
creencia general, está solo algo
quebrantada y retrasada COD
r.especto al rilmo de las funclo
Des activas del Municipio.•

¿Que Ii sembla al I~élor? En
uns quants dles aquesf aeoyor va
deixar-ho to. arrallja' I al SEU
1I0c.

EIs lIeidataDs lenlm molius
més que suficlents per estar sa
tlsfets de comptar eníre Dosal
tres a aquets bomes provlden
cials, que en un tres I DO rea,
tanl si els afers a resó~dre SÓD
diffclls coril no, i com a fruil de
la seva magnffica preparacló.
deixen les coses com a noves,
si es té I'encert de fer-Ies passar
pel motilo de la seva privllegia
~da inlel IIgencla.

Es ciar que el' seDyor Pujol
Cercós, en les seves euforlques
declaráclons de Ilavors ens
deia també que va tenir que pa
gar molles quantitats alrasaa
des que. segons ell, deien molt
poc en favor del credit munici
pal. Aquest pun' per delxar-Io

'ben ciar no més bl tenim que dlr
el següen': L' Alcalde I~gftim.

aenyor Vives Es.over, el dla que
va cessar en el carrec, tenia
penden.s de pagamen. faclures
per valor de 40.000 pessetes per
materials adquirirse El dia que
el senyor PuJol Cercó! va ces
Mr com Alcalde-gestor. bl hav'a
per pegar a 1,'AjuDtameOf, al la
memoria DO e-ns falla. prop de
300.000 pessetes.

1

Un aUre afer de l'Admlois-
Iració municipal que el aenyor
Pujol va arranjar en un moment,
I que acredita a un bome de bao
~dmlnislrador, ya ésser el de
les gralificacions ·a -funclonaris,
pero aquest assumpte. per la
seva destacada imporlancla, el
trac'arem amb I'amplitut que ea
merelx en un proxlm corneo
tarl ..

. Per últlm, eos p~rmetem re
comanar al seoyor PuJol. que
quan vutgUI fer apreciacions de
caracter públic, a, UDa obré! que
un allre clutada, ~mb'plena bona
fé ba realllzat en una Corpora
ció oJlcial, ba de procurar, I sera
moll ben vl~I, parlar de rafer
que mlJtlvi les decJaraclons, eD
momenls en que, el qul . resulll
acusal, pugul ddensar-se. El
5enyor Pujol. ja sap que al DO
vembre de 1934, al ~aló de
seasloDs de la Paeria, no més
~'oYa una veu" que era la seva,

LLUC MONTeADA.

.Centre' Republica- .
dé Mollerussa

Diuen de MoJlerussa que la
.Junta DlrecUva, de la Joventut
.d.'Esquerra hi! quedat conslill\l
da de la següel)f manera: Anlo
DI FréSDgaDl I~ president; Frao..
c~sc, Civil, vIce presiden., Pere
L1ombart. secre.arl; ,France~c

Tenles, vlc~ - s,ecrelari; Angel
Y;idal, tr~orer; ,Manuel 'Bt>r
trand. pere Sols,ona, 'laUlpe
Mata i Enrlc Escola, voca/s.

I el Comité Polflic és el se
gUeot: ADton.1 Franganillo,
Francesc Civil, F'rancesc Codi
na, LJufs PODS,' 'Josep ~oscb ~

JO JJ Duor

Municipal

Esquerrans:
Voleu dir que no és millor con
servar totes les energies per a
delensar-Ilos contra l'adversari

comú? '

j".' ... t t ""'

aenzllla' I panera, pero no ba
resullat alxf, Sota d'un nom o
fi'lfal: ló 'parlldls.a en sorna un
llUre, luna berie després. Bn

(alguns 1I0cs ban arrlba( a ras
car els ferros deJa baranft del
blllc6.•

J els ,obrers, amb el natural
en~rescamept, van fen•• -

#\, l)J¡, €JÓ.

L' atur obrer

Per .més que-I alxo .ts un
rilrrec pels autora del fet
. segurament, no seriÍn hil
os - no el vareD engrlllonar

al canó de mlJrrlJs.
Encara que, potaer. fou de
a que la cadena baurla ba
d' ésser molt lIarga I se

f~ .di.,..... "
i n'baguessiD gutat maa
ela n'bauria quedat per

r apuntar a~ sfrilperJo.

Després de suprimida la
previa censura a la premsa, ens
seril permés parlar, des d', a
ques'a aeccló, de com s'ba de,
senrotllat la vida municipal de
la Clu'at a patlfr del 6 d'oc'ubre
de/ 1934, fins a la data, jll que
I'admlnlstracló de/s in'eressos
comuns de la Paerla, ba esta'
en mans d'uns aeoyors, que to'
I DO representar legalment la
volun.al deis seus conclutadans,
00 bao permés fer (al menya
mall'ban reclama., ni I'han tro
bat a faltar) la fiscalilzació de
la seva obra administrativa. per
bornes que bi tenen un dret I un '
deure. ja que per aquesl comea
els va elegir el poble per mUja
del 8ufragl.

Es veu que e/s bl agrada ala
nostres geslou munlcipala que
Dlngú els distregul deis seua
tr.eballs per casa de la vila. .

Tanmatelx els savis /IIgalres
lela fanallcs del jefe, jefe, jefe.
aixf com el seoyor Pujol Cer
cós, bao estat com el pelx a
l'algua per aquells salons de la
casa gran. iHan fet I dufet a

.capricl, tot aUo que. sense la
més petlla reflexló, els ba pas
sat per la seva meiu cavernaria.
com si es trobessin en un país
completament prlmltiu I els seus
..habltanrs fossin bomes d' a
quella que encara duen una aDe
lJa 0.1 DU com 4 ai el .e1J
esclavatge.

A l'Ajuntament legalmenf ele
.gll pel poble I suspés en les se
ves fUDclons, el dlil 12 d'oc'u'"
bre de 1934, sense explicar-U

es del mom~nt que es va els mollus de la tal suspensió,
allo de lodo elpoder para malgral baver in'eressa' aquest
e-per ara, s'enlén-que extrem els componenls delma
obrer n'ba experlmentat teix diverses vegadés, en es-

enslble remel. , crils dirigils a I'au'orlla. corres
la entesoa en economfa i ' ponenl i que mai no ban obtin
es s'expremen la materia gut UDa contestació que aclarfs

• no en poden treure I'algua la sUuació, el va succelr com
a; els de les Oflclnes Cen- Alcalde gestor de la Cluta•• el

I coordlnadorea conlra seny'or josep Pujol Cercós, 'qul
r-malllrall'lnnegable co'm- al mes d'exerclr el carrec, amb
ncta- que. gratultameDt, els aquella de5invollura que dóna

oneixem-tampoc en poden .el creure's que un hom esta
re l·eDtrellat. reservet per arranjar ,en un mo-

Reá. un verllable fenomen. ment I~' el que ela aUres" mal
Per una vegada, I de fraoc. meteD per motJu de la seva
éUrem la causa; a veure si el . Ignorancia, ens assabentavtl per
de dema ha sabran agralr. mUja de les pagines de El Cor-

La mlnva d'obrers parats és reo, de .pensaments tan sus'an
da a que, en saber,se la ciosos Holenclonals com el.pa

stl'ució del Govern o, miliar 'rllgraf que a contlnn~cló coplem
• Oove~ns de 'notables. els de les declartlClons a·resmenlal
ments polflics de moltes lo· pe'riodic~ «El personal estaba no
Itats ban 1I0gal gent per lid 'solo dispuesto a trabajar ~i no
fer rascar els retols que pre- -bast~ ávido de volver al 'r~gl'

mleD els respectJus Cenlres; meo' d~ 1'éI fordenada disciplina
~Da semblava, primer, mo" de ofros tiempos; simultanea

'mente me ocupé de ¡ordenar de
'bidamente la admlnlstltación,
cosa que ya no fué 'ao sentilla,

Lpero qLte conseguf en el espacio
'de pocos diaslt. En un altre pa
ragraf del 'mafelx escrit ens
diu, 'com si no res, el que se

.guelx: «La hacrenda :municipal,
DO eslá arruiDada como era

'. r

DE LA LLE6EIDA Yida
Han passat anys I encará no

e pogut saber si és cert que UD
lJó pugui ésser condemnat I
~lIIonal pel fet d' baver fet

ssió per una banda que no
..... e lamentaria.
Pero en canvi, be pogu' veu
que un Par/amenl ba estat

es.a clausura.. bavent estat
.uardat moll de lemps amb
uardles de vista i d'eslada, per

raó que :alguD o alguns
'els seus Dlpu.a'a bavlen ca
~s algún ma'ncament o delide
,deien-. '

Jo em crela que els Parla
enta eh sf, com a organs de
80birania popular. com a cosa
8tracta, no dellnqulen. DO po-
en delinquir.

Pero els grans bo ban COD'
erat alxf i el Parlament de

ferencia, ba eslat I esla elausu,
, pagan. les culpes d'alguos
18 seus componenls els quals,
ividualmen., també les ban
rgat o les purgueD encarll

DE COL'LA80llACIÓ
•

·D~ciamo. ayer

A La Jornada del 10 de de
sembre del 1930 pu);tllcavem.
sota el matelx epfil'af, el se
güeDt: ¿

De re teologica

-Diu cega als qul vol pe
drelt. Aixo és u'na beretgla com
UDa casa. perque... Déu DO vel
perdre a Dingú; bom sap sob.....
rament que ens perdem DosaI-
tres, I ja fa dles. '

-Per4 aixo fs UDa dllll popu
lar I deu ésser una verUat com
UD temple. I s'loó, anea m" •
treleu comptes I :ift em torDare.
la cODtesla»,

• I
-M'han dlt que el8 8enyo~

, ....e n'o p....?
-01, .,l.»r, ÚJl .. CJol

\

«Que, no veleu algú que
,a'ba entestat en ensorrar-ae d' 
Da maDera ddnltlva? No?
fs que tenlu pe a I'ull. ~o q.
no delxa d'ésser una gllDlJlIa , ,

ParodlaDt a l'U'luatreM~
l. DO podent continuar -C:OQI
ell-Ia lI~ó, ens IImltem a trea
re'D la cODseqüeDcJa, DecillDlO8
lJyer...

Déu DO vol fer perdre .. Dto
P. partfeólarmeD'; ba dona'
l' Jntel'lIgencla I la volunfat a
Home per tal que se'D va'
pi I es pugul salvar. 1, DO po
dent-ne 80rtir. velenr que' no
toJhom vol o Slip aprofifar ela
dona que ena ha atorga~. lrllcla
de fer perdre ela Xlmplea.

Es per alxo que, UDa mica
més. ens I'bavlem carregad~.

l. encara. no eatem fora de
perlll.

El canó engrlllonat

Quan gaud;em els innombra
bies beneficis d' aquella edat I
d'aquells temps que-ai, lasl no u
tornaran-recordo que un allre
001 deIs grans esplicava que,
no recordo on, hl bavla un canó
engrlllolia•• el qual havla estat
condemnat en Judlel sumarfssim
pel dellc.e d'ha,ver fer explosló,
a eonseqüencia de la qual bavla
mor' algún soldat..

També .recordo ~que em va
causar estranyesa el fe. que
"'es, fés responaable a una coaa
que. com a tal, era complement
Inconsclent, I em valg atrevlr a
manifestar-ha corrent el rlsc de
rebre un castanyot, deglnt que,
en lot cas, el responsable era el
constructor del CGnó per no ha-

'ver-lo fer com'calia.
, 81 compimy de/sg'rilns que
he) cootava etn'vll dfr que jo'era
massa petU per a" comprendre·

'ha. I alxf 'Va quedar la cosa. ~ ,
,) 1

Segons noves, dlumenre
passat per la tarda es reunS en
Assemblea generol, !ADomenat
partit radical de noslres comar
ques a I'objecte de procedlr a la
formacló del comité próvlnclal,
presldint el 5r. Daniel Rlu, aco'
danl-se designar una delegacló
Int~grada pels seoyora Riu,.MQo
teu, 001 i pons, com a Se~re

f~ul BUI'O.,

de gene. de '111~1i..

t

EDITORIAL

"La Ram~la"" .llarl IIIIIDI'I ••, ,.,.11 IldlCll

Poques vegades com ara, una lluita electoral, plan
teja problemes de tanta importimcia com els que es
resoldran en la ;ornada del dia 16 de febrer prop
vinent,

13.000 homes reclosos a les presons d'Espanga, que
esperen l'hora del seu alliberament,

Dos angs d'una obra persist 1 de de:tnaturalitzaci6
de la tasca portada a cap per ltl Corts ConsUtuents. _

L'obra social desenrotllada des del ministeri del Tre
ball, completament desvirtuada,

Ellaicisme es'tatal, la magna reforma escolar deis
dos primers angs de República. encallats o prostituits,

La reforma agraria. a Espanya. i la llei~catalana de
conreus, condemnades a mort. de tal manera que ~vui,

arreu d'Espanga, els desnonaments en massa deis con
readors de la terra estan a l'ordre del dia, i són milers i
milers de families pageses que han quedat a la miseria,
Recordem amb orgull, a proposit d'aixo, que abans de
l'aprovació de la reforma agraria per les Conslituents.
s'havien ja adictat lIeis previsores cn virtud de les ql/.als
ningú no podia ésser llanfat de la terra que treballava
si pagava rarrendament. Avui. n'hi ha prou amb el ca
prici de l'amo per a anular tolpacte. Que no ho oblidin
els pagesos en la seva obra de prosselitisme en les elec
cions del dia 16 defebrer,

La incapacitai demostrada pels agraris i cedisles.
precisamentl, en el gran i escandalós afer del blal, que
ha dul a la ruina la :únmensa majoría de pro.ductors
cerealisIes, per una política funesta que fa contrast vio
lent amb la conducta deis hornes dlEsquerra que sabe
ren portar, duranl el seu govern, aqlUsI problema en
forma aamirable, segons opinió avui unanimement ad
mesa.

L'Eslatut de Catalunga, la llibertat pollUca de la
nostra terra, completament anulat, amb singular com
plascencia de la LUga, aqu€st partit que avantposa sem
pre la defensa deis interessos materials als espirituals,
el calaix a la idealitat. ' .

Una etapa vergongosa d'immoralitats i escandols
administratius, durant la qual la República ha hagut
de veure lovlnl que li feíen sortir' els colors a la cara
per l'absencia de probital d'uns personatges que tenien
de la geslió- deis cabals p ,blic¡; uua concepcíó molt seva.

Tot afxo, i moltes coses més que farien inacabable
la llista; haura de tenir present el poble el dia de la pro
pera 'l1uita electoral. Quina verg~nga, quin dolor no
seria el nostre si pe,. manca de cinisme~ de resolució. del
,que calgui, el resultal no fos, el que moral i dignamenl
,ha d'ésser/

No s'hi pot pensar. Fa esgarrifar suposar-ho, No és
que ho esper~m ni ho temem, 'no. 'Pero creiem el nostre
deure cridar ratenció deis nl!stres militanls per a que
,des d'aquest moment es lliurill ja a la lluita amb tóta
l'anima, decidint els indecisQS, cridant al cor de les do'"
nes al suprem deure de salvar tot el..que ens hi va en el
veredicle del 16 de febrer, ¡"

Afxo és tant inés necessari quani que la brevetat d-el
telnps i l'eS1:assedat de mitjans--..sO'ffl pobres¡ no eftS
avergonyeix d 'r-ho-no permelr.a pas visita" i fer acles
en tols' els pobles, sint,j en els principals. Per 'aireó cal
fue des (j'ara, a cadá póblació, els noslf.es amies-, al
cafe; a la barbería, al taller, cQmenc(n el treball de
propaganaa per a que sigui possible aUra vegadá aque
lla República dels nostres somnis, Preparem, lots ple-
gais, un alire 14 d'abril; ,

La resDonsabilllal de l'bOla DE lA H~TOIIA

Dijous passat. dla 9, el po
pular setmanarl de Barcelona
es convertf en dlarl del vespre.

Afirma no estar adscrU a
I:ap disciplina de' parllt, peró
que ideológlcamen' servlra els
Ideals de totes les esquerres.

Corresponem cordialment a
lil seva sa/utacló I Il desHgem
de '0' cor molla anya d~ vida
prÓsl'er4,



, ,

Gran acle d'afirmaci6 esquer,rana,.catalani$ta
.. ,rep"b,.Uc:erm. al. qJl~1 es ,c~nvoca' ~ .tote els
- .. ~milit.anta ~.e la comarca .•"f.r-hi '

1 , act:é' de p~..el1cia.,·· '.,
,"__ ...n ...

DiSSab~ ·Qi8 18 a les ,lO de la uellla
hrlar.an:

Reglamentació de les Joventuts
d' Esquerra R. de Catalunya

Arlicle 1.-«Esquerra Repu· ultrapassi el nombre de trenta o
hllcana de Catalunya» admet el vint per cen! deis socis d'un
dlntre I'organilzacló integrada Centre, tlndran un vocal nat a
pels seus militanls, ~a cOrJstilU- la Junta directiva que els repre-

, cl6 de joventutB, les quals com sentl.
a elemenrs que co:nparleixen Arl 8.- Es deixél ·al Con
la ideologia I formen part del grés del Partlt la fixaci6 deOnl·
Parfit queden solmeses a la se- tiva de I'edat Hmil deis afiliats a
va di.scipUna i a la direcció po- les Joventuls. Pe;. tal de no cau
I.Uica deis seus orgaDismes di,'· 'sar una pertorbl?ci6 en el perlo
gents. de de conslituci.6 de les Joven-

Arl. 2.- Les Joventuts 1'0- Iuls, podran continuar formant
dran desenvolupar la seva ac- ne part, fins a la celebració del
fuacl6 en I'aspecte polític, cultu- ..primer Congrés, aquells que en
ral. economic, social, esportiu, l' actualllat hi pertanyin. els
de propaganda i tots aquells nous inscrits hauran de t~mlr
altres els quals puguin ésser una edilt compresa eótre els
útlls a Catalunya i al Partit, d'a- quinze i els treota anys.
cord amb els plans d'actuaci6, Arl. 9 - Els representants
propossats a la Comissi6 Exe- deis grups d~ Joventut compre
cutiva. i aprovats per aquesta. s~s en cada una de les cinc cir
De conformitat amb el" pri~cipl cumscripcions en que «Esquer
general fixat a la norma prime- ra Republicana» cansidera divi
ra, l'actuacl6 de caracter poJítlc dit polUicament el terrHori de
estara sempre subordinada a les ~atalu~ya, ~s reuniran qna ve·
directives que fixin els organis- gada. a I'any per tal d'elegir el
mes 'dirigents del Partil i sotme- Cobsell ,dé 'Ia correspohent cir
sa al seu control I discipl'ina. ' cumscripci6 format per un ma-

Arl. J.-Les joventuts GOOS- • ;xim de deu afiliats.
tltulran una organilzaci6 únic.a, Art. 10 -' Els representants
pero els seus nuclis podran ano- deis ci,nc ~on8el.ls de circums
menar-se <<J,oventuls d'Esquerra c¡ipció eleg!ran una vegada a
Republicana» o afegir hi el Dom' I'any el, Consell CeDlral de les
d,'«Estat Catala» en 'Ia forrna . joventuts el qual estara també
següent: «Joventuts d'Esquerra formal per un maxfm de deu afl
Republicana, Bstal Catala» ...so- nats.
Jament podran exceptuar-:se d'a- Arf. 11.-f!.n totes les, qüea
,questa regla general, les Joveo- fioos polí~lques'i de disciplina el
tuts de caracter local que lin- CoñselI C.entral d~ lesJov~ntuts

guln un nom fixat per la tradici6 dependra de la' Comissió Exe·
que podran conservar-lo amb cufiva d'Esquerra RepUblicana,
autorilzaci6 de la Comissi6 Exe- j 'E:ls Consells de drcum'serlpci6
cuttVfl. de le's Federacio~s del Partlt.

Arl. 4.~En tanl que el Con- Arl. 12.-L'a'rticulaei6 de les
.grés del PartU no decide~xl'so-, ~\>v~ntuts amb .els organlsmes
bre la qüestió. les jovenluts no del Partit es fara per un() doble
podran adoptar cap bandera que i recíproca relaciéS. Els Consells
'00 sigui la del Parlit: ni' sfm- . de Circumscripci6 i el Consell
bol rep,resepJatlu qU~ SigDi~qui Central de 'Ies Jove'nt1J't5'~ una
una diferenclació centrarla a Ja vegada cadaJ un' tt'aquests .or
unilat. ganismes estigul inlegram~t

Art. 6, -Els eJements nalu- con~¡ifuit, podra~ tenir un repre
~als de les Jovenlut~ seran els sentant seu á les Federacions
grups constifuifs én els Centres de Circumscripd6 i a la Comis
del Partií. Aquests nucJis' es P{)- 'si6 EXécuiiva ·del P~rtit. La Co·
dran crear en cada Centre, i en mlssió Execuliva i les Federa
quant SJfectl el ,-;eu funcionament ciol\s .d~1 PartH podran en tot
dlntre I'EJltitat, es regiran permomenl design~r un represen
'un Reglament in~erior aprovat ta,nt seu que assisteixi a le~ reu
pe'r'la Junta General qel.Centre. nions del Consell Cen'tran deis
Quan en el Reglament vigenl e~Co.liseUs de CircuIDsdipci6 de
'preveiés¡I'existencla de un grlJp les jo~entuts, e~ ~ q'ual .c'as h~s
,de jeventuts, bastara un acar.d presldira,'1 cdrara:de la deguda
de la ),unta Direcliva ada-ptant lo cQordioaciá- -am~.. t'1 s 10rgaI1ls·
a la seva reglamenla~i6. ' mes del Pa,~tit ~, d~J control de
, Arl. ~.-Per a CODsIH~ir UD, l',actuac\ó d~ les jqveu(uts.

g-rup d~ Joventuts dlntr~:.d' u- ' Art. lJ.~per a la réalllzaCi6
na Eoli/aJ.és necessarl que al-' de ta~qiÍ~s c6ncretes, com 'per
menys el formin dofze ·Socla. exemple les de caracter cultural
O·acord amb el proposit de que o esportiu, les joventuts .podrao

.els nliWants del Partil ng puguln establircomissiQIlS especilllitza
actuar polfticament .més que en, des o orgarlitzaéioós c~mple
un sol CentreJ en tant qu~ no menlaries,' p~via }' aprovacl6
s·e,tableixl aquesta norina' ge- per la- Comissi6 Executlva del
neral, els afiliél1s.a les Joventuts projecte en que s"exposl I'objec
no podran In~crlure's, coín a tln, constiluci6 "i funcionament
tals, més qu~ en tHJ soJ Centre.; de rorganitzaqióproposada,

Art. 7.--Quan el nombre d'a- Art. 14;~e15 Grups de jo-
.fillats a un grup .~e ~?ye?tuls ..~eptuts ~endran P'1 Inom, dl~-

. '.
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Tel6fo.. 1808 lO LLEIDA

.Ir AnlOnl'PuJadaS

ReUDiO del C. E. de la
FederaciO de Lleida

EPUBLICANA"
• d'e 10 i mitja a 12

no· puede ser más sen'Cillo; si
queréis sacar a la República del
pantano en que está cafdll, las
manos en las manos, y el em
puje común; si queréis que la

a situaci6n se agrave y lleguemos
no sé ad6nde, seguid dispersos;
cada uno por vuestro lado y
unos aquf y otros allá seréis
vencidos pal'c{almente y no que·
dará a la República ni un solo
defensor.»

Obertes al

"JOVENTU
de 48.' tard

Ofiai

Fragment del diseurs p:
nuncilll al mlling de Barae);;
per don Manuel AzaDa, al
féu al'lusió Humberl Torre
el seu parlamenl al PIe
Federació de Lleida.

"La Democracia y

política del mal ma

Hay que centrar la Re
ca eD la Democracia y en I
nos es común a todos 'Ios
m6cratas espafioles, y as'
dremos estar unidos dentl'l
la democracia republicana..
la polHica del mal mayor, l
HUca de la exageración, o
ce a la ruina. Si vosotros,
gunos de vosotros creéIs el Diumenge, dia 12, a les onze
exceso de las persecDclODel la del mad, es reunl a Jovenluf 'Re
brutalidad del sistema r. publicana de L1eida, el Comite

.nante, el hambre de los~r. ,ja- Executiu de la Federaci6 darre
dores, la miseria, la dlsloe ión rament designat. Hi aeudiren
de los intereses van a a ItBr 21 deIs 23 membres que 1'lOte·
una protesta airada que dla tegren.
va a dar el triunfo a un vi. Després de lIegida i aprova·
miento revolucionarlo. láis da· I'actadela reuni6 anterior,
equivocados. El exceso a- es procedí a lá distribuci6 de
les no engendra más -q ue- carrecs, en la 'forma segaent:
vos males. La:miseria y I pre- President, Humbert Torres.
si6n y la violencia en ran Vice president, Josep M. Es-
víctimas y perseguido lo panya.
que hacen es ¡Abatir el fritu Secretari general, Ramon
público. El ciudadano o tor- Viller6.
ma en lit opr~lón y en. ~_ Ltl Comissi6 Permanent del
cel, se forma en la libertad yeQ Comite Executiu la formen els
la ciodadanfa, en la convl\"eo senyors Humbert Torres, An-
de la democracia, y no~olr toni Vives, Antoni Zamorano,
manteniendo la democracia, be- Marcel'lí Vígata i l>omenec ¡Ca
eemos más.por la futura emiQI- rrové.
cipación de lodo el pueblo Acte seguit, es dona lectura
pafiol que los más exaltados al reglament de les Joventuts del
tremistas pueden imagina Partit, acordatpel Comite Exe-
porqüe en las 'cárceles, rep • ~utiu Central, i que, per acord
'se engendran la miseria y el del C. E. de la F.ederaci6, es
.Ior, pero no s~ engendra publica en aquest mateix núme-
que el heroismo personal en ro. Es convingué ajornar, de'
gunos casos. la masa entera moment, aquest assumpte, fins
pudre, secorrom'pe y se hUD pusades les eleccions.
moral y fCslcamente cuando e A contin13aci6 s'examina ámb
pis01eada y'maItratada y cua tota detenci6 el problema elec-
40 los camfiJo"~ de la libertad tOf.lill. Distriete per d istricte fou
de la democracia estáo cerr objecte d'un melicul6s estudi a
dos~ (Muy bIen. ~plausos). fi d'organitzar la campanya que

~o comen~ara, probablement,
A la defensa de este área e la setmana vinent.

.mún dentro de.. la República,. La impressi6, en conjunto és
e~ta formacl6n de la ciudadanf ' ~ 8yen<; formidable de les
a esta emancipaci6n del ciud. /OJJ.Ces d'esquerra a la. nostra
dqno, donde quiera que esté. ircumscripci6. presagi d'una
sean cuales fueren sus doctr ~Jatant victoria.
nas polfticas y económicas Finalment, el C. E. acordéi
se~n cuales 'fu~r,en sus discipli ~stés en .acta un expressiu
nas poUlIcas, es a lo que se re vot de gracies per als ~ecrataris
qui.ere a todos les dem6crata JPIé senY0l:s Culleré i Arde-
espafiol.es. '

IJlt~_'ui par als senyors .Lluis Es-
Pongámonos en las vfaa défU: .. M1P: j NIetor M. Torres Pere·

'laDemocr~e1¡:J:é81a es la verda.- nya.• per, la ta~c~ realitzada de
dera f6rmula de salvaci6n de la preparaci6 del' PIé.
R.epública y de prosperidad de
la ciudadanía espafiola.

, No hay otra a mi entender
Cuando~es'o no se hace y cuan:
do nos equivocamos todos y
DOS vamos cada uno por nues
tro 'Iado, creyendo cada 'cual
que él es el que tiene la bande
ra de', fa vIctorIa- en su mano,
cuando esto se bace no triunfa
el bien absoluto. según cada'
ono lo entienda con arreglo a ~~~--""'L==:::5~57.:~..:J
su' doctrina o profesi6n polfUca,
DO; cuando eso se hace no triun
flj el bien absoluta, 'cuando no,
sotros, n?s ,indisciplinamos y
nos' ya'f!los cada l,lno .por nues,
tra lado,' 'qufén' gobierna es la
Ceda, como estáis viendo.
(Grandes aplausos).

De euerte que el problema
LLEIDA
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iOaratge al matelx Hotel
Avda. República
TeJefo. 1717

E.e.·.·u~rida ...isc:uda

Fa pocs dies que es cumpJi
reo els 39 anys :de la mort del
Dr. Josep Rizal Mercéldo, I'a~

POB!O! de la Libertat de Filipi
nes,a afusellat per la reacci6 i la
c1ericalla d'aquella antlga pos
sessi6 espanyola.

Rizal Rasqué a Calamba, pro
víncla de La Laguna on els
seus avantpassats conreaven
una propietat deIs P. P. Doml
nics un deis molts latifundis que
el,s frares posseYen a aquelles
IIIes.

En aquella data freqüentava
jo la Redacci6 del periodic "La
Voz Española" de la que era
Oirector i propietarl el Sr. Hi
dalgo, au Iic amic de la meva
familia, permetent-me aquesta
circumstancia poder formar part
del trist seguici acompanyador
de Rizal al lIoc de la seva ex~

cuci6.
Procés RizaJ.-EI patriota

sinistre. .Recorregueren lot el
passei'g de Maria Crisrina f
Sanla L1úda, la part mur~dade
la ciutat, contemplan! a lél dreta
els graniiics murs de Manila' i a
l'esquerra el mar; en telal recor
regueren uns Ires quilometres.
Darrera del seguici i a cerla dis·
tanela hl ~naven unes trenta o
quaranta persones.

Rizal al camp de Bagum
burdo.-Aquest camp és una
extensa plana vorejadll pel pas
seig de Luneta, passeig predl
lecte de l'aristocracla manHesa.

Al camp s'hi trobaven ja
formades formani el quadre les
~forces del Regimenl de Lales
volunlinis de Manila, 'el de lIeals
indigenes de Vissayes, I'artille
rfa peninsular. A molla distan
cia un públic de tres o quatre
mil persones i entre elles de
peu, dalt d'Dn cotxe I barrejada
entre la multitud, la descoRso-

filip{ estimava Espdnya. En les 'Iada muller de I'ajusticiat. Men.
seves obres "El Filibu~teris- tre es colocava el reu al coatat
mo" i el "~oIi me tángere", . del quadre lliure de tropeS el
palesa aquelx amor a la mare Comandant Major de placa
patria: Pero co~venia.als frares que per cerl era sord i éllcava
que s exco~un~quesslD ~es se- moll la veu-·llegia la sentencia
ves obres I s excomuDlcaren; I en cada aogle del quadre
convenia que ~~ recollissin t~ts acompanyat de la banda d;
els exemplars I foren recolhts. timbalers pronunciava la terri-

Rizal eslava deporta a la i1Ia ble f6rmula. En nombre del
de Mindoro .des de .feia an.ys, Rey, quien pida gracia por el
estava materlalm~ntI~posslbi- reo, pena de la vida. La forca
Iitat per a conspirar I p~epa~ar que formava el quadre tenia or
una revolta. Quan esclata la ID- dre de fer foc contra la multitud
surrecci6 el General Blanco al més petit esvalot.
I'envia deportat a Espanya i no D . d' í
féu més que arribar a Barcelona espres aquesta cer monla
i ésser reembarcat cap a Filipl- .el piquet encarregat de I'execu
nes on I'.esperaven per un nou ci6 prepara les armes. Rizal
"procés~ en el qualla cJerlcalla ~n!er, seré, estr~gué. I'~nell d'or
influia per a qne se'l condem- que portava i I entrega al seu
, • t ddensor per a que el donés a
nes a mor . I . . ,

Btanco volgué salvar-lo de a seva muller, 1 treient se I agu-
les urpes deIs seus enemics, Ha de lu corbata, la regala, cqm
:més tot fou inútil; el seu succes- a reco~ al seu defensor f po
sor un General fanatic al que el s~nt-se de car.a al piquet dema
xinés Palanca anomenava Don ,na 11 apuntessm al coro El Ma
Camelo, I'entreg'a com una pe- j~r de pla~a ."obliga a posar-se
1I0fa als corbs firmant la seva d espatlles com els trardors a la
sentencia. ' Patria, i exclamant: Consuma-

_ A les esmentades obres hi lum esl... jo no soc trardor...
posava de relleu les xacrea d'a _ e~ .gira nov,ament de ,cara al
quena societat tan allunyada .PI~uet, sona la de~carre'ga...
d'Espanya. Oescriuia fets que calent de,] costat dret Junt a u.n~s
tenien un sabor d' innegable ma~es. ~ anomenat Ur de gracIa
reantat els seus personatges el remata qu.edant amb la boca
eren t;mbé reals, els esmenta- i els u,lls 'obers.
va amb lIura propis noms. U,o Iviva a ES.l?afia i viva el

Es recalcava en elles la in- Rey! corona eltÍ"ist espect~c1e.

f1uencia deis frares en la gover- Les forces desfilaren davalÍt les
naci6 de les iIIes. ¡Ai del que sev:es d,espulles a la veu .de
gosés posar-se en contra d'ells! vistl1..a la derecha, i als acords
Noli me t¡mgere. Puix aquests ~e la marxa del tal1J~or de gra-

· tenien adhuc e' privilegl d'en- naderos. .
· vlar sota parlida de regislro a L'espoaa reclama el·cadaver.
·Espanya el Governador de les Li negaren I en un furg6 Lsen.se
lIJes. Estranya manera de colo- caixa, se I'emportaren; tirant-Io
nUzar! Es .crela-I encara es a la fosa comuna. Volgueren
creu-que el kconcepte de rell- esbo'rrar les seves senyals. Me~
gló era consubstancial al de la Historia,com anima viva deÍs
Patria. El que no és catollc a pobles 11 féu justicia.' .

'1Iur usan~a, no és espanyol. A Amb eH es consuma el més
la historia aquests elements han gre.u deJicte de lesa,humáoltat.
actuat de separ~tistes. Rega amb la seva sang. el p~s-

Rizal en ~apella.-Enlra eo seig més arlslocfatic de.Manila.
capella I'endema del. di.a en que ~ Quatre, ~nys de~prés. el~
l'església. calollca commemora americans ,perpetuaren la .seva
la degallada d'lnnoceiU~.A-sistlt memorla,al~ant-II un<D1onument
pels seus pr~fessors els jesunes al mateix indret 01) '(amorin.
P.P. Faura, Villaclara, Viza I Hom edila seg-ells amb Ía seva
el frare P. Balagu.é, es despedl ef~gle,escampant el seunom
·de la seva septuagenaria mare I .arrel,J del> m61Í ..• :: .. '
'de sa germana,'eecrlvf una car.- Jo etsaludo noble poble ti
fa a soo germa absent I a'ennie· lipf~·.. Perla :del ..mar .d'Orien. t ;.

r!dll amb S8 -companya, I'frlao- des d'aqueaf recó, d'lberia, 00

·des~ J08efloil Bracken., Jjrlan(fa e~ lIulla e.n~ara_ contr~ ~Is 91;1e
I Plltpinesl Escrivf 1hermosa amorda~arenla teva consci~ncla
poesía reSDm deis' seus dolora l' la 'teva IUbertal~: ~
I sere es prepara pel supllcl.. ,- , .' '. .

QUINEL:t Sortf Rizal de la capella IDS-
'tal'Iada al castell de Santiago,
vollat d"un': piquet d'artlllerla,
única forc;a peninsular. Aqu~sta
formavo' un quadre, arma al
bra~; en el centte 'hi anavá el
reu,· acompany~t del seu· defen
sor, el major d2 pl~a I els fra
res esmentats. Davanf la banda
de tlrnl>aJ~ tocava el ~eq rll!llplll
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• Per fa premsa local, ens
assa ben tem que pel ConseJler
de Treball de la Generalitat, ha
estat designat per a desempe
ñar el carrec de Vis-president
deis Jurats Mixtes del TrebaJl
de les coma rq ues lIeidatanes
I'advocat senyor Simon VileJla.

El que no diuen els diaris és
que I'esmentat carrec el desem
penyava el Dr. Josep Baró Bonet
destituit del mateix per a poguer
nomenar al subsdit IIetrat.

Res, 3Qoo pessetcs que s'es
fumen, pero no per tothom.

¡Que amigos tiene Benitol

".. Segons les estadlstiques de
mogrAfiques q~e s'han publicat
referent al mes darrer a nostra
Ciutat, han ocorregut 48 naixe
ments. 37 defuncions, 20 va
rons 17 dones, 23 matrimonis
i 4 avúrtaments. Havent alcan
~at l't'25 per 100 d' habitants
la' natalitat, i el 0'95 ets morts.

... Ens diuen que una de les
primeres ordres donades pel se·
nyar Rovira R<:>ure. després de
prendre possesió de la Comis
saria delegada de _la Gener-ali,
t t, ha estat s'emprés el catala
per a Jlurs relacions amb auto
ritats catalanes.

Ja era hora sortíssin els tren
ta anys catalanisme de la Lliga,
car era poc elegant que havent
se apoderat del (Jovern de Cata
lunya es fes a la Comissaria
lIeidatana tot en la hermosa
lengua de Cervilnles.
..... Dilluns, al matl, es celebra
l' enterrament del mestre d'o
bres, senyor Manuel Solé tras
passat el día abans, vlctima de
traidora malaltia.
. Era el' difunt molt conegut i

aprecia{ de tothom pel seu bon
cankter i per la seva bonhomia,
cosa que és palesa en ¡'acte de
I'enterrament amb I'assistencia
de nombrosa representació de
tots els estame.nts de nostra
Ciutat.

A la familia, i singularment
als seus fills Manel i Llore~amb
quins ens uneix una antiga i
bona amistat, adresseni nostre
condol desitjant los tinguin la
resignació neces-saria en aquests
casos.

·acr

IMP. cJove'iTUn, BLONDBL, JO- LLEIDA
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SASTÁe-FftA

R I B'É:

DELS ESPORTS

Campionat amateur de Lleida.

RAYO, 3
F. J. C. o

La victor ia del Rayo, ha es·
tat protestada, ja - que sembta
que va alinear un jugador no
fitxat .

L'assunapte ha passat a la
Fed~rac!ó qui ha de ,resoldre.

CAMPIONAT de LLIGA -
.~

'L.-_.:;;....;._~~.~ __
LLEIDA. 5,
MARTORELL, 3

Alcamp d'e la Bordeta, tin
gué l/oc aquest e~co~tre, p~e

senciat per farera publlc, La VIC

toria de ¡'equip local fou me
rescuda.

VILANOYA, A
CALA VERES, 2

Mala diada per nostrc equip,
A pesar de fer un pa~tit exce·
lent, tingué.de sucumbl.r d.avant
el millor joc de I'equlp de la
Costa.

ALBESA, 2

C. D. EUROPA, 3

A I'objecte de cefebrar-hi un
partit amistós, e~ desplaera al
vel poble d'Albesa, el C; D. <,<E~

ropa» aguest, lIavors d u'n partlt
renyidissim. guanya al seu ad
versari per la minJma de 3 a ;¡.

DE LES COIDARQUES

.NURIA, O

FERROVIARIS, O .

Partit disputadlssim, jugat
am b entussiasme per ain bdós
equips el que feu impossible, a
l'acabar I'encontre, illaugurés el
marcardor.

Almacelles
Perden el temps...

Dles enrera els elemenls dre
tans d'aquesta localltat portaren
a cap una sub~ crlpció per a
comprar joguines als fills deis
treballadors. Segons digueren
realitzaren aquesta obra beoefi
ca per a que elg desposserts de
la fortund també gaudrssin de
jóguines el dia deIs Reis de I'a
legria. Aquesta obra beoefica,
altruista i humanilaria la porta
ren a cap els que usurparen el
Pode1 el dia 6 d'oclubre de 1934,
aquells mateixos que en dema
nar·los-hi treball 1 pa respon·
gueren als lreballadors que hl.
havia la grip.

Al veure ara tanta bondal
hom es pregunta des de quan
els han oascul aquests senfi
meots humanitaris f no cal dir
que la resposla és ben clara:
des que han sentil remor de
eleccions.

Pero que DO s'hi encaparrin:
ja els coneixem a bastament i
sabem prou bé el que poden
donar de si. Els fills ·dels treba
lIadors pensen, mediten, refle
xionen 1 no els fa pas,galre grao
cia la sobrada filantropla deIs
Reis Magics que tot I la seva
'bondat i gran amor als infants
laseva predilecció es pels in-

. fants de cases bones puix men
tre a aquesls els hi regalen luxo·
sos autos I allres loguines de
valua, en canvl als humiis els
porten pepes de 0'95.

El dia de veritable alegria
pels fills deIs treballadors sera
el dia en que els seus pares po
dran dir-Ios-hi: cAvui ja no en.
caldra treballar de sol a sol élmb
uns jornals de fam i no ens cal
dra captar trebaU i no caldra
que vostra mare vos deixl de
semparats per tenlr d' anar a
guanyar el diarl Jornal, per que
a Espanya ja hl ha una ver
tadera juslrcla social, que ens
la por/ara la República, la nds·
Ira R'epública reconquerlda per
la unió de tols els cluladans
d' esperit liberal i democriuic
so/a la direcció d'aquells homes
nobles, Ilelals, slncel's, hons
.que pel dellcte de defensar· la
.han Bofert innombl'ables prJva
CiODS i sofriments».

1 aquesta, aquesta sera la
joguina que rebraD al seu ,dia
amb goig i sa/isfacci6 els fills
deIs humi1s, per Cafalunya i per
la República. Alerta Ireballa
dorsl.

M. BAUTISTA GIMÉNEZ.

Almacelles, gener 1936.

Comu
LI eid a

Ronda Unlversltat, 33

BAROBLONA

L~!n~ral f. ~'fl~[triÜfal,

Míting
nista a

vaUer., 44 -Ileida

ormitorls, menfadora
despatx i salona.

Sempre última novetat
en tota els iSllls.

El diumenge darrer, celebra
«Teatre deIs Camps Efisis-,

Un miting comunista, organit
zat pel Partit Obrer d'Unifica

'ció Marxista.

Hi assistl una concurrencia
enorme. El local estava pIé de
pancartes i cartells de significat
div,ers. Hi havia gran quantitat
deis partits d'Esquerra.

Presidl Buiria, de l'Organit
zació local.

Després d'uncs eloqüents pa
raules del president, va'" fer us
de la paraula el representant
tle les Joventuts Comunistes
Ibériques, qui parla principal-
ment de la revolta d' Astúries, i
legl alguns textos que hi fan
eferencia.

Parla després SantiagD Pala
cin. Aquest orador, digué que
'uan fou ven~uda.'a revolta
~'Astúries, les dretes pregunta

en als homes d'esquerra, si es
eien solidaris amb les a.trocitats
arneses pels revolucioriaris.

Ara, pero, preguntem nosal
res a les dre/es, si es fan soli-
'ries amb la barbara repressió
ectuada per les tropes gover
amentals. Parlant de fa unió
e les esquerres, afirma que era
dispensable, per a consegl1ir
rnnistia i el restabliment de
statut de Catalunya.

Parla finalment, Andreu
io. Analitza detingudament el
d'octubre a Cat.alunya i a As

'ries, i va treure la conclusió
e devem seguir l' exemple
Is miners asturians.

Acu::.a 'als republicans d'es
uerra, d'haver fet una revolu
6 esquifida i és mostra parti
ri d'anar junts a les eleccions

tal d'aixafar I'enemic comú.
quim Maurin, río va as
I'acte, car pesa sobre eH,

de detenció.

lIegiren algunes adhe
entre elles, una del capi·
n Luengo.

nse incidents de cap mena
donar I'acte per acabat, a

'nc i milJa de la tarda.

El coosen de Duerra P811
lels de Tlrrega

El dimecres passat, dia ,
comparegueren davant el Conr:
sell de Guerra, dotze verns tJe.
ciutat de T¿Írrega, acusats d'au
xiii a la repelió en grau de te
tativa.

. Es constituí el Consén
Gu~rra, a la Caserna de la P
nera, presidint el Cororfet Ii
Regiment n.o 25, don ~

Sanz i actuaren de Fiscal, el, , d
Tinent senyor Mest.as idA ~o

cats defensors els nostres amlcs!
senyors Francesc de P Gené i
Ramon Villeró, assistint a la
vista gran qombre de veins de
Tarrega i de Lleida. ,

Llegit pel Jutge Instruc·
tor; Capita Zamora, l' apunta
ment del que se'n desprén que
els processats s'apoderaren de
l' Ajuntament de Tarrega i mono
taren servei de vigilancia a Te
It~grafs i TelHons, recollint les
armes i municions d'una arme
ria i les c1aus de l'Esglesia i
Campanar, fou interrogat el Ti·
pent de la Guardia civil senyor
Diaz, el qual declara en f9rrna
altament favorable als proceSo"
sats. En canvi, l'Alcalde de Ta~
rega, senyor Trepat, declara en
perjudici deIs encartats, singu.
larment de fa minaria consisto
rial d'Esq uerra Repu blicana, i
a I'aca bar la seva declaració soA
a encaixár afectuosament amb
el President del Consel!.

El Fiscal Militar, lIegl la
acusació en Ja que demanav~1
pena' de 4 anys de p.resó, p~ls
CorJsellers senyor Devant, M

,reu Cfua. Mateu i Roca, 2 al1}~

pel Caporal del Someten, Ra
mon. Pont, i .1 any,pels sorne
tenistes.. senyors Menses, Mirs
les, Puigfarrégut, Ferran iRa·
bassa. retirant ¡'acusació cqntra
el processat Tomas Pomés.

El Consell es suspt:ngué a un
quart de dues, i continua a la
tarda a J'Audiencia, Ilegint un
extens i documentat informe el
lIetrat senyor Villeró, defensor
de 1 r processats. L'advocat se
nyor Jené, lIegl seguidament un
brillant escrit de defensa del
processat senyor Rabassa,

El Consell es retira a delibe
rar a dos quarts de sis fins prop
lelr nou del vestre, que es féu
pública la sentencia que absol
a 7 deJs acusats i condemna a
sis mesos i un dia d'arr~st als
5 Conscllers de la minoda d'Es
querra'. ...

Dissabte passaf a Barcelona
es veieren les causes pels fets
l)'oclubre. d'Almacelles I de Me
narguens. De la primera foren
condemna's: Francesc Biosca i
Galf a un any de presó; Miquel
Roma, Vicen~ L10pls i Enrie
Vidal a sis mesos i un dia, i
Basslli Reales, josep jusQlet i
Ignasi Vila foren absol/s.

,Els processats per la de Me
narguens, josep Miquel, josep
Josa 1- L1uts Afge foren absolts.

Ac: ..... iwne·ot

L'JD8 t

Millor infortnats hem de fer
avinent a nostres lIegidors que
la «~~mbra de Comer~» no in
tervingué per a res en el repar
timent de manfes que esta va
exclusiu a cArrec de la BCl?efi
~~ia par.ticular, i si en el. de
joguines a que (eia esment l'Es
barzer del o'úmero passat. Tam·
bé informats deguda~ent hem
d'adver.tir que els bons es re
partiren entre totes les entitats
lIeidatanes i que I'a reparÜc'ió de
j9'g4in~s 'fou un ~xit absplut 'per
,I~ C0!1Íissió or:g'anitza.dora del
festi al dedicat á la mainada de
,n~tra Ciutat.

Les' coses al seu Une.

DIJOUS

Valses

La superproducci6 Interpretada per
PlIul HlSrblger

segons la novela de Dickens.

per Aladi I Lope.

Un eplsodl de lif vida del celebre
compositor J.ohano Straus~.

i
L'estupenda comedia de graC;la 1

irresislible bon humor

&0 horaS 80 81 Cl810

NOTA,-Es public4 pe' acord del
Comile Executiu de /a Federació de
L1eida.

missi6 fixara UD termlnl per 8

que es consUtuelxin deguda
ment els grups de Jovenfuts en
els Centres def Partit de la ciu
tat de Barcelona, i curara des
prés que procedeixl a la deslg
naci6 deis seus repre-sentants,
i aquests, un cop tot desigDats,
a la 'del Consell de Barcelona
Ciutat.

o Arl. 19.-Per a l'organJtza.
ció de les jovent'u/s 8 les aUres
cll'cumscrlpclóns es constltulra
en'cad", una d'elles, CdmissJons
'formades' per un representant
de' la Comissi6 'Bxecutlva, un
de la Federaci6 'de la Clrcums
cl'ipci6, un de les joven,tuts que
s' bagin ja constltult d' acord
amb la prese'nt reglamentaci6 ,1
dos de les joventuts existents
en la Federacfts. La deslgnació
deis grups de joventuts, i en
detecte seu deis nuclia politics,
que puguin designar els repre
sentants la faran d'acord la CO
mlssi6 Bxeculiva i la Federaci6
de la Circumscripció, procurant
que quedin representats els di·

·versos matisos que puguln ha·
ver-hl en els grups de Joven
tu/s. BIs termIDislper a la cons
~itució de les joven/uts, en els

'nuclis forans, i la seva organit-
zaci6 els fixa.a la Comissl6 de
signada, previa conformifat de
la Federaci6 de Cfrcumscripcló
J de la Comissi6 fuecutiva del
Partit.

Arl. 90.-La present regla
mentacl6 de les cJoventuts d'Bs
querra Republicana» sera vigent
fios que el proxim Coogrés Na
cional del Partlt en uade la
seva compe/encla decideixl so·
bre la qüestl6, ,

Barcelona, 26 novembre 1935.

Répública,

IMPOl.o....,;'
ELS CENTRES CIL4V¡SUR4TS

4VI§

liitra les gestions que es tan pel' la seDa l'eaberful'a
canDé que Immeéltatament el Presldent t Secl'etdl'l de
cada Centre, adrecln Instancia reintegrada amb pollea
de 1'50 ptes. al SI'. Delegat GODernattu de Llelda (ca
serna de la guardia CIDll) demanont la l'eabel'fura del
Centl'e l'especttu,. en Dlrtud d'haDer se alxecat la su~.

penstó de es garantfes coustUuclonals l l'establel't el
dret d'Assoclació.

-
tre el que fixa la norma segona,
el que acordlo la majoria deis
afilia/s. AixÍ mateix els Conse
lIel'8 de Circumscrlpció.i el Con
sell Central adoptaran el nom
que' decideixio la miljorla deIs
represen/an/s que Integrln ca
dascun d·ells. Tenlot en compte
I'acord vigen/ de la Federacl6
de Barcelona-Ciulat, les joven
tuls de la seva demarcaci6 s'a
noménaran d'«Esquerra Repu
blicana, Bstat Catala.», se01pre I
tant que les propies joven/uts,
un cop constituides, o el Con
grés del Partit no ho acordesslD
allr'ament.

Art. 15.- No havent-hi res
que s'oposi a l'extensi6 del nom
d!«Bstat Catala» arreu de Cata
lunya, les 8uggerencies per l'a
dopci6 del nom no podran fer
se per procedlments que repre
senlin coacció o imposici6. es
fonamentin en la crflic.a o I'atac
a al tres organismes o elements
del Partit, o portin a lIuites o
recela en/re els mililants. L'u8
d'aquest procedlment sera con
siderat com un cas greu d·lndls·
cipli'na per part de les joventuts
que I'ulilitzin. També ho seran
'els actes d' aquells elements o
organismes del Parllt que repre
sentessin greuges o atacs immo
'~ivats contra les joventu/s.

Arl. 16.-Els elements o 01'
gans de les joventuts no podran
fer manüestacions verbals o es
criles que re;sultin contraries a
les finalitats o a la tactica adop
.tadQ per «Esquerra Republica
na», o.que puguin produir con
fusions o dissentimenls entre
els militafns. Si els organismes
dirigents del Partit observessin
quelcom que representés una
ex/ridimitaci6 en aquest sentil
deuran ·advertir·ho a l'organls
me corresponent de les joven
'tu/s, i la persistencia en ,la falta
assenyai'ada contilDiria un man
~ament aja disciplina.

Arl. 17.- Reconegudes les
«joven/uls d'Esquerrá Republi
cana, Estat CalaJa» no podra
crear-se ni manteoir-se din/re el
Partit ca p allra órganllzació
6mb el nom d'«Bstat Cata la»
que representl un intent d'es
tructuració particular, produeixi
una confusi6 pertorbadora o pu
gul trenCélr la unila·t del Parllf.

. Art. 18.-Per a l'organitza-
ci6 d.e les joven/uts a la ciutat
de Bárcelona es conslitulra una

.Comissió formada per un repre
-sentant de la Comlssi6 Executl-
va, un de la Federacf~ de Bar·

'celoDa·Ciutat, un del que fo'U
Congell Central d'Bstat Catala,
avul dlssolt, i dO:i de I'aclual
Consell Comarcal de les Joven
tuts'de Bar,celona. Aquesta Co

~.Y•••••••••••••••••••~~
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lalalfies de rAparelJ Dlgeslto

EX-METOE DE L'HOSPITAL
DE LA STA.. CREU t S, PAU

DE BARCELONA, .

La l1uita electoral que .'apropa, és decisiva per

a marcar el futur de la Repúblic~.Pense~-hi!

j, VILANOVA.

o toscor
rlns de, combal I les arengues
guerreres són pleoes de parau
les contradictories. SI seu par"
lar és fosc I lIur actltut més fos
ca encara. S6n republicans I no
gosen dir-s'ho, asseguren una
pollUca honesta i dnrant ~I seu
mandat tenen 1I0c els afers més
lomorals i escandalosos, donen
remeis per a resoldre J'atur for
~os I els parats augmenten, s6n
estatulstes I alguns fins es
dlueo calnlaolstes I d'ells surt la
Llel del 2 de geoer.,.

Tenlm per fant dues posi
cions perfectament dibuixades,
al seu· entord no hl cap ni el ma
labarisme nll'escamoteig, S 'han
vlscut dos blennls, s'han pro\1lJt
uhS homesl UDS procedlments'l

I

ara al p,oble 11 toca de decldlr-se-
per uns o per altres. .

BI 16 de: febrer, la voluntat
.popular decldlra a les urnes I!es
devenldor '"olfllc o es 'd-ecanta
per ,la coolinuacló del primer
biennl, bienlJI d~ c1aredat, Iluml
oós I esperan~a del poble o be
ho fara per la negror I Ja fOlca
del blenol segon, deslljós de
repressló I an,b nl1vols de dlcta-

,dura.

sents, amb l'e.peran~a

Dm retorne

aquella 'frase que 'ha restat
morable:

«Llegamos con la piel del
- espfl'Uu mojada por el humo:de

los cQmbates electorales:». '
ja balxa en el parlit radical,

I horne féu mans I manegu'es per
.acostar, se als' republicahs

r
,de

Llelda. Pero tdt t1ebades: El seu
nomenament colo a Interventor
de I'Estat en el Port Franc deixa
preveure en el senyor 'Es'lJdeJlil
una brlllant predispo,Sició iI les
missions governamentals.

el fellcUeml».

Retilllem de «LfJ PuIJllclt

•

L'IDEAL

Clared'a
La lIulta electoral proxi

té com mili la garanlia de q
segons el resultat que s'oht
gui, s'ba de dODar pas a JI
polftica de clar~dat o de fos
L'elector sabra prou bé a, q
aJenir-se I per tan~ en les se
manl rau la solució safisfact
rla o no, d'un plet polftic ¡ole
valenfment l'any 31 I reD
cruameDt en les proper
cions.

Per un caotó les es
dlsposades a la Huifa 
I'lnferioritat manifeala
sada amb I'empresonam
13.000 militants I els re
del poder en mans net
conJrarles o teblamenl ne
segoDs les reglons - be
clarament quina és la seva:
tul I quIn és Jlur programil.
plia amnlstia, vigencia Imm
ta de lu Jlels soclala aDt

.al blennl 8fr8per/i8ta, Impla
ció lolill de l'Estatut de
lunY(l I cumpliment eXlJcte
Coostllucló de la Repú
Qul dongul e I seu vot o
esquerres sap que vol I
va, mal tlndra dret a dlr,se
ganyat.

A I'altra banda ela exe
reaccionaria fan sooilr ela

I «L'ex,..minlstre i meslre
Gai Saber senyor Bstadella
rilJ per' aquests móna de
com una anima en pena. B

, verltat qne com lJ conso) a
tristres 'avenlures straperlls

¡ el doclor Sstadella podiil lIIu
se per complet a la poesfa.

1 Pero I'home neceasUa la
Iftica, on en tants aapect
sentir la seVlJ iDspirilció,
per exemple quan, en una o 
aió a Madrid, va pron~

11~ISlIA!..... AlnlS ,.1..... AlmSlIA!.:..; Cal n.o Bsssr! -impacisnts
A NY S pero en~re tant cal at...dre, degudame~t el. ' ,

empresonata lamilies. En la solllud del. noslre de~': - en nombre, I a través d'algun
patx anem lIeglnt un dla I un altre parlif coalilzal anar a posar se
dia la premsa de Barcelona, I en contacte amb els que no
ella eIJ8 assabenta (teI creixent enlre8.sin a formar parl de la
nombre de mftings Que arreu de co~lició; i si d' una manera
Catalunya se celebren de cara a Impremeditada ja haguessln fet
la propera campanya elecloral, ma,ifeslacions ostentant un de-
pels elements destacats del par terminat criferi qu~ fes nélxer
tU d'Ssquerra de<Catalunya. esperances en alguna agrupa-

De la qualltat de les perso- ció polHica, si aquestes no es
Des que prenen parl en els difs poguessln realitzar, podrlen
actes res no podem dir en con - motivar recels i desconfiancea
tra d'elles; són solvenls, intel- molt lamentables, i que s'hau
lIgents, amb personalifat' 'prou rien pogut evitar procedint alDb
destacada; pero si cap objecció una mica de calma i reflexió.
se'ns acul formular de_ ca~re p,er- Pero és que, a més, es fa
sonal, no obstant, en or~re a la molt-nacessarl, millor, crec que
slgnificació, deIs fets, ja la cosa és imprescindible, que es formu-'

,. ,varia" II creiem que' per evl,~r Ji un programa en el qual es
manca d'unirat en !'orienlació puntualilzi bé a qué es compro
de la campanya fóra convenien't meten els pártifs que facln la
'que per parl de qui 'pot fer-ho es IIiga; puix que enlre les esquero
donés a la publicifat el seu pen- res hi ha parfits que sortlran de
.sament I les normes que s'han la lluifd electoral i seran Poder,
de seguir; i, al noslre entendre, pero hi ha parlits de classe que
I'organisme adlent per a compllr com que no acaten el reglm
aquesta funcló no pot ésser allre continuaran en I'oposicló; ara
que el Dlrectorl d'e !'Ssquerra. bé; cal aclarir fins on han d'ar:rl

jo comprenc Que hi cap una barels mulus compromissos per
IIibertat I amplitud de criterl en tal d'evltar lopades I malerHesos
allo que fa referencia als acles I Als homes republicans es
'r~unions polílics que nO lenen querra?s ens ,interessa més que
aUra missló que la propaganda a nJngu escallr tots aquesls ex
deis idearls, I la finalitat deis trems. car el confuslonJsme po
quals',no és altra que la de su- drla fer fracassal els bons pro
mar adhesioDs; pero en el mo- póslts d'?ns I ~ltres partl!s, i
ment fpresenl, en la celebració per a~xo JO ~oldrl~ ~ue el Dlfec
de mftings la finalital deIs Quals torl d Esquerril prevlament mar
va encaminada a orienlar l'opi- qués la posictó del parllt per tal
nió vers unes elecclons i on per que en els successius acles poU
consegüent s'ha de'parlar d'a- Ucs que celebressin arreu de
Ii"ances. lactica, etc:, em seritbla Calalunya fossin unanlmes els
dellcat, I po18~r JJeuger, ravan- _ parlaments deIs oradors que hl
~ar projectes I marcar posicions prenguessln part.

, Per a mi el de menys és gua-
en actes publlcs, sense que I I . fi I di' d. , nyar es e ecclons; ns a a e
abans dlgulD la seva paraula els -1 ' l' i' h' t b d'fl II 11' I a VIC or a JO no I ro o I cU·
qu ocupen .aq?~ s ~arrecs tals; en canvJ aquestes comen-
tenen per ml88lo, enlre aUres l' d' I I- .' ~aran en ema, quan es t ngu
coses, esludlar I resoldre el que I P d . 'h I d de o er I s ag e esenvo-
cal fer per a trobar UDa franca I J' b d A' r
sorUda en el complicat procés upar o ra e ~overn. IX:

d II 1, I'ó Ir . d I doncs, cal pensar I saber a quee ,consu ar op DI po t1ca e
r
- ' es camprometen els partlts repu-

pa s. bl" I
Parlar de si anirem unils Icans, PUIX que s aquesta ve-

, ,gada les esqaerres no anessln
-amI> aquells o aquests -partits d' d I I'S d, acor squerra en en egar
poUlIcs sense que abans tii hagl t t I t 1 I lóo a a cons e . ac esquerrana
un acord pres per les persones d C t I d é I i
que poden tenlr els elements de e a a unya ~o on s a m·
. d' I ,Q J ti" pressió que esta capacitada perJU IC SUuC en s que ~1.gUJn ga-

ti posar en marxa altra vegada
ranlla, flos on pI'gui abastar. I'~ t t t di' ' l' I 16. L"S a u pro u na en op n
per • no eq,ulvoca,r-se, ho trobo '.'

di t Al é 11 11'una desll lusló tan gran que im-
:poc scre. ~ s e~ se, t pIlcarla la seva desfeta.
acut que no conenteol els ca· D é B' f

I I 'h' f lId' . R. L"PIPANI BLL,'eu s que s agIO e e s mgenls (1) D L' n hl
d I " fl' e 8 K'8m 8.e s parllts a ns, oplOar per
ende~ant sobre l' extensió que

pot abastar I'enlesa electoral és DO! BnlAH~ per avendre
comprometre els plans que ells

a- dm.-rable 't1nO'uin, ja que ~I ahans s'ha en Darau raó a u .Jo"entut., '" y . Republh:anaU d. Ii a
, carrllat I'opioió vers detennl B de la tarda,

me, nat sentir, pOI topllr amb goreus
'dificultats el fer-U fer marxa en
. reril"o canvlar-Ia d 'orielttl1cló si
•aquells calculs hi ob!iguessln-.

¡ Alxr lar,;Jb~, ~qh~c ,q':l~ s'e~
'de~ll}é~ flns a quina zona podria
arribar I'allan<;'a elJcara que'dtlrla

"per punlualilzar la plilllera d'ar
eplegar 40ls els parfits coaJiI

zata. pulx que hi cabria fer
aquella en uno forma directa,
entranf tots eJs partils en pacte.
o fent una coalleló més redurda

...

u A L F A ~'
Maqulnes per a Coalr I 6rodar

PRODUCCIÓ 'NACtONAL

Les Maqulnes més baretea
I de mlllor quemat

L'homenalge que anualment
organllzeo els veteráns federlJla
a la memoria deis que a Sarria
donaren la vida pe; la primera
República a les ordres del Xic
de Barraqueíes, es celebrara~ el
dlumenge dla 19 iI Barcelona.

d'unil novil revista marxistil
que és titulara «Nova Era •.

ARA:
DEL PASSAT

""_ LJegl~ ep U_D dlaribarcelonf:
cSembht que ela elements

que p'odr-fem quaJiOcar de cata-
'Ianl~tes del PilrtU Obre; d'uniO
caci6 marxista, senyora Colo'
mer, Estáríús, Rovlra, EaUvlll I
d'altrca, ban InlClat gesttons
prop de lq UniÓ :'80cl';lIsta per

'till 4'!~~[~!S8~r})J1 com a grup

.autQqp.~. "e' '1:1 1
~Al.I 8 gr ~ ~c!ltor ~e ~L'Ho

: ra», ha.c~eg-Ut.convenlent Jreo
clír"lJíI1b fa dtsctpltDa del PartU

·d'unlficació marxlst~per. creure
que J'actuacló de MaurfD 00

;respoo ala anhela de les massea
.obreres.

.;A~~ aquesf motlu s'anuncla
.pe!' o dlni~e ',pocs dles 1:~)'lJrlcló

f ~vuf, lIegldor amlc, torno a distes lIeldatans, ilml\ motiu de
reempendre ía felxuga' tasca cessar d'alcalde de nostra clu
d'endegar aquesta seccló en les tat, fent constar la seva gratitud
planes de L'IDBAL rememorant iI la premsa, per les at~ncions

dates lIunyanea, vlscudes per que 11 hilvla tlngut durant el
alguns deIs nostres bomes - lemps que desempenya el ca·
dlssortadament traapaasata - I rrec.
que tenen per objecte fer revlure Més tard, ea rebé la novil
lets I gestes, mlg oblldades que d'baver estat nomeoat alcalde
bé podrfen flervlr d'eatrmul per de R. O. de L1éidil, el senyor
a I'eadevenldor i d'alr exemple Antool Agelet Romeu.
pela defalllts ilctuala. -Eo reunió tloguda al des-

Algunes-de les boves recor· patx del governador, que ho era
dades podran servir per a aca- el senyor Rufz de Grljalba, eJ;l
rlclar de moment records ale- 're representants de les dues ril'
gres, frulnt novamenl 1I'luslons mes IIberals qne es dlspulaven
passades, t"mcades la miljorla la provfncia, es signa un. acta
d~ les végades pel vent de liI solu~lon~nt el plet I aeg'ellilnt
r~alllat palesada, allres, potser la unió.
renovaran la teva senslbllUat, ,-La junta Directiva del~Ca
amb luctuosos records ja galre- sino Independiente» queda cons
bé esborrats de la Imaglnacl6 Utuida de la següent forma:
per I'accló destructora del temps Presid~nt, senyor Francesc Ca
ppssat, despertant emoclons re- sals; Vice-president, senyor An
budes en l'agUacló cJutadana tonl Bandrés; Tresorer, senyor
d'un moment. No en facla cas, Marcel'lf Armengol; Compfa
penSll que aquea.iI seccló, té dor, seoyor josep Salvadó; se
per mlssló exclusslva recolllr cretilrl, senyor losep Larrosa. I
eo uo epístolarl endarrerlt, tots vocals senyors Fellp de Gomar,
els esde~enlments,tranacorre- PilU Simcbez, josep M.· Por·
guls ara fa vlot aoys, I que queras f Angel Traval.
aqueU eonvertit en, vehlcle de -A Monlollu es va Inaugu
tranapqrt. per clrcumalancles ea- r.ir Dn Cenfre Republlcil. quina
peclalfssimea, no té Cilp culpil junta Dlreetivil la composllven
que haglo auccen; tenlnt-Ios de els seoyors següents: Presldent,
rememorar cumplint un, deure ~enyor josep Filrré; Vlce-preal
clrcumstanclal. , dent, senyor Sebasfla Fellp; se-

Fet aquest petU preambul de c~etari, seoyor jaume Farré;
preseDtacló. DO voldrfem paa Tresórer, s~nyor Joaep Modol;

, 'que el ressenyat en aquesta alec- I Vocals els senyors Antonl
ció, servís per ,a que ningú po- Capdevlla, rsldre Plana, Ramon
gués confeccionilr cap mena de Gulu i Ramon Bové.
recencló de 'I'obra a reaJltzar, també a Sudanell va ésser

'ja que sofáment es tr~cta de po- inaugurat uo Centre Republlca,
sor de pelleu eosea pasaadea I amb la aegüent Junta Directlvil:
esdevlments lJntlcs. President, senyor Sebastla Pel-

I Mil¡manS a J'obrlJ. ró; Secrelarl. senyor Ramon
-A. Mequlnen~a es varén Mlr, I els senyors Ramon Gés,

declarar eo vaga setanta obrera josepSaojuan, Francesc Plnyol,
:de les mInes de carbó. josep Morfull, josep Cardé, Jo-

Malgrat la seva aclUud pacf· sep: Plnyol, I jaume Farré, Vo
Oca, a'b, varen ~ovlar for~lJ cals
guardia clvll. A lnaugurilr ambdó6 Ceo-

--Vil ésse nomeoat Oscal tres, sorflren de .«jQventut Re
, de' í'.Audieocla ,. elsenyor Pere publicanlJ» els correligionaria
Gaspilr Mootessloo. seoyprs Humbert Torres, Alfred

-Eo reunió celebrada al Perenya. Anlonl Sabater I jo
despatx de ralcatdla, el senyor sep BalceJls,els:qualsvaren pro
Ploell, 's'acomladll deIs perio- - nunciar lJbrlJndats parlaments.


