
)

• 1./540'()()

5'00
5Q'OO
63~OO

25'00
25'00

.25'00
10'00
10'00
10'00
.5'00
5'00

25'00'

Preu 15 cénti....

Pes~etes

Subscripció pro L' IDEAL
f

Des de primer del mes correol, la
'. -

noslra emis80ra Jocal ha introduit im-
porlants m!llores en ~I seu 5~rvel. No.
és soIs les malor durada de les seves
emi ~ions, aos J'acurada tria del que
ens dóna i, a més, uo doble servei, moU

complet. ¡d'jnformació i notfcles de da·

rrera hora, a les 13'30 i a les 20'30.
. Vagi la nostra felicltaci6, 1 r~colJUl·

uem amb illlereS als Dostres amiqs, q~e

ajudln amb insc!'lpcioDS de soci I anuQ

ci a una emissora com Radio Lleida
<r ue tan boos serveis rendeix a ~a ciutat

Rádio Lleida

Euzc;adi! ,Euzcadi!· :rota _Is
c~tahUl. admirem el teu co-
ratge '1 I'a' 'gloriosa detEMaa

de les. ev.. Ilibertéts.

aferrissadlil ~n j:ontra. accepta, no Ie~
I d '1. •

normes de la Generalilat, ans, entre·
tant, el ~rojecte de municlpalllzacló de

I'estatge de la C. N. T. de Lleidat I pero
acabar aixf provoca-la trist? I del dls..

curs de Pach en el dai-rer Pie. comba..

tent-ho, que en farem?
Que deu baver passál? Quin deu és....

ser el motiu interior en aquelx canvt

tan soblal i rladical? Aoeu-bo a saber'

Potser el curs deIs aconteixements ho
posara en claro

Taoquem. doncs, aqueixes oofes. no

sois sense solució de la crisl munici
pal, aos amb més desorieotació que

mal.· Repelim-ho: I'Esquerra col'labo"

rara amb totes .les minorles que aca..

fin sen8e cap' reserva, els governs de

la República'l de Catalunya. SI no bl

bD una majoria que s'hi avlogui, la se

va obra sera púrament fiscaJifzadora.

Total. 1798.'~

Continua oberla Ja subscripció.. .. ' ~

Suma anterior.
Marlí Harta
Aoloni Zamorano.
jov. E. R. C. de Miralcamp. .
Franc~sc BalBe. .
juU Blrbera .

. Guillem Martínez .
Angel MarHnez.
Camil Flor.
josep Flor.
Edmond Perdrix
L1uís Parés. .
L1uís Oliva

, -Redaccló I Adm!nlstracló: Blondel, 60. Telefon 12tt

La crisi municipal

Quao escrlvJm aquel~e8 ralllee-di
ou.:s I t d en~al'a no bi ha solució a

la crisl del nostre AJunlament, maJgral
baver-se celebrat quatre o cinc reunions

de moltes hores de durada. En allre
1I0c del nostre número pu'bllquem uIJes

o'Otes que fixeo la poslció de l'Esquerra.

dels1 socialistes i ~de Ii! O. N. T. Hom

veU rot seguil que rúnica poslclólo

glca és la 008tra, carno s'exclou nlogú

mes q'ue aquells que, per no situar-se

en IIna posició d'acatament sense reser

ves al Govero de la Geoeralitat, s'ex

cloguin ells mateixQs.

En canvl bao estaf molt comentades,

per tol L1elda, les fluctuaclons de criter.

de la U. G. T., ell coses beo essencials.

Tols recordem que aquetxa 'slodical fou

la promotora de la crlsl. i que el moliu
fonameotal de la mateixa radlcava en el

desig d'acabar amb una polfUca muni

CfPbl 'confusiO'narfa i hOlHII d"les dispo

~Ic.'oos de la Generalltat. I ara, després
de plantejar áuament I valentment el

Pl'oblema (per la qual cosa meresqué

l·aprovaci6 de gralipart de Lleida) s 'avé

a redacfar, d'acord amb la C. N. T.•
uoes ba8~s en les que. respecte a' col

laborar en l'obra del Goveró ~e la Gene
raJilat, hi ha uo en lodo lo posible, i uo
altre 'sin que ~~Ú pariicul8riciad pueda·
constituir un obstáculo. que són tot· UID

poem d concordancia amb la /lnel1
.'. ~ \., .' I • .

pollliea' (rrase"grata)' de' prImera'bora. .

A més. ara. després d'unCl oposlció

I ,

~~saltre8. vinguf el 'que vulgu!. 'e~

t;ñ. absblutdment trallquii~, puix mal no

hem Hngut tallers col'lectlus a sou, j.

per tanf. no hem pogut ni haurfem';ólgu't

fer polfllca d'atracció cap al nostre

camp a base de jornala. Les nostresbe.,.

nemerites dones de l'Agrupació Feme
bina d'Assislencia Social han feí cen':

tena'l'~ de peces de ,roba pels nostres
"

mUidans 11mb les"maquines de cosl!' que
els deixaven i la roba I el fil que els do

naven i la que hem comprat pel nostre

compte. Mentre una riuadade .diner ha

aoat caoalllzada cap a L1eida, durant

aquests mesos de «revolucióJ,: ni Jo
venlul Republicana. DI el seu p.eriodic.

0·1 cap deIs seus organlsmes hi ha .fingut

res a veure. Amb subscrlpcions proples

hem f~f cara a les múltiples oecessitats

de l'hora preseof.

Esperem. doncs, 12mb tota calma, el

que pugul passar res.pecte aixó .

I posata afer...

añonlptsque s:qa~.. qe,gpa~~a'r~i ,P,'
amb, eL SUQf. d~1 ~~u froot.

Eo bOlla. hora eil'lul. g~nelaL Rozas
Xoqueu-Ial Per de 'proll1pte: ah,an' d~ I

comencaJ'lla veri-tatife1f !fna lq'ué tot' es;/,
pefem. I q~e ~ns, C~IlS~~\ no. ,d~rc, !1~u;:..
ja heu glanx.at Una ~~Dyorp qat~lI~ que
contribuira a ,ppr¡.ficéll1.la ooslra ~rél

gu~rda. El que ens avergoD~eix, om a
catalans. és que per a prendre una lle.

soluciÓ' fan jústa, eficac f cdnv~DíeDt.

hagl cal~ut.queelGovern de la Gen~

ralitat ja no t10gués Conseller d~ efen
sa, i que la defensa.:(ara sf, hagl recal

gut a les vostres manso '

...Do seria estrany que, com pa,SS6

menjant cireres, vinguessin altres coses.

Si el general Pozas ha pogut fer el que

acéibem d~ comentar, és perqu~ valgul
)~ perogrullada, ~e u'ba ,. . 1 'se
n 'ba crdoaifl per t: 1 mUe

durDs es paga\fen per de15p~s~ 1 gue

rra .. Plr9. és que, pe) mil1~iX coocept~.

lambé l'3 paguen. encara.. aUI;8S f;O'ie3.

que. setmanalmeot. a ~Ieida so,. repfe
seoteq una fOlraJada de mUs d~ pesst..

fes ..E3 ciar: els SQldcU's necesslfen a

bates, uniformes~"roba iorerior,'( moltes
altre~ CO$el3. Fins 'ára. tOl alxo, ,O gaire

bé tot. h~ sortlt deJs taller~' coI·le~ílu~·.
Li cridara l'a¡enció. -al gen~r:f¡ll POZQ8,

el preu que Ii cos~a 'lO -parelí de sabates

o uua «gr~oota» eonfeccion~'s als ta

llera 80aialilzats, i "odra comparar~lo.
ami) el 'f'reu a que lia tropaHa eo qual-'

sevo\ botlga? '1 d'aquelxa comparaclÓ.
" 1,' .

que en sorUra? NosaUres no ho sabem.

perque n~ estan a la nostra m~ els ele

meDI~ de judici necessaris. Si la 0081ra

memoria no ens engatJy~. pero, en els

primer~ mesos de guerra. qua'n 'fota

l'actuació ¡ contro~ adrriinislratlu era a
• j 1 j .

mans'de les. sind~cal,S. qutlo Ltelda vl~

vla aqueJia «felle". y!~aJod~pendeot de

Barcl¡:}qna. la sevar~yoluclp.J I~ seva

República, en, algun PJI; de Dh ecUvea
s'bavlen alxecat. fortes lameotaeloDs SO'l'

bre el carfssim' preu a qlie sortien -~Is

i'IrtiC'les confecciÓnats' en els lallers, se:'
') ',' • " • • r. .; I ("',

góns relalS de la noslra preDisa loca].
. • ..., ll' "J "

Co.m y~\eu.la r~,ferel;leia po, Jfot .ts~~,
mé~,di!'ectj'1 i autori.tzadil,

Et'ig~neral POi~os1a ho d~ura¡posa
en·etJar. I proce'dir, a.rooosQlellCt4t., ll1Ó . (~:

,

Comen~a la depul'aeié .

~ a ,,~volució, entesa com

a mística,' no é5 més que el

~n6r ele lid,c,. Es I'ú,.ic que

r sta, després que la ins

trucció h~ acabat amb els

de les religions.

~T mes de junYJs'ba inicial amb els
millors al.iguris (ilUDa J reál ,polftlca ,de

'8anejament de la rera~ucnda. Des del

·dia· '~I'¡mel' del m~s que corre han estat

"Suprimits tots els miler de pseudo-mi·
• J ~ •

liclaos emboscats per,les ~os.tres~,utats

i viles que, amb els dos durDs dlarls.

m~oaven UDa videta regaJada', de cafe.

'copa i puro a tot drap~ 8'bao acabat els1

. .
millcians ganduls. Al. seoyor, quin res~

~Ir d'i:tlleultlmeol.

També naurao fet la mateixa morlt,

'del cooíll els millcians alsquals. ·bé que
8huats al front. «00 els dooava-la gana»

'1I·oixo. d'all'o I d'allo altre. Creuret 00
~Yés visl? Ara, els iodisclplioals,-uo

a.om o altre els' bem de donal'''::'els 00

"'Co.oformes 12mb l'exerclf regular. toca~

:raopirandó. MaDcal¿l de lesdeuJ pesse
·tes de I'ala, 0'0 els tocara més remei que
-cercar «de que:. en altre lIoc. Mireu si
'u'bem pas~at de s~tmane deounet~nt
-el mal I buscanl-bi remei, i, ja bo beu

'1i~s.t.. ~mb UDiil simpJ~ firmeta del gene-o

r-al'Pozas, s'ha acabat el ,probl~ma. <\.

114 maleixa sort b'a,o corregut els

-C08S0S d'invesfigació, (amb quina finor'
• .' ',,~ J ..

de· ,pal'aul,es ~aberm a~gíu la. terrible

realitat pe les. -eose~t1 eis m!li~'alís de
~froDre es. de passaports, de censura I

tota la droperia similar, eDlre la qual

cal iocloure-bi les Iristélmeot celebres

"p~llHlif~8 de co ot, hcre-cellcia mor

4o~de"¡a,fe~' i agioaci,ó poUn.ca ~

..aostre temps.
• I f • ~. ." ~ • .. ...

Quanta geD't vlVlá atrapada eo aJ

,-ql,feixa. ,:(ari.adf~i~a t~u~a ,de par~~sit~'

>de la República i de la revolució? Vint

ro • trebta mU?~ P cap'iJaix, personeS'

<ben informades done aqu~ixes xlfres.
Resulta, doncs. que els cebals públics

:ealalvlaran,. com a mínim r cioquanta.

-mil duros diaris. Peró el guany priocl

'P.a.1 DO és eo els duros e~talviats, ans

'~n l'aspecte moral. Tots.aqueixos ciuta-,. .
--dans glterrers 'camuflats amb angles

.plstole~, ben dormite. ben menjats i beo

beguts, alguns deIs quals, a la barberia

--es feien fer la permanent, (historlc) que

~onslltuYeoun factor .de dissolució moral,, ,
• 1 .{

.p~ls veritables soldats' del poble quao

'~ns venien p'e!,' os' dtes de ben gua- ,.
) , ,

uyat repos, 11:- uran ~etorlJ@r. .,a la, sim-

'le, l. sa1u~.c.ondicló" iw..a.d4JJAj



Espanyol
govern _

./

bertats autono~ique~

haver contribuit a liqui-
• ~' • t

da'r~le6, és pr~pi d' in-

conscients ó de traidors~

Plorar ara ,per lé;l qlÍn-
• - # I

va de les nostres lliM

lutisles que els d'abans, portant-nos Do

una miseria que si 'aquesta disbaux
dura, sera, difioi/ísslm de véncer_

Pero tornem al tema Iniciat, puix que
el criteri que en tenim deis revoluciona
ris a J'últim escaló ja en parlarem un al
tre dia. ' '

Jesús Heroimdez posa de manifest al
seu p~l'lameot les baralles contfuue8 en...
tre els cQmponeUts a J'anterior Govera,
demostraDt uoa vegada més, ;I'esperlt
dictatorial i un xic rebec del compan}':
Largo Caballero.

Com podieo ~star-hi conformes que
esseot I'assumpte avul prloclpal de ht
Doatra terra, la guerra, 00 se'o pogu4.
par-Iar-oe al Coosell?

Com podia ésser que el companY'
Galarza D'O actué::s enel'gicameot des-
prés deis fels de Barcelona? ' .

Bs podla -sl,Iportar 'un moment més.
que foslo atropellats i robats els campe
rols d'arreu d'Espaoya, i que les videa•deIs clutadans no fosin respectadea?

Aixl podrrem fer multiiuds de pr,-·
guntes amb ell I a les altres organitza~
cions que cooperaven en T'obra .del
desgovern de la victoria.

Com a cODseqüeocia d'haver-se pre
sentat al Coosell una mlQoria dlsposact.a.
a que no pas8és més aque~ita anormall
ta , es promogué la crisi amp la só;tldo
de les grans slndicals. -

Després vingué la declaracló de Oc)i..
vern que emplena d'esperances a t'ota
aquells Que d'una manera, serena peQ-.
sem' en fer la revolució pero no la dls
bauxa 01 ¡'aprofitan,ent servenal.

Bsperem dones ,'obra d'áquest 00- ."
vern al qu~ cada dla, cada minuto que:
passa té uo maJor nombre de ciutadao8>

,consclents al Seu costat I que l'e8for~
per gran que sigui no Ji per éssn r.ega...
tejat per ningú que es digu~ ,~ntifeixi8ta..
aQs al conlrari donar-I,! fortalesa ~mb e~

Dostre aupor! fent a- t'~ora I?ossible gua
oYélr la guerra rapidament,' per afer fa
cll I'estructuració d'una nova economla...

Partit ,Comunista
l'última' crisi 'de

No eos sorprengué gran cosa al sa
pfguer qu~ la cris\ del Govero espanyol,
havia estat promoguda pel P. C. E.,

'enfrontat amb els de la C. N. T. I amb
el sector s cialfsta que d~rlgeix Largo
Caballero!,

Fa ,·tem"s. potser que des d~ l'lnlcl
de J,a. cruen!~ lIuft,a 9ue:ve.~tQ1 sost~nlnt
contra elfef ,nvaS9y' d~l~ nostres te
rres Ibei1que~, que ~l'¡ susdit. partU, ve

, proclamant un seguit de consignes pre
cises per 9'uilnyar la gu~rra i fer la re
volUcf6 que, el Destre temperameftt I les

, .. ',cowJlcfoDS ~e ra~a} e~cara més pe~'sl I

alxo fas poco l'estref8.cónviveDcla a que
ens bllgll' I'ésser clutadllns cl'uo matel"
'errltorl, tenlm el deore de sospesar I
frena fondament per no crear un estat
caotfc a la r.eraguarda, Alxo que sembla

t ~ •J, . I ,

tiln s ,nzill i a la realftat actual ha estat
'ail di lcn, concreten 'de'forma Indiscuti
ble, le~ cobalgnes Que el susdit partit ha
lIeocat al poble trebalJador espanyol.

en sugereix aquestes' ratlles uoa
r~seny,a de racte poJftic 'celebra,t pel
Partit ,Comunista Espanyol al qnema
Olfpla (le Valencia.

En JestÍs' 'Hernamfez. membre del
buró poUllc del susdit parfit eXDosa
clara I termlnant la tramifació de ¡'últi
ma crlsl.

Són, com sempre, conseQüents lJmb
els seus prlnclpls, d'lmposar-se una dis
ciplina per tal.de' guanyar la guerra per
damunt de tot i contra fot fios a J'eltrem
fs ferma amb ells aquesta Idea, que

. arriben a formular-se aquesta premlssa:. .
«Nosalfr~s yoJe.(1:1 [lUéf.nyar la gue·

rrll i [lu~njlJ,...11J J'ahans po,ssihle, en
ClJrtl que assolir ellriomfeiJs cosli ha
rBl/ar-nos amb els noslres c8111arades
mis estimals.•

Aquestes paraules d'un cap respOíJ
sable d 'uDa or-ganllzació polftica de les
més nombroses avui .a Esp~nya tenen
si més no una Importancia cabdal pel
nostre moviment I demostren Que no
tothom jugul amb la llelaltat Que és de
preveure donades les circumstancfes de
la Dostra t~rra, I la Que produeixen la'
g,uerra contra naciQD's Invasores.

'Lftrgo Caballero. avul I ja fa molt
de temps, ve segulnt una trajectorla di
ficllfssima, complic8nt-se continuament
la 'seva poslcló I complicaDt-la a ren-
sems a un petit sector del Partit Socia

l listl!! Espatlyol qUe cada vegaés meDOr.
I . Quf no recorda de I~ poslcJó aber
I tament demostrada contra Pllieto, per
motius ÚnlC8 de, volguer figurar més
que ell?

Qur QO recorda·la campanya portada
pe~ prQPla iniciativa de Largo Caballe
ro' al s~u per'iodic Claridad contra un
sector del partlt soclal,istll? .
, Sempre tia fet ~oix ésser revoluclo-'

. Dari i dtr-se'n 'a boca' pfena, pero no era
abans quao es podia demostrar el revd:'
luclonarlsme ~'un hqme. medil>le solsa
m~nt p,er les seve~ para,u(les més o
'menys fortes I amb frases fetes, aquest' I

revolúciónarlsme es té' que de'mostrar
lira', 'amb fets perdurables i no amb ex
perlments Que desga'vellen les ecooo
mies de' tots ela' pobles. I caurlen 'els
,més burg~aO-"i~er U,Da altru mb .·ab80~

han

El Conse!J Permllnenf.

.,...

ORDRE DEL OlA

I:ON"OI:~TORI"

d'E. R. de C.: es celebrara els,
dies 12 i 13 de JUDY

Pie

VIDA DEL PARTIT

Segon

Ates I'acord del Consell Permanent recalgut eo la seva reunió del 24 de malg
-proppassat, hom cODvbca els delegats de les Comarcals al Segon PIe dsl PartU a
celebrar-se els dles 12 i 13 de juny al local del'Secret.ulat General, carrer ,Tres
'Lllts,' 3, prloci~al, Barcelona.

AJut Catalit

La 'fundació d'Esquerra Rel;'ubllcana

.S'ha fet I.!na ~dició limitada d'aquest volum. Per aquesta raó, les Eotrtats de
barcelonC! i les de la r~sta de Catalooya f.l les quals interesal d'adquiril' per als

eus associats un noinbre d'exemplars d'óqu'est IIibre que edrta el Partft, cal que
Yapressln'a demoDar-lo, car per les impressions Que en tebim, s'esgotara rapi-

da~ent. .
Les éomandes cal a'dre~ar-le8 a Ajut Ca/ala·(Rambla de Catalunya, 26)..
MilUants d'E5Iquerra: aquiriu aquest IIibre.

Que lara: París' i Lendres1
. - ' "

E,s que els antileixis,'tes espanyols. . . . \

que bavien .de· ler?

La Feder.aciÓ de Barcelona-Clutat edita, a prtofit·d'Ajul Calala, UD volum en
el qual es recallen els parlamentos pronunciats per diverses personallt,ats del Partlt
emb moliu del sis.e aniversari de

Lectura de I'acta anterior.
Memori~ de'I'actuaci6 del'Consell Permanenf. I

Reglament per als Plens ~el Partit.
Projecte de Bases de relac (s entre les Joventuts I el Partlt. '.'
Proposta de revisió de les Bases poli tiques, ecooomlques, soctals I orl{iJnl"

CJUes del Partit mitjaQr;ant unes ponencies a preseotar-se en un proper PIe extracn"
dinar" . , ,

Ponencia sobre la posicl6 polflica actual del Parllt.
Eleccló deIs quatre secretarls per dimlssló d'aquests~

Proposlclons.
Les sessions del PIe comencaran el dla 12 de juny, a les quatre de la tinda.
Cada Comarcal (Barcelona-Clutat ,és considera' que coDsta de tantes Co-

marcals com districtes té), trametra amb deguda aotlolpació la comunlcacl6 deslg~

baD' elsdos delegats' que I'han de representar.
Es necessari que cada delegé!t portl la credencial en el momeat de cODstlhllr·

ae el PIe.
Bis Centres o milHants Que vulguin preseotar proposlclons o esmenes a 1'0r

'dre del dla caldra Que ho fadn per milja deis seus delegats .comarcals.
Nota imporlant.-Totsels Centres rebran un exemplar del núm. 1 del Butlleff

del Parlit, en el qual s'¡nserelxeo els interessaots textos que set<ln objecte de', dls
eDasló en el PIe.

Barcelona, 25 de maig de11937.-EI secretarl generllr, JOBn TlluJer.

.AIa Presidenta de les Comarcals

Publicada a la nostra premsa la cODvatoria per al Segon PIe del Partlt, al qua'
iban d'assistir dos delegats de cada Comarcal, recordem als seos Presld~nts robli

glJció ineludible que teneD' de coovocar tols el:s seus componen/s per al DOmena
me~t dts esmentats delegats. De no fer-ha alxí, podra el PIe de Delegats rebutjar,
lea Credencials per no procedir d'un acord del Pie Comarcal.

Abans de dissabte rebrao totes les Comarcals i els Ceotres el ButIJelf número
1 '1mb les ponencies que figuren en I'ordre del dia a fi que puguio ésser estudlq-
'des convenientmenf. /,
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LLEIDA

melge . Oculista
PliJ~a de la Sal. 15-1. t!

Als nostres
subscriptor~

Carme, 4

EL MILLOR DE TOTS

PERE,RIPOLL

luelr Cnr'nUdella i LlUssa

GAfÉ SALUD

Comuniquem a tots els

subscriptors de L' lOE A L

que s'han posat al cobra

ment els rebuts del pri

mer Semestre d'enguany,

i quina subscripció semes

trai puja SIS PESSETES

degut a l'augment de les,

despeses de confecciona

mento

En un deIs sectors del front de! cen
tre, I víctima de la metralla feixista.
AveJí Cornudella Lluasa, lIefdata dignís
slm i antifeixista de cor, va caure ferH I
fortameDt tocat a l'ul: I ma dreta. Tot i
els e8for~os de la ciencia medica per a
evitar la perdua d'abdos elemeots hi
hagué nece~sHatde procedir a l'ampu
tació de I'esmeotada m~ dreta, salvant..
~e, en 'cllnvi, I resiaD1' guarit comple/a..
m'ent, I'organ'de la visió.

En dOIl,i'u compte als nostres lectors
de la desgracia recaiguda ál nostre
amic Aver¡ CornudelJa, fem vots per a
que Ilur inu/i1ital sigul'redui'da al mínlm
I pugui, amb la reeducacl6 de la part
perduda, contlnua'r prestant a la causa
anfifeixista tol el producte del seu es-
fore· /'

Vagi per a I'heroi lIeldata, faD1l1iars
I especialment al seu pare,Avelf Cornu
della, antic correligioDét.ri Dostre, I'ex
pressl6 de la nostra sincera;admiració I
estima per al primer, que ha donat a
profit de la causa antifeixista la sevi'l
sang generosa I tot l'~nlusiasme de la I

seva joventuf.
Salut, amic Cornudrdlal i 9:ue la vos,

tra qbnegacr6, i sacrifici srerveixi d'armd .,
poder6s6 per al triomf de 1i.1 IIibertat i
de la justfcia.

TIp. 4IIJovenlut», Blondel,' 10, Te!. 19l\O - L1eidl!'

Fa deu mesos que estem en
. guerra i encara discutim

com a infants.

--m-

L'Exercit Popular Regular
6s 'base de victoria.

-En un pis de la casa número 1¡.
del carrer de Sant Gil, la pollcla troba

a M,arla Gabandé. de 76 aoys d'edat;

Inquilina del pis, morta.
.,Feta I'aulopsia al cadave.r, resulta

que bavia traspassat de mort. natural.

D'EaseDyameDt

TribuDal popular

Feta diverso.

La Direcci6 general de primer Enseo:

ntament de la República, ha concedif a

la F. E, T, E. 'autorltzacl6 per a Instal-, ,

I ét'Leá (Vall d'A~an) una casa de re

P~g per a Mestre!, amb preferenCIa 'Per

als que es troben aclualment als fronts.

En els centres sanitarls de .-.oslra

clutat s'esta procedlnt amb molla CDra a

la vacunaci6 anfivariolosa i antitífica a

tots els ciutadans que ho demanen, es

~eDt en gran 9úmero els' 'vacunats dla

rlament.
o ~, ,

Per disposici6 del Tribunal q'Urgeo

cla de L1eida. han estat posats en 111·
berlat provisional. les ¡oves Carme i
Jl1fIa Bablllo Rodrfgo. I Encarnacló Te

rrats AgulJ6.

-Ha sorfit de la Presó per paver

cUmplert la condemna que 11 fou Imposa

da pel Tribunal. el ciutada Roma Da

niel I Llop.

, - Per haver-Io reclamat el Tribunal

Popular de Casp, :ha estattraslladat a

la dUa poblacló; des de la Pres6 de nos

trll ~Iutat. Silvestre Bosqué Solanes.

-Manuel Florensa I Farré, dlputat

de LlIga Catalana, ha estat traslJadat a
Valencia,' per haver-Io reclamat la Co-.

mlssl6 4fe Supll&torls del Parlament

de la República.

tonica del lIibre. per part dela aficionats,

I als DOUS elements capfata per I'esmen-

'tada representaci6. els quals actuaren

eD forma destacada, arrodonint amb

lIur trebalJ l obra, I proJ1orcionaot a les

escenes més moviment I niés vivacitat

en els per80oatg~s, res~hant com no

po~i~ per menys, amb n¡és conjllOt, el
,seu deserivoltipamenf.

DeIs' illterpret~ sobreso'rtlten en lIurs. '

papers h~s"rcompariyes Cories. Cuñe i
~ t; .' .

Rias'.' eJs'compilnys .EstadelJa.. Suau I

Olivé. compllot els demés la seva tasca

~mb tota eura, pe:r la qual cosa aconse

guiren al final de cada acte merescuts i
perllongats aplaudlments.' .

Durant un eotreacte el guitarrista

company Corlés obsequia el públic in

terpretant uoes peces del seu ,repertorl

q~e foreo justament lIplauql.des.

•

LeA,' 1 o L
i1'C =

Comissaria de la GeDeralitat

s~1l Reg,ional amb, lols els antecedents
per a ,J~ seva resolucl6 ,definitiva, cas
q~e ,no es dem'anés Dov,a Assemblea
general extraordinaria, en forma regla
menf~ria•. per a tracJar del mateix do
nan' per acabada la reunió.

\

, El passat dima~ts t1ngDé 110(: al tea

tre Vicloria la reestrena lie la comedia

en tres actes original d'Alexaodre Ca

sona que porta per tito]' «Nostra Nata

ch(t» posada a ·escena pe!' l'ágrupaci6,

«Teatre del Poble» a berÍeficl de, la lIul,
, \'

la antifeixista. 1"

La i~lerpretacl6 dÓ~¡:Ida a d,if~pbra

resulta bastant mlllorada comparanl-Ia

aJUb representacioos aoteriol's, degut

sens duble a la millor comprensl6 de la

Querella criminal
cODtra "Adelante"

El diarl Jocal U. H. P. organ del

P. S U. C. ens assabentlf haver-se pre

senIal, al Juljat de primera Instabcla.

una qu~relJl1I crhnlDal, pe]' injairla I ca

lumnia~ contra el director d'Ade/ante i

d"Antonl Ubleto, redactor i col 'Iabora
dor del"~atelx. ,

La dita querella és fundada pels

conceptei3 contiDguts en el número

d'Ade/anle corresponent 'al dia 31 de

mttig darrer.

El «Diari Oficial» de la Generalitat

Insereix una ordre de la CODsellerla de

Goveroaci6, per la qual queden dissolts

el Cos d'lovestigaci6' el de Milicians de

fronteres, ,aú/oritzacions de passaports.

censura I tats aqueJls que depenleo de
l

la Junta 'de Seguretat Interior.

-Pel com'Pany Comlssarl de la Ge:

neraIltat, ~i'J eMa-t Jliurada ,als perio

distes, la següeot rJ'ota:

ePer a 'evitar'les dlfamlJclons de ca

racter persootil i coJ'l~cnu 'que amb fte

qüencia es produelxen' pertliferenls

companys que utílltzen el mlcrofon de

Radio peida, .per aquesla. Comissarla

és disposaf que des d'aquesta data to

tes les eonferencles I notes que haglo

d'éss~r radiades, hauran de presentar·

se per escrit, a I'objecte d'es/ampilr-hl

el Vist i Plau cor,responent,»

-La Seccló de Co'iUrlbuclol1~ 1, 1m

postos afecta a la Comlssaria de Iq G~·

oeralU.at a oostres 'comarques, fa avl

nent a tofoS els industrlals i comerciants....
de L1eida, que el dia 10, d~1 ~es, que

som, ac,bael termini per ~ sallsfer els.

rebufs de la contribuci6 Indus/rial del

sego!] trimestre d'enguany. Els qui DO

ho facin durant eí' termini indicat,

estaran compresos en els recarrecs co
rresponents.

Delegacló de Llelda

.
IssBmblea de l'AssociaciO de • Informació Local i Comarcal ~

FunCionariS de la 6enaralilal ~'Y.'Y'Y'Y'Y••"""".'Y.'Y'Y'Y"""••'Y."""••••
da Calalun»a u. 6. T.

Com VQrem anunciar en nostre nú
mero passat, dlumenge' tingué 1J0c a la
Casa dd Poble la convocada Assem
blea ordinaria de l'Assoclacl6 de Fun
elo,narla de la Generallfat de Catalunya
U. G. T. Delegacl6 de Llelda. ,

~ I'hora assEmyaladll, es va obrlr
.'acte e~seDt seguldameDt, aprovades
.'acta de I'anterior, 1 les memorles pre
sentades pels companys 'Secretarll Tr~
sorer.

Seguidament es procedí a lIegir el
projecte del Reglament inter,ior de dlta
Delegaci6, que fou també aprovat sense
dlscussi6. " ,
• Dimitida la JUDta Oh ectiva per tal de
facilitar )'elecci6 de nODS dn:recs, que
havlen de constituir la nova, de confor
mitat amb el Regiament que acabav~ de
aprovar-se, foren elegits, miljaneant vo
tacl6 per paperefes, l per majoMa de
vots, pels carrecs de Presldent, Secre
tad General I Tresorer, 'els companys
Ramon VílIer6, Aotoni Vlrgilll Francesc
Scdud respectlvament.

Seguint I'ordre del dia, es pa$sa ~ la
di cussl6 de I'acora.del Comile regional
d~ la U. G. T. referent a l'expulsl6 deis

~ afiliats o s:impatilzants amb el Diovi
ment sedicióg ocorregut a Cataluoya
els primen~ dies del d¡nrer mes,

Llegida una circular del ~ecretarl

General del CooseJl Reglooal, de la U.
Q. T. comunicant I'acord d'expulsi6
d" s ((irigents del P. O. U. M. que no
mostressin la seva dl~conformitat amb
e movjment sediclós ocorregut darrera
ment a CataluDya, lUDa lIetra de la
Junta de Govern de l'Associació de
fl'.yQcl()naris.lntere~8antes complfs I'a
cord 1s'expulsés el! companys Palado
• Coriabella, cas que no fessin I,a decla--
rac.i6 abans ¡esmeuta~a. "

':Els dits compaOYs en lIargs PSlr a,·
ments, exl'osaren els freballs ef.ectuatá
dlns les Societats obreres a les quals
bavlen perta~gut, posaDt de relleu les
resp.ecUves actuacions i tota el8 afers
que cO.Dsideravep merits al seu favor,
presentat seguidament la següent pro-, ...
,poslci6:

• «~Is funclon~ris de la Generalifat de
Llelda reuoits en Assemblea en el día
d'a~ui, I havenl e-xamlnat el document
del Comite Regional de la U, G. T. COD
testen:

1. Que es dolen profundament deis
ocorrtguts a Barcelona darrerament.

11. Que cobsideren f6ra de regla
ment discutir la part polfflca continguda
al docume'Dt de,1 ComBe Qeglonal.

111. Que no have'Dt-se produit a
Llelda cap acte de violencia pública, es
considera fórB de 1I0c aplic~r als fun
clonaris I~cals c~p mena de saITcl6 8}n-,
dlco!.»

Efectuada la votaci6 per paperefes
de 'l'anferior proposlc16, resulta qua
raata vols a favor I quar.aDta en coft'
tra.

La Presidencia maolftsta que com
aigtll'que d Reglament no prevelal'em-.
pat ol>lingut,per la proposlci6 ques'a
cabava de votar, DO pódla lracféu-se'
més de l"ossumple, que possarla al Con:



oí

"

sus 'labbr~s con la inlensidad neces~rI4'
y previa lá reHilegración de las minorias
a'tis~ntes. .

I

3.o ,gesp~cto a la municiv"lizélcióó
de la' vivienda de Lerida aceptará. el
proyecto definitivo que sobre el particu~
lar redacte y apruebe 'la Generalida'(['
paré! toda Cat.aluñ,~.

Entre tanto regirá ~n lodos los órde-.
nes,el proyecto existente hoy y que fué
aprobado en el Ple'no Murfcipal del día.
20 de febreJ;'o de 1937.

4. 0
•. Anuláción del cuponaje corres~

pondiente al emprhlifo del. MunicipiC)
de ..Lérida del afio 1929, cuando meno.
mientras,dur~o las actuales circunstaD"
tancias.

a. o Establecimiento de un régi
men digno que garantice la vid-a de los
indigentes a base de comedores y dor
mitbrios municipales o entregas en me
tálico según los casos individuales o dt:
familia.

6. o Reajuste de las plantillas del
personal, jubilando obligatoriamente a
los emplead.os que cuenten con más de
65 años de edad y a voluntad para los
quei rebasen 'los 60, prescindiendo del
personal inservIble y que no sea ya d.
plantilla y Caso de necesitarse amplia..
ciones que se dectuen mediante concur
so-oposición pa,ra asegurar eficacia Y'
rendlmhmto.

7. o Vísfa la prolongación de ta
anormalidad imperante, confección rá...
pida d,e un presup,uesto que se ajuste en
todo lo po~ible a la realidad del momeo...
fo en que vivimos y que garantice ocu
pación a todos los trabajadores aptos
de Lérida. -

1). o Desde la Consejería de Abas
tos acluar contra el agiotage tasando el
mayor número posible de productos y
castigando severamente las infraodo
nes.

suara i en tantísslmes allres ocasions
no enteDent el ciutada de bODa fe,' que
hi hugi qui vulgui pllss~r per tlntifelxls
t~ i propu.gniencara, per solucions que
en el fons tants pu:nls tenen de contacte
amb el feixisme al que fins a la mor&"
combatran tOl8 'els veritables demacra..
tes. . . ,

Almeria bombardejada
per cin~ vaixells de gue-
rra alemanys!. Espere...
que el C~mite ~e NO In...
tervenciónll 'a favor no.
tre, no iatervindra. en fa4J'. '

VOl' de les ,víctimes.

Gairebé tots els .tirans han
$ortit de la cla se deIs revo
lucionáris 'i He dema.gogs~

Que els sindicats, indubtablement,
podran prestar un valuós suport als.go
veros ¡que aquests, per aixo matelx, no
podran fer res sense la seva equiescen
cia en materles ecoDomiques i socials,
mitjaD~anf els adequilts )org-al'Js consul~

tius i d'efecucip. és cosa' inoeg,able"
puix que ningú no creu que hagi de 101'
nar el reglm exlstent abans del juliol
del 1936.'Que els sindicélt's, si es deci
deixen a actuar de pie en la· política,
puguil'l venir a substituir totalment eo
les funcions de govern ala partits poJí
tics, és cos.a, amb el temps, perfecta
ment possib/e.

Pero p~rque f1ngui solidesa I duració
fol el que es facl, cal que s'efectuY de-·
mocralicame~tamb resp~cte absQlut a
la voluntat popular, que; amb eleccions
o sem'le, 'sempre froba el' milja de fer'
sentir la sev,('yeu, tal )com hem vlsf

erisi 0-1'. Ajunlamenl ·de Uei a
, ,

J '1, 1 ¡ ~

E;$~uer.r~ ,Repuyl~cana de Cataluqya ha fíxat la
" seva posició, e,n la ,eo.ta. :s,egüent "

..
Les minories de la C. N. T. i U. G.

T., conjuntament, coincldeixen en els
segü~ts punts de vista:

1 ,o El AyuntamIento de Lérlda de..
.c1ara, que dese~volverásu gest.ión fulu
ra dentro de las normas y ajustándose
eJ] todo Jo posible a las disposiciones

. f • •

que le afecten promulgadas por el Go - .
bieroo de la Generalidad sin que esta
particularidad pu'eda ser un obstáculo
para que haciendo U80 de su libre Ini
ciativa plqnt~e, ae uetd~ Y lleve iI I,a
práctica todo lo que crea oportuno en,
beneficio de Lérida en general y de los'
trabajadores en particular.

2.0 El Ayuntamiento de Lérida a
fin de organizar su desenvolvimiento
que ha de estar de'terminadó, ev'tdente
mente, por la más estrecha colaboración
entre las distintas minorías reanudará

~. i1.er Acatament~ sense reserves, de
les .directrius emanades dtds Ooverns de

.la República I de la <;i~neraIiJat.

2.on. P(oblem,fl de, I'Esfflfge.
Aplicar a L1ei'd~ e! Decret que el regula,
transitó~iamenf.CQl,1sti.tució d'unB Co·
missió especial integrada per dos regi
dors, dos' JIogaters idos retits' propie
taris. Significar I'aprovació de l'.Ajunta
ment al projecle elaborat pel Consell
d,'Eeonomi.a.

3.er Finflnces.-Fer la Carta fiaan
cera prevista en els Decrets TarradeUas.
Fer un Pressupos,. ~sri;\plir un ,conveni
amb la Generalitat a base de que siguin
abonar per la mat,eixa, ijtnb mensualitats
de dues-centes a 1rescent0s mil pesse
tes, els ,anticipis de l'Aju'Qtament. ¿Res
tabUment de J'arbitri sobre alcohols i be
gudes espirituoses?

4.rt Reducci6 en lesbrigades.
Pórtant a la pracrica elsacords ja pre-'
sos de desnonamenr rapid de forastera.

***

meDf¡'3 de preta que, amb 'U,lJ histqrial
complet~m~nt~eaccionari,,ptopugnaven
ioiciatives íes.més r'evoluclonarfes a la.
vegada qu~' Q1e;ys pracfiqD~s y-¡ ,1 COD~::.
tructives: 'S'ha 1robaf, Í;.seDse sabet-s;hó,
explicar, amb- dos repres~ntants seus a
govero, un del parfit polílic i un altre
de la sindical; h~ bagut de veure com.
els seus representants no s'entenien I
arribaven a situ acions violentes que
I'ban con'ven~ut de la inuiilitat que su
po~~va l'ésseÍ' ~itJiada de doble qualitat,
con.dició que, 'partida!'i com era deis
principis igualitaris, mal no Ji havia es·
calgut plenamenL ~() la~v.a .,confitr
sió ha arribat al paroxisme qua n h
peJ1sat en la tragediain1erior. qUe, ,si era
també de bona. fe,"havia de sentir aqueJl
cilltadil de dos oficis que pertanyia él les
dues sindicals i a un partit p.qIfJic, r 
sull~nt nn ciutada de triple qualitat, a
tres representants del qual DO hi havia
manera humana possible de posar-lo
d'acord.

1viu, des de fa molt de temP8,espe
rant el desenIlac; d'aquesta situació;
sense saber perque, volent innovar un
sistemll, no s'ha fet més que una frista
experiencia en la que predicant un ap 
JHlclsme purlta, no exlsUa més que PÓ"'

lHiea prosseJitista i partidi~fa ·de la m~s

baixa qualitat, mancada de sentlt de
responsabllifat i de la preparació i ca..
pacifació que exlgien les hores greos
que hem viscut.

***
ViClgué la subversió provocada pels

feixisles i els dirigents deIs siodicats
creiereu arribal el moment en que po
dieJJ assolit· la totalitat d~ lIurs reivlndi
cacions c1a8~isjes. Volgueren assumir
el poder i per la forca de I~s circums·
tllDcies es dODaren compte que forcosa
meot havien de compartir-lo amb els
partits polítics. 1aquí comencen les con
fusions del" ciut8~a de bona 'f~ I treba
lIador consclent, l'pr (¡nant, com a tre
bailador, estava élfjlj<lt al ~indlcat de la
aeva professló, pero com II cintada les
seves simpaties eren per a tal o qual
partit en el que militava des de Ja seva
jovenesa I per al' que, en defensa de les
Idees que represen lava, havia sofert
persecucioDS i, més d'una vegada s'hi·
hávia jugat el seu p~vjndre i la seva
tUbertat.

'Decretada de fet, 5inó de dret, ta
sifJdicació obligatoria, s'ha' trobat a les
les assemblees sindicals al costat d'ele-

51 ciutada de bODil f~ i trebaIJadoi"
con~ci2nt, per rOe qlJe s'h.~gués pl'-eo
cupat de la qüe$tió social i convencat
de la n.ecessitat de la d.efenaa conjunta
deis seus interessos de: classe. molt
abans que -esc!atessin f!:ls fels revolu
cionaris s'havia afiliat ja aI8il1dk~<Jt pro-,
fessioDal en que per la seva manera
d'actuar i per :múltiples :'faoos de Hoc,
nombre de companys, exiJs obtinguts,
etc., Ii semblavCJ que era el més adient
per al seu ofle! o professió.

La concepcló del slndicat i la conse
güent Huifa de cIa~ses, fins aconseguir
I'emancipació total del proletariat, ~ón

postulats d'aviSncada amb els que és
,Jmpossible s'hi avingui aquell Que no
sigui d'esperit liberal i de tendencies es
querristes. Vol dir Bixo que difíciJment,
trobjUíem abans del 19 de juliol cap ho-
me de dreta als rengles sindicals. Vol
dlr també, que quan s'lngr~ssava a un
slndicat, no 'es preguolBva "etiqueta
polílica que portava el nouvingut, puix
que al que -es compromena era a I'ob
servañcia deIs estatnts i aquests, de po
lflica no en parlaven.

Si bé és cer. que lots els sindlcats,
d'uña manera més o menys directa,
eren controlals per diter~nts organifza-,
cions politiques i alguna que altra' ve
gada es llilneaven a moviments que més
que la defensa deIs interessos de das
se, eren l'ajut o cooper¿¡ció a poslcions
i finalitats políliques deis organismes
controladors que sempre trobaven el
milja de no l'erdre els 1I0cs de comilDa-
ment, tampoc no ho és menys que gra· Ara, amb la constitució del gover
ejes a l'actuacló d~ls .... indicats. els Negrln, semblá que s'ha Iniclat una nOr,
obrers hdvien mi/loral nOfab!~ment !Jurs va etapa en la que desapareix la confu
eondicións morals i econamiques de sió i tornen les coses, al Iloc d'on no
vida 1adquirlen, pas él pf1S i sense In- havien de moure's. Perque el ciulada de
terrupció, Qna prepond~rancia e5seJ:)cial • bODa fe no creu desencertat, 01 molt
en tOt5 els aspectes aocials del país. menys, que la classe treballadora hagl

~'assumir tolalment el poder, Ahl Perb
-és que aquest CiutacijJ és trebalJador
conscient I vol que les coses es facin en
deguda forma, que no hi hagin 1mpro
visilcions ni assalgs quimerics que tants
de perjudicls ocasionel1. Vol la fguilltat,
pero la vol perque millorio tots els tre
balladors i no pas perque haglo fots
d'equipar-se als que vluen en les més
íntimes condiclons. Vol I'endegameot.
d'una nova j justa sociefat, pero _p~r

aixo voll'ulilització de tot J'~xistent que
sigui apI'o Hable j no pas la eÍestruccl6
total del que hl ha al món, per retrotrau
re la'hum'unitat a,l'epoca ea\1ernaria.-'

1 democralaCom, és, veu. ¡;1mb .2:,()ig;
cpm,malgrat fot, la democr.~eia és ,avul
per avui, J'únic termometre ~n que pu
guln él5ser copsats degudameof la sen
slbllitat t el valer d~ 1'01'fnf6 públfca~ ~ Si
les circumstilDcles, UDS dies, imposaren'
perefttorlametn fforntes 'al 'Seu' nnn-ge,
en tendlr-se al seu re~tabllment"-se'iJ.. f~
licita i esperí;t~~e~.n traura saludabJ.e pro
fit de ¡'experiencia passada."· " ,


