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LL EI O A

Diu que no s'assabentil de
"estat de guerra. Que lIbans de
I'esmentada proclemecíé, s'a •
sebentá per IIlguns consellere;
que uns Indlvldus ermete es'a
ven pracllcant escorcolls per 18
ctutar, per la quel cosa crldll al
senyor Martf Cabot I econsegu]
que es do nesetn ordres que sor
Hs la guardia civil, davenr l'a
menece de l decl erenr que de DO

resrebllr-se el princlpl d'aulorl~

ter per l'esmentat senyor Cebot,
tntenterta fer-ho l'Ajqntament
emb els seus mttíans.

Afegelx que torna a l'AJuntllT'
menl a les set del mat( I en arri
bar a eH es Iroba la guardia ci
vil al comaodameot d·un Unent,
el qual li digué que quedava de~

tingut, a la qual cosa contesta
que era I'alcalde i anava a I'A·
juotament i es po~a a més a la
eeva dlsposlcló, donaot-lI pa~

raula de eavailer que res 11 oco
rrerla per a fer-II lIIurament de
l'egiflci.

SegueJxen després les decla
racloos de consellers i manlfes"
ten tols que, si el seoyor Vives
proclama ¡'cEsta t Catalli» fou
g er obeir ordres superiors,'

Conllnua dlenl qu~ la matel ..
xa nit del dla 6 es pres en ,il Bra"
qtier qui " en n'om del Comlsslltl
d'Ordre PúBlic, Il ordena que JI
llIurés I'armameol lIarj que la
guardia urbana p08seYa, a ~a
qual cosa en prluclpl es negll.
pero davant le's ordres comml
nalQrle's, que és clar- pfoeedien
d~ les autorlttlts, va haver de
lIiurar~lo.

Que després d'alxo marxa al
seu domlcl1l, pero ordenant pre
vlament al cap de la guilrdla ur~

bana que si es presenta'ven d

l'Ajunlament fGreea de I'Bstat o
de I'Exerclt, no ~s 'o posesslo
ca p resistencia.

El tlnent de la guardia t lvil
aenyor josep Alvarez raltflea
allo manlfes/al pel aeuyor Vives
en la seva declaracl6 I diu que
é8 ce rt que aq uest no oferf cap
reslslencla. sln6 rque Ji k cUitil
el co mpllmenl de la ml8sf6 que
fenla d 't1 poderar-se de ¡'Ajunla"
mento '

j En el malelx sebllt favora
ble al pl'ocessat declara elUnent
d'lnfanleria senyor López Fon·
tanala.

figu ren tembé E' n I'ap until ,
ment diversos cerliflcats de di ·
fmnfs entlfara que abonen Id
eonducta Inlatxable del proces
sal luna d 'eiles demostrdtlva
que I'a ny 1930 el s enyor Vives
fifú de"lg naf 'pel Ooveth Beren
guer, diputat provlncllll 'en re
presentacló 'de la · Cambra de
Comer~.

També . fi'gura ' en ' l'aPDnta '
nlent, I'escrll ¡de cón'clusloD8
provfalonala del fiscal, ' én el
qual aquest,.estrm~n,t J'exls ien·

({S"ei~ (1 'j,J". p/dQ,¡)

Comer~.

També fi'gura ' en - l'aPDnta'
nlent, l'escrll 'de cón'clusloD8
provlalonala del fiscal, . én el
qual aquest,.estlma.n,t J'exlsten·

f{S"ei~ (I )¡, ',. p/dQ,¡)

L' apuntament

El jutge Instruclor, lIornt co .
ronei d'Englnyers, seoyor josep
Combelles, dona comen~ament

a la leclura de l'apunlament, d.el
qual resulta que el dia Qd 'ocfu:,
bre passat el proce~sat procla
ma a l'Ajunlamenf de Llelda
l'cEsta' Calala. dJntre de 1.,
Rep,úbltca Pederal esp.aDyola.
~j8:.ura en ~primer lJóc la de

clar~~iólde! p'ro~es8atl que rer
con~if' q~e éscA:erl .q e procla
,01@1'..Eslat Catala» dintre de la
República · Federal espanyola
pero que alxb ,hoJ éu obelnt or
odres donade~ pel senyor Com~

pauys "er milJa de la Radio.
Seguiren .després declara 

eions deIs consellers, els qu~ls
diueQ q~e foren ci~ats per a r~
proclamacló que antecedelx.

Després amplia la seva de
claració J'alcalde senyor Vives
dien! que després de la proela-. ,

macló qe 1'«Esta' Calala» reta
pel senyor Companys, estlgué
:a la Comlssarla de la Generall
fat, Oll el senyor Marlf Cabot 11
orden'a que fes ell la méitelxa de
cléiracTó: ,Que per aixo, el que
ell féu' no fou' més queraliflcar
el que Ía bavici' fd et PresIdenl
(le la' GeD~raIÍlat.

Instruí la causa el IInent
coronel d'Eftginyers,~senyor jo
sep Combelles Bergós i defensa
el processat l 'advocer senyor
Francesc de P. jené Aix~la .

El processet, seóyor Antoni
Vives, estava aasegut en una
cadira davant matelx del Preel
dent del Tribunal. Ve:-.!Ja· ub
abrlc fose 1portava .un tapebo
ques al coll I demostreve una
gran serenítat.

El general POZí'lS ob rI l'ecte
1-seguldement comencé la lec
tura de l'apuntament.

le.

Redaccló I AdmlRlstracfó: 61ondel, 34.

RBpublic.l. di CltBlunJI Pre u 15 céntima

guerra contra ' el senyor Antoni Vives,
,·~lcalde ' popular de Lleida

El Consell de guerra

pelP al plPoc:essat, i::Iotz:e an't's i
el det=ensolP, en un doc:umentat

sionant al·legat, l'absoluc:i6.

Dissabte, a les quarre de la
arda, tal com esteva enunclat,

la sala de Consells de l'edlficl
e Dependencles mili tars, de
arcelone, tlngué ·1I0c el Con

sell de guerra d'oficials gene
als, es veigé la causa instruYda
entra I'ex-eléalde de Llelde,
enyor Ahfonl Vives Estover;
el suposet delícte de rebel.llé
Hilar.

El '1is.:.1
plPesó, i

. t

• jt

noles in/orm tiv~s (fe les terres lIeida.lanes.

Sa/ul, QRllCS; grqe;es {l tols i fins un nitre aIa

EIs nostres habitual» lectors, dtJui tindran una sor

presa: la de saber que durant ceri temps, LA JORNADA

deixara de publicar-se. , . Per hal d'assjstlr al Con

Q
. ti t . · "".....d . d ',tI.'..(? de guerra convocat pel dls

uins mo las enim per a pf(;"1( re' aquelxa ectsta ' pas8llt,a'Barcelon8, en el q
Es moli dificil, en els momenis,actual», q,~e ho poguem s'hevíe de JUljar l'aetuecld

•• . senyor Antoni Vives Est~ver
explicar degudament .als nos4,es.. amlpS, 1 ens refiem que ' durant la nit del .sls . a'octuJlJi

amb la seva intuició ho comprendran. pfoxlmpassat, el qU,e Jou 'UA'
. • . • , I v~rifab'~m~nt POPUJgF a!c;
No es tracta de dificultats ec~nomlqu~s.,LA JO~NA- qe LI~ida, SOI1U

l
dímecres

DA, com toles les publicacions Reriodisfiqp.es,. es resseni nou cap ~ 'Ba.¡;Ce)9na en el 11
, ' . . g~r de les 3 j 1Q de la tarAa.

de les dificultals de 1hora- present, de fonda OTlSl .pecó Paren nombroses-Ies p

el -nostre petiodic: admiitistrtií sobria i h'(me~lainent, nes .de disllnla, signUlcaclo
, • '" . • ' . - 'l Utlca i social, alxf com I!ep

sense arribar a una grqn prosp,erzlat: C?brelX lo!aaaa'!"" sentacion$ d'erttllals, que.

meni les seves despeses, :malgrat,l'escasseda! de,l'anunci, .¡¡en a saludar-Jo a la Qr_~
• • • ' , mali, bores abans de la
1 alXO ha estat posslule, en prhn-er lloc, per c-omptar sórtlda, palesant alxi les

amb una massa de 1.200 subscriptors fidcls i segurs, i simpoUes que el seu nOIlJ

· t f l" , h . . b' l' d ud:xla,en segon terme perque o s e s que 1 escrLUen o e a - ~ ,
, Deaprés de dinar, en uJíl

ministren ho fan amb lota generositat. Consli, dones, to, aeompanyat de la "sevd

ben clarament, que la suspensió temporal no té reg a J70sa, del seu defensor seri
, Jené Alxalil I d'UD 6f1elar d

veure amb 4fn,ers. Tant és aixi, que quan ,hagin desapa- Otmrüla clvU, es 'raslladil

regut els molius que ara ens porlen a interrompre la I'es~~eló.
. •. b ' . . ' .~ 'AlU s l liav a reun f una

seDa plZblrcaczo, hi MUlra una , ai t e omlca y~r- lJ gran 'generacló d'amles partl-

reanusar-Ia. Per ' aixó preguem amb verllable interes culars '1 polflles, que vorgueren
, .• . . d " 8aludar-í (trslvamenf, el se-

als nosfre3 abona s que alengul9les md,CClCLOllS e r-!Íd- nyor Vives, «mb I'emocíó com-

minislració a fi de saldar e/s seus :atFa_os..' Tot el que prenslbie, )1l!'rlS compfetarrient
. b l' . l' . ' ,,' 1 tl'. ' · 8e~, corresponla a tals proves -

'e$ recapti, Junt 'l1m eX1S encu~ ac ua , po Jormar un · d'áfec'te .;.H.~ s'l ten '"'-' ' n
, '. ! , , 'fU ~hu,.areD e
•• 4 \

respectable folls diJ reserva p~r a ~lt~rio,.s r.esoluciQn . a~renear el tren. . I

Tampoc ens 'hi obliga cap m6ÜU d'oEdre.ideal 0 , po- . Bns plau manifestar que per
. • • . , . . , .par. de l'auto Itat, la-"t dl¡lr~nt
lltlC. La nostra hlSfórra es prou llarga l neta per ii que el-vlatgé com en arribar a Bar-

ni de lluny pugui Sospltar-se que este;" cansa/s 'o espi- !e~ona, :Te~-a c~lde pqputar' de.. . .. ' ...... .' .' . :- . _ tlerda lou objecle de lés " ~és
rdualmenl afebllls.· No, Ql1llCS, res de io! alxó", S()IJI. els delicades atenclons, una d'eJles,

mateixós enamorats de "ideal pel friomj del qual hem 1., de delxaÍ'-lo délfogut a l'cUru-
' i guallt en lJoc de la presó, on

lluital molts anys, i pel qual ' llultarem trns ~'l aarfer aneva deslina"
. . " ~ , '

momen' de la nostta vida. . #!'ln8 al 'dJa del Cón~ell de

1 doncs?-direu. guerra, a Barcelon.a,el senyor
Vives Iid =tstdr: vt8fladfssim per

Dones,es (racta, més que rej, ' i gaitébé- éxt!lus;va.. · moltes persones (]ue s'han fel

menl, d'un'll qüeslió de dignital. Avui és ~errible. ~et)a¿- ~;n honor d'an r-lo" saludar.

lar un p-eriódic especia/ment un periódi~ que no es, re

signa facilment a trobaiLho tot bé i a veure-htJl t-ol

de cotOl" de rorn. Si el lector s'adoh'ó del llastim¿s es

pectacle que ofereíx lá major 'par e lá premsa, polser

entre ucara el que ens passa i el que ens mou a un tem

poral . enei. N.o podem .di res'ffl"ts.

Ens hem explical amb lola sinceritat p08.Bible i e'-
•

tem segars que els fidels i rrombrosos amics que han

ajada' fins avu; LA .JORNADA, segairan /41t-,ho quCln

arri "hora de reempreniJre la feina. Aqueixa hora,

la p a? és llungana? No ha podem dir, perqíie

o dephl de nosal/res.. Peró durant aquest temps, els

clors ttaiilres (robatan a 'La Rumanitat o a La ¡Pub -

cltát di que: tecomanem: lfmb tot interes freqáenls

noles in/orm tiv~s (fe les terres lIeida.tanes.

Sa/ul, QRUCS; grqe;es {l tols i fins un i1ltre aIa
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Bascules
:~ques

L' anima catalana de
PI I Margall

,..

eslrany de eornprover que des
prés de jraellader-se a la capital
d'Bspanya va pessar més de

trente anys eense tornar a Ca-

SI, enant més enlla de. les talunya. U~ hom pot sospltar

q·uallla.s de l'estll de Pi I Mar- que tenia algun pregón ressen-. , .
gall, examinem les quelítete del tlment contra la seve terra o
seu eeperlr, trobarem que deno- contra la seva clutat nadlua.

ten una peraonelltat profunda- Cal dír, pero, que equest allu

ment catalana; Aquellea quell- nyament va mlnvar en la S'ego

tata Que ecostumem lJ presenter na meUat de la vida de PI.
com a ~aractertstlquea ·-del ea- QUlln va,anae e .Barcelona , en

raC'ér catala, les~ trobem; 4Jen l' "Dny 1881. perleva eonstent
~arcade8, en l' esperU de Pl ment en cesteüa, fins amb les
1MargaU. . persOnes .. 4e 'Ia seva (amOla I

La sobrletat dd- seu esnl, GlPb els Sfl!S amícs de la.lnfim

que és slnó.una mabifestacl6 de ele, Quan torna en l'any 1888,

la seva cataranlial?Eli no tra la féu ús al¡uria vegada de la

ostentós, ni abundant. lilo telJla lIeOVÍJa materna, I en venir per
la vanilat de la forma literaria última vegada, e~ l'any 1901, en

enlluernadora. ~ra enemic de un viatge qu~ fou de comlal a la
les p'omp'es exteflJes en la aeva terra calalana, Pi I Margall s'es
vida i en el seu estiL Vivla, par- - forCllva, en totes les ocasfoDS

lava i escrivla austeramen'. que podla." a parlar en catJlla.

J..a mode~tia de la .s eva vida PI. ~ MargalJ, en el d,arrer
I \a 80brletat del seu estll co~- 'er~ de la seva vida, s'adona
xlstlen, pero, amb un gran amor perfec.amenl del curs de la re
a la pulcritud. La modestia ana,; naixen~a catalana. BII, que no

va unida a u n gran! amolt de havia cre.gut ,gair-e en ela resul

rag':D~ap1ent.. el s~.. .v~slit .era t.afs de J'esfor~ de Rl;Jbló j Ors I
net, com era net eJ 8~~ ~sUI. els allres Iniciadors de la res-

• - . ' . r • •
Ténla, d'altra baóda, la grad" tauraci6 IingüfstlclJ, va ' reconel·

vldut del treb'all. ta seva 'VIda .. xer.després els -frulla. d'aqqesta

esfa~,ab80¡;bjda' per.les feinés . obra; i aixf-.en El Nuevo Régi-
.. lj • t . ' ... A • J"

diaries; I quan ja era en .I'últlm men seguia el moviment Iiterari
deéenoi de la seva vida, en el 'ca 'a l~ I 'eri ~.Jparlava Íolosament

temps en que' altl"és volen .gaiJ- ¡ amb a'lguna freqüenéla. BII vela

·dlr del .repós'¡ b~n :g uaoya:f, ell I'evo.lució IIterallla de Catalunya.
va fun"dar un set¡panari I galre- I a ,mes ura qne aquestil avan~lI
bé t.ot s~1 va escrlure'l "durant va, ell hi tenia més·fe i més prop

deu anys.· se seotta del dale... espiritual que

Una qualitat que é·s,forIJa CO;' hl bategava.. ~a áeva Interven

mú en ~Is catalans i ~specJal- ~Ió , en els Jocs Plo~als de 1901
meot en els barcelonlns, no te · va ésser la demostracló pública

ola PI rMargaU: I és la fronlill. d'aquests 8enliments de Pi I

NI en els seus discursos ni en Margall en la posta de la seva
.~~.. • l' '1. =-\ .. ...... - ... r .... I '" - • .... • - - .... 'lo.> .. . ~ • ,.

els escrlfs trobem mal (raaes lIarga,vida.

í ronlques . ,.Algun.es vegades, ·1 A. .ROVIRA I VIRQILI.
enc¡ ra ben poques, hi· tro'bem

el sarcasrne. · 8p els ~artic le8,

d'El Nuevá Régimen ~e trobal Espanya ~s un a RepubUea

.en una ocasló, almenys~ fra.~es . d~ tr~ball~dors.ele tQtes classes
sarcastlques·. Pou quán toro~ a '
la penlosula, de (tornada de les que s'organU~~' en .r~glm de

PiUplnes, <el geoerlliPolavleja.

o\!eshores els element& pluto
cratics I clerlcals de la nostra, ' : . . ,'

clutat JI'preparar,en u~a rebuda
apo'eosíca, amb- un arc trlom"
faU tot. Pi i Margall, des d'EI
,Nqevo Régimen, recomana sar
castlcamenl als elemen·/s· alolu

dlts .que demaoessin palmes a

Blx I llorera a Tarifa per a ofe

rlr -Ioaa l' anom~l}at general

cristla. . .
. Algú ha retref, en parlar de

la calalanllat de PI I Margltll,

J'allulJ.yameo'· en que va vlure

de Catalunya, Bs verl~at que fa

d' e.·

Ileglr e'. perl6dlcs

La Humanjtat

-Desrré8 del dlacurs.de J'ad
vocat defensor, fou desalloljada
:la sala 1 el Tribunal va retlrar
ae a deliberar.

SelfoDs Informes partlculara,
:aembla que el 8enyor Antonl VI- .
vea sera condemnat a la .pena
de als mesos I un dla de presó
I !04.>00 pessetes per la r.poD-
sabllltat civil. .

La sentencia no es fara, pe -
b. plibJlca, 6ns que I'aprovl la
uperloritat.

Com sigui que n o consulta
abans amb el Ccmlasarl, per a
ell recau rore la respoDaabllltal
que 6xen els artlcles 237 I 240
del Cadi de Justicia Militar.

. ¿Com podla el meu patrocl
nat provocar o Invitar a la re
bel 'lió com ha dU el senyor 6s- .
cal?

La rebel'lió en tot CdS l'hau
ria provocat a L1elda el primer

Parlament del defeuor que proclama la República Fe
deral.

En posser-se a parlar el se- BI senyor Vives es limita a
nyor Gené, advocat defensor oberr, com feren alguDs funelo
del processat, I'expecracló t I baria que anferlors consella de
silenci regnauts, augmenfaren, guerra han absolt lustement, ,
encara, si és que aixo era POf- Es referf a conllnuKió a Jea
sible. armes de la guardia ü~bana I

COmeD~a el seu InfOl me 8lJ!' dlgué que si foren lliurades ¡;un
ludant el Tribunal I el fiscal. B8 delega. del Cemteeerí de la,CJe
referí tot segult a la seva Uenga neralltat va ésser per un cal!
emlstat amb el proceseat, que d'obedlencta I malgrar alxo no
dala de I'tnfanteee i digué les lllura sinó després d'una
no podía referlr-se a les gest v.iolenla discussló 1, encara, or-
portad~s él cap en campanya ni dena que se'n quedessln unes
a les coodecoraclons o aacea- quantes per a def,nsar l'Alun-
sos oblinguts per no traclar- tament.
d'un home que exercfs la carre,,; Péu referencia a que enlra
ra milllar, a l'AJuntament la malinada del

Bs un home civil, dlgué, IUJ _ 7 d 'octubre amb un oficlnl de la
ciutada que si obra com obr el guardia Civil que el delxa en
dltl que ens ocupa, fou per evl- Jlibertat car en la sevlt acluacló
tar mals majors 1, amb t~t,l no hl sabé veure malerla dellc- •
aixó, des del día 7 d'oc'ub Uva.
espera reclun la celebraci6 cV - Acaba el seu parlamenl dlent
quesl consell de guerra que, n que el seoyor Vives no havla
hi ha duble, ha d'ésser la se:@ estat res 'més que una vfcUma de
IJibertat. l'obedlencia l' que, ara, 'ama~

Compta . prop de 50 aDya, gats els' verltables -culpab~s el
tola ells visculs hohestamen representant del minlsh~rl ' 6scal
Lleida. Oe pelit comen~a a t 2 vol veure en ell I'autor d' UD
bailar al comer~ ajudanla vi , delicte que no comelé, car 'to t el
la seva mare mereixent els elo- que 'féu es resumelx a al:a·tar
gis de tots els ciuladans que I les ordres d'una autor.itat con8~

coneixlen. Iilulda 6ns que una altra aulorl-
, Anloni Viv~s, al q'ue jo ie- tat es féu carrec del nomená"

fem~o i amb '01 i les seves Idees,' ment I a la qual ta'mbé obef,
en lemps del general BereD:o: també, noblement, car I'ex-AI
guer lot I que a la Cambr t calde de L1eida no és el rev.olu-
Comer~ de L1eida hi havla cionari que apareixla fa ·uns
menta de 'otes les Ideol .moments davelnt el Trlbu~al, en
polf!iques~ fou designal per eHranscurs del discurs del se,
nimitat per -a represenlar la - nyor 6scal, sinó un home que
putacló Provincial. Ha oeu ha fel una gra'D, obra construc-
1I0c meresculS en dlvefsea j fiva durant la seva ~ctuacl9 a
tes adminislratives d' Insll - I'Ajuutament de la qual respo- .

.sion8 Qlei'canlils- I fou~ bono neD tots els cl-utadáq$ de j..Jel·
amb la delegacl6 a L1elda fle da.
Banc Vltallci-d'Bspanya. Després de les concluslons,

L'Bscola del Treball d~pei.. el defensor demana per al seu
d~ que mereJx l'admlració/'a~ to patroclnat l'absoluCió 1,- en; tat
Catalunya ha lingut en ell un c;as, si se'l creu cul.pable d'ha
decidlt proleclor i amb el bene- ver obe'it ordres que no havla
placlt de professors. I alumnes d'obelr, la pena de sis mesos I
fou nomenat Pr.esident Hono- un dla de presó. . ' I

r~ri. L' Informe del senyor .Jené
L'06clal de I'exerclt que el produf gran Impressló per la

substituf a I'Alcoldia, en veure seva· for~a dlaleclica I meres ·
robra realilzada-, · no ha pogll qué UDaníms elogis. Bns plau
per menys que fer-ne ·grans elo lJiolt fer-ho conslar i él felicltem
gis tal com consta en el sumart be.. efualvament.

A L1eSda, -segut dient -=- BI Pre81dent del , Tribu~al
co~ en aUres 1I0cs hi havia UD regun.a al procesBat si .vo)la
vas-a general ¡les forces ~over- fer l1s de la paraula: a · la qual
~atlves deixaren que element cosa · respong'ue negalivamen'.
irresponsables 8'apoderessio d '
la c1utat. Durant tot el malf de La aenteD~ia
dia 6 d'octub.re no es veié pel
carrers ni una sola autorilat 6n
que I'accló del meu palroclna
féu que palrullés la guardia el
vil I es restablfs l'ordre tal co
consta en la prova testi6cal.

QUiln menY8 a'ho podla.es
perar, el seDyor Vives s'assa
benta de la proclamació de I
República Federal feta des de
palau de la GeneraJllat pel se
nyor Llufs Companys. Sorpre~
80S per aque8t acte, lots els qu
es .robaven G l'Ajuntament e
aquella moments se n'anaren
el senyor Vives, partldarl d
tola la vida de la República Pe
deral,· pero contrari de tota Vio..
lencla car .ent l1s dela artlcle
de la Conalltucl6 vigeDt, es po
dia Implantar leialment i seoae
dlalurbls.

Poca moments després de
fer-ho el aenyor Compaoys a
Barcelona ho féu el Comissarl
d'Ordre Públic a Llelda i due
horea deaprta l'AJtalde ode'ln
ordres del seu 8uperlor gerar
.CluJC bo comunica al poble d
del b~có ~e l 'AjuDUunq,.

fer-ho el aenyor Compaoys a
Barcelona ho féu el Comissarl
d'Ordre Públic a Llelda i duea
horea després l'AJtalde ode'ln
ordres del seu superior gerar
.CluJC bo comunica al poble d
del b~có ~e l 'AjuD.mnq,.

El 6scal eslima ela fels 'ocor
reguts com un delicle de rebel
116 militar per al qual Ji de mana
la pena de 12 aDYs I un dla
de pres6.

Recolza lea anes conclua
slons dlent que el processat ba
vla proclamat 1'.Estat Catala»
obelnt ordres d 'un Govern Jebel
I d'un Com arl que depenla
de r esmeDJal GoverD I per IDat,
Q'Je aJa•

Recolza les anes conclua
slons dlenl que el processat ha
vla proclamat l'.Estat Calala»
obelnt ordres d'un Govern Jebel
I d'un Com arl que depenla
de r esmeDJal Govera I per IDa',
Q'Je aJa•

IDforme del fiacal

dava les paraules que pronun
cia el senyor Vives al balcó I
respongué que no. .

Declara a contlnuacié el pri
mer tlnent d'alcalde aenyor Ra
mon Cervera Plnyol . Digué, a
preguntes del Tribunal, que ell
era a l'Ajun.ameqt la oil del 6
d'octubre pero que no havla es
tar convocet per ningú. Com
els testimonis anterlors rallfica
que el senyor Vives havia tele
fonat a la Comlssaria d Ordre
Públlc per tal que fos resteblert
l'ordre.

Afegf que elll el senyor Bar
bera parleren .emb el Comissarl
i JI dlgueren de part de l'Alcalde
que si no manava la sorlida 'de
forces ells, dísposent de la guar
dia urbana armada, Implanta
rien l'ordre 6ns on poguessin.

Dav6nt d' ells I a r~queri·

ment seu parla amb el cap de la
guardia civil I passa ben poca
estona quan aquelles forces sor
tiren i feren dispersar els grups
de revoitats.

A preguntes del 6scal dlgué
que havien passat més de dues
hores de la proclamacló feta pel
ComissarL de l'«Eslat CataJa.
dintre la República Pederal quan
el senyor Vives en dona comp
te des del balcó als ciutadans
que s' havien aplegat dovant
l'edi6ci de l'Aluntament.

A l'Ajunfament, després del
parlameñ! de l' Alcalde no hl
resta ningú més que els guar
dies urbans, car el senyor Vi
ves havia ordenal que sorfissin
'otes les altres persones i quan
la guardia civil en Ira a l'Ajuola·
ment, al m~lIf següent. a L1eida
no hi héivia haguf aLuD sol tret.

Declara després el Cap de
la guardia urbana, senyor Josep
GlIart. Preguntat per I"advocat
defensor digué que la nlt del 6
d'oclubre es .robava aI'interior
de l'Ajuntament prestant servél
i que _~AP aJes 1,2 es :pres~nla

el senyor Braquer acompanyat
d'una parella de guludles d'as
salt i de diversos Indlvldu~ ar
mats I el requerf en nom del
Com'ssarl d'Ordre Públlc, -per
tal que Ji lIIurés les armes llar
gues de la guardia urban'a a la
qual cosa es nega.

L'esmenlat ~enyor féu el ma
telx requerlment a l'Alcalde que,
també s'hi nega I sostlngueren
una forta di~cussló. Després
d'aquesta diséussló el senyor
Vives cedf peró 'U prega que en 
delxés unes quantes per a la
custodia de l'AjuD.ament.

Després d'alxo l' Alcalde 11
mana que tanqués les portes de
I Ajunlamen. ' i que no deixés
entrar nlngú més que a la tropa
o a la guardia civil. A la matl
nada, a resultes de sentir-se UDS
trets, el senyor Vives 11 reUira la
mateixa ordre I al cap de poc
enrra a l'edlficl amb un oficial
de la guardia civil I en sorllr
l'esmentat 06cial I'alcalde 11 pre..
ga que deixés alguna for~a per
tal de defeDsar l' Ajunlamenl
contra els revoltats I alxf es féu.

Cita el cas que poca estona
després els números de la guar
dia civil feren foc contra els re
voluclonaris des del terral de
l' Ajunlament.

(Ve de /0 1.. plana)

cía d'un delícte de rebel'Ilé mi
litar, eolIícíta la pena de reclu
sió temporal I pagament de res
ponsabilitats clvíls.

En l'escrlt de conclusions
provístonels del defensor, a
ques r nega els fets com a cons
tltutlus de del/ele i sol'lIcita la
lIIure abaoluclé.

La lectura de l'apuntement,
que fou escoltada pel públic i el
Tribunal amb gran atenció, .du
ra exactament dues hores.

A cooliouació comenca

l .a prova testifical

BI processet a preguntes del
president del tribunal digué que
els 30 fusells que hi havia al
quarteret de la guardia urbana i
que se n'endugué un delegat del
Comissari d'Ordre Públlc esta·
ven tancats en un armari.

Digué també que eH des
d'una 6nestra de J'Ajuntament
de L1eida no féu res més que
:>omunicar a la multitud que allf
s'havia aplegat que el President
de la Generalilal a Barcelona I
el Comissari de la GeneraJitat
a L1eida havien proclamal J'«Bs
tat Catala. dlnlre la Republica
Federal espanyola.

Aixo ho féu per ordre del
Comissarl de la GeneraJitat a
L1eida.

A preguntes del defensor
afegf que a !'inlerior de l'edi6ci
de I'Ajunlament qu~n hi entra, la
forca, no hi havla cap element
estrany.

Se¡uidament foo cridat a
declarar el $enyor Josep Ma-
tles Solana ex · regidor, '

Digué que el dia 6 d'octu
bre, a les 12 del migdiB, en
passar pel pont veié uns indi
vldus, joves, armats, -que es·
corcollaven tols els que per allf
passaven 1,' en veure aixo, ana
de segíJlda a <fenulÍclllr el. -cas
a l'Alcalde. BI sefiyor Vives,
donant proves d'una gran in·
dignació va telefonar al Co
missari d'Ordre Públic 1,en veu
re que se Ji contes lava amb
evasives va demanar a dos re
gidors, els senyors Cervera I
Barbera per tal que hl anessln
~ersonalment demanant-lI que
prengués les precauclons opor
tunes per a tallar aquell estat de
coses amb tota energia.

Seguf dient el testimonl que
pogué comprovar com al cap
d'una hora sorlieo al carrer foro
ces de la guardia civil que res
tabllren I'ordre, únicamen' aplb
la seva presencia Sense neCES
sitat de recórrer a la violencia.

Creu que alxo fou resultat
de la gestió ordenilda per l'AI
calde.

Comparegué a declarar, se
guldamenl, I'ex ·regldor Jull Bar·
bera Caslella. A preguntes del
presldent I de I'advocat defen
lSor declara que a les dolze del
mlgdla del dla 6 d' ctubre ell es
trobava a l'Ajuntameut quan es
va presenlar el senyor Maties
Solana a denunciar el fet a que
es referf I'esmenlal senyor en
dechlrlu anteriOrment. Alesho·
res l'Alcalde telefona eoerglca
ment a la Comlssarla d'Ordre
Públlc I no 6ant-se, segons JI
eembla, del que allf JI contesta
ren, JI pregll a ell I al senyor
Cervera que fessin la merce
cfanar·bi personalment len nom
seu.

Parlaren amb el Comlesarl
I aconsegulren que sorlfs al
carrer la guardia civil i resta
bUs I'ordre.

Seguf declaraDt a preguntes
que se 11 felen que durant la nU,
despréa deis lets conslgna's,
Dofou pertorlHlt I'ordre públic.

.eJ flanl JI pre,uul al le,,"~
- • - L: _ _ - o •

carrer la guardia civil i resta
bUs I'ordre.

Seguf declaraDt a preguntes
que se 11 felen que durant la DU,
despréa deis lets conslgna's,
DO fou pertorlHlt I'ordre públic.

.eJ flanl JI pre,UUl ai le,,"~
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La pa88ada iJetmana fou 8l11be
ret de la Presó de LJélda. on estlt.
va detlnpt eoÜ1 a complféaf en ela
darrers eucceeeos d octubre. lOe _
alcalde de Bellpurg. nostre bon
anilc I córrellglonarl aenyor Ra.
mon 'rudela Alxalll.

'Rebl nostra enborabona I'a.mlc
Tudela,

Tenlm, tambi. refer~ncl~.que
é8 Intmlnent la IllberJat deJ noatre
b.on andc R,.fael BoreS, de Sorf

•
SegQRs noflcles que tenlm de

mil dlmeeres torodrll a reaparel·
xer el perlodle d'esquerra eLa Hu.
manítat»,

Ho celebrem..

gades no te dóna tonelxement
de robeforls efeetuata, a fl d'estel
vlar-se les consegUenta molb
des.

De toree maneres, queda de
mostraf que a nostra etutat ula
tdxen alguns «maleantes que ope
ran» a cl~nela I pacl~ncla del vel
nat, sen e esJ mol~lSlat8 p r ~
pollcla.

No podrla fer-ae quelcom per a
foragltar a aquelxoa esefiorlloa
~I»?

Pla~a de ,la Sal, ·ti, ter

LLE.a.

I?er aqu~t cU'Pó 1 eent s'!- ,
gells uallla, espanY9le. O

eatrangers, regalem cInc ,.
pesaefea en IIlbres.

A les penres fulbolletlque8 de
DOstra Clutat, ba eaus...t apasalo
nades df8cusslons el pat'lt de flit
bbl que tlndrlllloc a Lisboa, ti dlb
15 de malg. eotre els equlps epft
sentants d'Bspanya I Portugal.

Per eert, que segons ena, as
,abeRt~U1 tota la pr~ms,a madrl
lenya p'rotesfa que aquest partlt
Internacional tlngul IIQc a Itlllla.l
la revenja a Bspanya,

, Reclamen que el primer es dls
putl a Bspanya. Dluen que per
covallerosltaf; ja que el darrer
l)arllt el varen disputar a 1It1l1a amb
moflu del Cainplonat del rmSn.

Tot afxo ens setnbla molt b.,
pero e~s semblarla !DJllor q1J~ en
compfes de parlar de ecabalJerosl
dód». es ~uanyés a Bspanyp I a
Jllllla I de paseada ~s demostrp

'que el 'no~t~e rulbpl ée superior
en r~cnlca al deis Itallarw.

tempa

As Balaguer s-'ba. eonstJtuYr u..
801lta..cultaral. sota el nom d' A
'teneu Recrealiu», 5embla que I·ae
nvltet deis nus fundadors és de·
cantarll a contean el tealre d aft
cfotJáta.

d'en(:lt que passaren a aquea

aervels d·avlacló civil.

.-
Bns dluen de ~o1ferusaa, que

la Junta Dlrec va de la Cambra de
~Qiei' ba quede nstl ~a ele
la manera segUenf: presldent. To-

ls BDdl1l I VIIIl: vlce-presldent.
Angel Cobesfony j Adern: treeo

r.r. CrJslofol ¡>qns l.Bocb; 8'~e,..

farl. Manuel 50111 I PQU: vOe;,lla:
Ioen Capelll So,e". Salvador Ca
Mmlljana I Malll, Angel Rossen

Soler: delegot. Isldr Cuberes
f COsta, Oem~s s·ban eonslltüTt
les ee,Uents COmlsslons: De mer
cata. eerreteres, assumpfea eo.
elals" fe~tes. estaeló....

Com a note dluinengera hem
de fer reaaUar Itlnferb delitostraf
en noetra Clutat pel parllt flngut a
la Clutar' comptal, entre l'AtI~fic
~ Ibaf I el f'. C, Barcelona.

BI desenvotupamenf del [oc,
va éseer. segult per una gran gen
fada. pulx no hl havl~ apard,1 de

-rAdio., en eafb. bare, I allres 10
qiJs.. loch1s a ¡'aire Illare, que no
'''téS rodelat de nombrós pl1bllc.

"' comenlant lee 10clcRñcles del par
tlt.

:,:NQ~lte colega .eLa Tr.Jbuna~

'd'ablr Yespll~ 'ena fa 's aber que
entre lés pnannlí1ltal~ que aspl
reh a re~lr 1.. cosa municipal a
nostra Ciutbf.es troba~1 aeoyor
Salvador Ortfz Roure.

Alxo -:-segone el ~d larl }loeturn
-és de ¡'efer~ncla auforllzada.

Traslladem la novaals flamanta
mllltants de 'la CBOA....

,Crl~a la afehcló de nombrosos
, veTns , el que perlodleamen' apa
regul ~Js ~Iarls 10éals,' notrcta de
ra'lerlés egmesea per Iladregols.
guedimt la majorla de I~s vegadea

1 •

,mb 1-, mCIJpr ImpD~if~t • .
TaJ.lll1~ ~"bem que algunea ve·

Aquella dles de bo~ que
fem el d de em

aren deaaparilxer la aefmand paa
da, havent eatal. amstInJInl per
fred lntena, acompanyat d'una

orel/a que peiava.
BI termómetre va be~ar aOla

ro, arribapt a tcmperaturea RPc
eqüents, a I'e~r,m JI'le de ~
orllr el.sol, eo fa cad., dla, en,
obarfem amb ~n hlvern moJt cr....

Les noticies que ba pubUCJI' la
remaa donen eem e queuls (rada

ón generale tota esPlnya.
enr se arHIiá en alguna próvld'
les a remperatufes poc acostumli
es.

També sab ~ue • I'alfa mun-

nya de nostra ex provfncla, f en
es serralades d'Andorta 11a nevat
mb gran InfensllAf. el qual fa que
I fred s'lnfenslftqul,

..
RecordeÓl' alé Industrlals 1eo

erclents que ftns el dla 19 del
orrenf poclen coinpllli1enfar el que
Isposa el Reglament Per 8 la
pllcacló de la nel de pesos I me·
ures, fenl la comprovacló I con-
racfacló, en les corresp.0neJlfs. ..'

!Oftclnes.

. Recuperareu vosfrea

e;tlifiall'fS tal tOCRm • Prófe"

.1I!tl~lplU.P.....ent dJép* dé"

.............."",..;-·--~·~....,¡w...,,.,...~l.-,¡Medli

~A~D~lIS JIIbretes IIndran que preeen

-ee amb el cerllflcal d'exla~

·...-tilIIdti... -IIItItYé-~e-''''''''''' '_-.ll1lir.;t;;'>-l

I
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A LA PAErRIA
DllluDs al matí. es reunlren

al despalx de l'Alcaldla l I'alcal
de g'ealor acnyor Pujol Cercóa,
el ps;esleJent de 1'~saoclacI6 de
Remolatxers de Catalunya ee
nyor Marcel 'lf Armengol, els
elceldee de dlferenla poblea de
n()sfra comarca que composen
el Comlfe que vetlla perqD~ -es
portl a Clip la recben ure de la
fabrica sucrera de Menarguena.

. L'esmenret Comlre, que ha
treballat freturosaritent per tal
d'obtlndre lIurs desflJos, es 'ro
ba moU anlmat, esperan' que
J' eetore esme~al donllra els
rendlments t4ln necessarJs per al
desenvoJupament de nostra pa
gesia. acordQnl-se que el vlnen'
dijous marxlo a Madrid en re
pres~l!1ad6 del Comll~. el ae
nyor Armengol I I'alcalde de
MeniJrguens, els quals una ve 
gada alU es réunlran amb els
,diputats per aquesta clrcums'
crlpcl.ó. per tal de celebrar en 
Irevlstes amb el cap del Govero,
a l'obJecte ' de poder lograr la
tpn deslUada reobertura de la
tabrica de refer~ocla .

M.C.

[~ Humanitat

.La Rublicitat

I

lIa que no es veu paa moll,
aguanla ela cops flns la declsló
'de K O. tecolc perque era Inú
til aguanfar més el combllt.

, El preliminar el feren els In
faoma del ' club organlfz8dor,
SeoUs I 'Rofau, en match d'n:
hlbtcló.

BI local a'empJena d'un pú
bllc potser un xlc cenragé» amb
els seus 'pero pié d'una aflcló
que si es sap 'cuUlvllr amb com 
bata 8ucccssfus I 'cadd vegada
rnés Intere'ssaof8, sosllndrll al
Lí. 8. C. en Its sevea acllvl·
lrits. '

L' organffzació bona, pero
en aUres vetllades I'hem vista
més aco tada.

Un hU més s'lIpunta el Llel
da 8oxlng' Club.

Recomanem als nos·" .

'Ir•• lector. Ilegelxln

e.. perl6dlcs d'•••

1..... «JoytD'IlI-. Iloadel. - 7 LLBID&.

. ", - ........ ,-';.. ~.
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.GRI§ TAt LERl'A

Cada dia veiem "La Veu de Oatatu- 1,
ya ' ata~arl'Ins itut de Sto Isidre.

1 pensar que tou ella, la Lllga, la
iDiciadora de la campanya contra

la 11el de Oonreus!

'-', ro

-:. '.'< ro," '

Bo_a
El pasaat dlesebte tI~é lIoc

al local de la Pal~Rla, -uno vet
liada. ~e ~ que fQ UD temps I
amb encert, ve organlfzant el
eLlelda 60xlng Club-.

, El p'rpgra~a coostava de sls
combats I COlO a base. Samber,

" ¡

veo, edor de Shangellll contra
el vencedor de Líkl, Negrll Te
mys Bes, deis pesos de la cate
garla galls, Armengol. Aquest
encontre que fou seg-pU amb

emoctó pel p~íI;lIc dona la sen

sqcló d~ra9t els vulf rounds que
dura que ne podrte acabar
se sense un K. O. per la dure~a

.. la velocltat q~e. fou jugat.
! :) La victoria e~ decanfis a fa

vor de Samber que porta la Inl
clafl}{a,d~ la lIulfa, en la major
'p~nt de les 'represes . Armen¡ol
~'acredifa de bon encalxador '1
••- '. I

expert en coses de rlog; en C()-
1, •

nélxer la decisló demana lIeyen-
t.. • - ,

ja a tOrounds que fou accepkl-
da. Ún.bon 'pJ~t per altril vetlla
Jl~ 'que ela orgaoitzado!s no
desaprofltaran .en beneflcl de
)'aflcló.

Ab~ns havleo pujat els pro
fesslonals Fornos 1Bellarfque
coq1.en~arenun comba.tque'sem -

, ... • 1 ~ ..

blava InteressaÍJt, pero l'aband6
al tercer 'round de~ornos , féu
dC:lIbi!~ 8eD8e~que ens pogues
slm édterar 'de la clasae d'amb
dós boxlldors.
. .' A' I'acabar ' ~qúest combat

i arbitre no saplglJ'f pasoh~ seva
mls16 en rehlrdar el1empi que
tio feu la deClsló. ja que en
wqUE.sts casos éa ;w tomath:a I
'6 0 'cal 'cooaultár olngl1. J El pd
blle dónll I'oportuna protesta
bmb et seu vet a ' J'8nunchir-ée
el-tnatei)c tirblfre per 'al segifent
éombal. - , .

, ., erquart :com1)at él fereo 'Mar

't'ióez e'ampló madrlleny ~ enfrant
de Balleate.. lIel LI. B. 'C. e'n re
venJa. Ouanyll MartlÍJet pe'r
ílbllndó, al primer round, Cle
'fuóstraot el 'cúrttemps que ae
'ua Jlr seva excél·len' classe.
Bos agradarlá veure'l en aUres
acluacfons,

' OtlnMH en 8ubstltucl6 de
Marlf nque per Indlsposlcló no
"'Pogué actuar, lIulta confra La
bella del Ü. B. C. Plirtll en que
iigradll fór~a ,I'agreslvftat del
púgil local de malor 'pea que el
seo con'rlocánt s'endugué facll
menl la VJclbrla per punls.

Gaslón I Cazorro JI a cloc
rounds també agradaren al pú·
bJlc. el 10C411 fou castlgadf8slm
I a J1esard'~lxo amb uoa hovl

,
L~ OEP-4 treb,alla acti-- .. .' , .:. .

són totes p,JI'ocedents de

la Ll1ga. .Hi.,ha venta

ble 'pan1ól entre"la áeva

gent. Desp,r~s de Visitar

els amias deIs pobles.

els proboms tornen -aJB1>

vament a Oatalunya.

Les torces que arreplega
I t. . I

el~ j~~ultea-r-eJla .ha "U una
persona que sap ~~ .~ue, ,,,a
-estao molt descontents. t!1
seriyor Gil RobJes els ha fallaI I
en élelxar-se enganyai' pel e
nyor ' I:..erroux 'no ha· acredUlt
gens' ni ,mica la vlvor de. la
Compapy.lo. CaJdrll bUlear Dn
G1lre IIder. " ,

A v~lam si nombr~o a I.'amic
.S a l!genfs.· .

t '

D~~ ~Iarls:

, "" 41Maclrld, 1.-EI seno/0.r 00
dt5n Ordax pi~Dsa dirigirse nu
vamente al pre~Jdeole de la Cá
mara y al jefe del Gobierno
Ptdtebélo qüe se' 1e-conceda UD

Idterpe18c16ff 'parlamentaria 8

bre os l!Iucftoa de Astúrla·s.~...

gado a mi conocimiento no!
cla de crueldadee ~núliles p
parte de las 'ropas, hubie
e pleadó pata reprimirlas
mayor severidad. Bn cuan ro
o rebeldes. debo reconoc
tie ~ aplicaron un plan pr

eonctbtdotde terrorismo, y en I
mayor .parte de loa eeeos, com
, r ejeJJ1.Ple en 11rubla, obse
YM~ con., los , pF~IQoeros I
~188 ~6s .h~aoitarlas de I

guerra.•

Bn e moment eIJ ;CJJle LA
JOR1't.lD~, Pc,r un t~~p~ m~ o
meny' lIarg, Interlomp a seva
publlcacf8. voiem fer ca star el
nostre pensaDient respecle 11
una qüestló' po1ftfca pTanté)élda
equeets derre díes.
r Boa refe~'mJ a~ P.oull~'e can
vI. ~'o,l~n~~~ló de la C. lit dfl
T. 1 de la eeva eventual ínter-

encJÓ en les lIuUes pollt. ues
eleciora~s:

NID'g" "u" :'m" " "e'~"" '~ue ÍJosattr~sl1o
celebrarla. Al Ih2rg deIs no Ires
números lhem tracta" r~pe¡¡da

ü\e'nl el iliria, I eDacÍ~8t ~b

ment,. fta ~1 '~ecGrdar'que fóu
:un deis noatrell homes més .slg
nlflc~ls qulr" des de la Jl'ibulHI de
fAtelleu lJl1cic/opedic·Po~u!Ar
de Barcelona, condemna vir.U
ment I'abstenclonisme elecforal
de les masses abreres defeosat
ver la P. A. I. 81 aquefJC abateo
clanlsme s'abandona, ho cele-
brarem vlva~nt. ,.

Pero alxQ dU, bem d, 'afeg'r
que no entenem viable ~op COD

tacte electoral deis elemenls
anarquiates amb I"Bsquerra, 'que
ban de lIuilar separadament ainb
lIur elgniflcació' propJa.
,, Prou coofuslonlsmes. , ves
querra ha d' ésser, exclusiva
meDí, un ",a,rtit liberal 1 ,,~~
crafic, lan avan~~t c.o~ e~ vo!
gul en le!$ sevea asplraclon8
1en els seus princlpls. pero ,no
un partlt de cldsse, aos de col
laboracló de totes res classes,
dins 'les narmes de la JUsirclá ' I
del' dret', per a trabar sohfcfó

' radical I hlilildba 'a ls problemea
'polftlcs' I soclals deis bOstrea
dles. .: '

,~' Un'cont'ilslonlsme,: el d'Rstat
Catala, ha ocasloniJl ela mala
que sabem. ~s hora de 00

crear-ne cap més, I per alxd
Sól'tim al pas, alxecant la nostra
veo" contra tol propOalI d'enre
dar la.• OCafJIQVament.

Cadascú al seu lloc, I tqJa
-p)¡;gats ~ la bona f~lna....

l.:Ágencla Pabra há servlt
a9uesta Informacló aladfaris:

ePárfs, 3i .~~I 8'ener~1 Ló
pez Ochoa ha reclJ>ldo esta tar
de a un redactor de la Agencia
,Ha" aa, ,a quien ha beche;» ,algu-
nas declaraclooes. '

, Re'eriéndo~e ,a laa Inforll\~
'clon~8 de Prensa, segúo~ las
c~ales"los reb~ldea habra'D, Í5a
cádo los ojos a los nUloS y laa
tropas de Africa babfan ~Iohíd'o

muJeres, ti general dljÓ'qué era
absolutamen(e falsas.

Se comelleron ciertamente
-dijo-actos lamentables; pero
fu 'fiJB alaJacloa ~ &1 bub'ele lIe-

La desorlentaoló, a LllgaOatalana,
68 molt gran. Davant el tracas de
la seva pol1tica d 'entes amb les
d reteA espanyoles, es veu perdu
da la par tida poUtica , a Oatalunya

ia tora

Durant ea darrerea aetma
Des', ha prea ebrfa la nafuraleaa
enlre ela lIeldatana la ql1eanó
del mercat de Uea.
, " o cal paa lacu.I, la aeva

evldent convenIencia. IJant pel
9De r~a ala 'P9'ea08 I ce
mercla"'a ~IIJ pela IDtereao~

generala de I~ D.Ostra clutaf.
El problema frobarll la ~eva

dlflcultaf principal en la qüestló
de I'empla~amenf del (ufur mero
ca, que per les eeves dlmeq
cíona no es pot paa situar 'en
qD'4lsevot lloc. S' ha d~ tuglr
deis pUlita c~nfrlcs ere la pobla
ció I porJar..lo a una- ' tea
berríedee extreJlles.. tant per a
descongestionar el trafec com
per '.,.' conelltalr centre d'a
',ac:cf6 que don~ vida It la ,pe"
f~rla.

HI ha una Comlssl6 Rome·
nada per a estudiar ho, com
posta de personea enleses I
almants de LI da, I d'ella cal
eaperar que..ttObl la ""aposta de
aolalci6 adeqüada. Pero meDtr~

a~o ardba, he.In de l"r prea.ent
la ~ostr~ jr educllbJe qpo~d.cló ~

~ Idea que algú ba Insinuat
, ,1

d: aheecar . el fulur ~ercat als
terrenys guan}\'8ts al riu ' de la
pla~a Macla. No crelem que
Idea tan deisatlnDda pi'osperl.
¡>~ro al a'lnslstfs en ella,éonstl
que remourfelti i'C~I '1 terrlJ.l8bans
no ea cometé el que: cons de
rem un atentat a I'estellca ur
bana.
, ~o ' es tem pas. tan sobrata
d'aapllls rlllures en el c~lr~ de
la 01..,at ~er ~ que el qqe aD1b
eJ t"mpa a~ el m,a beJl de tola
~ qJ,l ba ,de donar to I categorla
a Llelda, es fés aervlr p'er,una
cosa alxf.. ' ,

, , .. , ~

~al~ul, doncs, com a ooga-
da ,la noatr~ o~lnlo ~I:' aque~t
senftt, en espera que no caldra
Insistir bi més. ' ¡ , ... ' f...


