
Preparación por personal eom'
petente.-Se adrpit~n seftoritas.
En la preparación va compren
dida la ensefian~a de Mee,ano
graff".-Solicitudes para poder
tomar parte en las. Ci>posiciones

hasta el próxiJt10 diciembre.
Avenida de la República,' 36-2.°

Oposiciones Hacienda
ACADEMIA MARTINEZ

A. B.

rencia, demanant'li al maleix
temps, que no sigui la última,
pues es aixf com es fá labor po
sitiva, instruint al poble amb
savies enseyances, no amb cam·
panyes demagógicas y secta.
ries, com els que estan en front
Dostre.

Cal fé marcar, que en aquesl
mateix poble a on tans aplaudi
ments vare tenlr el senyor Plo·
rensa no van deixar parlar al se
nyar Bergós, al qui varen obse-
quiar amb I,Ina gran xiulada.

Tot aixo, ¿que vol dir? Les
urnes ho diran.

L1eida, dijous, 9 novembre 1933
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Que simpatilzes i et sents espiritualment adhe- .

rit a la nostra empresa, i que has prés a les mans

aquest diari amb la satisfacció de veure complert

un viu desig, et demanem J'ajud per modest que

sia. Et preguem que et subscriguis, que facis subs

criure els amics i que t'inscriguis a J'Associació

d'Amics de LA VEU DEL SEGRE, .subscriviot

uoa quantitat per a engrossar el postre fons social.

¡Vegis la necessitat que les nostres comarques

tenien d'u~ diari com el nostre, i aju~an'sl

·t e·e t O r:

A'l'hora suprema de posar la papereta a I'urna, al moment de
fer ús de la voluntat (avui més sobirana) deis ciutadans; al moment
de votar, per tal d'escullir els candidats que representin una futura.
sossegada convivencia', una pau ba~ada en I'ordre social, justicia
.estricla, IIibertal verilat; respecte per a tota persona honr·ada i per
a tothom que nQ traspa~si les lIeis; en una paraula, aquell minim
benestar qu~ disfruten 'les nacions j' pobles de gran part de J'uni
vers, :Elector If .electora estimats que'm ¡Iegiu, caldra que tin-
glJeu ben present un capitol no pas curt de greuges que jo intentaré
l1elacionar desseguit.

Vos exposaré sola ent 01s mes grossos, els de més bulto,
aquella que de tant parjats, i ésser del domini públic s'han mi2' obli
dat amagat entre les penes i sofriments causats per tant estra\l en
el curt termini de trenta rpe.sos.

Creguéreu, potser, que'l canvi de regim portaria la cura
de tots els mals que la monarquia lenia en ses entranyes, i aprofl
tareu aquelles eleccions del 14 d' abril per a ensorrar·-Ia. Ho conse
guireu i vingué la formació del Govern Provisional que prometé
respecte per les creences, per la propietat, per la fa mfIia', defensa
i garantia d'aq~ells sentiments i d'aquests interes eo,s; que s'asse
,gurada. la ,pau social, I'ordre públie, el dret i vida de les perso
nes, etc. etc.

¿Coni s'ha portat a cap tót el pro,més?
Burlant-se de la manera més cínica i ,cruel del dret de 'propie

tato no defensant·ne les vides, arribant afer lIeis espoliadores sens
indemnització. De la consciencia deIs ciuladans, fent lIeis d'un sec
tarisme pujat. Desterrant i perseguint a persones com no hauria
fet la monarquia i dictadura passada. Creant guerres fratricides on
no hi havia passat mai res. Destruinl la riquesa industrial mitjan
~ant els conflictes repetits. Despreciant la valor deis productes de
la terra amb una desgraciada politica de contingents que arruina
J'agricultura. Afavorint, no als humlis, com a persones dignes de
que s'els miIJori la situació, sinó perque són més a votar els fa
culten per a apoderar-se de fruits que no els eorresponen o de no
pagar 1I0guers, arrendaments, etc.

·.Tinguin prS8snt sls' SIBctors

s'ens ampara; és necessari que
a Espanya es dongui proteeeió
a planles noves, com SÓO': el
tabac, la menta piperita, etc.;
parla també de la necessitat de
les secadores mecaniques, fent
resaltar les seves venlatjes.

Parla també del crédit agrarl,
dien que tots els partits en par
len, pero ningú ho cumpleix.

Cridan .uns i allres Séil anirá
forzosament a la miseria i a la
ruina, si tenim tots s~nY'fia sa
beu E:I que os convé; i ojalá que
amb un dia' no lIunya p.uguem
anar amb el cap ben alt pel ca
mí del verdader progrés. .

El public que en var,ias parts
a premiat amb aplaudiments al
conferenciant, pr.emie al finalit
zar aquesta. ha durat una hora,
amb una ensordedora ovació).

Després derigeix u~ salu'do
als amics de Serós, el Sr. San
genis, dient que _s'adhereix amb
tot el manifestat pel senyor Plo·
rensa, i que cal treballar tots
pel resurgiment ~e la nostrada
C~talqnya (aplaudiments).

Em q~ felicitar afusiyament al
senyor pel exit d'aquesta confe-

¡""'r .'

Franqueig concertat
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éBser de J'ABBocj¡jció d'AmicB de

LA VEU DEL 8EORE, i promet .

aportar /a quantitat de_. ._

peBBeteB a pagar en quoteB de

. que viu, _

pre va tenir per aquestes qUes
IiOQS el «solitari de Graus» En
Joaquim Costa, del qual en fa
un- gran elogi.

Diu'"que el pedicar un canal
'"80lsament per, al rec de cereals

• I

és una equivocació, doncsens
lrovarem amb una quantjtat
enorme deis mateixos desvalo
ritzant-se els preus.

Estanys, com el de ~ara50na,

que podem dir-ne reguladqr, es
dodrien, millor diJ, s'ep dellri...ep
de fer \ varis' i apro/it1:lr !,D,és ),a
~ran qualititat d!aigua' ,d.el' riu
Esera, fent un aUre canal. '

Recorda quan el país reunit a
IJ~ida varen desli.naJ' a en per

que els a~~mpanyés a ,sara
,08sa, . com a protesta d'un
ugment qpe v()Iien fer en quant
I pagament del canal, tindrá
empl'e com un reeord ,que
'enorgulleix, continua .dient, '

I',profil que d'aquelJ Yiatge en
arem treure tots, puix conti
u.em pagant la mateixa quan
tat, i aixó .suposaria 7eOó 800

11 pessetes de di(eriellcia a
any.

Pas/iI després ,a ocuparse deIs
esaiQ"Ües, fent un detaHat estu
i deis m~teixos, al aca:ba el
ual, el públic, que se,gueix la
eva conferencia amb un interes
amb un silenci exraordinari,

sclata amb una formidapla ova
ió. El senyor Plore~sa agraei~

quests aplaudiments, peré diu
&le no vol entussll-smar a ningú
mb 'aquesta confel1en~ia, sinó
ue d~silja tao sois que medUj
th()m ·bé i sapiguer treure un

'ran pal1tit.
Continua dient que tenim un

raQ perill si des del poder no

Una gran conf ~ncia a5srós
Al Sindicat Agricol Republk:iI

de Sellós, i amb un num~ro&ísi

públic, va tenir 1I0c ~I dimarts
passat upa intere.~sant confe
rencia de caire agricolét, a cal'
rec de D. ,Manuel FIQrensa, el,
qual amb la eloqüencia en ell
característica, la desenrotlla en
la forma següenl:

Té per titoI «El present' i el
passat del Canal. d'Al'agó i Ca
talunya».

Comen~a agraint les paraules
del President senyor lové; fent
resaltar les ventátges d'aquestes
conferencies. .

Diu que Espany-a es dividelx
en dues zones: marrtlma i conti
nental; extenent-se en aquestes
considel'aclons:

Recorda aquella frase de Stra
bon quan deia que un esquirol
podia anar des de' Avlla a Nar
bónna d' arbre en arbre, referlnt
se a la frondositat del nostre
país. ¿Que ha passat, dones,
aqul?; és millor creure en la
ignorancia deis homes, ja que
ha malmés tot aixó, mis que la
seva mala té.

No nega la seva' situació de
candidat en aquesles eleccions;
pera diu que I'home 'p,oUtic quan
OCIJP.a una tribuna pública, té la
obligació de ensenyar tot el qu..e
sap; c'aJificant aquesta conferen
cia de cienti{ica, pero donada
per un home poIfU.c.

Eslúdiil .despr.és amb tota clas
se .de detalls, cem va fundar-se
el ·c.anal d'Ard;gó i C~talunya,
dones -Le'll més que" ningú pot
fer' né, jé;) que aixó ho "ha .viscut
"'hi ha tingut sempre un interes
extraordinari.

Fa resaltar 'I'in~eres que sem-

En

eB BubBcriu a LA VEU DEL 8E

ORE per /a quota memJual de

DUE8 PE85ETE8.
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Associació d' Amic&··,de

LA VE'U DEL SEGRE
Bn iniciar-se la publlcació d'aquest diari, que

ve a les terres lIeidatanes a satisfer una necessi
tat, vlvament sentida, per tal de que els proposits
que avui són una realitat, assoleixin aquella soli
desa que deu tindrer una empresa idealista de tan
enlairada significació cristiana, patriótica i cultural:
ha estat també una realitat la constltució de l'Asso
clació que dins breus dies tindra forma legal, que
ha de ·tindrer al seu carrec treballar d'una manera
continuada amb tot J'enardiment i entusiasme per
tal d'assegurar I'exit Que tots pretenim, amb una
amplia difusió I perfeccionament

L'inscrlpcló a J'Associació ha de fer-se mitjan
~ant una aportació metalica, de la quantitat més
addient a les possibilitats de cadascú, i que pot
fer-se efectiva en els terminis mensuals que es
vulgui.

L'Unio de Dretes va a les el~ccions amb el proposit ferm
de rectificar I;obra laica, socialista i pertorbadora que
les esqu~rres 6ns avui oovernants, han portat a Espanya

Dlari de la nit

Dues consideracions rUNlo<*'DDRETESl
8 ~~8

~ 'lDIDATURA ~8 ~......,..,.~...,. 8
@ •

8 En Manuel flore a i farré 8
~. En Ltuis 6. PifiO i, Agulló ~
~ En Lluis Aassot Balaguer ~
~ En Cassimir de S RQenis i Bertrand ,~
@OIOOiOOiOOk>OiOOIOoeo : CX>OIOQiOOiOOIOqpqc:;>@

Bn lotes les eleccions no manquen mai ciutadans, més o menys
nombrosos, soIs o agrupats, que preconitzen I'abstencionisme com
J'únlca solució possible del conflicte en que els posen els progra
mes poc satisfactoris deIs parlits o la poca confian~a que els me
reixen les persones que sol'liciten els vots del poble. Tampoc no
en manquen ara d'aquests ciutadans d'instint su"icida que creuen en
uns efectes magics de la passivltal i de la indiferencia i que, en
nom d'un ideal de perfecció inassoJible pepsen que no val la pena
d'esfor~ar se per a conseguir un millorament parcial de les grans
calamitats de J'hora presento fr

Aquesta massa de ciutadans inconscients ,ckuen patir una ter
rrlble obcecacló per a no capir la transcendencia que el proxim
Parlament de Madrid haura de tenir en la vida' polftica del pais.
Aquesta trascendencia la pot comprendre el més orb d'intel'ligencia
amb la senzilla consideració que les Corts que el 19 de novembre

,~

han de resultar elegides, tindran una duració de cualre anys. Aixo.
vol dir que si va al Parlament una majoria d'elements tan funeslos
i lan Indesiljables com els que ha patit el pais en les Corts Consfi
tuents, ens tocara suportar fins el 8 de desembre de 1937 els efectes
dissolvenls d'una nova recruada de J'esperit demagogie i s.ectari
del dissolt Parlament que tants (tan greus estralls ha produn en el
breu espai de dos anys. Si el sentit de responsabililat no es des
perta en la consciencia de tots els ciutadans davant d'aquesta' con
sideració, hauria arribat el cas de dese~perar definitivament de
Irobar el remei de les presents calamitats.

Bntre els élbstenclonistes no mancaran sens dubte els simplis
les, tant abunden en aquest'es latituds, parfidaris, generalment teo
ries, de procediment~ de dictadura, con a únic proeediment efica~

deis mals gravissims que han produn dos anys d'insania producto
ra en el cos I en J'esperit del poble.

Als qul alxi pensen -malauradament més nombrosos que el que
fóra de desiljar-n'hi haur'ia prou per eonveneer-Ios de lIur error
amb una senzilla consideració. No una consideració teorica, com

I

la que ens diu que les victories aconseguides per mitja d'una vio-
lencia en la vida civil d'un poble, són sempre ef meres i destinades
a sofrlr represalies per part de les ~fctimes; sin~ una cQnsideració
practica, dictada per I:experiencia mateixa d'es eniments hislories
que tots,' poc temps ha, hem pogut presenciar. La monarquia no ,
pogué ésser ensorrada per cap revolució; si c~i~ué per a no aixe
car-se mai més, fou per J.'obr.a pacífica d'unes.~l pies eleccions rou-
n\c\pa18. . .', "0,

D'igual manera, doncs, podreY1 enderrocar'la demagogia, en
Ironitz~da en el poder des de fa, no cinquanta ~ys com la mon'ar
quia, sinó un xic més de dos aoys, amb unes ~ltres eleccions, unes
elecclons de'senlif conlrari a les de juny de 193'1 de funesta recor
dan~a. Pobres de nosaltres si deixem d'aprendre aquesla tan exem
piar lIi~ó d'una tan recent experiencia, I si no sabem aprofilar ,
aquesla avinentesa única per a assegurar quatre anys de bon go
vern, de pacificació deis esperits i d'obra constructiva, amb l'elec
ció d'un Parlament que tingul una altura moral i intel'lactual sois
sigui un xic superior al de les passades Corts Gonstituentsl Es el
senyor Unanumo el qui ha trobat en un, eoginyós joc de parau!es la
més profunda significació de les· próximes eleccions Si les Corts
passades foren Constituents, les proximes, segons el gran pensa
dor espanyol, hauran d'ésser Rec(i)Ostituents. Aixo vol dir que el
pafs, aquest gfan malalt carregat de nafres i d~ malura per efecte
de la barbara terapeutica emprada per les Corts passades, haura
d'entra~en uo lIarg i difícil període de reconstitució de la seva sa
lut malmesa. La responsabiJitat de tots davant d'aquesta perspec
tiva és enorme; i és precfs afrontar-la coratjosament aquesta res
ponsabllitat fent sorgir el 19 de novembre de les urnes els més ap
tes per a guariJ' el gran malalt.
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Quaranta hores a la Parro
quia de Sant Joan.

Matr a les 7, manifestaci6 del
Senyor; a les 9, Reserva: tarda
,a les 5, manifestació. medlta
cions TrlS,ílgi i Reserva.

Uf. framiuo ~~ n. ~or~ama
Enfermedades del Aparato rllllplretorlo

Medicina General
Mafiana de 11 1 :: Tarde de 6 a a 8

Falten mitges oficia-
les IrebaJl tot

)'any. Sastreria LA EXPOSICIO

didats com a ex-diputats provln
cials i no concedir aquest dret
als ex-diputats de la Dlputaci6
provincial de Catalunya, pel ca
racter provisional de dita Assem
blea I pel seu comés tan concret
con el de redactar el projecte
d'Estatut de Catalunya.

N6tula.- Preguem als senyors
Rectors, Encarregats d'Esgle
sie& Ordes Religioses i Congre
gacions i Confraries tinguln la
genlilesa de trametens notes de
les festes per a la publicaci6.

STo JOSEP 1STo MARTI

Religioses

SANT JOAN

Novenari d'ánimes, que la Co
fraría els dedica.

A dos quarts de set, amb ma
nifestaci6 del Senyor per coin"
cidir-hi les Quaranta Hores,
cants de les élbsoltes f sermó pel
P. Joan Serrat, S. J.

GUIA PIETOSA

Novenari d'ánimes.-Matf a
dos quarts de vuit, Missa i R'o~
sort. Tarda, Cants de les La
mentacions, Absoltes i Serm6
tots els dies pel' P. C. Casals
1. C. M~

Sepfim article de Fé: Creure
que's Glorificador.

Octubre: Mes dedicat a les
animes

Santoral del dia 10.-Sants
Andreu Avelf, Trff6, Respic, Ti
beri, Modest, Florencf, Demetri
i Santa Ninfa.

Sant Andreu Aveli, fill de
Castro morr en el regne de Na-

'pols, en el que fou model del
clero secular, i despres del re
gular en l'Ordre que fundá Sant
Gayetá..

Promogut a la dignitat episco
pal, arribá al gran superlatiu en
amor al proxim, per qual motiu
ja en vida era venerat.

Mori I'any 1608 i canonitzat
el 1712.

E 1L

Placa San Joan, 32-1.er
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L:ea/re Victoria

contrí:lri per ~edi d'apoderat en
forma legal, o de instancia amb
les firmes legalitzades notarial
ment, i acreditant en tots aquests
casos les qualitats que donen
dret a formula~ tals propostes.

Tercer. - EIs \fue proposln
candidats i no estigufn presents
a la sessi6 en que aquests han
d'ésser proclamats, poden con
cedir lIurs poders per a fer la
proposta a una sola persona,
sens que hagi -inconvenient en
que aquesta sia 11I n"..h.ixa que
aspiri a la seva proclamaci6 com
a candidat. Aque' 8 apoderats
poden també formiJlar les pro
postes de paraula o per escrit
acreditant en un i altre cas i en
la forma anteriorment indicada,
les qualitats de lIurs poderdants.

Quart.-Un cop presentades
o formulades davant les Juntes,
I\,is solicituds 'demanant la pro
c1amaci6 de candidats i les pro
postes orals o escl·ites amb els
documents justificatius del dret
a fer-Ies o les certificadons d'és
ser propostos per la vigesima
part d'electors. no deu conside
rar-se indispensable la presencia
deis candidats o lIurs apoderats
en el moment en que les Juntes
facin la procl,arnaci6 d'aquells,'
ja que l'assisten~la d'aquests
candidats per sf o per mitja d'a
poderat només pot estimar se
necefolsa.ria per a les peticions i
justificants essent clesprés potes
tativa per a la resta del, temps
que duri la sessio.

També acorda la Provincial,
en relaci6 amb I'art. 9 del De
cret de' 8 de mal de 1~31, vi
gent per L1ei de 7 de julioi de
1933, que $ens perludici del que
es resolgui en definitiva per la
Superiorita a la que s'ha formu
lat en temps I'oportuna consulta,
que els senyors diputats al Par
lament catalá, seran considerats
als efectes de propostes de can-

Demá, programa nou. Estrena
del fam6sfilm FOX titolat:

El Rey de los Gitanos
pel popular Josep Mojica

Miquel 8adía a I'Estadi: "Les Joventuts de I'fsquerra no
donen un pas sense el permis i el consentiment del
senyor Macia" I aquestes Joventuts que tot hom coneix
pel nom d"Escamots" aaredeixen periodistes i assalten

imprentes. ¿Es que no demanen permis, pot ser?

, Avui dijous Unie dia

Entre altres, esfre,na del re
pottatge FOX del HOMENAT

OS a la memoria de

Don Vicents 81asco Ibáñez
Reestrena del celebrat' film

CINEMANIA
per Haroíd L10yd i Constance

Cammings

•VICen

-Ensenyament

Nota:

6eneralitat

Aviat, «DANTON» en casttlJa,

La Junta provincial del Cens
electoral, en sessi6'celebrada en
el dia d'abir, delibera respect~
les normes o procediments a se
uir, amb relaci6 a la forma dec
solicitar' i proposar Candidats,
acordant-se, com a criteri legal,
o sia el clarament determinat en
la Circular de la Junta Central
de 26 d'abril de '1910, inserta en
la Gaceta de 28 del mateix mes
i any. I aquest efecte i a ti d'evi
tar possibles dificultats que po
drien presentar-se en l'acte de la
proclamaci6, i ~n evitaci6 deis
perjudicis que per oblit, segura
ment s'irrogarien als interessats,
fer pública, per mitja de la pre
sent nota, un extracte de tan im
portant Circular que a continua~
ció es transcriu:

Primer.- Els que en us del
dret que els concedeix l'ar.t. 24
de la L1el electoral desitgin ésser
proclamats candidats ~er reunir
alguna de les condicions que es
tableix dit article, lo solicitaran
de les Juntes «persGnalmen!» o
p.er medi d'«a.poderat_ en. forma

legal, i en un i altre cas podra
formular-se aquesta solicitud de
paraula o per escrito

Ssgón.-EI dret afer propos
tes de candidats, pot ejercitar-se
pels que hi tinguin dret de pa
raula o per escrit quan assis-'
teixin personalment a I'act.e, i del

Els estudiants del pla profes
siooal del Magisteri s'han de
clarat en vaga per solidaritat
amb els de la resta d'Espanya
amb moliu d'une& disposicions
últimes que contradiuen lo de
cretat al crear el dit pla,

Aquesta Comissaria ha con
cedit I'ajuda de roficina de cons
truccions de l'Ajuntament de
Masalcoreig, per a bastir un
edifici escolar de nova planta
per a Escoles, amb les condi
cions ce costum.

-Avui a les quatre de I~ tar
da) es reunira el patronat del
Museu.

11

original film en un ambient mis
teriós i de gran presentaci6

Cinema Viñes
, - Avui i dema

Dues grans estrenes, Dues

Prisionero de mi corazón
farmosa comédia per M. Glory

a

Notes particular
Pefició de ma

Pel senyor Sim6 Claver
Guarné i la seva disfingida e
posa Teresa Armenteros Sole
ha estat demanada per al seu fi
el jove i simpatic Farmaceuti
subscriptor de LA VEU DE
SEGRE, senyor, Sim6 Clav
ra Armenteros, la má de la b
IIfssima senyoreta Pilar Borr
i Cud6s, filia deis també bo
amics nostres Srs. France
Borrás ColI i Jacinta Cud6s p.
no.

La boda es celebrará el gen
del prop vinent any.

Entre els nuvis s'ban creu
valuosos obsequis.

Felicitem cordialment als f
turs esposos i a les seves di
tingides families.

La 6ran Marimba

GRANITO DE SAL
donant a coneixer el seu 'pecull
art de dances típiques cUQanes¡
rumbes i dan~ons aixf com tal1l
bé el ball espanyol deis que fa

una creaci6.

Pel Negociat de Oovernac
s'ha cursat a la Comisaria de
Generalitat de Cat1:llunyq' a LJ
da el padr6 de' cecs d'aqu
terme municipal. ,

Aixfs mateix '::¡'hi adjuntava .
relació deIs mateixos que des
ge~ el regal d'un bast6 especi
donat per una personalitat b
celonina ..

RAMBL
Telefon 165

Avui dijous Tarda i nit
Gran aconteixement

artfstic i musical

AjluÍtame

GO
A

ORE __..

•
Sopar de comiat

El disapte les nombroes ami
tats amb que compta a L1eida
senyorAogel Gonzalez, .es re
niren en S9par intim en un re
taurant, junt amb I'esmen!'a! s
'nyor, per a palesarli I'afecte q
li tenen i el sentiment que e
causa la seva marxa a Bilb
amb motiu del nomef!ament
gerent de l'acreditadá casa O
tega.

De&itgem al senyor Oonzal
forQa prosperitats.

Jazz 5and "Atlacatl"

, (10 professors indis)
de la República d'EI Salvadol,
la millor i completa que existei

en el seu genere J'el m6n.
Abent actuat amb resonants exit&
en «Casa L1ibre» de Barcelona,
«Hotel Terramar», «Ca~inoPlat·

ja d'Or» i «Prat Suborense»
de Sitges

I abans de marxar de turnée per
Fran~a i Italia actuara en aquest
Sal6 junt amb la MARIMBA

I'excelsa bailarina

p
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.\'-~~~

e

Despatx

Torre

548 - R.

548 - X,

Telefons:

AVUI DIJOUS

una hord i mitja de rialles

60vern Lluhi, (Jovern Pi i Suñer, (Jover Santaló en menys
d'un any. Decididament, al senyor Machi ti plauen els

canvis
~~@~:q)

SALO CATALUNVA
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Les milionades que anaven él la familia ex-reial, clero, molts
militars i altres dignataris i que ara no cobren, é1demés d'haver-se
incautat I'Estal de les seves riques finques i palaus, totes aquelles
fortunes no han sigut suficients ni per eixugar els grans deutes na
cionals ni per él millorar la precaria situació de mils i mils de perso
nes que sofreixen niolt més que mai havien sofert.

Les promeses de felicitat han sigut el truco, I'engany, la gosa
dia més atrevida deis mangonejador de la polftica que ha emp~brit,

desprestigiat i arrencat de molts homes la moral, la honrada bon
dat, per a convertir-los en agents de la revolta i del crim més es
pant6s.

Després.de convertir CataJunya i Espanya en camps exp~ri

mentals de provatures anarquiques, socialitzants, es~arrifoses;

haver tallat de sobte tota mena de confian~a en I'avenir, d'haver
lIen~at a la vaga for~osa'els treballadors de la construcció, d'edifi
cacr6 en tots els nuclis més importants de pobJacions, parant la vida
de miJers i milers de sers que d'alló vivien; ens portaren un Estatut
que ademés d'ésser una migradesa, després de tant temps, ha tin
gut solamen! el nom, com qualsevol cosa vuida sens contingut.
Ha servit, per6, per a que a Catalunya no s'hagi invertit les mi
Honades que s'han escampat per als pODles d'Espanya en obres
públiques, sofrint un estat de miseria en I'estament obrero

La representaci6 catalana a les Corta d'Espanya en nombre
suficient i en molts éasos arbitre deis destins a les Constituents, \!a
sigut causa de maltes lIeis contraries a les aspiracions de pobJe ca
taJa, ha sigut causa de sectarismes, laicismes, demagogia, ha con
sentit expoliacions, persecucions, ha alentat lIuites entre catalans
I la seva divisi6 en c1asses enllocde buscar la seva efusiva unió i

"amistat. '
Han fet més encara; s'han assignat seus fabulosos,' els h.a,n

buscat amb un frenessr indelicat, si han' pag,ut agafar-ne dos, tres b
més no han pas pensat amb els humiJs; han colocat milers i milers
d'amics a tota mena de corporacions per assegurar-se nova victo
ria en eleccions successives; han conreuat els prol;>lemes rabassai
res i de contlictes al camp, obrint les cobdicies deis humils perque
es quedessen parts de fruits que no'ls 'corresponen, quan I'amo no
son els atiadors..

Aqueix panorama esglaiador, aqueix camp dessolat, aqueixa
terra empobrida on va quedant exhaurida la riquesa"desorganitzat
tot, com després d'una acció guelTera o un gran cataclis'me, hi ha
encara les aus earnfvores corresponents, aix6 és Espanya i· és
Catalunya després de,l Govern de I'Esquerra aliada amb els partits
que havem patit que tornen a demanar els sufragis al cos electoral
com si huguessin fet un gran servei.

Aquella L1iberlat, aquell Estatut. aquella República que ells
diuen servir, ho han deixat tan mal parat com a Sanxo Pansa des
prés de tantes vegades de haver-Io baldat a' garrotades,

La L1iberta predicada, sois ha sigut per eJls; ho prova I'ensen
yan~a única i laica, a que dictatorialment ens obliguen.

L'Estatut un nom, una excusa, fum per ar~

I la República I'acaven de deixar tísica amb, el seu procedir
deslleal. ElIs volen ser la República i son sois eJs xucladors de la
seua sango

SAMUEL GOLDWYN
1'l"e5ent~ ........-........."'"

EDDIE
CANTOR·

EN

lo..~ro ala
Completara el programa:

El Arca de Noé - El 13 dichoso - 8risas de las Pampas
dibuix en colors per Caries Gardel.

~t!::::~@~ <iJ

i
.51 després de pélSSlir per aqueix fnme!'i5 IOSarl de greuges; si

ben meditat tot aqueix seguit de burles sagnants encara vos sembla
que es poden votar dqueixos homes, no us estranyi que hom pugui
dir vos que sou uns ximples rematats.

(De «La Veu d'Urgell», de Mellerussa);
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cha, dos pistolas, un revólver,
cargadores y municiones va
rias.

En la calle de Luna, dos guar
dias de Seguridad se encontra
ron, cerca a una obra en cons
trucción cuatro bombas.

También un vigilante del Re
tiro se encontró en un paseo
olra bomba también cilíndrica y
con su mecha, pero apagada.

Todos esos artefactos han si
do trasladados en carro blinda
do al Campo de tiro, donde se
les ha hecho explotar.

Lnrroux reune los candida
tos radicales

Esta mafiana el sefior Lerrou
reunió en su domicilio, a los
candidatos radicales. a los que
dió las normas generales a que
han de atenerse para la campa
ña electoral, y pidiéndoles que
procuren cumplirlas exactamen
te.

El sefior Noguer en Madrid

Imp. Sol Lleida

Se errcuentra en Madrid el se
ñor. Noguer y Comet, delegado
del Gobierno en el Comité Al
godonero, el cual ha estado rea
lizando unas gestiones acerca
del desbloqueo de créditos ar
gentinos que tanto afecta a las
industrids texriles,

Una prohibición
;

Se ha dictado una orden pro-
hibiendo que en las fachadas de
los edificios públicos ~e peguen
carteles electorales, y ordenán
dose que sean arrancados los
que se hubiesen colocado, cuya
cosa se está efectuando ya.

El sefior March camino de
París

3
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Marsella.-Bn el vapor Inglés
Surchaií, procedente de Inglate
rra y Gibraltar, ha llegado y de
sembarcado don Juan March Or
dinas, y a quien acompafian el
conocido médico y periodista,
doctor Ruiz Albeniz, y el Oficial
de Pr~siones señor Vargas .

El señor March, se encuentra
. en un estado de salud muy deli

cado, a consecuencia de fuertes
ataques de re~ma', que obligan
él que para andar teng'é;ln que
sostenerJe sus dos acompafian-
tes.. .

Se dirige a París para visitar
a un médico especialista y de
allf se trasladará a Suiza para
someterse a un régimen espe
cial; de donde partirá despues
hacia Grecia

•

I

Ex-metge intern de la Maternitat de Barcelona

malaltíes de la dona
LLEIDA'

Parts I

MAf9R·,65

Del complot que tramaban
los socialistas·
, .

Segun referencias periodísti
'cas, los 'ministros se ocuparon
en el Consejo ¡je ayer de los in
formes'recibid9s acerca las ma·
niobras que determinados ele
mentos sospechosos viénen
realizando de algun tiempo con
tra las elecciones y al objetó ¡de
perturbar el orden público.

.El ministro' de la Gobernación
hablando de este asunto ha di
cho que el Gobierno viene vigi
lando' de cerca las clases de tro·
pa entre las que se ha procura
do hacer campafia para llevarlas'
a la imlisciplina y usando para
del nombre de un exministro so
cialista como jefe del movimien
to; y para evitarlo, ha dicho, el
Gobierno ha tomado todas las
medídas necesarias para hacer
fracasar el movimiento, habién
dose confiado al ministro de la
Guerra la autorización para'lque
las lleve a efecto al objeto de
evitar que los perturb'adores lle
ven adelante sus propósitos.

Doctor 'J. Balaguero· Pellrol

ciudades de Avila y de Guada
lajara, se pidió informe al Es
tado Mayor, Que lo hizo a favor
de Avila, a la que se concede la
nueva Academia.

La nota oficiosa

En la nota oficiosa de lo tra
tado en la reunión de los minis
tros, se dice que el ministro de
Id Gobernación ha informado a
sus compafteros del estado de
la huelga del ramo de construc
ción y de las gestiones que se
reblizan para solucionarla.

Se da cuenta de haber sido
aceptada la dimisión del gober
nador de Huesca, qrtese pre
senta candidato en Zaragoza, y
del nombrdmieoto de su sustitu
to, el señor jaray.· . ,

Se publica la 'convocatoria de
oposiciones para cubrir unas
vacan'tes del cuerpo 'de Auxilia-

t

res' de la intervención de Marina
civil.

Por último se dice que el mi
nistro de Hacienda ha pasado
UDiIS instrucciones a la «Camp
sa» para que se habra una in
formaciÓn entre los interesados,
respecto a los perjuicios que
han podido irrogarles las nor
mas de impórtación y venta de
lubrificantes.

r

Afer' 810c, automnibus, pal d'amarratge, vend,. d'empleus
municipals, agresions, .....aquestes tites son les que

marquen el c·ami de I'Esquerra

Un pilá Casas Viejas, un altre I'incendi d~. 180 convents,
el tercer tes deportacions a l'Africa i el quart l'atur
for(os. leí teniu l'editici que han bastit les esquerres

només en dos anys de govern

La acción de los terroristas

Esta mafiana un guardia· civil
que pasaba, pór la calle de Nu~

mancia, dió el alto a unos indi
viduos sospechosos, y los cua'
ies se dieron a la fuga, pero per
seguidos a la vez por otros
guardias pudieron ser detenidos
cuatro de ellos.

En la huida se dejaron aban
'donada en la calle una l>omba
ciJfndrica de grandes dimensio
nes, con su correspondiente me-

Madrid

Anuncio de huelga

En el Consejo de hoy se ha
acordado establecer en Avila la
Academia de Sargentos,

Como lo hahían pedido las

Segun rumores se tramaba
uIÍ complot para el dia d-e
les <el ccione-s. ba'jo la 'df
rección de Largo Caba
11ero

La F. A. l. contra las eleccie
nes

En el Paseo del Puerto han si
d~ detenidos upos individuos
que se dedicaban a destrozar las
carteleras que el Ayuntamiento
1,a hecho colocar para fijar en
las mismas los pasquines elec-

i

torales.
Al ser detenidos han manifes

tado que pertenecen a la F. A. 1.
y que obe(\ecíán órdenes de sus
directivos de destrozar todo.lo
que· tenga caracter ele~tor91.

Los obreros de la Empresa
«Créd~to y Docks», han presen
tado esta mañana el .~scriro de
anuncio de' huelga, dando con
dio caracter oficial a .~u asuntp,.

~~

DEMA DlVENDRES, a

Lliga Catalana
. Major, 80

cobferencia a carrec de la .se

nyareta Elvira Ferrés i la senyo

ra Vídua Verdaguer i Callfs.

A les sis de la tarda.

Durante la noche y madruga
da pasada ha sorprendido en
determinados lugares de fuera
de Barcelona un servicio ex
traordinario de vigilancia a ca'r
go de la Guardia civil y de los
somatenes.

Oficialmente se ha dicho que
ello tiene por objeto evitar se
cometan actos de sabotaje en las
lineas eléctricas de alta lensión.

firtdo hasta la frontera y entre·
gado a las autoridades france
sas.los rabasaires se niegan

aceptar en candidatura id
sefior Aguadé Vigilancia extraordinaria

.En el Gobierno Civil se ha re·
cibido una autorización del Go
bierno de Madrid, para que 'pue·
dan 'habilitarse todos los vapo
r'es que el Gobernador estime
precisos al·objeto de recluir en
los mismos todos los vagos le
individuos conocidos peligrosos
que sean detenidos.

Se propone el Gobernador
general con esta autorización in
tensificar grandemente la deten
ción de tales elementos. y, al
efecto, aplicar al pie de la letra
la Ley de Vagos.

Un bando electorai

Esta mafiana celebraron en I
Generalidad una detenida cante
rencia los sefiores Maclá, Com
panys, Aragai y otras significa
das personalidades izquierdis
taso

Según referencias la entrevls
ta ha tenido por objeto tratar d
vencer las dificultades que s
presentan para la inclusión d
doct~r Aguadé, el alcalde
Barcelona, en la candid.atura de
la circunscripción provincial y a
quien ponen el veto los rabasal..
res, que se niegan a aceptarlo.

No parece que se haya podi
do Jlegar a ningún. acuerdo
pues los rabasaires se manti
nen irreductibles en su posid6
de negativa.
. Se supone, con funda.fnento
que la Esquerra no podrá ma
fiana dar aun los nombres de
sus candidatos.

Por la policía han sido dete
nidos cuatro extranjeros inde
seables, que han sido expulsa
dos de Espafia.

Uno de ellos ha sido encarce
lado por quebrantamiento de la
orden de expulsión, ya que en
julio pasado había sido acampa-

Extr.anjeros detenidos

¿Irán a una huelga los
pleados del Estado?

Ún,a autOrización para habi
litar los barcos para la
reclusión· de los vagos

El Gobernador General' ha di
cho, que, cumpliendo ·Ias ins·
trucciones recibidas del ministe
rio de la Gobernación y otras
anteriores ya en vigor, se pro
pone publicar un bando dando
instruccio,nes al público al efec'
to de hacer eficaz el manteni
miento del orden público el día
de las elecciones.

El Presidente de la' Federa..
ción Nacional de Funcionario
civiles, sefior Espafia, venido
de. Madrid para 'ha.cer una infot
mación del asunto de los tras
pasos a la Gener'al,nad y situd
Ción de los empleados, ha visi
tado esta mañana al Oobernado
general, celebrando cimbo!. una
larga entrevistd.

El sefior Selves, hablando d
este asunto, ha dicho que ,dicho
setlor le habla vis' Rara lÍa-
blarle de 1Ilguna untos de
interés para los empleados y del

'motivo de su viaje a Barcelona.
A la pregunta de ul1 periodista

de si saMa era cittta o tenía an
tecedentes de la noticia de que
dentro un par de días irán a la

.huelga los empleados del Esta
do de todas las oficinas públi
caSI ha contestado que no IC?
cree posible, ni tiene noticias de
ella.

De Ba elona
La campanya
electoral

Major, 64

El mitin d' Artesa de LIeida

A les persones j entitats que
ens trameten notes i infor·
macions per a puplicar, els
hi demanem que procurin,es
criure les en catala, i que les
signin, o bé hi posin el segell

de l'entitat.. .

RADIO

és la marca
Suprema i
de Qualital

FADA

Comarcals
CERVERA

loan Guarro

ja han arribat els nous mOdels 1934

Pianos Chassagne Freres
(de fama mUbdial)

Venda a terminis i al comptat amb descompte

Instltut local d'ensenyament
secundario -:municipals 
demografiques. -altres

Ii DcadEmia 'R01G' dE CortE ,1 ConfEcción -
SISTEMA «M A R T'f»

Cursos de enseñanza completos. Cursos de profesorado. Se otorga
el mi.do previo examen de la Central. Clases breves para Stfiorlls

VENTA DE PATRONES A MEDIDÁ
AVENIDA DE LA REPÚELICA. ~ - 2·'· :l,.

El dimarts passat vingueren a
fel' propaganda per l'Unió de

En la Gaseta del dia 2 vingue- Dretes els senyors Massot i Ba-
ren nomenats els profesors del lagu~r, Rovira, Vidal, Aragonés
Col.legi Subvencionat d'ense - i PifioI.
nyament Secundari: Director, L'acte tiogué 1I0c al Casal de
Prudenc! Saró Nacas, Catedra' Germanor; I'espaiosa sala d'es
tic de Ciencies Naturals; Secre- pectacles ("stava completament
tari, josep Serrano Calderó, plena d'homes i de dones; i es
Professor de Llatf; Concepció calcula que ni havia unes 500
Taboada Bonastra, Geografia j persones.
Historia; Gerard De Albear, Di- Tots els oradors feren exposi-

buix. ció de I'ideari assenyat de la
-Ha estat uns dies entre nos- Unió de Dretes, atacant I'actua

altres el director senyor Saró, ció de les Esquerres durant el
qui s'ha entrevistat amb l'Ajun- temps que gO\fernen

j
confiant en

tament per tal d'orientar-se so- que el dia 19 será auriola de
bre el funcionament del Col.legi tranquilitat pel,país, puix la vic-
Subvencionat que sera instal.lat tória deis partits democratics
en una de les torres de I'ex- Unj- que son els de dreta, es segura
versitat. Sembla que en principi arreu d'Espanya i de Catalunya.
s'ha acordat I'obertura per .al 15 Alguns . elements del partit
del present mes. d'Esquerra CatalaniJ que hi eren

-En la darrera sessió muni- presents, entre ells es destacav~
cipal, celebrada el dia 2, des- la figura del president, volgu.e
prés de concedir diferents per- ren aullar i pertorvar I'acte, pe
mi~sos per a edificacions, entre ró els seus brams eren ofega,~s

els qual en figura un a Teodor pels aplaussos del públic. No es
Pujola i un altre a Merce Prats, estrany. (Quan la fera bramula
per edificis nous, es passa a in- algo tem).
forme del Sr. Arquitecte munici-

la secció femenina de lligacipal la instancia elevada:per Na
Rosa Creus, sobre perjudicis ·Catalana 1

ocaslonats amb motiu de les Per adema diven,dres a les 5
obres de reforma I rasant del de la tarda ha estat organitza
Passeig de Pi i Margall, S'acor- da una conferencia exclusiva per
da tambe soI.licitar de la Caixa les senyores, ~: I'est~tge de Uí
d'Estalvls ~er a la Vellesa, te- ga Catalana, majar 80, i a ca·
nlnt en compte la tasca cultural rrec de la senyoreta Elvira Fer
qu~ reatitza en altres localitats rés, i de la senyora Francesca
on té insial'lades Sucursals, que Bonn'~~ai~on'~vrduá de Vercta'
implanti a . Cervera una Escola guer i Callfs, de la que tan grat
de Dibuix amb aplicació a les .recort serven les senyores lIei-
arts. datanes.

-Duran! la darrera quinzena el Actes pel diumenge

moviment demografic ha estat: Pel diumenge vinent s'estan
naixements: Lluís Armengol organitzant varis actes de pro
Sambola i Emili ,Font Rabell: paga-nda electoral a distints po
defoncions: Rosa Gimenez Abad . bies de les comarques i quin
de 65 anys, Mariand Pomés Ca- 'nombre palesa I'activitat deIs
pelles, de 75, Pau Orobitg Alda- propagandistes -de la Unió de
bó, de 82 i Carme Ledesma Dretes í I'entussiasme amb que
Tendrio, de n., ' arrell son rebuts.

-Pel ministeri d'lnstrució PÚ- ., A les entitats de LJiga Catala-
blica ha estat aprobat el projec- na de Balaguel' r Cel'Vera, Tár
te per a la constru::>ci6 de les es- I'ega, Guissona, Pobla dé Segur
coles graduades~locals.. s'hí han organitzat· grups d'o-
. -Han comenr;:at les obres p'e~ radors que recorren els pobles

a la construcció del saló c.afe comarcans en una intensa cam
del Casal CataJa a ca~rec del. panya de propaganda.
contractiste local En Martí Mel-
gasa, com a primera etapa per
a J'edificació total segons els
planols confeccionats per I'ar
quitecte senyor Vilaseca.

-Amb mb motiu de la diada
deis Difunts han estat molt nom
broses les persones que han vi
sital el cementiri.

El senyor Dencas, quan ti fan una interpel-Jació i no sap
com ha de contestar, es planta al mito' del saló amb les
mans a la butxaca, treu el pit en fora, respira fort

i encés d'ira respon: "Di ha res a dir"
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dreta i un possible allau deIs
vots republicans sobre les can
didatures del partit socialista.

El senyor March ha sorlit de
Gibraltar, s e g o n s comunica
I'Agencia Reuter, cap a Marse
lla i Paris.
Avui, a Madrid, ha circulat la
noticia que el Tribunal de Ga
ranties estava més ben disposat
que dies pasats, per a resoldre
la qüestió de I'acta del senyor
March. El Go'vern ha negociat
amb el Tribunal esmentat una
demanda de suplement d'infor
mació sobre l' acta de Balears
corresponent a la vocalia del
Tribunal de Garanties. Ja veu·
rem com es resoldra. el dia se
'güent, aquesta qüestió.

es coneixen ¡a una gran part
de les candidatures de tot Es
panya. A les províncies on falta
tancar aques1es candidatures, es
té la impressi6 que aquesta set
mana es resoldran les úllimes
dificultats per a la designació de
finitiva. Hi ha la impressió, com
diguérem ahir, que la Unió de

'Dretes puja; el partit radical té
una situació estacionaria amb
tendencia a la baixa i que ela
partits d'esquerra, cOQcretament
el partU ~ocialista, treura els dÍ'
putats que puguin sortir sellons
la situació triangular que a cada
provincia hi ha plantejada. gal
rebé a tots els 1I0cs d'Espanya.

1, a part ·d'aixó, no hi ha res
més.

No confundirse, frente al Kiosco del GAT

Hacienda;- Com~r~io- Generalidad

Academias l"\i1itar~s - Aduan8'S

Ofici"as - F~rrocarriles - etc., et~.

y para ---------'---'-~---

Peritos J\erca-ntil~s - P4tritos In-

~ustrial.~s - Ap¡n~Jadon!!s

Badbil'l~ra.to - Comer~io - tdiomas

T

Almacenes y Sucursal:

Avenida d,e F. M'aciá, 22

plaza de la C0nstituci6n, 18 y 19, pral.

Profesorado especializado para cada asignatura

Métodos.,modernos. Sl;stemas rápidos y perfectos.

Clases' espe-ciale's de repaso para obreros a

Preparación para ingreso en:

maliciosos no consideran esta
promesa como una. manifesta
ción de cansancio, sino más
bien cual anuncio de otra exalta
ción aun más importante. El
cronista considera que toda.s es
tas hipótesis no son olra cosa
que suspicacias nacidas al ca
lor de inagotable fantasía. Re
sulta muy natural que el selíor
Lerroux, al filo ya de los setenta
y un afios, mencione la proba
bilidad del término de su actua
ción en la política del país.

«La Veu de Catalunya»

. Es probable que alguns mi
nistres perdin I'acta

La sltuació politico d'avui ha
estat caracteritzadé! per un fet; la
creen~a que el partit radical bai
xa una mica a tot Espanya des
el punt de vista eleawraJ. Hi ha·
via la impressió. per exemple,
que les provincies d'Aragó'esta
ven majoritariament dominades
pel partitradicaJ. Doncs, bé;
sembla que, a cada liora que
passa, aquest partit perd posi
dons a les provincies que hem
esmentat. Aquestes posicions,
les perd·el partit radical a favor
de Itts candidatures dlUoió de
9retes, les quals, a tot Espanya
tenen'tendenoia a pujar.

Aixó, afegf al que passa ahlr
al Consell de Ministres,-i pas
sa que diversos ministres ha
g'ueren de declarar al senyor
Martinez garrios' que tenien la
seva acta perduda~ ,definitiva
ment -ha produrt una situació
de veritable panic al-Govern, el
.qual estroba entre un augment
visible de les candidatures de

tiempo y dine

Didélc de SEGARRA

en los grandes. almacenes de muebles

de'premsa
el acierto de su gesfión' en 'el
petrólee ruso. No es' así como
procede quien tiene raz6n; las
gobernantes del perfodo monár.,. •
quico Gonstilucionai, seJ1fan ma
los quizás, pero todos dfos .en
~Ilegaban sus actos a la pública
controversia, que ansiaban y 'pe
dian, para justificarse a la faz
dél país, destlt)¡~errdo, cen hlz-y
taquígrafos, las t\leletéreos' efec-
tos de la calumnia. J

Registras~ en ei 'discurso que
ha pronunciado en Carta'g~na
ayer tarde. el sefior Letroux una
nota interesante que consiste e11
anunciar el jefe radical que. SI V'a
al Gobierno después de las e'lec
ciones será ésta la última etapa
de ~u vida polftica activa. Los

rato por ser de fabricación propia. Oran surtido en mobiliarios com
despachos,. Comedores, Recibidores, Salones, Camas de metal, dora
esmaltados para los mismos, todo a precio de ganga.
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8 Si voleo saber si teniu vot i si el tenen els amics vos- 8
O tres, i 'Qg Per a donar compte deis vots deIs absents, desapare- g
O guts, malalts impossibilitats, i morts: O
g S~ Acudiu a les O

8" Ofici.,es de Cata.lal)eJ 'B
8 Se'rvei p'ermanent, cle mati fins a les dotze .S
8 de la ni(. 8
8 Am hi ha un diccionari e.l~toral, pm'b els noms de·tots 8
8 elá electors: aneu-hi a conei er dades i facilit¡n les de les 8
~ p,ersones que ~osaltres conel U. ,.'. ".S
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de Catalunya, aquella indepen- des a I'arrivada deis comissaris
dencia que bavia promés o en- tres ministres espaoyols, en-
tregar Catalunya a mans deis e eUs dos de catalaos, Macia
educats amb les teories de Karl uedil ve davant deis uns i els
Marx i Ferrer i Guardia. De Ma- altres, dient que no hi havia al
drid també plovien protestes acu- Ire remei que sotmetres a la vo
sant a Macia de poca paraula, lantat d'Espanya, i que aquesta
la que no es tractava pas de ji! ens donaria UD Estatut. Aques
I'lndependencia de Catalunya, ta vinguda, sembla pastada con
slnó que la república Espanyola. enient-ment per els dos governs
El dilema es tornava a presen- revolucionaris.
taro Només, per acabar aquest es·

En Macia es trovava en un boC. vull pregar lo següent: Ma
carrer sens 8Ortida. Per una part cla, ha de recordar de que Primo
havia promés també J'indepen- dé Rivera, amb lIur bona fe, fou
dencia de Catalunya, amb pro- "fctima deis seus falsos adula
grama nacionalista. Par altra dorso Si Primo' de Rivera, al
part havla promés massa als dessembarc d'Alhucemas hagués
que no senten aquest problema descedit quedar-se a casa, ara
nacional. Que tenia que ter alla- seria remembrat gloriosament.
vors Macia?Podia conservar lo 1 Si Macia, al veure que havia
que havia assolit el 17 d'Abril? :guanyat la República hagués
No; no podia la que tenia dona- guedat també a casa, no seria'
des dugues paraules ben oposa- II1éDys- que Primo de Rivera. La
des la una de J'altra. :realitat pot mes que les selnblan- l

Doncs, heus-a<li «el per que ces.
Macla no podia conservar leí
RepuBlica Catalana» i que gra-

que el segula. Ultra aixb, hl ha
que tenlr en compte que Macia
estava al complert domini del
senyor Compaoys, Quefe deIs
bombers catalans a Madrid, I
aportadó de les masses obreres,
el catala que prefiria I'ensorra-.
ment de l'Estatut avans no es
fés el més Jleu mal a la Repúbli
ca Espanyola.

Macia proclama 11I República
Catalana, una vegada guanya
des les elecclons El moviment
s'extengué rapidament amb in
conselent morisalspatrlcis Cam
bó i Ventosa. Macia la havia
proclamat una República Cata-'"
lana, sense sapiguer el que
tenia que fer-ne, ja que al pro
grama de E, R. de G,., no es
tractava pas de la IIlbertat de
CaJalunya, sinó que era un pro
grama de éol·lectivitat. Macia-es
cragué que Catalunya era seva,
i de que el poble catala també el
tenia al darrera. Pero. qqan més
s'ho creia, ablTandant una ban
dera c-atalana, ai davant d'u~a

població humana, pelTo mai, d'UA
poble purament oatala, gira el5
uJls enrera'i es dona compte, es
devenint pal'lid, de qu'e no el ser
guien pas els homes .de Prata de
Molió, ni tampoc els homes que,
junt amb ell, juraven la Cousti
tució Provisional de la Repúbli
ca Catalana, e-Is dies 30 de se·
tembre i 1 i 2 d'octubre de 1928;
slnó que'era seguit per les mas
ses 'frenetiques ga·ire-bé hiper
trofiques vingu'cles' d'arreu ~e

terres d'E~panya. per a éelTcarel
l1a catala, incluIdes ultra' les
masses de negació i esceptiques
que no podien sentir aquella ·re
pública DI el pro'blima de les Üi'J
cfona.itar-s perque \ ja e8'laV0D
massa edu-éades en les teeries
de Karl Marx, ben conveó(lUfs
que aquella' revolució era una in
terpret'ació del cant a Iéi caNee-
tivitat que ta,nt innocent.mnt" i 81 socialismo ha incurrido
enormement s'havien comp,o- nuevo estos últimos dfa~, en 1
més en lIurs pllopagande's a ~a reuniones públicas que celebr
col'lectivitaf en el p.ecado d~ ~aI gusto

Macia es dona compte greu- ~menazar a roso y velloso ca
ment, de que aquelles masses e~ empleo ~ la violencia, pr
no eren ¡les aprepiadés per 8GS- porcionando don ello ~o m
tindrer lIquella Repúblic.a; pn)- que una acent,upctón de I,as i
clamada cegameO't. Maci~, ".er ·pBesienes que acerca de su de»
no éomptar amb una m~ssa ge-' lidad actual ,dominan e~ el án
nui'namelit catalana no podiii 010 de los observadores .imp.a
consel'Var aquella ~epúblieét; I cialea. El señor Prieio, p,erdle
per 'ai~() c@mprengué que tenia de p,or completo los estribos.
que anar' d'un. fracas 'c) l'altl1e dicho ayer, en un mHin verlfic
fracas, La desautoritza'ció de do en Granada, según asevera
aquelles masses espanyoles ella los telegramas, que escupirá
evident. Renunciar?; pero, com la cara y pegará un tiro a qui
renunciar!? El dilema es pre' en- ,en el futuro Parlamento pong¡
tava a decidir. Donar al poble en duda '-él> pureza pe motivo.s

G~andes rebajas de

tAntes de comprar visitad e ta e 'sa, ah

Almacenes y Despacho:

Call~ San Antonio, 2 y 4
FRENTE LA CATEDRAL

La casa mejor I surtida en mobiliarios modernos y la que vende más
pletos, 3 cueros, desde 499 a 3.000 pesetas. Muebles para oficinas

das y niqueladas, silletas coche para hiñas y cuarto

Caigut el Govern Berenguer
i format el Gabioet Aznar,
aquest, convoca unes eleccioos
sinceres, gracies a lo qual el
senyor Macia, malgrai ésser
forca ingrat, assolf una victoria
que éll mateix eslava lIuny de
creure.

Perb hi ha que tenir en comp
te 'que Macia, no fou degut a les
forces genuYnament catalanes
que puja. Cal remarcar que Ma
cia no comptava pas amb massa
forca realment catalllna per as
solir lo que éll havia predlcat a
I'exill. Maela fou ffeuger en
compar amb els resultats de una
tartarlnadll.

Hi ha que tenlr en compte que
Macla, al vlndrer a CatCllunya
no comptava la amb J'aquies
cenela de tots els núcles d'Estat
Catala. Al separar-se d'éll: el·le..
ments slgnificats, entre els' quals
En Daniel Cardona, hl hagu~

ren grans esclelons. Les forces
eren molt redu'ides per assolir la
llivertat de Catalul1ya.

D'aci vlngue que es decidf
acoblar els restos d'aqueJl Estat
Catala que nosaltres'líéviem vis
cut, adjuntan-les amb altres for
ces disperses I inúti1s per fer
obra de govern, junt amb els
seus cabdillatj\!s Inslg'niflcánfs
qrle si be éren catalans, cal re
marcar no han sentil mal el pro
b1ema de Catalunya', slnó q'ue
cobejaren una for.;a per v.lure
d' eJla, perb lIlal per ella.

NasQú'e d'aquest acoblament
de forCes I'Esquerra Republica
na de .Catalunya, en la qual hi
i'ngressa de fot mén9s I'espiri
tualltat catalana.

Al ter-se la propaganda elec
toral, els que un dla s'hablen dH
separatlstes I que allavors ja in
tegraven els rengles <i;Esquerra
Republicana de Catalunya, m'al
prometeren Ja I'fndependencia
de Catalunya, slnó que prome
teren lo que mai podfen donar,
malgrat signar tletres I més He-.
tres que han estat linpagades
per qué s'hoo donat compte,
contra J'a seva voluntat, que la
dignltat de u'n pobre no pot ésser
negocial>le.

SI eis homés que encara es
dluen d'Estat Catala, dlntre l'Bs
querra. hagu'essin propagat el
sep'lIratisme, les masses acobla-·
des no haguessin respost i ad
huc haguessín desautorltzat a
Macía; car, hl ha que tetiir pre
sent que les masses que el se
gulen, sobrepujaven molt més la
hetereogenltat de emigrants es
panyols que la massa catalana

El ~~r~~~ Ma~ia ~o ~o~ éco~~~ ar
la ~~~ú~li~a Catala~a


