sempre són els úl-
tims a ésser servits?

. ***Rafelet no ha sortit mai de J

Barcelona. Un dia el porten a'
pages. Tot de cop, s'adona d'un
vol de corbs que travessava el
cel: ,
que[¡1hn~WspJeñlWJ'YDfl~~utli:
tims a ésser servits?

*. * *Rafelet no ha sortit mai de J

Barcelona. Un dia el porten a'
pages. Tot de cop, s'adona d'un
vol de corbs que tra vessava el
cel: ,

-Oh, parel-exclama-guai-
.......,.. u:>~ "'....,- - __. ....."'..u .i.n .. . <>.r..nn.I2Ins D.e.üls~, ~_

Mobles a plassos

Les eleccions
aTorre de Cabdella

Fem constar I a disciplina
deis nostres socis del Centre
Republica .que en nombre de 84
i arborats del mes gran entus
siasme acudiren a la .urna ini
ciant la votació el ciutada i ad
j.unt del Centre en Josep Mel¡'
nes Pau qui un cop emés el vot
amb papereta oberta dirigint-se
a la multilut aplegada els digué:
«Tots els qui us sentiu catalans
i eslimeu la República, deveu
fer com jo ; votar oberlament per
la candidatura d'Entesa Repu
blicana».

No cal dir com lots l'imila
ren i així és porta el magnific
triomf deIs nostres quarre can
didats.

El grup capitanejat pels mo
narquics avui frigios, no dona
ren fe de vida.

Corresponsal

sufragar tores les despese3 d'ac
tuació. Aqueixa seria la solució
ideal. Pero mentre arriba-i els
nos tres parlits s'hi hauran de
dedicar-bona, digna i exem
piar és I'actitud adoptada per
molls correligionaris deIs po
bIes. Així sera possible que
gen. capacitada, pero de mo·

desta posició, pugu i ocupar car -
recs de representació i de con
fian ~a .

IlIMppl~§,~,~'u.~I'!~.~~~
bIes. Així sera possible que
gen. capacitada, pero de mo·

desta posició, pugui ocupar car-
recs de representació i de con
fian ~a .

Enlregar l'estructureciá de la /lei tonementel dun Este!
nou, eixit de I ansia renovadora d'un poble, a u ne ins litució de
creeci ámonñrquice ja és prou Iort. Si es té en compte, pero,
que aquesta instituciá és una Comissi á luridice , es a air , una
Comissio evesade a mirar els problem es a troves del ,drel pes
sal nescut i enforlif de cara a la Monarquia , i únicetnent encarre
gal per sobre de 101e/3 les coses de vigoritzar-Ia i detenser lo
contra tot possible etec popular, és encara molt més greu.

I si a fot aixó s'hi afegeix, emics, que la tal Co miss i á esta
presidida i probeblement composte delements incondicionels
de la monarquía enderroceda, o que, 101 lo m és, es declararen
monárquics sense corona, i propugnaren per la conservaci ádel
régimen odial pel poble amb sols cenvier la persone 'coronado
és un crim imperdonable de lesa República un crim que diríem
d'eltre Irai'ció al país.

La República del 73 c{ligué tal votte per damunt de tot per
no haver sebut trober l'estructure federal que celta 11 la Penín~

sula. Aquets monárquics conieccionedors del projecte de Cons 
liIució Espanyola saben que el poble republicá de Bspeny« és
tredicionelment tederel. Que l'esperit federal este tan inculcat en
I'opinio republicana que inckis periádics no Iederels, que ata
caven constentment I'esperit eutonomic del poble, com s 'encep
salaven amb el tüol de republicens tederels,

Dones be. Els perpetredors d'equest odlás proiecte de
Constitucio de la República espenyole, ben a grafcienc han con
teccionet un Estetut uniteri emb la seguritet. que eixo sera lo
pedre d'escéndol que poI desacreditar el Par/ament embolicent
lo en una aiscusiá tonementel inacabable si es pren en consi
deració el tal projecte on, subrepticiament, s'h! han inclós-en
son lílol primer-e-poseibilitets de mencomunements que sán la
negecio més treidore i més vil de faulonomía.

Es impossible en un senzill erticle com el present de fer la
dissecoio d'un projecte de la transcendencia del que comentem.
Es una pe~a feta d esquena al país i a les seves ambicione legí-
times de renovació. .

Direm, només, com un exemple, que les prerrogatives, deu
res i drets del President de la República han preocupet mol/ més
als mon árquics redectors del projecte que els de la familia,
·ecol1omla 1 ezillura ae7paTs. 75is aFfiC7es cre1'"CéfpTlOt Ir T1101111
dedica a equets Ires lemes interessentlsslms ten sols; cetorze,
en canvi, al ' President, en el TítollV; set erticles en el títol V
e tol el Oovern.

En D, temps tindrem d'examinar equest deplorable trebell,
DII natural de la derrocada Monerquie.

Caldré que els diputets constituents es neguin totslment él

rebre el tel projecte com a base de discussiá si no es volen veu 
re en ,una possiciá poc enveieble davanl del poble que els elegf.

Lo grapo de lo l1onorquio
Apartat, 63 - Teleton 52

Preu 15 céntima

la ubicui-

peses electorals
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s dretes no votaren

colore, en mig d'una tren
'ter absoluta, han fet la pro 
nde que han volgut. Uns
'obar caliu, eltres indife

cr , pero no hi ha ni un sol
s ni de coacció governamen
ni de protesta irada del po-

Quants rnírlngs heura donat
a est horne? Quants discur
s ? Sis, vuit, deu cada dia?

Pallerola era un pesombre.
;un sol dia, feia actes a les
rigues, al Segria, a la Se
5, a Urgell, al Pallars...
nilVen a un poble: Pallero-

a hi havia parlar.
AnilVen a un altre i us el

veu perorant.
lastima de treballl Si tin
sim temps per a fer una

dísrica, probablemenr resul·
a que di'ttidits els vots obtin-
s pels discursos pronuO'

e [8, cada cinquanta vots Ji
cosrat LÍnmíting.

a ésganes d'ésser diputarl

Una nota aItament simpatica
a darrera campanya la .cons·
eix el fet que la immensa
'oria deis pobles han pagar
despeses electorals de la

s a respectiva localitat.
oItes vegades, sorUa deIs

res amics polítics mateixos
i nici ati va. I en altres, n'hi
ia prou amb una simple in
ació en aquest sentil i per a

tothom s'oferís a I'acte per
fragar aquesta petita des

a.
en efecte, quin tribut mínim
fer-se a l'ideal que hom pro
a, que aquest, quan tots els
didats, que són gent que viu
seu treball , comencen per

ndonar casa i als seus inte
os parliculars?
n bona doc trina política,

parlits, haurien de tenir una
fer -se a l'ideal que nom pro-
a, que aquest, quan tots els
didats, que són gent que viu
seu treball, comencen per

a odonar casa i als seus inte
os parliculars?
n bona doctrina política,

parlits, haurien de tenir una
a nodrida amb les cotilza-

•
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La Lliga

Pocs díes abana de les elec
. clone per a Dlputats a Corts,

La Veu de Calalunya pub llci
aquesta nota:
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A V I S
La Nova Pesca Salada

lIegint en lIengua castellana,
continuen escrivint en lIengua
castellana, i fi n s cominuen
anunciant el~ seus productes. i
els seus establiments en lIengua
castellana.

Els catalans tenim I'obliga
ció de donar a Catalunya una
fesomia ben personal, ben pro
pia. 1 res mUlor, per a aconse
guir aixó, que I'ús de la lIengua
catalana en tots els ordres de la
nostra vida. En el cas contrari
hauríem de creul'e i ho faríem
creure als altres, que el nostre
catalanisme és una cosa ben
migrada.»

assabenta als seus clients,
amlcs i públic en general
la propera inauguració de
la Sucursal instalada en
'- u ' - -J("V 1"~8 91 I 'l~

La Nova Pesca Salada

Diu Jaume Passarell:

cHom arriba a escamar i
pensa. ¿Pero és que durant els

'.set anys de dictadura els obrers
es trobaven en millors con di
cious que no es troben ara? ¿Es
que han comen~at a escé:timar
los els aliments justament des

I del 14 d'abril en~a? ¿Es que a
partir d'aquesta data 'fins avui,
hom els priva els drets de reu
nió i d'associació, els tanca els
locals lIurs, i els persegueix a
trets pel carrer?».

de

DE MIRALLS
menes arnb tots els mun tatges

M A GAT ZEM S

LLEIDA

CARDONA

Illes expüeectcns
EDITDRI4L

Retalls



El cal~atblanc i la
seva llimpiesa

Mobles a plassos
CABRINETY, 24

El calce¡ blanc, sia de - pell,
o de lona , es la peca estíuenca
que dona la nota m és alegre de
la riostra vestimenta.

Amb quin gust mirem la
blancor nevada de nosrres sa
bates, amb quin entussiasme i
atenció procurem netelar-Ies!

En aquesta feina, rutinaria
ment portada a cap amb la eles
slca pastilla de gulx, s 'he pro
gressat molr , ja no exístelxen
els inconvenients que juslament
es temian, entre ells les taques
de pols blanc que deixaven les
s oba tes netejades amb pastilla,
les clivelles que tot seguir de
portar-les es formaven amb la
calor i el moviment del peu etc.

Ara ja ha estat trobat el me
di d'obtindre rapidament una
neteja perfecta, blanca i dura
dora amb I'u~ d 'una crema re
cent inventada ' i nomenada
BLANCOR. .

Aquesta crema BLANCOR
es venuda en tubs i el seu em·
pleu es sencillíssim; extenent-Ia
amb un poc d'aigua damunt , de
les sabates de pell rentable o de
lona .

Té ademés la vehtatja' de
suavilzar la pell i la lona, con
servant ·la al mateix temps que
la blanqueja.

Com totes les coses bones
tenen imHacions, es precis que
en comprar-la es digui ben ciar
que la crema que és vol es la
marca BLANCOR.

.C-R OnIeA o'1ST IU

Taller de Reparaclons de Radio

BARCELONA

(Regal Par lophon). - Ra dio

Gramoles les mHlors.

Vendes a pla~os. - Canvi6.

Vendes a pla~os. - Ca n vi6.

de Ara!ón
ZARAGOZA ,

grants de les altres seccions, es
comporten disciplinariament i
creiem que segulnt com ara
prompte anuncíerem un ,fes tiva l
magne prenenr-hí part te tes les
seccíons i en el que rots faran
l'esforc maxírn per tal d'aconse
guir resultara honorables. Es-

I

perern, dones que hi conrríbuí-
reu essterínt a to ts ele ectes que.
finguin 1I0c .

No oblideu que nosaltres se
guirem sacrtñcant nos si és ne
cesarl perqué Llelda sigui de
portlvament, i ' molt prompte,
I'admiració deis pobles de la
nostra Patria. Perque eíxó sle
una reeltrer, al nostre voler j als
nostres esforcos sois i manca
el vostre aju!.
El Centre d' Esports de Lleida

C ABO PALOS
amb pasatje de 5.e classe en cc:Linas de 4 i 6 pla~as

Per Rio Janiero Santos, Montevideo I Buenos Aires

sortirá el 27 de agost, el

CABO' SAN ANTONIO
. amb pasalje de 'c1 asse única (cabina) i 5. e classe

Per a Santos, Montevideo I Buenos Aires sorlira el 27 de
setembre el

Línea regutar de grans vaixells motora correus, tran~allllntic8 espll
nyol~ per Amerlca del Sur, sortint de

BARCELONA el dfa 27 de cada mes

per a Santos, Montevfdeo I Buenos Aires

sortira el 27 de juJiol el

CABO' QUILATES
amb passaTje de 3.8 c1asse amb cabines de 4 i pla~es.

I

Próxima enlrada. en servicio:

CABO SAN AGUSTiN
CABO SANTO TOME

Consignataris a Barcelona «Ibarra y C.a-S c.»
Ancha, 23 pral. Telefon, 16501

Informes a LLEIDA per al pasatge de clase única
LLUIS P AYA,-Pla~d S. Joan, 25

Bl Consejo de Administrnción
de este Banco, ha acordado repar
tir ·un dividendo activo a cuenta' de
los beneficios del presente año de

·t ~e s por ciento libre de impuestos,
Bste dividendo n.o 41 de las nc

ciones liberadns se p,ará a razón
de 15 pesetas por acción y de 9
pesetas sobre el n.o 7 de las no li
beradas a partir del día 1 del próxi
mo julio, el) las oficinas de la So
ciedad en Zaragoza y en las de
,s us Sucursales; en Bilbao, en el
Banco de Bilbao; en Pamplona;,en
la Vasconia; en San Sebastián, en
el Banco Guipuzcoano, y en Vito 
ria , en, el Banco de Viloria, pre
sentando al efecto los Bxtractos
de Inscripci6n y Resguardos pro 
visionales, respéctivanrente , para
estampar fos correspondientes ca-

jelinee. .

Zaragoza 30 de junio de 1931 ,
. El Secretario,

José Luis Bregante,

~áU8Ie~PlBEBtiAT
PARLAMENT,9

Cai.es pera c::abals

DIPOSIT A LLEIDA: CATALUNYA, 14

Llibreria Granada Major, 32
L L E I o A -

Gramoles . - Radio. - Discos:

(Regal Parlophon). - Ra dio

Gramoles les m Hlors.

-
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PREUS i

Tamanys

ft~M~n UltV[
(,b::lnt VlrFln FnA~'
l amanys

Lleida

•••
i economics ,

flore nso

~~rna l~ri~ana"

ELS ESPORTS

Carbons
eria

ft~M~n UltV[
(abaos 'UfftS flBft)

7 (Travesía Alcalde Costa)

asa sempre - grans exir,Jencies del
cLIBRO,..- Tonyina Salada.-Con
bacalJa.-Moixama-Arengades.
i am~~almorra.-Olives farcides
pinyM' de !otes clases.-Con~er

e peix de les millors marques. - Em
L1F1unes de sardina de tots tamanys
gre.-Arro~.-Mongetes.-Si~rons
Platans, etc. eic,, .
coneguda i acreditada

arca LA SEVILLANA..
A MODERNA LERIDANA,.. Sem-

Lleidatans!
El Centre d'Esporrs de L1ei

da ectuenr en mig d'uns medís
que fan neceeserte la possessió
d'un entusiasme iran per la
causa deportiva i planrent cara
corarlosemenr a tora mena de
díflcultars, escoltanr a voltes les
mofes d 'equesra gent que sem 
pre renega de I'esport fent -nos
veure que ningú ens escolta i
que la solució esta en deíxer-ho
córrer, ereu convenient conti 
nuar ernb més energía que mai
la nostra tasca perqué Lleída,
deportivament, no segueixi tan
allunyada de les demés ciutats
de Catalunya,

Per aixb nosaltres fem una
crida .a tots els lIeidatans a ti Ide

que ens a.judin associant-se, no Banro
sois per patriotisme, sine) per a "
continuar J'obra iniciada anib la '
creació de les seccions de fút :
bol, atletisme, basket-baI1, rug
by, boxa, etc" i així fer neixer
en la joventut I'entusiasme per
I'esport allunyant':la deis «caus»
del vici de la capital per que
respiri amplament I'alre ' pur,
practicant la cultura física des-, ..
arrollant, sanejant i creant en
I'organisme energies, i alesho
res a mida que es familiaritzara
amb aquest ambient de natilra
Iitat i sentira els bons resultats,
més repugnara el vici, que és
I'onada que ofega la jo~entut,

i de la que cal divorciar-la,
Vos fem sabedors que hi ha

constituida una secció feméni
na d'atletisme i basket-ball on
hi figuren un enlairat número de
componeIÍts, ,
, Pigne q'esmentar és la sec-

. ció d'j:ltlelisme (homes) integra
da també-per un estol de joves
amb qualitats; i algúns d'ells
ac~>nsegueixen marques m'olt
esperan~adores.

Tots ella, units als inte-

Té aques
lIegílim bae
gre.-Tripe
Anxoves al'
d'anxova; i
ves vegetals
butit de pare
aloli i amb

Marca de la casa,

registrada

" EL 'PESCADO~ ;,

Ferros

t1oGotzem

Dolaeria monrab'

Nou teatre,-Hem vísf el o-
jecte de teatre former - pel' no t re
ern íc arquítecte En Iosep Plor 'Ya
Ollé, que ha d'easer aixecai e el
carrer del Carme de nostrn ei tat

Dit projecte, en vles jn d'exe 
cució, mereix totn mena d'el is
per I'elegancia j modernitat
demostra la capacitat i bon
artrstic del nostre estimnt ami
qui ben jolosnment felicilem.

. Pla~a de la Sal, 2
(Davant Casa Porta)

I

Carme, 25 I 27 - L L E 11)

Teléfon 344 A '

-Ja con venia.-Esta proce nt
se a la plnrura de la part met íca
del pont da rnun r et rlu Seg re I ha
vent -ee ob servar que les tubeties
de conduccl ó eléctrica esta n dele
riorades, ha estat ordenar les
empreses que procedelxln al eu
arranjament i pintat en conso n
cíe a lo que s 'esta íenr.

Revenedor .exclussÍ1!l de
Oliva far~ida d'anxov

No compreu sens abans visitar
pre els millors preus i calitats ,

Proveu la pasta fullada amb
tortelIs de Nata i Crema.

Coques amb pinyons i fruila, I
els acredilats Becs d'imec.

Mantega pura i fresca a 10 pt. kg,
Café Puerto Rico yauco amb
obsequi i -tots els queviures a
preus reduns servint sempre

bones qualitats.

El servei d'aigua.- Ha acabat
el p tee -d 'expos icíó del P ed r é 'ar

bitri del s e rvei d'a igua en el pre
senr a ny ( tot seguil es pro ira
al eeu cobrament.

Montepío 'de Lleida

BI resum del blllan~ setma
que acaba ' avuí, es com seguel

Ingresos o cobros: ' Per 1m 
slclons en tots conceptes, 104,
ámb 47 centlms:

Pagllments: Relntegre8 a 1m 
nents I pagos efectuats per. n t
concept~s, inclús préstecs peÍ' 
nals e hipolecarls, 83 .789 pésse
nmb 23 centlms.

S'obriren 12 lIibretes noves,
L1eida 28 de juny de 1931.

Director, Ilamon Pe/lp (ia/lei

;:

•••
BIs més

Carrer Ramon

1

LLI~IDA

,
num.

metne . oculista
Pla~a de la Sal, 15, 1er

L LEIOA

Sampietr o

Sampietr o

Aplee serdentstic. - Diumenge
prop vinen t, dia 12 d -aques t mes ,
el Foment de la Sardana ha orga
nltza t u!!a excurs ió a Santes C reus
on tlndrá Iloc un magníflc «eplec
sardeníe tlc. prenent-hl part impor
tants es socíacton s d 'aques ta de
Catalunya .

Nova cloaca.-Seguint al pla
d'obres de sanejament, l'alunta
menl té acordada la construccló
de cloaca al lIarc de l'Avinguda
de Barcelona per tal de condutr
les' al gü es brutes que dlscorren
per la cuneta , en quina obra hi
conlribu'ira n en una parí els pro
pielaris.

P erra n. 4t - t.e;

I O; AoloolpujadaS I

Alineacions a I'elxampll, - A
pelici6 deis propietaris interessats
esta practicant·se el senyalamen't
d' lIlilleacions en la partida joc de
la Boln prop de la teuleria de
Neac, que corresponen a J'eixnm
plia de la ciuta!.

Padro exposat.-Es troba ex
posat al públic durant 15 dies als
efecles de rec lamacions, el Padró
de ¡'arbllri de clavegueralge muni
cipal per al present any.

f. d'A. BORDAbBA

RAlOS X, .- ELECTROTERÁPIA

Director del Dlspensarl .
,Antltuberculós Provincial, etc,

Enfermetats de I'aparre!1
resplratorl Icor

llegltImimtació nova,-La Po
nencia encarregada de la nova es
tructuració deis Reglaments del
personal mun icipal estara compos
ta: deis Presiden ts i caps deIs Ne
g ociats de Fomen l, Governació I
Hisenda; 3 regid0rs de cada ~na

de dlles Comlss lons; Secretarl del
Ajuntament, i 3 empleats designats
per ' l' Associacló d'obrerR I em - 
pleals municipal s s enyalant els
senyors Ricard Vila, Pere Batalla
I Ramon Rodié,

Dins breus dies comen~aFaels
seus traballs la esmentadn Ponen
cin.

LDI:4L§

QUEDA OBERTA AL PUBLIC

Manuel

Manuel

Administ ració

L.A I OIlNA DA

~DTE§

Excutsiá .s-Demi: diumenge el
«Cl ub L leida ta d'Exc uralons s de
jovenlul Republicana real itza una
sort lda per lal de vis ila r Sanies
Creus i prendre ban ys a la Medi 
terr áníe.

La llísta d'Inscrlpclons fou clo 
sa abens del pla~ concedll , co que
demos Ira la vltalilat amb que actua
dita enlllat, en la que són cada dla
nombroses les inscripcions que
s 'hi fan.

Recordem que I'hora de sortída
és la de les 5 en punt del rnatí, da
vant de l 'hosreige social.

Servei de Correus.-Amb rno 
liu de Il! moditlcació de I'horarl de
Irens en les linles de Saragossn a
Bnrcelonn 1L1eida a Balaguer que
hn publical la premsa diaria i la
neces s lla l d 'adaplar els serveis de
l' Admini slració Principal de Cor
reus al nou hora ri, es fa públic
que les hores d'admisió de cerlifi 
cals , valors , i paquels poslals . se
ran de 9 a 11'30 i de 17'30 a 20,
quedanl exposal al públic en el
veslfbol dé les oficines ·del cos el
qundro que compren els demés ,
servels I horari deis maleixos. !.--------------:

Dr.

Dr.

L'

Tuberiesno ves.-Va a proce ·
dlr-se a la col'!ocació d'un ramal
de tubería per al s ervei d'a lgua de
Pral de la Riba a I'Hospital i Camp
d'Esport, perotal d'atendre el con 
sum d'aquella barriada ; aquest ra 
mnl sera colocat en la mateixn
direcció de la tuberla general I un
cop fet es donara aquesta al ser
vei públic.

Blancor

Consulta de 10-1-4-6.

Rambla Ferran - 9 - pral.

Vies Ur~aries

I ~r.J.Rutira ne~ul

CASSINü LLEIDA
PABELLO DELS CAMPS ELISIS

:: ::::::::: ::::::::::::: ::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: ::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::: ::::: ::: ::: :::: :::::::::

DlUMENGE, DIA 5, CONCERT A LES 6 i ARDA
CON F ERÉ NCIA A C ÁRREC DEL SOCI jOSEP DUPLÁ,

VERSANT SOBRE:

Armonia i Lluita Social
L'ACT E SERÁ P ÚBLIC ,

LA CO M/SS/O.

LOTERIA NA'CIONAL

AL CARRER DE L'ESTERERIA, 16

Hi ha decims de 4 pessetes
S'admeten encarrecs per a fora de la Ca p ital, pre
vi pagament del seu import i de.peses de correu

Diplomat del Hospital de Santa Creu i Sant Pau

ENFERMETATS DE LA PELL I SECRETES
MEDICINA I CIRUGIA. GENERAL

Cura radical de varices, almorranes , i hernies , mitjant~ant injeccions sense

Diplomat del Hosp i tal de Santa Creu i Sant Pau

ENFERMETATS DE LA PELL I SECRETES
MEDICINA I CIRUGlA. GENERAL

Cura radical de varices, almorranes , i hernies , mitjant~ant injeccions sense
dolor. RAIGS ULTRA VIOLETA El FRARROjOS .

Consulta de 11 a 2 tots els dies inclos els festius,

és econbmic

Organismes inútils .-La Cam 
bra de la P ropietat Urbana de Ciu 
dad Real ha trames una comnnica 
ció a.1 nostre Ajuntamenl, en la
qual demnna la s eva adhesió per a
a sol -licitar al Govern de la Repú
blica que derogui les disposicions

, de la dicladurn per les quals ~'o

bliga els propietaris urbans a col
legiar-se. Es demana que se Ii do
ni el cnracter de voluf.ltari.
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conducta, que liraveu con Ira el
senyor Bellí, igualment.

-No és cerr, ho neguem .

-Es exacte, puix jo marelx
he víst candidatures de les vos 
tres en les quals Bellí era eliml
nat deis poble on s'havia de
volar.

-Fou una equivocació la
mentable que només es cometé
a A lgerri, per error de qui Ira
meté els paquete de candidatu
res.

-Sera elx], si voleu, pero
a L1eida, no eliminareu a Pala
cín, com dlu tothom?

- Ternpoc és cerJ. La majo
ria dele nostres amics votaren
els tres noms de I'Esqu~rra i
M aurin i C olo mer; altres, els
tres noms so is de l 'E squer ra .
Pero cap amic nosfre bon,a a
ningú de I'Esquerra.

-Hem de convenir que tot
ai xo és trlst i lamentable. Si en
els parlits no hi ha disciplina,
que en resta?

Vosté sen y or Torres,. viu
als lIims. Lamen table o no, cre
guerem en consciencia , que la
nostra actitud, únlcament en fo ·
cada contra el senyor E s tadell a,
era convenien t i pa trio tlca , I en 
cara , després de passar pe r S eu
d 'Urgell i Solsona, h o creie m
més, en haber sabut cer tes co
ses.

-Quines coses?
-Per ara no les v o lem d i r.

Ja vindra el d ia. E l que s i ens
cal fe r conslar ben c1ara,m enl a
LA JORNADA, i us ho dema ·
nem amb tota energia, és : que
el nostre allunyamen t de Jo ven
tul, més que res, obeei x a no
haver pogut obtenlr de vosal 
tres la confeccló d'una candida
tura sense cap contac te amb els
radicals. 1que no sent ím la me
nor animadversió contra loven
fuf ni els seua homes, que creiem
equivocats. Preclsament per a 
queixa discrepancia , volem fer
una actuació separada, tot i el
noatre desig de viure-hi en tan
bones relacions com sigui possl
b le, pui x a la ti, som dlferents
matlsos d 'una matelxa ideali taJ.

- Res més?
-Res m és , si nó que. ~onstln

ben c1arament les nostres mani
f~stacions.

Tal fo u, al peu d e la Hetra,
la conversa linguda entre els
esmentats senyors .

Redaécl6 I Admlnl8tracI6, Blondel, 34

Telefon 52 - Apartat, 63

G

G
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Beguda delitosa
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Preu de subscr ipció : 2 ptes. trimestre

§ETM4~4R. D'E!iQUERR4

ris que faci n allre lan !. (Grans
aplaudimen ts en el púb lic) . Deixa
la presidencia que la ocupa el se
nyor Vives .

Confusió regnant, i el senyor
Roca diu que davant la relirada de
la confian~a precipita les coses i
dimiteix la 3.a tenencia , aixl com el
senyor Daniel la 4.8 • (Del pubJic
surt una excl amació de que per fi
ha triomfat I'e lica polllica).

BI senyor Besa demana seren!
tat i recomana concordia, pro en·
tretant s 'acceplen les dimisions
presenlades per tots els Tinents
i alcald~ i posats a votacló, son
elegits com segueix;

Alcalde reelegil el propl senyor
Esl~della; Tenencies 1.8 Anlon
Vives, 2.8 Antoni Z amo rano. 3.8

Frances'C Cosla . 4.8 S imeó lbars.
5. 8 Juli Barbera, 6. 8 Ramón C erve 
ra, 7.8 Caries Bellmunl ; Sindic Jo 
sep Ormo i Su plent Alfred Pinyol.
BI carrec d'Alcalde Ji fou concedi t
per 22 vots con/ra 5 en blanc i els
demés carrecs per 16 contra 11
paperetes en blanc.

I a les deu i milja va acabar-se
la seesió.

Ahir, dívendres, al vespre
els senyors Frencesc Arqués,
Iosep Benavent i Ramon Sales,
visilaren el nostre erníc senyor
Humberr Torres, per a manlfes
tar-lí el dísgust que els havie
produn el relat aperegut a LA
JORNADA de la seva acttrud en
les passedes elecclons. Es des 
capdell á equesr diáleg:

- Ens ha Ilasumet el to des
pec tiu amb que se'ns trecta, I
ens cal que recríflqueu que in
tentavem desfer el copo ni re
bentar cap candidat de l'Es
querre.

- E l vostre acle fou de de
clarada i ndisci plina i, per tanr,
resolramenr condemnable.

-Reconeixe m la nostr a i n
disciplina, pe re aq uest a, no
anava més que contra el senyor
Estadella, per veure , despré s
del seu discurs a la M onumen
tal , que no podía ,figura r en la
candidatura nostra.

- No opino aix í. Pero a m és
hi havia un acord en ferm i
nosaltres, que som gen t Il eia l,
esclaus de la paraula donada,
I 'hem soslingut fidelment fins
el darrer moment, desfent els
vostres proposi1s.

-Ja us en penedireu.
-El temps dira, pero enca-

ra hi ha, per agreujar la v oslra

a l a gent Provincial

1:4§TELLVI
Ma jor , 27 i Blondel, 14 •• L L E I O ~

maKlmrendlmenl
6arantla 10 ao,s

Facnnals de pagameol
Exigeixi un a dem ostra ció

J.

Perfum Plaer High~nie

Beguda delitosa

OD

00

ta.....e n t
Ituts p o litiq u es;

a obteni ... la que

Sa"en dimiti....=

all d e la Pla~a

de regi dor , encara que per a a
qUesl tfngu! la eSCUSll de la Ilel.
ero alx l l to t , es més noble que

l'el tre grup, i per elx ó vol remar
car la diferenciació d'actuecíó, po 
Illlnt-Ies en contrest. B la del grup
deis pro tesrants, no entenen la eti·
ca polírlce en la mateixa íntensne t
Que el senyor Bergós I company
Puledes, no tenin t cap inconve
nient en continuar disfrutant d'uns
carr ecs 11mb que foren favorescuts
per la majoria mentre formaren
part ,d'aquesla, ~o que porta al
conlrast evident d'entendre la el ica
polí tica d'allra manera ben diferent
deis primers,

BI senyor Roca-Nosa ltres el
probleml\. de la dimissió el lenim
en Iramit, esta Il:pcant se i la lIi~ó

d'eliea polltica que se'ns v.ol 'ense
nyar la considerem inoportuna ja
que lot just son passades lea elec 
cions i nosallres ho ' plan tejarem
quan ho estimen perlinent.-

BI senyor Daniel explica els
molius del desacord segons el seu
particular punt ele visla, amb I'Bn
lesa republi cana, hisloriant allo
del seu reingres a Jovenlui des 
prés d'haver-ne estat fora durant
la dictadura 1deis motiu de dla
senliment amb aquella enlitat, en
la que hi' varen ~rítrar qua n exislia
un vertader compromis per aahe
rir -se al parlit d'Bn Macia. Logra·
da aquesta adhesió, i no Irovant
nos bé alll i com creiem que havia
d'actuar-se d e m o c r a tic a m e n
(abans ha parlat d~ que el seu grup
imposava en la candidatura un
senyor que s'hayia jugat el cap
per la causa de la revolució, i ha
e.reiem) ens apartarem...produ"int la

¡gran tre~cadissa d'olles i lupin~

a que ha alu~it el senyor Bergós.
Bn la Huita electoral darrera, nos
allres sola anavem contra un in
Irua en la candidatura i contra ell
m'Prd rem nostres ' torces. (Eña
embla que aixo es el que ha dit
oncs ,par la tan fvsc, que des de

taula de la premsa no el sentim
aire.)

BI senyor Ibars diu que no ha
retes donar lIi~ons d'eliaa polltica

rque aquesta la donen ja els fets
ue son més ,forts que les parau
s I el poble en les darreres elec
lona ha manifeslat prou clara
enl al costat de qui esla.

BI senyor Estadalla posa ter
e al debat polltic ma'nifestant

De la Bntesa del 12 d' abril vence
ora, ha quedal desfeta per diver
es defeccions entre alguns dela
omponents. 'Amb la separació del
up Bergós la Bn tesa contlnuava

erque era com una amputacló
uirúrglca fela a un coa, per un
abil eirurgia, la Bntesi1 continu~·

a vivinl; pro 11mb' I'ampulaeió
lolenta , aense capacitat de I'altre
rup, el coa aquell ja no 'pot viu re
com .el senyor Daniel ha , fet en
om del seu grup :afi rmacions ex
slvament doloroses, que ja no fan

bsslble la es~ encia de l'Entesa
ue no es fu sió, I eom en to t aixo

serva una cerla manca de valor
er a plantejar les co~es amb tota

C~uesa i valentla , jo desde 'l mes all
l ial de la clulat, vaig a planlejar
; vosallres els dessid er.ts haveu

encal \'Bntesa r epublicana de la
ulat de LIeida ; en forma vio lenta;
és suavement, també ho ;han fet

la d'Acció Catalan a. Davant d 'a
uets fets, jo retiro la confian~a

en ela que oslenleu carrecs alor-
\IGIa per la majoria durant I 'Bnte

, 1el6-reliro el vot que va ig do
ar-Ios i per all ra banda no acep -

O tampoc el que ells em varen do
tbr en eligirme Alcalde , i desde

uest momenl renuncio a ¡'Aleal 
a I prego als meus correl igiona-

IAL

clpal, I l' Alcald la Ji contes ta qu
com de co sturn no s'ha pub llcat
mai pro que en canvi es venen pa
gant al llu r venclment co que ea la
mlllor prova de la garantra econ ó
mica de l'Aluntament ,

És do nada compre de la dímls
aló deis carrecs de Tlnent primer
Sindic que reata ven demunt la teu
la, presentades pels senyors Be
góa i Pujades en quina deeissió e
ralifican, pregant -los el aenyo
Costa que les retirin perque el qu
amb aixo pasaa no es quealló d
Ilca polHica i si delicadesa perao
nal.

El aenyor Pujadea diu que ca
atendre's a la volunta/ popular
com en les darreres . eleeclona
poble va mostrar-se en grau s
perlatiu en contra la polltica a qu
ells estan adscrits, es aotmeten
aques t pleblscit. No diu res de qu
el matelx etiterl l'apliquin al carre
de regidor, en el qual segons e
veu continuan.

Aceptades- les dimialons, ea
la elecció de 1.er finent reaulla
elegit Bn Anton Vives Bslover
mojorla absoluta i per igual vota
ció s'elegeix Sindic a Josep Orm
Oibs.

El senyor Vives posseaionat ge
nou carrec, agraeix la confiany
depositada; fa historia de la form
com e~ va formar la Bntesa repu
blicana de L1eida pet les eleecion
mllniclpals en que hl eren totes le
malltzaclons republicanes. Vene
les de Diputars I l'Bntesa continu
ai bé alguns elements ' s'en sep
ren i finalment el grup d' Acció C
talana que esta va confarme am
tot. la vet lla de eomen~ar la pr
paganda per les comarques sens
que digués el mOli lY, trenca la n
I'unió, ~resenlant candld8tura en
front de la Bnlua republi cana; e
tre tan! els que composaven I'altr
grup dissldenf, s' enlreli1'1gl)eren
en estorbar I'eleccio deis elements
que continuaven en la Bntesa. Ara
bé; el resullat de la darrera ·Hui ta

_no pO( ~sser més ciar ; els dissi
dents o1;ltingueren _u 1') es votaclons
ridrcolea que no ;ar r iben de bon 
tro~ al 20 per 100 que e~igeix la
Hei per tenlr dret a ser eleglt per
mino.ria. Davant tot alxo i ja que
tan es pregona la elica polllica,
prega ala Intereasals que després
d'e m.esurar be el que amb tot aixo
ha volgut dlr, que prenguln les de ·
ciaions pertinenrs; .

B I senyor Bergós explica a IlÍ
seva 'manera els fets ocorregut5,
reconeixe~t que 1 ell acceptava el
copo, per ereure'l, malgrat lbt, fa 
ei I de triomfar, I que ell era l'indi
cat pel .partit d' Aeció Catalana per
a figurar-hi. quin 1I0c va cedir al
senyor Nicolau d'Olwer i aques t
havla acceptal al be poc després
va renunciar. 'Que entent moll bé

· ~o ql\e preten en son discurs el
aenyor Vivés,/ I que al la Hei ho
permetés jI' hauria renunciat al'ac
ta de regidor pero la lIei ,... no ho
permet. Malgrat tot i encara que
us causi pena, I no tinguem for~a

al noslre costat, no ena n'anirem .
BI senyor Roca pel grup deis

proteatants elogia el discurs del
senyor Bergós el que califica de
dissecció de la polhica de L1eida,
afermant-se també en que si la Il eí
ho permetés, dimitiria el carrec de. .
regidor, carrec que ell califica de
breva I diu que per ell ea una cre u
pero que la porta' a gust.

BI senyor Ibers ea fa seua els
argumenls del senyor Vives I feli ·
cita al aenyor Bergós perque ha
acluat amb gran allesa de mires
i civisme, renunciant al carrec per
moliu8 de eliCA polltica, si be creu
que igual li pertocarla fer amb el
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Presldeix el senyor Estadelle,
amb assis lencia de tots els regl 
dors menys el senyor Cases , I
ob ert I'acte es Il egida r acla de l 'an 
teri or sesai ó que és aprovade a
cordenr-se els dictamens que figu
ren mes avall conslgnedes en l'or
dre del dla.

Informes de Oovernació

Elaborat amb Taronges eseollides

Refrese de Moda

La sessió d"ahi....ou de liquidac:ió de teneb...oses ' S

dimissió de 1"41c:alde, i tinents de la majo...ia,

ac:onsella"a I a etic:a politic:a del s q u e n o p

4c:o...ds inte...essants s~p...imint el me...c:at al

I:onstituc:ió.

Refrese de Moda

passar al Mercat de Sant Lluls la
venda al rnaior de fruites, sia el
mercat al detall el que és suprlmel
xi de la de Sant Ioen , restenr el de
Iruí res al melo r en el mate ix 1I0c
sens perl udlcí que més endevenr I
a no I r lgar gaire, és pes el tarnb éon
esteve prolecrat.

Igual crUerl sustenta el senyor
Vives I el senyor Bergos díu que

S ob re reclamació mensuehtets no s'ha d'anar en milges tinles
Segur Obrer Obl igalori, com la variació proposada la creu

Id. concedint lIicencla a Josep més radical. I'accepta per a demos
Solano, trar que la Comlssió d'Hisenda no

Id. anul'lació nota desfavorable ha tingut mal por de les estriden
de B. Burgués, cies sI aqueixes són necessarles a

Id. pellció formulada per Ma- la vidá de la Ciulal, demostrant
rian Bellés . aquesta valentia en que ha estat I~

Informes d 'Hlsenda única Comissió que ha porlat a

Adquisició equips per als matll- terme la revissió d'expedlent5 del
d0rs de I'B scorxador. temps de la Dictadura . .

Id, nova regulacló Bascula es- BI senyor Ibars com a Presi-
corxador pes públic, dent de la Comlssió d'Hisen(ja veu

Id, desestimanl reclllmació J. amb slmpalia aquestes modifica-
Ribera quota incendio - c1ons, sostenint el contrari el se-

Id. ratificant acort suprimir Bs. nyor Figueres qul coneixedor de
cola , Baixas Mercat del Pla. les ,necessUats deis pagesos diu

Id. regulant la desaparicló 1I0cs que el més convenienl és el que
venda Perxes de Balx . , proposava en el diclamen que es

Id. garanlínt permanencia a Bu. comenta, ~o és que passé s prop
genl Mata klosques arrendats en del Mercat de Sant Llurs el de {rui
Mercat Sanl Lluls. tes I verdures al major deixant a la

Id. expedient de defraudació ar- Pla~a Sanl Joan el del detall: per
bUrl vins de Laurea Muñoz. a refor~ar -ho enumera les dificul-

Id tats acluals.
. aprovanr concerl pagament

arbitri vi S, A. Codorniu de Ral- Inlervé el senyor Besa per a re-
mato marcar que en el dictamen es con-

Id. expedient defraudació 'arbi - cretava la solució economica que
tri vi de Galera Vldal. pel excessiu gasto del mercat de

Sant L1urs no calia deixar en
' In fo r m es de Poment oblid .

Concessió d'algua a J. Sllgaño- Fa el re.,úm el senyor bstadella
, C B . dient que és aquest un assumple,es, . algeJ, .

Id. a Pe~e Canea, C . Bai- de cabdal im porlancia I que mal

t 4 s'havia alrevil F1ingú a solucionar-ge, .
Autorlrzanl obres a Joan Gastó hó. ..

carrelera de Torrefarrera, Creu encer rada la soJució darrera'
Id. a Domlnga Galicia, Magda. de comen~ar robra del me.rcat ra

lena. 24. - pid a Pi i Margall i en les aceres ,
Completar enllumenat carrer de del de Sant L1urs comen~nt l'ea '

Sant Crist. ' obres la selmana entranl I tan
Pagament a Bn Pere Roig pe- pr·ompte realitzal el treball fer el

nalitat Ilquldació contracle. trasllat desapareixent de la ' pla~a,
Denegant col 'locació de colum el zoco per lolhom éensurat pero

nes d 'dnuncls lIuminosos. per lolhom rolerat per manca de
Aulorllzant lnslal'lació d'un mo- valentía: 8lguem valents com cal

tor a la Societat Agrlcola Praeti- en la resolucló i no temem rea,
ca, Democracia, 3. car no hi veu eH cap perjudicl pela

Autoritzant obres , a Rosa Se- ve'ins de la Pla~a i per aixo creu
rra, A vinguda de la República, 37. viables les resolucions proposa

des. Per unan imitat aixr s'acorda.
Informes d'Eixampla Son lIegides proposles que paa -

Sanclona.r factura de J. Simó. sen a les Comissions respe clives,
AJ)toritzant obres aPere Ca- referent a rapldesa en .tramitacló

nes, Comandant Baiget, 4. expedients arbltri incendis; aBre
Id . a Frarcesc Riera en un ear- de eessió i repoblació de la munta-

ter de Pardinyes balxes. nya de Garden.y: aBra que es facl
Sobre construccló .c1aveguera , el dletari de-Ia vida de la eiutat; al -

allargament Pi I Margall. Ira referent 1.1 oreig de la earn en
Id . instal'lació de lIums al camf I'escorxador.

de la Mina. Pel President de la Comlssió
Id. retorn dobles arbilris a Pe- . de Governacló ea present~da pro.'

re Roig. posta- de que s'obri exped ient al
Projecle de cIaveguera al cos- empleal municipal Dr. 1. Bstadella

tat esquerra A. de Barcelona. Arnó, per haver el primer estat in-
Adjudicar- a Magalzems Fto - su\tat en plena via pública, amb

rensa adqulsieló de material per a motiu d'haver slgnat el senyor Ro
¡'inslal'lació d'a igUes ca, una fulla en que és contenen

eonceptes injuriosos - pel esmentat
Informes de Reforma l MllIora metge , i escudant -se en que un éa

Soore d,ep.uracló d'aigUes per Regidor I l'allre empleat preten que
al servei de la ciutat. les coses en que hQ.n actuat com

. Cerl ificacló d'obres realilzades particulars, inlervingui la Corpo
abasliment d'algOes potables duo racló. S'arma gran enrenou, doncs
rant el mes de maigo uns alegan que aquestes son co~es

B s dona comple del diclamen que ea resolen d'home ahorne,
de regulació_de Mercats que esta - allrea pretenen explicar·se dema
va demunl la taula i que havla for- nant tOlbom la paraula previa .
mu la t la Comlss ió Q'Hisenda, de- - BI senyor Besa en nom de la
fensant -lo el sen yor Bergós I for- concordia demana al senyor Roca
mulanl algunea reformes el senyor que retiri aquesta proposta que
C os ta, qui dlu cal tenlr la valenria considera inoportuna, I ('alcaldia
neces saria per a afrontar aqueat sense autoritzar méa discusiona
problema de supresssfó del'mercat diu que passi a la Comissió.
de la Conslilució sense lemencea BI senyor Besa demana perque
de cap c1asse 1proposant una In · no s'ha publlcat I'anúnci del paga
versió sola~enl de que en 1I0c de ment del cupó del empreslit muni-

/
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MARCEL-U DOMI lOO.

Dedes complertes

Recomanem als nostres
lectors que facin les seves
compres a les cases anun
ciadores de La Jornada.

Dades complertes
Manca Pobla de Granadella

lo) Monrollu de Cervera
MlInClI ArclIbell (anul-Iada ) Ars I Cast e-

\lAs .
Manquen Clerlane (trenca de), Gabarre ,

JOSlI del Cadí, Molsoaa I Baselle ,

Dades complerres
» »
» »

El dijous abans de les elec
cions tingué 1I0co un mfting fet
pels Candidats d 'Acci6,Catala 
na en aquest poole. Cal felicitar
al Candidat senyor Vives per la
seva brillant i fac H paraula , pe
ro no es pot estar conforme en

J

els conceptes insidiosos en co n-
tra deis Candidats co ntr a ris,
sense dir els noms i veritables
causes deis aludits, procedir
sempre practica t per jesu'ites ; i
la declaraci6 que féú de que elS
pot vo tar a un lIadre, per la raó,
que no ha de ign orar que la lIei
no hu perm ét i la mo rali tat ha
veda ; i per últim es veritable
que'ls pobles tenen que respe
tar les idees deis pOCS, pero
sempre qu e siguin dignes i ho n
rades pero ma i les d'aques t se
pulcre blanqueiat, que va in i
ciar els pocs aplaudiments que
varen tenir.

Maials

amb un carácter de lIetra rnolt
més gr6s que els altres noms,
el que ens fa suposer fou fe t
amb I'intenci6 d 'en ga nyar els
electo ra Ignorants fent pesser a
aquesta candidatura per la d'Es
querra Republicana de Cetalu
nya .

E n favor de is senyors Do
menee de Bellmunt i Iosep Vi
ves tenim de dir tam bé que
quan vingueren a donar el mí
ting ¡de pro paga nda a aquesta
cluta t, die s passats, escampa 
ren algunes candidatures am b
els seus dos nom s solsarnent,
pero com s'eluntereu am b ind i
vidus de la ex-Unió Perrtctíce,
aqueste i utilitzant les .matelxes
candidatures que aq uells els
donaren hi afegiren el ' no m del
venerable Macia am b lIetres de
pam.

Regna gran en tus iasme pel
triomf aconseguit per I'Esquer
ra Republicana de C a ta lunya .

En Ma urin de l Partif C omu
nista obtingué 38 vo ts i C olomé
del mateix Parti t 10 vo ts.

Corresponsal.

Corresponsal.

- zm

~R I~TAI I PRIA

.Cal fer la revolucló soclal, que traba

ra empar en la Llel, pero si no fos alxí

el trobaria al carrer.s

BlI6DES 110111 t1ILOMEI

4 978 131
121 11-40 4'28
131 1418 1165

36 994 933
236 171

644 40 113
121 14 11
898 6 1/

37 140 92
24 23

1.867 2.872 2.455

LLUMI NOSO 'S

1 OPACS

RÉTOLS

LLUMI NOSOS

1 OPACS
rnAn~

TreDip

En les elecclons per a Di
putats a Constit¡¡ents, celebra
des diumenge passaf, triomfa
d'una manera absoluta en tQt
el Parfif la candidatura d'Es
querra Republicana de Cata-

J
lunya.

En aquesta ciutat el resultat
fou el següent: francesc Macia,
468 vots; Humbert Torres, 436;
Epffani Bellí, 397; Pere Coro
mines, 453.

El candidat qne obtingué
vots, després deis esmentats,
fou en Domenec de Bellmunt
amboel número de 64.

Tenim de fer ressaltar que
en les candida tures de is ' se
nyors Domenec de Bellmunt i
Josep Vives, els dos de l pa rlit
d'Acci6 Cata.lana , figu!ava tam
bé el nom de l senyor Macia

seu esprit en el art de la dance,
ilixf com també les stmpétlques
senyoretes Esperance Bardina,
Ursula Porta i l'entusiasta se
nyoreta Cerqueda, sens menys
prear a les companyes que
saberen estar a l' a ltura de
les clrcumstánctes es pe cial
ment la senyoreta Canturri

-en «L'Hereu Riera». També
hem de felicitar als joves en
Iosep Manzano, Sebastia Ior
dana i Ricard Sabanés.

L'Esbart de Dansaires de la
Seu d'Urgell, integren la Secci á
de Folklore de quina es Presí
dent En Iaume Cases, de la 050
cietal Choral «Uni6n Urgelen
se» que avui presideix el nostre
estimat <lmie, enyor Albifia.
, L'orquestra estava sota la

direcci6 del profesor de música
en Joan Rigau, el que és a la
vega~a també mestre Nacional,
al que felicitem també, perque
s'ho mereix de bó de b6, així
com també a to ts els seus com
panys, ja que tocaren algunes
sardanes fora de programa que
poderen bailar t01s els assis
tehts.

Com en les anteriors ac tua
cions, uns i,áltres reberen mol
t~s encaixades a la que hi ajun
tem la nostra molt efussiva.

. FET 1 DIT.

66

135
135

48

SOSTRES

581
148

1041

2.019

• TELEFON, 4 8

• TELEFON , 48

e ls pub l -es

en la (3ircumscripció de bleídc

rdona

rdona

ffie festival de Danea po
pular.

J~vanfina» (sardana), V.
Bou;~ansa» , Vilanona (estre
na); ,eL'Hereu Riera», Pallars;
«El Pardal» (sardana), Canals;
~Ba lle t de Mnntanyá», Folgue
rola (estrena); «La Morisca,
Ger ri de l~ Sal,; «per tú plo ro»,
(sardé!n:a), P. Ventura,

SEGONA PART

«BaH de Gitanes del Vallés lO ,

16 parelles). La part Entrada;
2.!a part Contradances; 3. 11 part
Danse~ 'a temps de Gavota; 4. a

part Sortida; To'c d'~raci6, (sar-
d~tna) , V. Bou, . .

, En. 10t5 els ballets estigue
ren ajustadíssims rebent mante~
aplaudiments tan en uns com en
altr es deis que ballaven l}é)vent
de felicitar al director senyor
Comes i a lIur company per
l' encer t , art' i domini que de
mos traren eil -«La Morisca», que
bailaren amb l'adm ireci6 de tots
els concurrents a Ja festa. '

No serieni fidels- cronistes si
passess in de liare sens esmen
lar p~r ordre de preferencia a la
for m·osa i gentil senyoreta Car
me Mt'JDza.no la que posa tot el

bullleti de la sobredita entitat,
la coneixen~a :de la producció
fruilera de les nostres comar
ques i de les que tenen per cen 
tre geografic i comercial la nos
tra ciu tat; com les possibllitats
fruil eres en I'es deve nidor: tre 
ball elabora t pel distingit E ngi
nye r Agrfcola, Ramon Sala de
Balaguer.

Enrie

R. FERRAN 44 :

Enrie

R. FERRAN 44 •

En sessi6 ordinaria celebra
da darrerament per aquesta en
titat, sota la presidencia de do n
Modest Reñé, és trzctaren di
versos assumptes d'ordre in te
rior. A mes, s'aproba per una
nimi tat, una proposici6 de la
Cainbra Agrícola de Girona ,

, relativa a la constituci6 d 'una
Federaci6 deles Camhres Agrí
coles de Catalunya.

Es prengué acord, de dirigi r
ofici al President de la Comls
si6 Mixta Arbitral Agrfcola, que
depen del Ministeri de Treball;
comunícant-ll en forma legal, la ¡

proposra d' aquesta Cambra ,
dels tres senyors que han d'o
eupar el carrec de vocals de la
citada cemtseío• -en re", e 0 

ci6 deis propietat1s; cumph en
tánt aixf el Decret data t 9 d
Maig.

S 'acorda aixi .mateix, fe
cOns tar la sati5facci6 de la ' Di
rectiva. per l'actuaci6 del Vis
pr.e5ident se!lyor Vidal Far;ré
qui representant la <:;orporaci
assistí al concurs ramader d
Seu d'Urgell, on actua de mem
bre d'un del jurats qualiflcado
i per la seva encertada interve
ci6, en la discusi6 de la IJOne
cia «Segurs del bestial'» (Inclo
en el grup de ponencies cread
per a estructurar la Sanilat int
rior de' Cata'lunya, pel Sindic
de Metges, qui rebé I'encarr~

del Govern de la Generalif~

que a Barcelona presidí l'e
nent professor Rossetl i Vilar.
projecte del cual, fou aprol>
gairebé en sa totalitat.

Resta a;,sabenrada la Direcr
va, d'una comunicaci6 de
Companyia de F. C . dEd No
mani festant s ' havfa dispo~

una favora ble modificaci6 en el
horaris de carÍ'ega i sortida de
trens fruiters, de I'estació
L1eida, .a ixí com una major rapi

. desa de transport: atenent I
peticio formulada per a la Cam
bra de Comer'r i ~ la que es v.

, adherir la Cambra Agrfcola.

Ultimament es dona compte.
d 'una lIetra de la «Unión Fru~

ra Espafiola en fran cia» agrai
el tre ball qu e aquesta ¡Cambr
Ii envia amb I'objecte d 'expan
dir pel pals veí, mitjancant

I

Elil jesuites no paguen

L' Ajuntament de Dos Herma
nas ha pres I'acord de pagar ro
tes les despeees d'enrerrament a
rores les persones que s ig uin
enterrades sense intervenci6 de
)'Església, i rebin per tant, se
pultura civil. Immediatament tin
gué que aplicar-se l'acord per
haver ocorregur una defuncló
que podía acollir s'h í.

Trencant el gel

En I'escalafó general del Ma
gisteri sense cap dre t hi figura·
va com a mestre honorari el fa
m6s Segura per la qual COSé\ el
Ministeri d 'Instrucci6 pública,
I'ha tingut que donar de baixa.

Demá es celebra a Barce
lona l'acte de cambi de bande
res deis regiments, i pnesracté
de fideli tat a la República.• Per
darrera vegada 80rliran a pie
aire les banderes de la monar
quia, i al retorn e)s regiments
tornaran amb la oova ba ndera
republicana. Hom tem aldarulls
amb moliu d'aquesta exhibici6
car els simbols de la · monar
quia quan han estat ensenyats,
han portat greus conseqüencies.
Per aix6 les autoritilts han reco
manat seny.

Banderes a recó

A d ' finca rús rren are lega gran
per a caca r que no s ia més lIuny
de 50 kilometres de LJeida.

Ra6: P i i Margall 24,-Ma
gatzem.-L1eida.

¡AqueO Cardenal!

A Sevilla l' Alcalde ha orde
nat el procediment execuliu con
tra 'els Jesunes que malgrat és
ser la Congregaci6 més rica no
es troba amb disponibles per
.a tendre el que deu per arbilris.
Es veu que els tresors han pro
curat porlarl-os a terreny segur,
i ara fan el pobriss6. El deute
per un sol concepte és d'unes
cen t mil pessetes.

IItIA SEUI mlOllBlS ESTIDELll PILItIl TOIm- PlllfROLA f1LfLLA fARRI"

LLE IDA
Capital 5515 145 366 4989 4805 5601 316 313 321
Partit judicial 1023 1097 10029 9350 9402 10073 538 12 189

Tota l . 6538 1242 10395 14339 14207 15680 854 325 510

BALAGUER 4915 8960 8638 9252 9181 3021 1985 153 165
BORGES (j(j84 6392 27 6464 14 6421 309 15 42
CERVERA 7309 6652 7189 329 6 6929 1235 1,28 129
SEU D'URGELL 3963 3780 1¡'()59 296 3811 42 261 43 33
SOLSONA 2608 2341 2536 104 2287 30 139 945 962
SORT 2627 2162 2621 '33 2142 184- 544 16 16
TREMP .1973 3192 3483 526 5 3469 948 203 153
VIELLA 1336 1315 1305 86 1270 4 4 43 43

Tolals. !¡-O.153 36.036 40.253 31.429 32.923 35.786 6.279 1.871 2JJ73

Macia no va al Parla
mente

Aquests darrers dies s 'han
celebrat a la nostra ciutat dos
enterraments civils de dones,
comencant-se a demostrar ja que
no ni fa fer escarafalls. Les
ac ollides en la pau del cemen
riri podriem dir-ne en regim
d'econo mies i Iiberals s6n Paula
Serés Gatius i P ia de Antonio
Z urita .

Símptomes

Electoral.

VID RES 1

CRISTALLS

PLANS 1 BOMBATS

En la circumscripci6 de Bar
ce lo na pro víncia DO poden ad
judicar-se les minories que hau
rien correspost a la Llíga, per
que no arriben al 29 per 100 els
vots obt ínguts. Caldré dones el
dia 12 fer elecclons noves pels
1I0cs de minoria. Es indubtable
que sera un nou triomf d 'Es
querra Republicana.

)
1

No ha deixat satisfeta a nin
g ú co .que fa preveure movi
Illent extraordinari en contra.
Les dretes protesten de la decla
raeió que s 'hi fa que no hi ha
reHgl6 d'Estat.

Malgral aixo a cap home
vertaderament liberal pot plaure
l'arJiculal del profecte del se ·
nyor Ossorio car resulta una
barreja de sediment ,mona rquic
dins una República que volen
s ia unitaria . Veurem que en que
da un cop passat pel sedas de
les Consfifuents.

No is Phora deis dlputats agents de ne
gocl . Es I'hara deis dlputats leglsladors.
Per tant, han d-anar a les Corts d'Espanya

els homes que tínguín capaeltat su
flelent per a tan alta mlssló

PDLIIIQU E S ·Delo Combro Igrlcola

La ' Con. t it ució projec
tada.

CRISTALLS

PLANS 1 BOMBATS

Resultcts de l'elecclé de díume

Macia no anira a les Corts
malgrat l'acta doble que té' i el
triomf indiscutible que'l poble Ii
atorga. Bl seu 1I0e és restar a la
Presidencia de la Generalitat
per est"r en tot moment dispo
sat a l'actuaci6 que millor con
vingui a Cdtalunya.

Ha quedat sense efect~ doncs
el projectat tren especial que
s'organitzava per a acompa
nyar·lo a Madrid.

r
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