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El senyor Porqueres pregun
ta quin crlleri segui el CQJJseller
de Finances en la cessió .del
/erreny que ocupa el circ Karl
Hagenbeck ja, ;qu~ sejlons les
seves noticies havia ~e p,agar
molt més del que. e~ re~lital féu
ef~cll\l ' ,,1 ,.

BI 8S!Jy.or Cervera ~oqtesta

: gqe rqrdenan~a ~lq~ . é2;¡ ~ix~; es
rer~r~jx ; eS;I,a ~1c,ttladC1 , q b se
dela,tircs',que.ng~(1lmem, véDen

. ('q¡u,J~ " /111. ~pl.lI)

céntbia

A. ,1

,olesmenel$ amb lota ela JDUDtatllU
•

MAOATze.M5

Au. Repúbltca ~ - Tel.fdjI 98 '

L LeCl?A. f

Ha estat defiDitiv

FABRICA DE MIRAt

, ~ .'
Amb la naturab 'atisfacqi~~:~em de regisirar e~, les

-nostres pagines la definitiva .~~vorab'le soluciá. qu~ a
tingut el difícil plet sorgtt. entra els regants .;4'lJrg~ll i .la
Socieiat Canal. C- ,

Com es recordara, ,e,n '(a /lustra ediciá anterior inse....
riem una .reseng« :de' la rrIit~d.a assemblea d'alcaldf!s
d'Urgell, celebrad. al"P~~ad;fJt}a Co~issaria' de l:letaa
1convocada pels 'dipulátS'de r~fquerra, ,$l~ aF9rg.~ .. que

lli es p'ren!ll1(!r~n, ja d~b.h.ixaven la solució. El país es
(pf onunCia a favor' delcriteri-donnt pel senytJR,-Gansel1er
d'Agricullura. Perb.ca» que n{),J~ e~cttt¡~, .« pr.ap,o,sta
'tkl nostre eslimat atnic serujor Mor, a!c.al~ ,d.e Bell-lloc,
. s'acorda per unanimitat que, e~ fJestionés una fórmula..a
base de la disposlci6' del m ·J!.,islre d'Obres Púbtiqlle~. , i
dúes pessetes per neteJes'Yper j.or.nal, '

, Immedia tam~". t '~, tra~llCfdare aquests acor,ds al Go
uern de la Gen~rali#at i conseqüéncia d'aixo, fou una
nota que ,al dia següent publica la premsa ile Barcelona.
'donada pel senyor Comarera, i u' d' ...

omentaris ;' DE L,'4.JU~TAME~T

'¡ésobl he el bo I mlllor ~e r. :Reuni Ó
g'esia catalan6,de Id' pages a ,

nreballa; lque ,s Qlup a t~~a , ( A les set de la tarda del gat, hevenr-se tardpt une dles
-oT~onvé per a iI~&fár I'alxatla. Idimecres dta 11 de l'octual , perque ha cldgut estucJl~r·lo de
Hi són tls remad ére, els cerea- .es reuní el Pié de l'Ajuntameut tlngudament per tal d'edept r-lo
.1's tes , ele fetratgers, els pilares, . en sessto ordinaria de primera a les diferents carecteríettques
.e 8 Ique fan la rlquesa del DOS- I convoca/orla, corresponent 'Zl de les comarques catalanes. '
.tre peís. ,r actual mes, pre.si~,,1 el se- El senyor Baró rectifica

' I bé, aqueste eenyors, han .nyor Alcalde, N'Anl~nl Vive", breument I esnomeaet el senyor
di. ¿oses molt Interessants en el acompanyat deis Consellere- '1-:rafles per unanlmlta].
seu 'manífest d'edhesté a la Ge- n ñIId e B El senyor M:aties ftUII. nlfes",,"f 1 \ ' Ke5l' ors senyors : ery~r~, ar- 'r" ~.~ u

~era ll ta t . , J.l~ tre· alfr~s, les s~- , ~~ra P ~ es I M~ties, I as~i~- la seva eorprese per la deslgna
'güe rs: «Que esten més con- tlnf-~r' els om~el1ers ~enyors ció de que ha estar ó~ject~ I
\~~nbuts que mal de la rié~~~SI!a" 10 ulu, Atxer, Ribé, f'aJTré, Fí- prega qne tots els seny,ors ~on
d'aplicar la lIel de ~oi'Jr~us~. '~Is , Florense, u 'uh ~, -M~n'es, ~e)lers ~~e fin~uin cODelx~me~t
Qh~ el' nost ~ . , Pa Idiñent ~n ('>jfoca, Gulmet, Besa~ ' BerDádt5, d'aquesta qüestl6 ulguln e~po-

1 ~prrvar'.ld~ ·c a'fet us ~:uií dr~t "'Rovlra , Porqueres i Baro. ser-Ií Jes ~~ves sugge'r~nc\~8.
que cap ca, ahi ~~ pO,t ~f.~atejar- f.. ofertnt vet1lar,pels Inle"'e~os de
11». '1 fin'ahffent~ q e per a tot el . rl ORDRE DEL DlA 'ots. '
'que,coavínguí, «estan al costat ,.. Després d'aprovada .l'ecta de EIs senyors ' Besa i ,)Po,rque-
de la Oeneralltallt. fa sessló anteriGl',.stosediscus- res, ofrelxenla seva col'lab,Qra.

' 1 després, han vl~gut' els (le ;81'6 ts aproval I'únlc ·,dictamen ció al sényor Matles.
,!a Unió de VinYBIf!~s ' de C,ala- t QiJe figura a l'ordre del dla, pel
" d d La salut pública '~nya, 'a a optar .una , actit~ qUe es desestima la reclamacló
Igual. . i)resenlada per N Antonl Sen- El senyor BlIró maDlfesta la

' Q ue 11 resta a Lllg,a Catara, r ara, respecte a la subhasta :del sorpre.sa que 11 ha causat I:eatu-
na? L'amargor d~}a de,trota, la l' servel de neteja.. ~I d'unes es'a.dísflq~~8" pn )al
tr\s esa de la $eva solitut. I'exe.m '. '. costat d'una dad. a satlsfaclorlo(La tntel'Denct6 delsenyo.. eODselle.. d'Beonomta t Agrt- ' . ' PRECS PREOUNTES

cultu..a en l'assumpte bel...ecs de eael a'Urge), que tfitgué pla Itat del seu fracaso ' ;.' e ~ : com la de que Llelda és la capl-
, , , Lliga Catalana no mer~Úx te- ¡ Els preus del blat ' , ' 'al de Cptalunya que 1~ " m'eqys

Uoc per'la pettct6 deis poplf!s ..egants, no', tlint liU..a ftnalttat nir ál seu costal m,é.s qlle homes ' mortalltat, en canv,l ' en els as-
~e la de 40Jla.. u~ f(l..~J1la· qU~laoluctonés el co~fltcte ,p'~n- \~o~ el propletarl de JÍJn~osa se- k' El senro.r B~r9,proposa. ~s pectes de mortalitaf lo'(Antill é1e

, ~ent ent..e ela ~c!gants t ~ ~oct~Mt eanal d~UI'Q'eU ,en ~u,~W·41 D'~Ot Pln~z:ol,. .de .mentalitat m e- (,' ~ílrlgelxl IA,\Jqnt~m,~nt I ~ la Ge- 1 b 1 " " I
Y'7 .. lI t I [H I morta Itat lu . e ~cu, osa es, mo t~anon tt paga..~ , ," . , ,: • ' ... j.. dleval, qU8 'nCJ ten.n altre Idearl 1~ l:lel a t~t" ~lIY.';na~ .,R RU . ~.a- Id d 11 Jt bl

No obs,tant la bon" nO,luntat, ,pel se,ngol'- eOl1seUel' . p,@f, .él l ció urSJ.~~ ísatlna d un de~ et pe amuo ,t e es a res pOr}~-
T ,,. f" qJle,la butx~ca"als 9ue ~18 a..8'ra " 'la d' .." ',. ' . ó' i, cloDs catalanes, atribulnllp prl•Pl'opos.a.. una t9r,mula que eU c F.!JUé Juata, t qIDlUi2tl~~;) J.,QP.e d'!2 ~ue ~Is porflo els ti ,n.e,r.~~u~n:- que s h .' !n~~rl,r al B. ., C.9U- mera a poca san'ltat de la Het

ha me..escut l'assenttment genEtl!al del pafs' la 80ctetat ean~l ~ baver-Ios sum gaire ." . I tftrmant·n e UD ~ltre . del (~qvern de consum, 'advocaot ner 'uba
d'UDI'Ie ll -cudf -1 "'ln'letre d'Obres Públ.·lques de 1" tt";n'.'\h ,tAa ~ .. . . . ,/. j de Madrid creant les Ju..tes nue t:' )

0::1" .. ~., ~ ~~ ,"n .apropOsit del ,s2nyor RI- . ,l. , , , " _'t majnr viO'UQ.ncf~ f ,lconinllment
I aquesf dlctd. una resolucló contraria en pa..t a I.a nr.onO fa r ...: , . I ' lo- " Don d'-e fen<t"re e tá reO't1lart l~ .:, o ,r. , ~

'l"; ¡-fr , y~ hem de dlr que .al ~at ~- , o , , deIs reglament sanlff,lrJa. a,em, a-del e'onselNiít dl·l1idtt. . . ' 'M í J Cab di . G zació deis pr~ el' lat. ' .,
DaDa Q',aquest estat de coses, tentnt en comp.e e '''F,spl- ~yor ~~~ d pQ!bll g:5 . 'r \' 'o El se~yor 'vrves explica com nant slguln severame~t ,~~sti-

, tat de l'últtma asaemblea d'alcaldea de la Bona de 1'~..g~ t ~I~arl. r re Iu c, . ~spr ,s .~D sortlr el decrel a la cÚ~Celalt gals els comerclants d~~apr~.n-
.. )es conelustons ap"oDades, no te~tnt la Pl"o~osta del eo~s~Jl~l" qe ~et~D1r-l~dP: r• a se vaf Intem- J~ prengué les 'mesures opó~tu _ slus que ser~e.txen aques~ arfJcle

' . d
4Bcon

·omla. t Ag..lcultu.. Cal'actt¡ .. executlu, la aen~l'alltp.t.if a f1~tancl:¿/e t: .~al:~I:~'C:I:t:r~ ' hes encaminadés ~ 'I~ ,cons tifu- , de r;¡.'mera necesslfat en males

· a~~ecat al dll'eeto.. del 81ndlc:at ,de Regant~ de~ eanal d'UrgeU En carlvl, uds lals dles ~: I::evam:UIOfltat, que ha ia ¡b~~ó della Junt~ .d~ Ir"efer~o~la~ si .' conE;C~~:;~r Pujades maolfesta
,p..'egant-lt que ' es posl. tmpted~~tament en eO!'tacte ,~mb les \ LIlaa Calalana: . . <' ' ' . • e no es porta a a pra.ctlca en , . ,. " , ,

, b" b 1 1 16 d' d o volgut vexar, I no pas perque ( J di ' " bli' '.l I que efechvament, s han pracU..oal"s lItlgants d aquest pro lema ~ o tlngul a so p.c . :a co,," '~ La Unió de ~indiCBI8 y,.,arf- h l' b espera e a seva pu caClu a ' , . . ~ 1"

r l' 6 il d l' ~. cal? · ~me represt;nta' u' I am '5" O ' , . . ,' I cat nombroso~ analisls de I!damb laconclus[o que mel'esquéapl'ODaet , un ni!De e aa- . coles de GiJIJilu'¡ua, amb 'el seu • fi . I d I'E ,. .., proposant que per a j :;
•..., carrec o cla e squerra s ID- ,l· - : "'jl l' l ' dedicada al consum lIelaata,

~emblna.» r . ' " 1 t!ocumeDt patrioUc i asseoyat, t~r,es6s per ell. Si ~Is senyors . Q1omen! .0~0~IU S$U Jla nl.~~p1at havent estat deO'uclemu~nt san-
'. D ' 'd ' " ' t .R ,. l ti ..1'.1 """ Id':]...I é d ~ t '" ', T, . . , r per a que reDresent ,K)lJQa- . o" 'acor , amI.( aquelxa nd a, que reJ~ec la e ¡;arer ' u e r ·u a V ngules.' ea'lar n , escouer Florensa I Sangenfs ho ,feren, ) ~ r li ' J I cionate aquells pocs Industrl~la
Consell dp l~ , G1meralLtat, i seguint tant les 'nslrücciólls Lllga Catalana. la qualplletenia ~~." n"e e seu 110 ¡ R o . Ia 'Cment a'l I Resm~n}a da Funta, e

t
'que la servieó 'eh males ¿ondi-

'- ~ -" >'" ) tenlr al seu coslat tola 1'" f.H'0 111b - 'd 1 'Pi' I f onse er eg uor e omen, " . I . t 'ue s'hi conienen com l' acorq unanime de "l'Assemiblea .' . ¡ u, 1'", " . er/al e senyor oyo, ou 'M . ,',,' clons havent de ter 'cons arque
1 q, .. . ,r. 'i ' 't l e l pletat agrícola, pellla 1 g'.rossa, o..-~na'da,d~sRrés de dej¡xa1r de- seneyo

1
r alles

O·'
l' té ' ~'han'troJ:)at alfres lIetS' amb"\Jn8. alcaldes, lmmedlUidmeht e,,$oosar.en ~n can ac e. a fJO- .11", la noslra 'erJl'i.o. .¡ en la 's -<va . . d I I l senyor ulme 10 e.rv per

r u... O' \'; gudamenl•.p,resUg'a a a egis a- ( t 'f I ' .cÍo 'fi percentatge de nía'ntega ' tan
cietat Canal d'Urgell i el Sindicat General ~ Regants,. i loposlcló a la llei d; Conreus, ció vigent a"Calalunya. alma~beslfar ),éJ\ sedva 1I ~n~~ ca

l-
gran com no se'o troba d'l1ltre

'¡ruit d'aixo jou signar un conveni detallat i molt previ- .. ' No és veritat. Bn els.n:n,g'les l. , C ' '-am e 6en~lt e a jlrupOIl _ . ,l.

. C 1 fi' li1 ' Q LJ • ••• cíó del senyor Baró, pero la _ a C,a/aluoya, c elent ~o veBn~ent,, sor, 1f uirtut del qrrat la So'éietat ana es a carrec; ,-ue 'Cie la Unid de uinuicals ~gríco· l'O'ual q e el seny· dr aró
(<;reu innecessaria perqu~ I~ po- a I DI .: d u I ~ , ,¡, 'l! t '' les e - dé '~q 'es,de i/-islribució, desaigüe~ , genertíls 'd' , t ' t bl' .' , tí~ies cer/es de que el Decret a qU,e a s ID uslra 8 ~ue .,e r~ "

: i v;Ji, n 'a, a raó de llues pessetes per ¡ornal, ' 'les e la Generalztai per la·no que mes amun pu lqu,em JI' d' d ' I . I bl en frau, slguln anunclats pu-
:J J A'" C 1 i t . ores ara eu es ar prom~ ,quals, sumades a les na,ude canon, ,f an .o nz.e pesse- 'del seu Conselle d' gl'1CUlt 1'Q, 1 la Socletai ana, o s 'r ' bllcamenl per a cqneixemeot de

t é f 1 28 d en que re~te han pogut coiflcidir. en una ' ica solució, i aixo és.la lo hom, pero que la mateixaes, á,,!-e S 'e q,ue 'en e s q{JYs e conv 1 _ "'! n. ~f~. Fa uns números, parlavem bll i 'h . d d h r r
, ~ . 1 'l. . f" ,F, • 1 millor.,. prova nue.'ps as en,y i "avorable a iots. . ,pu e /at s aUWl e o a pe· hauran de pagar e s que Jtl es lgulu conJ@rm eS, l e S q1J.e ~ . '!- ( " . J' '(' de I'estranyesa que enS 'hélvla aqueserveixid'estímulaaqaeJJs

· no, hauran de seguir amb el hové actual, , ' . . . ' próduil que després de la' de- que s 'esforce'n en produír.tíl 'les
Es' inlliscatible que aixó és una ,gran vicioria pel .' (' lMPORTANT.-'Esé.rlt (que antecedeix i .a punt · cltaracié de I'assasí de ~rance5c · millor! condiclons. ,

país, puix e.conómicamedi represenia u1!'a rebilixa cort- !d'entrar, (l. ,maq~~.¡z~ el nosl'" periodic ~ ellS assabenlem airet, ~~a~"8'acUHYa cia· El senyor Baró es contrratu..
siderable, i peroaitre cantó, ve a posar tenp.e ~ uria situa- que es fan ireballs directe.s a oblenir la dimissió deis ra.J!\e)llslgDlfl~ade8 pe~sone8 de ' la que el senyor PuJades f'ingul

h' h' . . l <tr~t-a , ,p~r Ig ,~e v~ dlr~p'a ínter- bons proposits en aquesta qüee-
iaacid >!lifícil pén la passió que ' .aUla en ¡OC, 1 per ~s . alcaldes d'Urgell. No ha en em.. , . " v~pcló , ~n ; ag.u e! J CJiim, ,DO s'ha- lió, pero eDlén 'que no '8 hora

' perfiloses derivacions que hauria pogut tenir. ,un frac,as Per unanimitat,·én·,1Assimblea d'alcaldes, s'a~f)riJ.a oguessln opera' qe"eqcto~s.. de proposlls, 's lrl Ó de realttza.
en les negociacions. . ..que si el laude del s-enyor morera no era execullu, es . .p~um.e~ge, · l,a premsa insl- clons, per exigir ho alxí I'epoca

En aqueixes hores, nosaltr. s . fJ~tres homes, q e gestwl'lés a jópmula- aciual roposada pel $enyor Mor. :JJua~ gue JJQ" l~re5 d'es/rany calurosa en (fue"e-i1s twobem.
· durant aquests m: 80 no Jia t viaiges, visite i Resulla que el senyor Comarera ,reconeix que La seva , qu~ e~prenglJe~~\gi esolucio,ns . BI senyor Besá Inle-rvé &r u-

· estad' i han aoferl moralT1l!J#l( If nera q-W . Qm s pro :ho és é~ecutiv.a, 1 la. ~rQ.litat, .qíli reco- 'qu~ ~sarj n sen8~.cl<,\ p-er la ment. acordant-se prbcedlt ,en~r'
1 'll 1.~ d ' 1 t' h d l'A f Imp6rJa~ia de ~ persones que glcameot en defensa d~ la salutsaben e~s que :ha~ viscu! «es perz oses ,~res pass? tr, mana la ~órmula actua , repe.lm~ 0 1 proposa a a s- apareixen encarlades en el su- deis ciuladau5,

, ens sentlm lots satlsfets d haver pq ut serVlr al pals r4- semltlea 1 aprovad,a por un lmij.at.; . ·márf.tI.',

gan i, i d'haver creat una situació normalitai i d'estt!-- Si després d'aqueixes garanties auiorilzades, i de Ja seria hor.a qu~ s'hl cone- Dues preguntes del senyor
e .J l'A ¡ Porqueresbililzació en la marxa de la Socieiat anal, cosa d'in- ' cumplir estrictament la voluniat 'expressada per s- gués uoa mica que;.ara, a Cata·

discutible importancia per la riquesa de les nostres ca- ·, semblea, és possible que hi hagi qui sense pensar-ho luoya, la jU3.1fcla no ,~ una pa-
, ,m arques urgellenques. profl bé, aconselt,i actituds e contr.ddicci6 amb e/s acords raula vana. I que ~u~nlr~ I~ l?e-

públi¡:a, a Madrl~ sota el signe
Davant d'aqu~ix fa!aguer resu.itat, ja .ning~ no ~ p:es~s, que pode~ ienir conseqüéncies de molla impor- ~ ta gent d~ ~el'roux i <te 011

recorda de les fendes d amor propl. de les zngratltuds 1 iancla, hein de dlr que no podem ws recomanar que se Robles, ·del~a en lIibertat els
d'allres coses desagradables. Tot resta oblidat i perdon t segÍJ.eixi aqüésf doble joc. ul conlrari, i si la ,nostra . seus ,eJJemlc., jura/f!, veiésslm
davani el resultat final, I ara, no ens cal sinó aconst- veu hi val, aconsellem a toti ls alcaldes, Centres i per- , com ac( desfem,an mala obra I
llar decididament al país que secundi aqueixa solució a sones que segueixen la nostra aciuació, que s'atinguin al s~~h;m una e~l¡lmp,la,ilqt digna

: tots Favorable i s'apressi a signar la solució, puix és ~l criteri que s'assenyala' en l'ediloriul que precedeix, i que d'llJli ~aFII~E'qu~ ~erla b~n vl~!a
J' ., ir d' , , per lota. spany.a .que .seguelx

1que cal per a que del p o lema ?ue h r;siat pr~ocup - no seclUl~m.de cap manera actltuds en con a ~CCl~ ~~ela l'esFlerU del 14 ~'al>ril.
· cid profunda durant uns esos,Ja n"o se~ t l! a par- amb ~l cn/en ass~nyalal pel Govern de la GeneralLlall . . ~R~ em, amb aRsla, la con.
' lar, 49.{Jat qu~ el e.als, per la e dellalc'tllU " oveJl,n ,per 1'4s~emble~ d\alc'!r1des, prmacló d'aq"eeJJ ru,m9rs.

recoraa ae Les ¡erzaes a amor propl. ue les zngralllUas 1 taneia, hein de dir que no podem jf(;ls recomanar que se· R~bles ·delx~ en lIibert~t els Hagenbeck ja ,qu~ sejlo. s les
d'allres coses desagradables. Tot resla oblidat i perdon t 'segÍJ.eix i aqüésf doble joc, s ul (:onlrari, i si la ,n.ostra seus , e~eml ~.~· jura/f!, veiésslm seves noUcles havia ~e p,agar
davani el resultat final, I ara, no ens cal sinó aconst- veu hi val, aconsellem a toti ls alcaldes, Centres 1 per- , com ac( desfem ,an mala obra I molt més del que en reolital féu
llar decididamenl al país que secundi aqueixa solució a sones que segueixen la nostra aciuació, que s'atinguin al s~~tem,una e~l¡lmp,la il"t digna efecll\l' .J "

1 . , . . . 1 l' , " 1 .. . 1 l' d't . 1 d " e d'llllilacló que ~erla ben vista BI 8~ny.or Cervera . ~oqlesta
· tots favorab e 1 s apressl a sIgnar a so UCLO, PUlX es ~ crlien que s'assenya a'en e 1 orz~ que prece ~~x,;. q~, p~r I~t~ I'Bspany.a .que segueix . que . I ' o.rdenan~~ qq~ . ~iX~1 es
que cal per a que del p o lema que h 'ésiat preocup - no seclUldin de ca manera actliuds en conua lCCLO Rdo.l .. ' <U>D,"~i.t d,"'I-.'L-I1.n'úI' ~·.Ll_----'p!Q.Olllro!.PJ.or:u.i "-'--OJil..~I ,..n l ..ti'" .. h;o ....



451
480
244
181
419
222
~9t

179
á04
1M
126

. á67
. 209

. 22,519
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.. .

FAIXE5 I B~OUERS A
"

MIDA - ESPONOES-MITOES
DE OOMA

M pobJes.
, I

PobJes de 1.000 a 2,999
habitanfs

OR'TORE,DIA

,de Francesc Solsona
'Placade la Sal. 11 • LLEIDA.

I

Sapeíre
Sartoca de Bellera,
Son .
Sorpe ,
SUl'p .
Suterranya.
Tírvia.
Tred6s.
Llnarre.
Valencia d'Aoeu
Vilac, ,
ViJamiljana.
VIlam6s .

700
531
951
554
7á7
570
520
692
696
72.7
9á6
560

"

Tol~1.

Clnt,. 1111tl.1 di TPi~p '
, ..

I

Tolal.

Gllt,. 81Dill.1 di IDIIQII

Montador· Representant

LINO COSTA

a1doCl1llfons Jlo! comer~ .

aCOlln foc f soptd

s, 12. BARCELONA

s, 12. BARCELONA

Montador· Representant

AULINO COSTA
••Ig PI Margall, 14. LLEIDA

filRAN PREM¡ i 'Medalla d' O,.
¡ció Intemoclonal Barcelona 1929

Alos de Balagu.er ..
Cabaoabooa ·. . ..
Caslellfolltt, de Rlubre.. ,

gós, : . . ' .
Cl!stellar de ,la Ribera' "
Clarlana . .....
Oavarra •

19 pobles. 11.590

Pol!les 'de 1,O(JR "iJ 2.999
~ ,'" "1 •

Bellver de ·Ce¡::danya . t ,455
Orgaoy.a t , • . ,l l 1,059
Pulgcerda • 2,77~

:aRAN PREMI i 'Medalla d' O,.
¡ció Intemoclonal Barcelona1929

" \

LA JORN ADA

3,1
. 3~t

::' 3,1
6,..00l~.i¡¡' .

á,026
4.489
3,646

, ' ~,42~

, á,151
3,03~

6.004

..

, ,.

.'

'Tota l.

1 f pobles.

Báscules per
, .

Arques BOl{ si

:

&entPB Sanlfapj, di Lllldll

Pobles de menys de 500
hebitants

Els jorna la del 1er. de mal,

Bl senyor Baró dlu que tt
nolícla de que 00 ban eslat pa
¡ats aquesls joroala a alguna
treblJlJadora eventuals que 're
blJllareo lJquella setmaOlJ.

La PresldenellJ dlu que dooa
les opor'uoes ordrea per a que
alxo fos fel ja fa temps I que
s 'eolerara si eo lJlgún cas coo
cret 00 bavleo esllJt compUmeo
.ades, per a subslJoar-bo de se·
guida, I seose que 010g'1Í més
Do vulgul fer úa de la paraula
" alxc:a la te.aló ~ UD quar. de
.l

M U-Z,lWJU1nJCIG UIU que Qona
les opor'uoes ordrea per a que
alxo fos fel Ja fa temps I que
s'eolerara si eo algún CIIS coo
crel 00 bavfeo esllJt compUmeo
.ades, per a subsaoar-bo de se·

guida, I seose que 010g'1Í m.és-lA---.l_....lr::::....:=--_~:::::::-=--. ~:AW6:!.~!!l...~~~.!..!:!...--lI.-.L-~~~~~_~~~_ _ ~_uhzui • In

DlvlSló SU1D'IIArla de
Catalunva

Alcao6,
Aspa.
Cogul {El).
FODdarella.
F~l1eda,

Grenyena de S,~garrá .
Ivera de Noguera
Nalec .
Omellons (BIs),
Pulggros .
Rocallaura.
Sldamuol.
Sunyé.
Tarrés.
Torms (Els)
Tore-Serooa

La eonduccló de cama

. . L'afermat del pont.. ' ,

En prevlsló de l~atur Inverna l

Bl =teoyor Baró demaolJ que
J • AjuDlameot crel UDa Borsa
Muolclpa l de TreblJlJ per lal
de prevenl....oos per a I'epoea
d'alur.

Bl seoyor Cervera es com
plau de la proposicló del seoyor
BlJró, fenl veure el moll que ba
fet l' Ajuota meot per cootrares
IlJr I'atur for~6s, bavenf arriba'
a 'eolr brlglJdes de 200 bomes.
quao podla plJSSlJr lJmb 20 o M,
lJmb sensible perjudlci de I'eco
oomfa municipal. No ereu en
1,..A"~r'AJY"ul~-twtfc1 .!Ir"t1ttr
plau de la proposlcló del seoyor
BlJró, feot veure el moll que ha
fet l' Ajuota meot per cootrares
IlJr I'atur for~6a, bavenf arriba'
a 'eolr brlglJdes de 200 bomes.
quao podla plJSSlJr lJmb 20 o M,

mb enslbl '

El seoyor Farré demaoa es
portl a , lerme l' adquislcl6 ja
pressupostada d'uo oou camló

.per al Iraosport de caros. per
ésser el material actual losufi
clent, eontestaot-li el seoyor
Cervera que a la primera reunió
del Coosell de GoverD fara la
proposta d'adqulslcló d'un oou
camló. DO baveol·bo fet abQ08,
mlJIgrat blJver·hl eooalgoacló,
pel crUerl restrlctlu que s'ban
Imposa t fios venre el deseDvo"
JupameDt del Pressupoat.

(Ve de //1 1,· p//1nl1)

a Llelda per la Festa Melor I que
ocupen UOS 900 metres quedrats,
mentre que aquelx n'ocupava de
10 a 12.000, pel que basent-se
en altres .precedents semblants,
I amb les conslderaclons lns
r uctlves que poden fer-se a fa
vor d' aquest Clrc, s "acordá
autorltzer la tnstellaclé en les
-condíclons quees féu; tenlnt en
compre que DO eren terrenys de
la víe pública de l'A¡untameol
els que es cedlren, 51n6 del ram
de guerra.

El senyor Baró ínterv é breu
menr, volent veure-hl gravetat
en les paraules del senyor Cer
ve'ra I la Presidencia confirma
les manífesteclons d'equest efe
glot que el preu es fixa tenlnt en

' comple el que ee'Is havla f~t

pagar a la clutat de Terragone,
Bl s enyor Porqueres accep

ta ' les expllce élons, si bé creu
que la solucíé donada 00 era la

, més adeqúada .' '.
A contlDuaci6, el matejx se

' oyor fa una dUra pregunta ál
CODselle'r de FlnMces, respec-

. ~ il \
'te a cerls abQs'os que presum
escometeo' 1 pels enduregats de
etllar per l'ar buri del vL .

el seDyor 'C ervera cootesla
dleol que donara les ordres
oportiines per a subsanar ho i
agraira 11 siguln denunclats coo
crelameol els ' casos aofiregla
mentaris que e~ 'produeixin.

Pe.r. al servei d'incendl"

Barbeos Ger. _, 498 Lladurs.
Bellanes . ' Gr , ', . 252 .. Llenera. •
Beilcaire Guardia d'Ar.. 426 Navés,
Bell-lIoc d'Urgell GuiJs del Cao'ó 280 ' Odéo .
Aellvfs. Oulla de Cerdenya. 404· OJioJa. :
Camarasa. lsovel . ' • 335 €lUus.
Castelldans Llés • Me Osso de Sló
Castellnou de Seana Maranges . 178 Pallargues (Les)
Caste1l6 de F~rfanya ' : Musser I Araoser • . 331- Peramola .

411 Caerellserá. . Pallero)s del Caoló. 295 Pioell.
491 Cervía de les Gerrlgues .Pra ls i Saotp,edor " ~2Q' . PiOÓlS .
451 Corbios . PrullilDs ' .' Jt59 Rlner.
425 Cubells Queixans . " 2j 5 Sanl Llorenc de Mo
360 ESJ'Juga Calva. Talltendre. 143 runys. 671
4á0 Fuliola (La) Taús . á'65 Ttldela de Segre . ' " 707 52 pobles. . 17,187

491 Gulrnerá . Tolosiu á27 vn~oova de I.'Aguél, . 68á .PobJes de /500 a999 ebitent«
498 ' G olmés '" , ', Tuíxent, ,~P3 o

469 Granedella (Le), • . ' ',1,9$ Urlg . 08.8 24 pobles. 15,17á Abella de la Cooca. 561
á92 Granla d'Bscarp (La) . " f,á10 VilIec 1 Estene. 208 Pobles de 1,000 :¡jo2,999' ' AUos . . , . 81á
399 Ivars d'Urgell . . .' 1,803 r --- habitants Benés . 525
466 iunc~sa ' 1 , ~~ á4 pobles. '10,224 . r , ,< BOldes (Les) " " 500

467 Llnyola. . : '~! Po1Jles de 600 il 999ltllbifan(6 '~~'~:a' dé Seg;~ ", e~:::' ~~::~:~il ~: ~~
á10 Llerdecans. • ~ Alloya. riaLo'nla de Rlalp . 1 099 .

. 4M Malals. 1 ~,513 o Ir , Envlny. 634
384 MeDarguens , '.! , 1 ,~, ACIP

b'ó
: ' 1 Gulssona , 1.820 Erotee. ' 606

• , , . t 5M' a . Otl~na, /' , t,1M Bstaon. 56á
MMooltg:ai " 1'094 Casteltchitat .Ponts . 1 , 1,,774 , Es errl d':A"neu. . ~ . 610' 16 pobles. ,6 ,897 ira campo . . . • ; ,C t libó "', ' 1 050

' . . p' alau d'An,a, ,le, ,s ola ('B,I). , 1,p1,8 'CaeSrt
e

• ;&iU~~qj~ ) ' ,. l'~'80 . Ferrera de PaUar8~ • . '.. 561P' '"bJe''' ~e '1:00 él 999'hiJb,ifant,8 e . t T '}. I:::ClI5
u .. u' u JI 1 176 oro, . ,. . " r Fontllonua, ' . . \ ' ' \ ' o<J~,
(Alta Da . 11,: ~29 PeD~, es .: . , " 'C ivi's ' :,'.'; ~ ,VÚa~ova (le Melil '. . 1,M5 G I " 1" , ' 529

. Prelxen8. ". 1.120' e II'd' N : b6' 1 , ~ •. t, 1 l.....
,Alamús "Bis) 534 ' ~" IlOd o e ar . . , , , ' ;--,,;:.. ' Hortooeda de la ~ónca'. . 507\ Pulgv~rt de ,L1eld~. " 1,v'lo Fi "1 d'b ' an' al , 1471:::7 . . • ,
Albal~r..e~. 8ft3 •'p' uig'"ert d,jAgrariiuol 1,0,12 LlíiOI s , r~ Y .. ' ·9 \ poble~. • ' .. " , u ' t. ladorre . . . , 706

782 , ... , ,\, -r, 1 O~ va,. n;'!I. "es :.le m"),,,, 'de ~, 99;'" , I ilavors í ' 786Albagés,;(L') '} l oss ,:lIp : ~ . :, ' : 18 Montaoissell '. .. , YuV/' U e... ~ y ....
Alcolelge . 982 Sanl Martl ~~ Mi!I~a 1,289 M' on t'e ll ~ de C~dl :.t ',!: h8bi'an't~ · " I I 'L les p I ~11
Alfés . " ; 654 1 299 o.. I , LlimllJoa 550Soses. . ," " ' N d 'Q " "

Algerri. r ' 997 ' • t I:.U oves e uegre . . Mo, ~Icortés •, " 525
T¿rmens '. , ' , U't't P"'rro'quia d'Ortó ; ' , _ \A:rteslJ de Lleida ,', , 976 T b i 'Z.16 ti Monl ros 514

Bellmunt. . " .. l' ,,' 511 , orna ,ous, , '. ' ,' ..,u Pia de Sant T<lrs (BI) l . 'P OOl~e S~ert ': r , " • 899
, Beoavent . ' 863 Tprrefarrera " 1,~18 . Tost . ' l Rlall' de 'Noguera . ' 69áTorregrossa . " 2,609 T ' "

Bo\!era. -1'12 ' ,. oses ' ....-o:"- Salas de Pallars ' 795Torres de Segre. 2.693 V , '(L )' . b

Crutadilla . :., 700 Vd' ' 1 BOl: aosa a. I • SaotBsleve de la aarga , '712er u. , . ClI ,

Donzen. i . ' : 665 Vilanova d'Alpical: , 1,482 Senterilda. ~ 57.8
El senyor Malles prega al Floresta (La) ." ' . ' 580 ' ,,' 1"70'~ Se radell 549

'C onsls tori 'a uto rifzi al CODseli - 11 516 VIl'anoya.de Bellpuig ' . ,.. r , '
, . 'd .. , Oranyane a . . ' . ' " ViJagraBS!l. L .' , ' . ' 1,960 ' Sorlguera .. 740

de Gov'eriJ 'pef a a qumr UD G~a'oyena de Jes Garri- V' I 1 nNr Sort ' ·. , . . . ge1
. 1 " Id'. di ' IDa xa.. " .U7Q • , r:'

tanc per a serve ncen s, eo 2'ues; 520 " .. Talaro, " ' . " . ' ¡ , ,l' ¡ 024
les 'millors condi~jons que. cre - Malda 932 . 1 1 , 80 '00'" IA' ltron . 267' '. Torre' (le 7~8bdel1a : ;. ) 992. ' . ' 47 poQle~. ' , . , 11 1-\ ,

~ul,co~~~m,ent , pe~ a poder f~r- Ma~5alcoreig. , : , ; < ,?0,6 '. ' " , ~ "A rés '. ,1" . .' 1 181' "T ragó d'é Nbguera'. ' 813
'" li,o més rap~d"l!J.11e, nt, . MOD'loliu, de' LleldlJ, ' ':, '1' ,, 5á.,9 'j, pobles de més ".de ,2 ,9$J9 A >.. I VII' 077 Vlella. , , ' .. . ' ," I 7~á

' ' " h b' ~ , ,3 pobles. ' ;./ ;.) \'5,293 ,rrus, " a·
l l

, ¡:, ('
J ~l ~enyór ~at~ fa diverses 'O mélls d~ NaglJlá (els), ", ,653 '", ' a 1laniS ' , ' " 9 " " Artl~s . , . 396' ~ ' VIJa1'le, d . ,. . :' 720

adve'rt'encles, alx¡'com el seDyor i Pobía ~¡'~ Cérvole~.~La) , '724 Alcalfa~ '. "· . ~ :. Pobles de més de .2 " ?~, .A\I'ellánes (Les).. ' '380 Vlu de L1evala ~ ( . . " r- 614
1 Be'sp. manlfeslaDt que D~ . oe- ' Pobleta dé G'rllDadelIa ' AlmacelJes> ' . h~~i'ant~ , . , 'Báéri ~ , . , '. . " l . ,l,l 270 ' " 1 : ,

gueo la seva 12utorilzacló, p~rb " (t~), 761 Arbeca. . Seu d'UrreJ) (La) 4.2,05 ~agüergue:. ' . ' ' 12á ,
' recom,aDant Da s'abusi d'aixó, Po¡'t~l1a (La) .,>. 610 IB al.agcer '. __ B'a~éú.. . 316 '

dooes aetue~t ea~I', ptevlst 21mb . Prelxana . 711 BeUpulg .. t 1 31,312 Benaveot de la Conca .' á79
,' emps s'baurla pogul resoldre Rocafort de Val booa 656 Borges Blanques ,Betlao ,' ,"282'
éompllnt amb lols els tramlts ' Sarroca ' . 894 Juoeda. Caoej'alÍ¡ 492 Ager 1.681
s~nse les presses actua/s. ' Seniiu de Si6 . 958 ' L lelda . Conques '322 Barruera, 1,022
' Bl senyor Malles conlesla Soleras (Bis) . 894 MoJ)erussa. PobJes de menY3 de 600 ¡ ~urro :. á66 Isóna. 1,025

expoSlJDI els motius pels que Sudaoell. .441 Serós , J habif¡ints " e s ca ló . " , á5'4 L ' 1,001
• l,j es. :prevlsla I tot aquesta oecessltat, 'Talladell (El) 909 Tarrega .. 553 . BSCUDYilU . . . . ' á 18 Os de Balaguer. 1,520

00 es planleja abao~. , Torrebesses . 76á á14 Bsplugalde'5erra .J ° V. ' 382 Pobla de Segur 2,014
S'acorda cODc~dlr I'auloril- To~relameu. . " 764 (' " ,. Espot. ' ' . J ' . á60 ' , _

zacló demaDada, Vallbooa de les'Monges 696, 445 Bstac·. 419 6 pobles. 8,261

Vállfogona de Ba~aguer 990 , á95 Eslel'rl de Cardós ,. 1,' " . 250 ; \' ' ,
. ,,' B 782 .. . PobJes de més de 2,999
Vilahova ~e la arca ' á84 , ,~i~ue~pl'O d'Orcau. ', ., ¡ A7,2 ) .° héJ'bifa1íf~ ,

EIsenyor Ftg,uls demana.que Vilanova de Segrla. 632 Clnt,a &IDltlrl di ¡. Blu-Pugclrda . ~ 155 . Gau~ac. . .. " , 15,9 t,l' , , ,

s'ioleressi d 'Obres Públiques Vilosell (El) " 675 r ,J ' t ~" , " '1, ' o , i \;!.

Giessa. ' . , ', . ' . I • l' '\ 1pO , ,'q erri ~e lal,~al. < " \ 444 ' Tremp, ,á ,áoO
51g\:l1 arranjal l'adQ~uin(lt , ~el , .- - - Pobles de menys f~a 'del Cadí. ' !'1.28 Guardia de Noguera ,'J 4~8 ' , _
Ponl, que esta lolransltable, 35 pobles. ~ 27.815 ' habitanls 41:::4 n ' u l C \ ' 552 '

lobera. . " " u uurp ue a onca.
aclarlnt elseDyor Bar6 q~e no PobJes de 1,000 a 2.999 AJéis, P eoyanosa . ' . 440 ''1ou. ; ." 191 ..
és a . Obres Públlques sloó al habifanls ADserall 5 I Gulm de la Plaoa. , :400 ~lesul. 497 , ~~~"!""'":o~""'-!'~-~--:'~
ClrcuU de Firmes Especlals a Aravell I Balleste '. Ta oja. ;' 482 , Malpas. 322 'LACREO BLinCAqui cal adrerar-se, acordaol ,se Agramuot. 1,681 Arcavell . 40

Cll
M ' 258

~ Alb 1 249 Tlu aoa .\ " , &o " <i T" urt . . .demanar·ho a qui correspoogui. esa. ' . I l" r~a· . ' 185 O á21
A b 1 549 A 1, Tossal (El). . . rca\,u. .. . .

I i . 'A' rlslot, P I d N á16Alfarras • 1,592 --- a au e oguera .
Ars 14 pobles. 4,861 Peralneo . ' 358AIguélire 2,406' •

Almalret . 1,á26 ArsegueI Ppbles de /500 a 999 hiJbitanfs Pobleta de Benveí (La) . 456
Bescaran . Ribera de Card6s '; 404

Almeoar 2,á18 Bassella • 74á Q Id' M4
A I o 015 Bo)vlr. ua ar U. .og esota • ~, , 679

Castellas Bloaca. . Sanl Mlquei de la Vall. 430
Cava. Coma I LlJ PedrlJ (La) . 502 S~lDl Roma d'Abella. ' . 268

blJll. exteneot·se en conalderlJ- . 'Das . floreJecs . .978 Sanl Salvador de Toló. 464
eloos per lJ coocloure que el que ElIer . foradada . " ~44 SéÍnt Cerol. 448
cal fer és InteoslficlJr els treballs Bsta.marlu. Oósol. .'. \ 647 '. San'a Lloya á78
per conJurlJr la erlsl de treball, Foroola Oul"ers. " • .\ • 526
sens perjudlci de que l'AJuola-
men' ea poal dlntre del preeep
tUlJt a la Llel que ba esmenta' el
aenyor Baró sobre fUDclona
ment de les Borses de TrebaU,

,

I



"
BARCe:L4>HA. ;

Ronda Unlversitat, '

EX-METOE ,DE L'HOSPITAL
DE LA STA. CREU 1 S, PAU

DE BARCELONA

lalalties de f Aparell BlgBltlO
t tl . I )

Jp aeria 8.1.flr

LLEIDA.

devem fer referel)t la frase que
pronuncia el nostre dlputat se
nyor Sauret en el Cenlre de
Sort «mentre nosalfres treba
lIavem com a lIeons I ltavíem
preparat el terreny en la Balxa
L1eida venien les actes plenes
de sang I de fang de l'lIlta mun-

. tan ya enbrutades ' per quatre
'caciCB que ens mercadejaren
coro. a xals». Algo és cer.' \ in
sal' qui eren e\ senyor Iglet$las:
Riu, Sansa, Iglesi~8, etc.
, Aquesta és I'obra de' IItber
tat que havieo Implantar eJs vos
tres i per aixo noresem avul
amb eiJs, perque el~ coo~ixem,

1 ~,o ens"en v~lem fiar un aUre
,COI' ,

Vegeu senyor Director que
quan el vostre corresponsal fa
pública una noHela 1'01 ' Dlante
Dlr-Ia i vos falg avinent que
quant arrlbf el mame.." veureu
de Quina part és la ra6.

Snludant-vos afecttiosameftt
es retira el vostre

Corresponsal.

El pr óxim düous, día 19 del
correar, a les nou del vespre, la
senyoreta Carrne Gutiérrez I el
Dr. Ama Ji Prlm, donaran un
In teressant concert de canl I
plano, a l 'estud l de la emisora
Radio-L1elda», ex cutant obres

de Schubert, Choptn , Wagoer,
Schumann, G emb üs, Lozano i
elt res .

Es de creure, doucs, que
tots els eíments de l'Art musical
sabran aprofltar a q ue 11 dia,
I'ocasló d ' escoltar les excel
lents . obres Interpretades per
dos artlstes lleídetans I radia·
des perla nostra Estacló lna
lambrlca.

***Al Teatre deis Camps Ellsls,
el proper dilluns, a les deu de la
nUI dopara un gran concert sin·
fbnlc l' agrupacl6 musical ' ~Or'
questra Fllharmónlca de L1eida»
exe~utant un escolllt programa
amb obres deIs emlnents móslcs
Kelelbey, Schuber', Wagner,
Mendels~ohn, Chapell~r i v.

,M ateu. ;
. No hi ~a que dubtar .que els
aimans de la bona música hl

•assistiran.

DE MÚSIOA

:--. .';- '.L,fienural f. ~'fleUri[it~,

Des de Llovoní

EJ e I s

I '

Per lI.quest cupó f cent se·
gells us~ts, 'espanyols , o '

'" I
estr~ngers, r,egll.lem ,cInc

, "

pe,ssetes en, IIIbr~s.
• .. • t

Llavorsi 12 juliol de 1934
Senyor Director de LA JORNADA

L1eida
Molt senyor meu :
Segons carta que publiqueu

en el vostre sermenert de l 10
del actual en replica de l'escrtt
Iet per mí en la data 3 del co
rrent vos prego tlngueu a bé el
publicar la següent :

Referent al que alludelx el
senyor Iglesias, ha de saber
que jo, el Corresponsal, s óc
aquell que he sostingut la bata
lle amb els «L1lgueros» fámiJIars
seu's', i, que ranr Jo, com els
companys meus del «Qenlre Jo
ventut Republicana» som els
que hem estat sem~re els matel
xos, no havent fet acte de tra"i
cl6 a 'J'Esquerra, com feren els
cacics de la seva famflla, a
quelJs que quan el temps de
,«los Delegados» es felen nom
brar Caporals del Sometent i
President de la Junta Admln'is
tratlva 101 a la vegada.

S6n aquests els que posaren
en periJI lá nostra IIlbertat, tant
len aquells temps' com en 1'110
clamar-s~ ,!a ~ep~bJica, que es
crelen que seria s,ols per a ells,
'1 és pero aixo , qu'e es ' separaren
de I'esquerra, perque nosal1res
els liem demostrat que la Repú
blica la volfem per a tots.

B~ que us penseu que nosal..
res S9m Iguals a aquells ,de
I'Esqu'~rra Moderada (el p. ~,)
que estaven a' les ordres deIs
Jalifes, O ~s que us haveu eq'ui
vocat. -

El ,nos tr.e Cenlre esta discl
plinat, format per homes nous
disposats a .mantindreus ~n ¡'ú:
bllc I en prlvat '01 el que's digul
i' a ' l ervos provar les injúrles
'que haveu iiliKecat per demos
trar-vos qui somo

, , Ara dem~streu una vega"a
mes que us feu solidarl amb els
«Lligueros» qúe han volgut no
sois difamar el Centre sin6 in
'clús fent tota 'c1ass e d~ ridiGtÍ 
leses com són enlaular compe
tencies per aniqu~lar-nos j al1res
coses per )'estil.

Nosaltres no tenim cap advo-ca' per sosllndre Ulla poreinlca
pero no deix,arem de posar-vos
to~ én ciar I ar.a des 'd'a ques 'es
columnes fem una crida él tots
els Centres de lél Comal·ca de
Sort, al Delegat de «Joven tul» de
L1eida per les dal reres I ante
riors eleccions, vutgui'n desmen
,Ur ,tot aixo ' que dlu el senyor
.Igles ias , donant uq vot de cen
sura eQ coplra seu. i si veuen
que s6n cerfes les seves acusa
cions 'queens el donguin a DO·
ealfres,I1en~ant-nos a nosaltres.=::;:::;:;:;;:::;::::;::======:.. de l'Es~llerra i lIavors demos
Jr~rem que el ~ellyor Iglesias el
tlndrem pel Q.lJe sigui.

~om C{J~e eS.fem ' seg,uÍ's, vo
lem demostrar-Ji que ' acf dalt
no hi ,té res a fer, i qU'e ja ~l co 
nelxem, I .en 'quant als seus

Recupernreu : vo s tr es clI.beJIs ',
sense pomade8 ni loclon~ . Prace-

, "
,dlment,nou. Pagament desp,r~s del

resultat. .. '

Bscrlvlu: Apartat 10.009 MlI.drld .

El senyor PRESIDENT: Es
I Govem el que realltza la 1'0
ítlea, senyor Canturrio Jo Jipre
o que fingul en cornpe aquesta
bservacló.

El senyor CANTURRI: El
Govern d'Espanya, dones, que

er a concedir aqueste prlvíle
ia a aquesr país necesslra la
ntervenció del Blsbe, demosrre

que ha rorner a la veJIa política
que tan mels resultats Ii ha do

at i amb la qual es perseguelx
actualment els elements demo
cr.atica I líberals andorrans, que
son preclsamenr els partidaria
d'Bspenye I Catalunya, política
que els ha deseacíset 1 ha creb,t
lUJ amblent, sinó d'hostllitat, el
menys d' Indiferencia que en
aquests moments es Oota.

. El senyor PRESIDENT: Re
ferelxi's la V. S., si és possible
al ' Govern teocrafic d' Andorra:

El senyor CANTURRI: L'e '
qulvocacl6 del Minlsteri d'Estat
espanyol, doncs, radica en el
fet de reconelxer a Franca· Estat
la co-soblrania que correspbn
person'alÍhent al President de la
República, el'~qual, el rilateix qiJe
el Bisbe, haurten de sentir ,se
É1ndorrans, en J10c de sentlr!se
frances i ecleslastlc' respectl
vament, perql1e és una funcló
andorrana l'ésseT ' prínGep d'a
queJI,pa ís';'

Si ele /Governs d"Espanya
haguessln compres I apreclat
aquésta realitat política, supo
sem que haurlen protestat de
I'ocupació armada' d' Andorra
en 'Bo'c, de recolzar e I Blsb~
crelent d1aquesta manera man
tenlr el prestlgl d'Espanya, tac
tica evidentmerit equivocada
perque ha portat com a resultat
I'haver-se lIlurat de nou, ' en
mans ' (fel Bisbe ~ cosa que ha
decebut els andorrans que de la'
República n'esperaven un ajut
-moral que no han IIngut; Fran·
ca s'ha 'sabu. aprofital' d'aixó

el' anar·se introduin. més:. en
~ueIl p~fs.

LA
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Purtumenl de Culutun

El Consell de les Velle va d'expnlser-loe d 'Andorra; COD
fer una consulta al poblé d'An - f)scacJ6 de béos, tencament de
dorra, cosa que és faclI per l'ex- .fronteres, deportaclons a Fran
tenslól la poblacló d'aquell pals, ~a i eltres mesures per I'estlí.
que compre amb uns 5,000 ha- AIIf es prohlbelx la circulacló
bltants; I es va convocar una de Premsa, allf la previa censu
assemblea magna a Ia place ra esta sempre eatablerta, per
major d 'Andorra la Vella, capl- que basta una simple ordre per
tal de la República d' Andorra; 1 a no delxar circular impresos
amb asslstencla de les autorlfats de cap mena. Darrerament ha
es va acordar no acatar la sen- estat prohibida I'entrada de pe
tMcla 1 recolzar el ConE-ell des- rlodlcs esp~nyols" entre ells un
tltu It pels Co-prfnceps. J, aixf', que edita l'Esquerra a La Seu
el dla 29 de juliol, els CODo d'UrgelI.
sellers d~slgna~s com a Gover,n En aqu'est pla, doncs, es va
provisional es varen soll~arlt- ren efectuar ~es, eleccloD,s,J sota
zar amb el poble. Es a dlr, que I'amenaca de les baionetes fran
es va donar, sen'yors, el cas ceses al1Jb humillacl6 dél Con
que aquell ConselI que havla sen, perque ' el Veguer frances
estat nomenat per Decret per a ,va 1 varJ~r ep ',uns dles la d~ta
substituir ~I Com~elI I~ga'rl ,d'An- qU,e s' h~vla , aasenyalat per a
d~rra • .es va sumar a les peti- .celebrar les elecclo.D$" per d i

clons del poble 1 va desacatar, p~tentifzar la seva autorltat su..
per tant, les ordres (lel Tribunal prema ,tr' f~r ' v.eure 'que allí 'ja
de Corts i deis Co-prfnceps. I m,anaven ela francesos 1 no ,el
en aquella assemblea es varen Govern legal d 'Andorra.
aprovar els següents acor(ls, D'a~iueIles elecclons, que la
que lot segult valg'a lIeglr: ' es re,cQrd~ra que,hllntei-vinJlué,

«En la VlIa d'Andorra i a ~qlb finalltats ,informaflves , gal
Casa la V~I1 als 29 de jullol del rebé tota fa premsa de Cata..
1933. Reunit el poble andorra en ~UDya-:-perque s'hl envia corres"
assemblea convocada pel 'Molt ponsals ~specials' d'~gut a la
n·lustre Consell General amb i,niportancla que es vadomir. 'a
I'asslstencla de totes les autdrl- aque¡'1 m,om'ent pol1t1c ~n.~q;ell
tats andorranes ha acordat el país..-;, hl h~gué ,una gran. con
següent: Prlmer.-No acceptar ,fuslo respecte de~ ,res ulta t que
la Sentencia del M: I. Tribunal s'obrlngué. Aixo no és estrany,

.de C~rls i la pretesa con.~tituci6 perque a An(Jorra, tota ~~gada

del nou Consell nombrat pels , qu~ no ltl han partits estruc
'M. I. 'S rs . D~lega(~, ' per ésser , j'urats I la gen,t ~'s ,lpou I;"~r una
alxo úriicamenj de la comp~len- serie de conslderacions f d'lnte
cla I ah1buclops' de les ' autorl· res,sos, es fa moll , dificil de pre · ,
tats I del poble andorra. SegoD. ' clsar en cada cas la poslció que
-Ordenar als horiorab~sCon- adoptaran el:, Consellers ele
8uls I Comuns de flxar les IIis - gUs. Per aixo, en un principl es
tes electoral:, al plÍ~nc per tol el ,pogué' afirmar que aqu'el!es elec-

I dla' 10 d'ago~t pi,oxlm vlnent, , cions. després d'esser molt re 
lncluint.hi tots els andorrana nyldes. ~'~m'blava que, malg~at
majors d'edat. Tercer.-Explrat toles les co'accions, havlen do..
aquest terme, es reunlra el Con- nat !j'na majoria ' contra la polí
selJ per examinar 1 resoldre les f1ca , digúemone 'deIs Co- prín
peiicions que es facin sobre les ceps, pero els fets han demos
IIIstes electorals i ' fixara a la traí posterlo'rment (frie no havien
brevetat pos$lble el dla que es estat elÍd~bcides les co~cCions
deuri;ln celeprar eleccions per que varen efectu~r a'mbd6s 'Co
a la renovaci6 de ' tots els . prínceps, i. naturalmenf, ía roa
membres <kl Consell Geheral; joria deis membres del ConseJl
i Uuart.- Qualsevol andorra que varen éS'Jer d~'signats en
que 8'oposl él aquestes flegíti- aquelles elecclons s'6n in's'iru"

• , . ) ~ I " '1'

mes asplracions del pob.le an ' mente de Franca 'i del bbbe, 'en
dorra se'l considerara traYdor a perJudlcl 'deis 'interes sos deis
la Patria. Per acord de les auto· esplmyols "l deis catalans resl
rlfata I poble, Eduard Boneli.- dents en aqueJI país.
Secl'etarl.» ' He de .dlr ilquf, perque ~s

Que va fer ~Ieshores el Bis- vegl en Itl forma com ha portat
be? Rs va"lIiurar en bracos de les coses I'BshÚ 'iéspanyol I'qul
Fran~a. Amargat pe'r la sltuació na ha E.stat la' seva IDtervénció, . ,
espanyola, d e que el Gavern que aquelIes eleccion.s foren
provisional, o mlllor dlt, alguns observades I vlgilades pér un
membres d'aquesl Govern pro- delegat dlplomatlc . del Minls'erl
vlsianal, havlen presclndif de la d'Estat espanyol ; que esfigué a
seva mediació per a atorgar La Seu t91s els ates I qúe es de
certs beneficia a Andorra, I per senrotllava la 'I1\llta a ')\ ~d'orra , I
a reveoJar-se, dlgu~m-ho alxí. és que Espanyá ha seguir una
de l'atrevlment deis andorrana, , polftictl equivocada, Iniciada Ja
es va posar d'acord amb Pran· pel senyor Lerroux 1aUres MI-
~a 1 Vll reclamar el seu auxill. nistres. . .
que fou el que determina que UD El senyor PRESrDENT: S~
cos d'exercit, si voleu petit, pero 'nyór Canturrl: Es el Govern el
al fi I al cap un cos d 'exerélt p~1 que port~ ' la . política en tals
que representa I'extensló I 1'0- ' casos, I no Espanya.
blació'd'Andorra, envaís aquell El senyor CANTURRI: I
pafs 1 el dia 19 d'ag9st velessin. al delegat espanyol se ' Ji va
Dstorats, aquells pacffics cluta- oc6rr,er, aleslíóres, crelenl que
dans, com la gendarmerla fran- po(ilá oblenlr un mlllor partir per
cesa penetrava arbltrariament G la polftlea que eU ereia que
en el seu pais, una vegada fixa- 8' havla de desenvolupar per
des Ja les Hiates electorals que Espanya, posar-se d'acord Gmb
havien de decidir sobre el futur el Bisbe, aconseJÍanl al Govern
d'aquell mlnúscul Estat. I lot se- d'Espanya que el reco,lzés I Ji
gulf de la 'nvasi6 militar, com prestés ei seu ajut material. I jo
b nlltural, s'inicia ,una era de pregunto: Per que aquest aJut
terror. Aixo és el que ~sta suc- material I'ha de prestar rEstat
celnt en aquests moments I el espanyol al BIsbe? Qulnes 56n
que jo vull denunciar aquf. A les prlnclpals relacions. dI Es·
Andorra s' efectuen detenclons , panya amb Andorra? Jo valg a
de dutadaDs andorrana amb esmentar'les ara. Durant la Re
l'!JlIIeDa~" del Trlbup121 de Corr, pública, es va lItomse¡ulr que le,
d aquell mlnUSCUI CSUJI. J IUI ~lI:- u LJ~l'uu.T" "l .. ... "'-, - . "'- ....,. ..~~ " ..

gulf de la 'nvasló mllilar, com prestés ei seu ajut material. I jo
és natural, s'inicia ,una era de pregunto: Per que aquest aJut
terror. Alxo és el que ~sta suc- material I'ha de prestar rEstat
celnt en aquests moments I el espanyol al BIsbe? Qulnes 5ón
que jo vull denunciar aquí. A les prlnclpals relacions. d' Es·
Andorra s' efectuen detenclons panya amb Andorra? Jo valg a

e dutadans andorrans amb esmentar·les ara. Duraot ID Re-

gDa a de la OVana, qu
uece88llria per a la lmporfK
de certs productes que t
franqufcia D ID Duana espanyO-

(.e••16 del di.. !I de Jullol de ~1I::I4J ' ID. en lloc d'éseer la del Blabe.

U f t d
. . fos la del Síndlc, i ara, derrera-

. na a or una a lntervencló del senyor ment, per Indicaclons segura..

Canturri sobre la política d'Andorra ment del delegat del Ministerf
d'Bstet, ha estar retornada I
Bísbe de La Seu d'Llrgell.

D'encá de I'advenlment de~
Répúbllca 1 esseat Ministre éII
Marcel'Ií Domingo, foreo ator"
gades a AiJdorrll unes Escoles,
que estan funclonent en aquell
paí~, escoles que darrerameat,
per esmentar un cea, una d'eIJes
ha estat desallotjada al poble
d'Encamp perqué hl fos ínstel
lada una escolá francesa. i I'es
coja espanyola ha estat Instal
lada en un edlficf que no reunelx
cap 'condlcl6 . Es 'més , hi hap
d~es b,ques conc.edldes per 'ea
'udls superiors, i ara darrera-, 1 '

.~ent ha estat rebuljada UDD
i:l ' aquestes beques, per haver
recalgut en UD f1ll de súbdit ea
panyol, I;:s a, di~, que una beca
espanyola-, es aóna el 'cas eo
aquell 'pa ís ~de 'que no pot recau
re en un fiII de súbdlt'espany~t.

Alla, Espllnya hi té una Ceno
tral , de Correus. Espanya VD

' ~ to r~ar fa temps un permis p~r
~ lm.porfa'r bl!1' I moresc 1 que
p,og¡ués 'é'Sser transportat a .An
dO'rra sense:pagar res absóluta
~ent, '1alxCi fou atorgat pel se
nyor Márcel 'lf Domingo, ' que
~empre ha mlrat amb 'g ran amor
les ' coses Cf'o aquell país I 'ha
:áona t tiltes les fa¿I,IUats, "~i que
' em plau''de dlr 'ara aquí per , a
fer·1i JusUcia, perque Marcei'l
'Domingo és un déls homes qu
crec jo que entre els governant
,~spanyols a convencer-se ,de la
l~pOrfancla d'aquest problema
.. és un deIs, que I'en~arrilava
degudament fent aquesta men
de concessions al Govern 'an
dorra I demostrant I'estlma QU
el Govern' de la República .eni

,a aquell pals, presclndin' de
'Blsbe.

, (E~tra l' honor~ble senyor:
Conseller de Flnabces.) ;. ~:==========:~

A més, Andorra gaudel;
d'uns cupus d'importació I d'ex~
,por~a,ció gratuits, és a dlr, q~e
a~tic1es )'e~portac'ió d'Espanyá
de,ls' qual~ · esta prohibida, els
,andorrans els poden Importa;
gratuitament i, per tant, nó els
-abasta a elIs aquesta prohlb,ici6
,i poden Importar aquests pro
d~\ctes fins un . cupus Que és su~

perlor a les necessifafs' del país,
,1gualment poden ells exportar a
Espanya bestia,r,i altres produc
tes que també s6n els suficlents
p~r' a la produccl6 dé'l pars, I'!x-Metg'e Intern de la -Mater..
I dlxó és el que d6na un milja ' . nltat de Barcelona.
~e vld,a, 'el més Importan" 'Junt
amb el turlsme, 'que 'té la ' ve"itla
Repi1blica. ~obre aixo, han es-

¡ tat 'donades facllltata per milja
delspassapol'ts i ·d;uns passis
que es aonen a la ' Prefectura de
Pollda de Fronteres, de L~ Seud' Urgell; - .~;,!,!,!,"-, ;¡'¡;'''';;''''';:;';''''-..o!'~

Jo us vull preguniar com es
posslble que un país que no fa
~ltrll éosa que lIjudar a un altre,
per que n,ec'es5Ita el Blsbe de La
,S eu d'Urgell com a Intermédia
rl? Pe'rque és mol i curiosa
aquesta poiftlca que hl segueix
EspDDya.

...- ~ .
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,Cat alunya éa per a tota

els catalans i per la

.gent de fora que '\rln

guiD ahonorar-noa

amb el seu treball,

pero no per als que

pretenell .otme

tre'a amb llar JOU.

Catalunya és baluart,
delNl$

bielda 17 de jullol de 19M.

El Prealdent:
HUMBERT TORRBS.

JOUEIIUT REPUBLICAnA DE tLEIDA
COMITE POLfTIC LOCAL

Dtssabte otnent, dte 21. ti les 10 t mttja del nés
pre, ecnttnuerá l'Aseemblea de soets d"aquesta Bnñtet,

. ,
que [ou suepese per I'enormalítet de lea etreumstén-
etes poltttquea.

sin I 8 'hl adherlsaln gran quan- denys, el que esfa supedltat els
tllat de personelnet, Centres 1 nobles i als eenyorets, I als
otganlsmes, agralts a la seve monárquícs, ens estíme forca •

.gestíó, de ~anera que l'ecte cata'ans; són els .se nyorets , ~Hs
canstftuf una gran manifestacló moiíarqulcs, els marquesos I els

' de slmpatia al 'nostre ban emlc, cómptes eJs que ens odien, cer
'C om la prempsa ha recen- Catalunya porta arreu els sen tl

slonAt degudamentJ'acte, nosal- menrs de la lIíbertar. (Oraodlo
treS no ho farem, I únlcament / se óvacló)..;' ,

· anem atrenscrture el seu parla- , 'e l se~yor Espanya, en pa-
menf de gracles, puix és una raul~3' eloqüenUs~lme.aglossa el
slntesi deles ' seves 'Ihilrés per di$cJUS del ~enyor Tauler, I re
la dlgnificacló política de les corda elstempsde HuUa glo-

· terres aragoneses i es palesa rlosa quao eren esfudlants al
amb aquelx dlscurs la justlf,ica- costat de Uufs Companys, la
ció de I'homenafge. figura del qual c~da dia a)l9'e-

La Federacló .de Llelda de g~nf~ més adqulrin! categorla
l'esquerra, s 'hl ádherf éordlal- d'herol penJnsular ~r la seva
metU p'er la presencia deis dipu- .obra ' fecunda al davllnt d~ la

' ta ts eenyors Sauref 1 l. Com~ Generalltaf de C@talunya. a fa
pany"\, t' per oun expressiu telefa- vor de les IIiberlafs, no sola-
nema que en n91Í1 de la ma elxa menf de Carlllunya, slnó de
'envla' ef seu 'presldent s'enyor tota els pobles de la Península .
Humbert Torres.' .' ..

. (Ovació). Parla de la gran ftg:u'-
'J!Íeu-vbs ací 'el discurs del ra que I,a r,eacció eps assa8sl~a,

· senyoi' Espanya en ' I'e,smentat el tnestre FralJcesc Layr~f j dl-
r~c~~: .'.. ! :'.' ¡ué que recordant Layret I tenlnt

e ef el silencl. ~I ~enyorEs per gula COlllpany.s, Cafqlunya
pány~, .que s'e~pressa e n un pOf es.tar se9'ura del seu tljlomf.

· ~éH~teYa m~dt pul¿r~. dig que no Agrai emocional J'abrafadl!
creU ~sser merelxedor d'aquesf que Ii trametla ¡'honorable Pre
110menafge, pulx que en enlén sld~nf de Cataluoya, 1 dJr:ué
que ' sempre ha acfuat d'ac()rd que ell sempre sera mereixedor
amb la seva conscieócla 1 a'mb de lan noble aJ.11lsfaf. .salu~a els
les seves Idees 1, que, per tanf, caralane en breua paraulea pro 
quan un bome acfua d'acord nUDclades en carilla I enmig

· amb la seva manera de ' pensar, d'una ~ardorosa ovació acaba
sobren els homena.fges. Ja saben el senYOr Espanya el seu bri
els amlcs d'«Esfado Aragonés», lIant p~rJamenf.»
de quina mqnera ~ ha resistU él

la celé~racló d' aquest acfe.
Perb és Impo~8Ibl~, ,negar qu~l -

· com a aquests fil'ls del noble
'Aragó , qua'n ells hl posen el coro
'J,/orador conelx els qragonesos,) l' . ~ ,
,púlx que amb els 14 any;s de
lIuUes conUnues a la vilq d'Os
ca. ha sabut cop~ar la grandesa

· de .senllmep.ts I el gran Id,alis-
, \

me qu~ mouen tots ela aCfes
deIs O«a d' Aragó. BI senyor Bs
.panya explica com essent presl-

,.denf de la Dlpufacló de Llelda,
I'apy 1917, els aragonesos el
r,equerlren pe~que aqés 'a ajudar
los a alllberar-se del ca~lqulame

de la monarqula I en p.aragrafs
emocionimls, parla de les seves
lIuHes aspres, ~oloroses al cos
tat dela arallonesos als quals

f

aempr~ esta dlsposat,' a servir
perque, tlngueu en compfe, caf¡2
lan8 que m'escolteu -dela-que
.ele aragóoesos, nobles, emo·
tlua, boos amlea, que saben es
timar 1 fer-se esUmar, no ~ón

· cQm els que maJpilrlen de .Cafa-,
lunya. A Aragó, s'estlma la nos-
frQ p,atrla; el poble d'Arag6, el
pobl~ de la brusa, . de l'espar- 1m". c'OveDhIt-, 6loDdeJ, - 7 LLC~ID".

nbomenatle al di
tat ,Ueldata Jasep

Maria Espanva ,

En comparació amb el dogo
ma eatólic referent als llegels.
podria. exposar el grandiós con
cepte que ¡'espiritualisme r,acio-

,pa lisÚl ensenya sobre la. gen~si
i evolució de I'ordre espiritu;!1
de l'univers; pero ja ho he fet
abans. El principal objecte d's
quest eapí·tol és demostrar els
errors del eatolicisme en aquest
punt, a fi de fer 1J0c a les veri·
tats del racionafisme cristia, de
difusió urgent, si es vol detenir
el d,esenfré de la societat" espe
cialment ~n els pobres lIatins, de
predomi,ni I omapi,sta, :'a qual
religió, si en altre temps pogué
tenir alguna for~a coercitiva, en
!'act-ualitat no té 'valor 'p~ a
imforRJar els actes de~ homes
en, el sentit del bé.

No, aqueisa doctr ina és err
nia, perq ue Déu és am b tots el
seus atributs de perfeeció, . i h
posat a I'abast de toles les cria
tures iguals mitjaos per a realit
zar Jlur felicitat.

No són .menors els absurd
que es desprenen del dogm

tots els éssers. Dits ordres són: roma, estudiant les oeupacion
Yespiritual angelic, creat en el deIs éssers rangélics, Els d'ordr
més recular del temps, l'espiri- superior, segons els te ñlegs ~
tual huma i el ,material, molt Concilí de Trente, .estan pros
posteriors. 1 immediatament ternats Davant Déu, -r eñectinr
s'acut la pregunta: les anim~s proclamant la -seva sabiduria
deIs animals, a quin ordre per- grandesa, Da~an, qui? D'ell
tanyen? Perqué entre un simi mateixos? O bé per a afalagar e
lJest i un salvatge hi ha menys seu creador? No es pot concebi:
diferencia que entre aquest i un un més gran; ~ebaixament d
home civilitzat, Car si el sentir, Déu, posat al nivell d'un mag
el pensar i el volguer acusen nat-de. la terra ale de fatuitat
fexis\encia d 'una anim~ els ,!'egut que és tant més gra -"""" ," ,
animals ea tenen, puiJ~ senten, eom ho sigui el ,. ~lOm b re del
pensen i valen el necessari per .seus.:alih.J1adors. : Aj?,o és senzi
viure i 'perpetuar-se, talment r

lláment repugnant per a .totho
com un salvatge. Aixo és tan que tin~ui, u.na id~a noble i e!a
l'9gic i conforme anib I'observ;!- ra de l'Esse.r,,A~so.lut. , .
cio gue. com ja s'ha .dit, molts '
escriptors catolJesno reparen.en A més. el tr~baH <;l'aquest

' concedir anima als animals, en- ésscrs és natural·que vagi enea

h ' ~. • d minat a augmentar I~ gloria di
'
ca ra que I alegelxen ,que es : e

f vina. Així, abans d'aqueixa tasnaturalesa. comp1etament .d,i e ·
rent a la de "home. D~ la qual ca deIs angels, a Déu li manca

'va alguna c¿sa. · Áixi, ab~ns delcosa en vindria a resultar- que
són quatre, i no tres, els órdres període angcH~c, Déu era incom
generals de l'Univers. '. plet, aixó és, no exis~ia. Pero

Prosseguim. Déu, que és a cOOl existe!x de tata eternitat~

la vegada justicia i amor inli,nit. sempre ha estat cp¡9Jplet i mai
crea, perque si, «en el · princ.vpi nq ha nec~~sitat de ,serafins,
del temps», com si él temps qúerUbins ni . trons .q ue aug
hagués .tingut mai principi, uns mentessin la sera absoluta p~r·

éssers que, sense cap mereixe- fecció.
"men t, estan d~tats p'una purcsa ' {}~Is angel~ ('dels fa~tre~ dQ~
inconcebible, d'una agilitat pls- or.dres, es pót dir posa semblan\t~

mosa i d'una sabiduria sobira- Es de notar ·q ue els angels, se
na, adquirida., es veu, per : in- ·gons ,1'Església , foren creats in
tuició, ~ense cap pena ni treball, illatempQre. IgQalmen.tafirma,
~ d'"," poder gairebé divi; c~n- fent seu el .genesi de Mois
dicions les més apropiades p~r. que la Terra, amb els animal
a realiizar la més feli<; de les plantes, ¡nclús I'home, aixi co
existencies. ~ ti cel amb el sol i les estr.ell

En canvi, al pobre esperit foren creat¡ fa sis mil anys,
huma, aqueix Déu amor.ós i . manera que des' de la crea
just, també perque si, sense .dels angels, en el principi
mOliu legítim que ho justifiqui, temps, fins a la creació de I'u
el condemm\ a viure unÍt a la vers i del genere huma hi
materia, havent de progressar \ una l:Jisulncia i'neommensu
penosament en el camí de la 'ble. Aleshores, en qu~ s'ocu
ciencia i de I'amor, per mitja ven abans d'exis,tir el món? C
d'uns sentits deficients i a'una . havien de dirigir un 'ord re fi
raó débil, pertorbat, a m~s, i moral que no tenien 'realita
constantment, per les ' tempta- Com curarie·n del nostre lIi
,clOnS de lá ¿aro, amb faen ex- g& si no hi Gavia hornes? l

, posició de conde¡;nnat-se per ' a encarr~gats de les cos~s de l'
sempre, tota vegada q~e el camí glésia, i els angels guardian
de la seva salvació esta pie d'es- que f~ien, si no hi havia Es¡J
culls amorosament posats per sia ni !=riatur.es? J COncrt:tan
Déu. nos als temps presents, en quin

Si el que els teólegs romans . ¡Ruació qued1!n els angels gua
diuen fos cer-t, ni Déu seria just dians de les criatures que mor
ni amorós, puix obr~ria per ca- :. aviat?
prici, donant de més a una pa.rt Pobra -Església ..romana! 8
deis seus fills per a negar-ha als els seus bons temps, quan d
altres. Aixo ho faria un home minava el seu poder i per
desequilibrat, pero no un de universal ignorancia, per in
formal. 1 ho faria Déul cia o per malicia crea multitu

A més, si el destí de les ani- de dogmes i principis que hlJl
mes és estar unides al cos i pel prevalgut molts ~egles,pe ó ha
seu 'm itjA adquirir la cienci'a, arribat l'bora de . lIur desap~.

com s'acompleix aixo en els mi- rició. Tots els errors haufati ae
lions de criaturts que morén en ·d issipar· se per a deixar 'Uóc a
la infancia? No havent apres res · les noves veritats nascud~. ill
per la seva prematura mort, calor 4e la. ciencia i d.e ha fiJpso
testaran ignotants etemarne~t? fia. La raó suplanta a la fe, per.
Dones ¡egons l'Església, aixi és, qu~ la primenr' fa conven ¡

per méa que resulli una verita- la segona només fan ies ip
ble fiestomia. cients.

PEA M. T. C.

El. Ang_'.
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L'A RELIGIÓ FUTURA

..

Es dogma católíc roma que,
in illo tempore, Déu crea del
no-res un nombre incommen
surable d'ángels. Aquestséssers,
be que espirituals, són comple
tament diferents de l'aniPla hu
mana. Purlssims en lIur essén
cla, ten en la ciencia imfusa,
gaudeixen d'una mer ávellosa
a ilital i , des de lIur creació, no
es an' subjectes a l'esclavitut de
la materia. En canvi, l'ánima
huména, encara que espiritual,
p'er~ de naturalesa molt inferior.
sbls potadquirir la ciencia pel
r.aon~l1\ent aplicat als fets que
Ij eritren pels sentits, i el seu
primordial desd és estar unida
a la materia com instrument in-

-dispensabfe pel seu progrés.
, S~gQns l'Es&lésia, els angels

.estan distribuits en tres categq
r.res. cada una de les quals es
subdivideix, a la vegada, en tres
gr~t1s ordes o srups. Correspo
n~ a , la primera categoria els

, ~era/ins, els querubills j els tron~.

Formen la segoDa les denomi
ndcions,les' virtuts i les potes

· lats~ :¡ con~titueixeh ·Ia terce!:'a
. ,~Is p'r~cipq.ts, els arcangels i els
angels gW1rdians"

Cada una de les agrl,lpacions
eri que es divideix la gran fa~i..
ria angelical té' assignades Uurs
fU,ncjons propies en la g~aneco

tlomia de ¡'Universo Ai~i, els
s'8l'a(ins, querubins i trons estan
prosternats constantment da-

I vant del Rei deIs reis, abrasa~t

. se e1l el,foe del seu amor, re
flectint la seva sabiduria i plo
claPl~nt la seva grandesa.

;- Les denominacions gover-
nen el món, les uirtuts curen de

, l'Església j del genere huma. i
ca respon a les potencies vigi lár
i sostenir les'lIeis que regeixen
el món fisie i moral.

Per últim, els principats cp
: ren deIs reines. provineies i dib
c~~is.• ,ls arcangels,estan .encar
regats de la transmissíó de mis

, satges i els tingels guardians eni
; prenen en néixer i ens acompa.

nyen. to~ la vida a fi de portar-
{:lQS pel bon camL ,

¡ Tal és, en sintesi, la doctri-
na romana sobre els Angels. 1

; dic romana, ' perque és pura in
, venció deIs homes. sense cap

fonament en l'Antic ni en el
, Nou Testament, i ja no cal dir

que menys en ciencia ni expe·
riéncia de cap mena.

Aqueixa creació fantastica
, deis teólegs romans és tan fragil

que cao al primer buf de la cri
tica. Te tants punts vulnerables
i són tan abundants els, argu-

, menls per a combatre-Ia que
aqueixa mateixa abundancia en
f~ difl~il la sel~cció.

Analitzem-Ia, encara que
Ileugerament: Presa en conjunt,

; resol que en la ereació hi ha
tréS orores generals, deIs quals
per individualitzaeió, es deriven


