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Passen coses molt estranyes. Mal

gral la conslituci6 del F. P. A. a Llei·
da, malgral els escarafalls de cordia
/itat i germanor que fan gemegar lea
rotatives. es donen Cd:SOS com el 8e

gDení. rig~rosamenl hls/cric, ·ocorre·
gul fll pocs dies a /a nos/ra ciufaf.

Unes refugiades de Madrid, pe/s
molius que siguln i que no fan el caso
volien ingressar a un deis sindicals de
la U G. T.

-Qui les avala?-els hi pregun
taren.

-Fulano de Tal-j acl donaren el
110m d'una conegudlssima persona Ilel·
dlltlltH1 que s'ha fel vella predicant i
practlcant els ideals d'esquerra.

-!ve val. Aqueix bome és feixista
-hagueren d'escoJlar amb estupefac-
cl6 Jes inferessades de Ilavis deis que
componien Ja Junla.

El bo del cas es que, si aquel/ aV'IJJ
no servl, fou valld el d'un~ persoDl'
que.... deixem·ho córrer.

1 aixi van les coses a Llelda en ple
na f'ra de Front Popular A.nlifeixlstll....

Valla pena de destacar el:s article8
de Rubia i Tudud a La Humanltat.

Per posar-se sovint en conlacte
amb l'opini6 deis hom~s, del Front Po .
pultlr de Fran~a, poI dlr, autorilzada"
menl, que o Espanya es caracleritzll
resolla; plen!Jment com un poble que
vol viure segons le:s norme:s democla .
fiqaes. o cal que renunc/i' a resperan
~a de veure's aiudal per Fran~a i An·
gld/erra.

Mireu com ho explica Rubi6 i Tu·

(Segueix a la 2.- plana)

la Go~ernació--
•
Govern.
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Quan les mi/fcles de CiJllIlunya,- Vil
ren passar lJ les.ordres del Oovern de .
/a República, linguerem unil for/a de
cepció. Fou en aquel/s moments, qUiln
ens adonarem que la mentaliltlt centr8
l/sta, malgral resclal revolucionaN es
devingul, conlinuavd leninl presoners
11 Imporlanls elem.enls de IlJ situacid.

Es que defensem la contlnuació
d'aquel/s fron.ts des/ligals uns deIs {l/

tres, sense coordinació, ni disciplina,
ni res? De cap maneral

Petó a que condu(ix borlYlr com
pletament de ¡'emblema nacional. J'es
cul de. Calalunya? No s'hav;1I fel /e
propagahda Pro-Exercil popular, ~Qfil

els plecs unils de les banderes de ItI
República i Cata/unya?

La flUerra, amb Ja seva realitat fe
rrible, ens aprela mes I més, exiginl
nos Imper¡osamenf lJ tols plegats no·
ves energies i nous sacrificls. Pero no
sacrlficis verbals i energiés a malgas
tar, sinó una aclivilat i un zel que esti-

ui 'ti talf¡Jrfa de lea- clrcumS~RCie&.

Cobrer del camp i de la CiUrill tre
ballant mes i mil/or sense descuidar
UUNobngadonsambfEsM~

Els comerclanls I Industria/s preo
cupant-se, fant com de guanyar diners•
d'ajudar IIclivamenl I en forma diversa
a les necessilals deIs combatents. re
fueia/s, hosp/tals, canlines. etc.• etc.

Els tecnics, renovant Ilurs recer
ques, que ens permetin resoldre Slltis
facforiament 18 serie de problemes
plantejals.

/ els pollfic8 al seu l/oc. fenl feina
neta que la brufa, /JlJstanl cara fes
tem paganl.

el . ministre de
.)emanades del

\ -,-~~~----~-

dtgOeic. és Indubtable que la dlda ex.. Vo!dríem que fexemple deis ;oves
c~¡-Ienl, passa a ésser un meslre do ~ocialisles de Lleida en regalar unit
leff. bandera republicana amb /'escul de

com la situaci6 aclual no permef Catalunya no solsame..nl fos aulorilza!
;a fer excessives provalures, una de' per qui poI fer bo, sinó lambé eslimu
due's. o es deixa a la dida la seva feina /al. E:stem segurs que el:s soldats cala
propia, o be (com el noslre. exercit ill lans ho rebrlen amb goig ifins /luita
10 é~ el pelil que era) se les supremeix . rien amb més braó i coralge.
fl.e~ complet i s'augmenla I miIJora Al fi I al cap, la bandera de Cala
fns aMI oh :sigui pos:sib/~ el nomhre lanya no repre:senla cap parlil, sinó el
de mestres en fart militar. can;unl de les forces anlifeixistes de la

terra més republicana d'Espanya: Ca-
lalunyal

• "lt!::tfI
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De dks que ven/m interrogant lJIs

companys que arriben del fronl.· A tols
e//s / per separal, hem fe! unes quante.,
preguntes que poguessin servir-nos
d'orientació en aquests momenls algids
de la lIuila.

Hem vist en tots ells una. absolul.
co)'ncidenc/a en assenyalar, com unlJ
de les tares més forles (lel nostre exer
clt, factuaci6 poc eficat: i en canv/
molt~8 vegades entorpidorll, de les
dldes.

Es evident que sera una excel'lenl
dlda aquella que atengu/ a I infanl en
ses múltiples necess/laloS: alimentar-lo,
endressar-Io quan conve, cercar-II
nous vesllls quiJn els que porta són
dolents, etc., etc.,' pero s/ aquesta dida

vol esdeven/r de mes a més educildoM
'de finfanl, insfru¡,..lo I capacitar-lo,
carelxenl absolulamenl de bagalge pe-

. Diumenge 'pas:sat menlres don.avem
un 10mb pel carrer Major va apropar·
sea nosa/lres un combatent. Acabay.a
d'arribar del fronl i Ji urgia d'adquirlr
quelcom per ala higiene de /lur D I's .
na. Va preguntar-me:

. -Qúe st./cceeix at"

boligues es/an /ancades?
~Es que som diumenge-conle.sta

rem nosaltres.
/ r home com avergonyit de no sa

ber el dia que érem va luslar-se (orta
ment el front amb la ma / va anar se'n
més depressa deJ que s'bavia proposa/.

Moslra inequlvoca que al fron/
lots els dieS s6n Iguals; -JlJ mort i 111"
vida van juntes toles les hores de 111
setmana. Per acl en canv/, v/nga ccon
verllr els dijous en diumenges/.

que lé disposal el Govern de la Oene
ralilal.-5. a AI:s representanl:s de.ls Sin-,
dical:s cal fer-Ios dl'cJarar que en el si
deIs maleixo:s no sera po:sat cap obs·
lacle a cap militanl d'organilzacion8
pollliques per a ocupar carrecs direc
tius.

Després d'aixo, podem signar en
b/anc loles les garanlies que sobre
/leialtat i cordiaJilal se'os exigelxin.

Les coses~ ben cIares i ben dreles.

Qbtenir la victoria -- ha dit:
s'han d'obeir les

a

Els nacionalístes cata

lans, obeim callant.

"Perque els altres sec- !'

tors antifeixistes no

han de fer igual?-
,

Per

La "'erilable cordialifaf anlifeixisla
:sorgira exponlaniamenl, comara els
bolels, quan ningú no abusi de lB seva
8ifuaci6 polllica i abandoni els proce-

-. dlmenls coacllus per a trebiÍllar pel
,IJar/iI.

Mentre resfi una engruna d'aqueixa
maja herba, les paraules seran moft
honlques i la literalura abundosa, pe
#'o.hl haura rezel, declarat o no, I amb
-aixo, manca de sincerá efusl6.

Cordlafittll no vol pas dlr no atacar
-/JI/uacions de priviJegl I de servir-se'n
.per lJ fer po/lllca.

La 'tluerra no /a guanyarem fent po
lllicII. P. ¡mer es Yiure~ Despres farem
111 fa OlosoDa com es vulgui....

Llegim a U. H. P. que eJ P:SUC,
",lIdi Llelda ha oreanllzal un cursel de
./Jengua calalana a carrec del camara
.(jlJ Ramon Coslafreda. f=ns sembla
molt be, i ho aplaudim. Pero no Ji sem
iJla que, pe;' a donar b,en exempJe, po·
<lr/lJ posar-se a dlarlameot f accenl que
-aobra a Ramón? ...

Alguns amiclJ nostres deIs pobles
~ns demanen ins/rucc/ons respecte a
'Orienlacions a seguir per a implanlar

I

el Fronl Popular Anlifeixista eslab/erl
.fI Lle/da.

Degudamenl inlorma/s els podem
dir que per a que alxo sigui possible,
clJl procedir de8 del primer moment,

\ lImb tola I/elaltat, I predicanl amb fe·
xemple, cal fer constar que" f Esquerra
.no poI figura(' en el Pront sense aquel
xes condlcions, acceplades pels allres
.gr.ups: 1. a DecJaració d'acatar I ler
cumplir lots els Decrels / Ordres de la
Oeneralilal.-2. lJ N/ngú no podra em
pllrar-se en el carrec oficial que lingui
per a coaccionar els mililanls d'un al
i". parlit o sindical.-3. lJ Declaracló

.-
de lols els seclors de recolzar la Oe
.'lIlitat en lotes qüestions que es plan
iegin 8mb el Oovern cenlral.-4. lJ

. Ne
~,""IIjIAli;N'Jat que loles les inicialives que es

plllnfegin als A;unt~ments s'adiguin al

~ ..,
i .P/ou i fa sol i..................
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El desbordament
del rill Segre
Des d'uns dies pod-fem dir s'ha Ini~

clat a no"tres comarques un periode de
pluges, parlicularment en la part de lA<

muntanya. on ha ocasionat que alguna.

rlus, entre ells el Noguera Pallaresa I et

Flamlsell, hágln sof~rt desbordamenta.
per causa de la grap quantita~ d'algu&
caiguda, pel' qual motilJ hl ba haguf en

derroc de ponts, frencamenls de carte··
teres I ~amlns I greu~ periudicls ala;
horts I terres IIindanls amb els rlus I 10-·

rrenteres que en aque.lIs pilratges exls

teixen.
Aquest acrecentament de Iíqul-t el),

els afl:Jents del Segre, ha estat causa-
que nostre rlu experlmenfés una consi

derable crescuda I ens fes rec ordar la
tlnguda I'any 1907, ocorreguda 'ambé el),
aquesta epoca- tardorenca. que eom re··
cordaran alguns deis nostres Regoldora<

Inunda bona par' de l'horta lleidatana 1:, '

ocasiona. diversos desperfectes. de coo-
slderaci6 a L1elda, enlre ella l'ens&I'.rad&
del pont vell i l'esllavlsamen. d2 I'antfga,
Banqueta.

La rluada soferta aquests darrers-

dles, no causa de bon tro~ els· perjudl
cls deJ'an1erior, encara que també el)

sofrlren els borls I terres de cuW'Y as....
sen.ades a ambdues rlberes, essent UIII
deis· seus efecles més destacals la del~

feta de la piscina anomenada «Canoh
CJlIbít, ooDstruida fa."oc.. pr m'Vorli

del rlu, pro'P el pont d'enlrada a. 005.tfa-
"-

clutal, la Qua) ha q.lJeddl molt mal mtra-

da I Inservible, sense Que s'hl fael Uo&

serie d'obres de reconstrucct61 reforma..

BIs petjudlcis ~ateriltls s6n d'alguna.
cooslderaci6, encara qu~ de moment .DO,

es puguin apreciar.

•••
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ADVERT1MEN1 lMPORTANT

Disciplina!
Disciplina!

Se'ns diu, autor[/zadament, que en el
Consell de la Generall/al celebral el dijous
a'acorda que quedi en suspens la des
graciada ordre del primel d'octubre sobre
redíslribució de la terra.

De mól. el menys.

L'Esquerra no ha tin1;ul mai al seu ca
rrec les Conselleries de Proveiinents, Cco
nomia i Agricultura.

Des del 19 de juliol enra. aquests De
por/amenls han estat aola les directrius
¡marquisla o socialisla. L'expenencia re
publicana és inedila.

Cal recordal·ho.

Comuniquem als nostres lectors q1!e no
ens és possible continuar publicanl cap
nola lele.,afica. sobre lti~ ac/ivi/als del
Comite de no intervenció. El motiu (failal
uspensió pervé d'havel exhauri/ comple

lamenl ¡ estalvi de /liures esterlines que le
nlem, per pagar J'agencla /elegrafica ilmb
la qual haviem contraclal fesmental ser
vei..

Ena varem creUle que aquestá vegada,
.el Comite de Londres. enllesliria més avíat
la fe/na I amb dues o Ires sessions. lol ple
gal. hauria alribat a un acord i per aixó
ens decidirem a signal el c0l!tracte per
l/es '¡niqueslnf..ormaciom~lelegrafiques.

Cr>m fins avui. no esta decidit encara
eJ'temps. que po.t durar la discusió dlns
reamentat Comi/e. per quan fun dia estan
ti'acord. f mtre s·enfaden I inés tard es tor
nen afer amics. ens havem decidit a recu·
lIir nous'cabals. segurs que d'acl a un any
podrem continuar publicant resenyes de
lea reunions londinenques o en lur defecte
e'Íla e/s gastarfem amb les noves reunlons
ilnunclades. eom són: Id CorJferencia de
/es ROU o tres quarts de quinze, altres que
es puguin oreanitzar a falta d'aquestes,

. )
lI(1!b les de la .s. de N., jq. que lotes elles
són importantfssimes per anar perllongant
la Pau o Paus d'Europa I del món sencer.

C/a i ca/aia: el Comile de Londres ens
ha acab3t els quarlos.

fronJ, se'n por/a va una colla d'HurtlaDI

lats i Publicilals de data atrassado.

_. Per que les vols?-li demt1narem.

-Perque al/a no n'arriba. A Casp

'desapareixen totes, / al fronl no hi

arriba més que Treball, Las Noticia·"
la Soll i La Vanguardia.

Es veu que la bruixa no para de

treballar per la eordialilat~

•••

•••

LA JUNTA.

• \ l'

Ahir, ens sorprengué veure un sol-

daJ de la' Divisió 30 que, en Jornar a/

•••
Efemerid8. - Un deIs dies de la set

mana' passada, al mercal de Mollerus

sa es pagaren 1 000 pe6seles· per un

sac de 'mongele6 I n~ ba passaJ res.

·No caJ'dir que -prol'eslem amb lola

f anima de-I'-tttentat de que sembla fou

obi~cte"a·pocs dies el Canse/ler de I~
OeneraliJat joañ Comorera.

Es una aflr~malura que conlribueix .

a refredar ¡'ambiento Aqueixos proeedi

men/ti, propis deIs cafres de Ja jungla;

no ens fan quedar gens bé.

epublicána
d'octubre, a le. tres i mUja de

al Saló d'Actes, JUNTA GENERAL

sobre el .e~üent ordre del dia:

Lectura de l'acta anterior.

Estat de comptes.

Actuació del 'ConseU Directiu.

Precs i 'preQ"untes.

1

2.

3.

4.
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.Ueida i octubre de 1937.

Diumenge, dia 31

la tarda, tindra lIoc

per tal de deliberar

Joventut
-

;
(Ve de la I.D plana) cal! a I'exterior. Tots e/s memOtap~.s

duri en un deIs seus darrers artieJes: discursos de Manuel Azaña, en el que

«A aquestes persooalitals que sem- va de .guerra, na han .estat més que

bIen lenir a les seves mans alguos deis persistents exposieions de lo· mate:x8

fUs més delicats de la polUica fraocesa, verita!.· que, de moment, no hi avía,

a una d'elles, jo Ji expressava ]a meva allra realitat ·que .una guerra d inde

sorpresa sobre tanta d~8or¡enlt.;lcl6 com p.endencia. i que guanyar-Ia interessa

he comproval en dos dies d'ésser a va a lots. J res més que· guanyar la
Pran~a. Pero el personafge em féu sor- guerra.

tir de la per plexUat dienl-me: «Co-m vo- Si, eh? Doncs ja s'ha visl. Tothom

leu que no e&figuem desorienlats els h8 vo/gut fer la seva experiencia. ciJ. •••
fraocesos-i igual podeu dir deIs Bngle- da número del Dlarl Oficial de la Oene-'" Al Govern de Valencia, també han re-

sos i d'altres pobles interessats-sl VQ neralitat. en la part dispositiva del De. gIl aqtlesls Departamenls e/s socialistes o

8a/tres mateixos n'esteu? Tracteu d'acla parlament d'Eeonomia, és un mol:u de comunisles.
rfr vosaltres mateixos les vostres Idets f d . ~ Els resultats comparatius de la lascare re am~Dt. SI t::S que. eom 6uposem . ..

, 'feta en aquests Depar/amenta. en un I alllesobre la guerra espanyola I trobareu lot a fex/e"l'o J' . AI·':>" l',. r es lege/x. IV e6 expo (J h t /1 d'~ • f,overn. an esta mo I,eren,s, a avor
seguU UDa xarxa de complicats proble nenl viu del clima interior nostre. J de Valencia.

mes que fan impossible definir aquella aquell ciimll no és prou gral afora. J PeTÓ és que alll no ~'ha governat en
°uerra. Bn primer terme la O'uerra és s f I .
6 er ense ex ~I'lor... socialista. com acto
una Huila entre la democracia, represen- El dilem8 és crueL J eom veiem di-
tada pels constifuclonals del 1931 i els fiell que eerles menlalila{s p'Jq¡uin ,~
ilnUdernocrales. Piro· reniu enCara una se corree de la realital per a eanviar

!lJrra guerra: COl}tra el capitalisme. J 6 d'orienllJeions, ta11!bé veiem dificil, ail,
oalmeot frobeu el problema internacio- a/fres ca.ses· O guanyar la guerra re'

Dal. Naluralment, des del puot de visla nuncianl al socialisme imposal per De

ideologlc. no s'acaba de saber si sou o crel i sense consultar democrdlieamenl

DO democratCls. len plantejar-nos nosal- t lopinió per si realmenl el vol, o per

tre~ el problema internacional ens tro- dre la guerra i el sociaJisme i la mare
bem f 1talmen' en U,l.'J pIel ideológic I que, que ens va p~rir.

per major desgracia, no podem assegu· El que paS~8 é:i que nosallres le

rar que sigui el de la Ideologla comunls- nim la sine~;i1alde dir el que tothom

la o el de la democracia. Estigueu se- pensa, encara .que polser aixo hagi (le

gurs que el dia que el plet espanyol si- costar-nas lámbé que tol un comile de

gul ciar, sera clara la política Int~rn~· la U a. T. hahi de titilar de facciosos

clonal I menlre el problema esflgul oba- als q'!e·' no diuen U/1 estúpid amén a

cur, obscura Sera l'ac'ullcl6 de les po- tOle6·pensades.
tencles, toles les quals, sense excloure
Italia i Alemaoya, camloen pel territori

espanyol com sobre sorra movible.»
I d'aquesta manera pensa el nostre .

Important Interlocutor-que respon, a la

IndiscutJble realiJat deIs fets-; se'n de
duelx el següeol: «La parauJa anlifelxls- 

me-que donem a la nostra lJulta-és
. \

llna oegaci6. Cal fer la guerra per una

IDEA, no per una NEGACI6. Mentre
alxi no sigui cap poble lIunya ni vei no
lIigara el seu destf al ooslre perque. 1Ii
ganl-se el un «anfl» en realitat no es JIi.

garla res.»

Des del primer moment de la gue

rra, hem defensat la mateixa doctrina.

No .calia pas ésser profeta per a vati

cinar que sense la garanfia d'un res

peete a la Constiluc/ó, no tr0b.arÍem es-
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P!ig. 3

O'acord amb I'últim Oecl et de la Ge
Deralitaf, va celebr!3r-se ahir larda, la
reuni6 del Pie municipal, a I'objecte de

conslituir el nou Govern de la ciulal.
Hi havia presenfs les minories de

I'Esquerra Republicana, P. S. U" C. N.
T. i U. de,R.

Aquesla reunió havia de lenlr IIQC 48
\ '

hores abans, pero degul a no' haver-se
completat les Ilistes del PSUC i CNT,
'va decidir-se que fos celebrélda ahir lar

da. Mdlgrat aquest relard no varen es
ya'ir-se del tol els molius que feren ne
cessari I'apla~ament anlerior, i aixf

velem constituir-se léi Paeria amb ele
menls que oficialment DO porlen dos

abys de residencia a la nostra ciutat.
/ Tota la ses~i6 va girar a I enlora d'(}

quest exlrem, apoiant socia liSIes ¡cene·
tistes el seu punt de vista i mantel:lint-~e

per parl de I'Esquerra, la Interprelació

jusla de la LJei Municipal Catalana, So
cialisles i cenelisles enten'en que e)s

únics encerlafs s6n ells. Posats a vota
ció els dos casos, és aprovat el deis so-

cialistes i cenetisles, amb el Vol encon·

tra d~ I'Esquerra./
Acte seguit es procedeix a l'elecci6

del nou alcald~, resullanl elegif per 14
vofs a favor i, 7 en blanc, Manuel Magro

de la C. N T.

Oesprés d'uns moments de suspesa
la sessi6 és reélDusa aquesta a I'objecte
d'e12gir ie titulaJ:s. de onselleries
enraulanf-se debat ~obre si ha d'haver 6
05 Consellerles, Cervera demana passi

a vofació, donant el següent resullal: 1.1
a favor de les 6 C,onselJerles per 5 de

l'EsQuerr.a en contra. '

La v l,!ci6 pel Consell dt Govero.
que honat idEmlic resultat, elegelx als
ciuladans següenls: Riva~, Sorriba~,

Balp, Izquierdo, Rios i Castelló.
UIlimament es renova el debat sobre

¡a Qüeslló de les incompallbilltats i amb
el VOl eoconlra de l'Esquerra s'aco,rda

dirigir-se a la Generalitat demananl que

es donguln facllitals,
L'arca1de fa memoria deis dles que

bi ha d'hi1Ver seasi6 i després d'unes pa

rallles promelent cumplir amb les obli'
gacious del carrec, s'aixeca la seaBl6.

El manteniment del Front
Popular és I'arma més efi
ca~ contra el feixisme.

I?er Agents de ViQ"iJancia, pertanyels
a la Sub-comissarla de Tremp, ha es

, laf defiogul PÚe Castany Prals; I pels
de la de Sol800a, Daniel Vir6s Moyes i

Joan VilagraséJ Sugrll fies.
Hao passat a disposicl6 del jutge

d'lostrucci6, I de la Comandancia Mili

tar, resl'ectivament.

-El vef de Malals, Albert Pampols i,

OdCO, ha estal detlngut. pas8anf a dls
posici6 del JulSle del Tribunal Popular
de LJeida, per haver-JI trobat en el seu

poder fulles c1aodestlnes I diversos nom
qres del perlodlc «La Batalla».

QUiln acabarem amb els incofilrolals
9mb la IDcompren ió'} Qot~er ia WrQ
oril de que fots penseslm en la guerra.

-Han Ingressaf a la Presó-Preven°

lori de nostra ciutaf, els següenls cluta·
daos: Mlquel Vldal Porfa i Ramon Grau
~r.ifiO. a disposlcJ6 del julge instl ucfor

d~ Tremp; Miguel Ferrer OeJuan, a 'a
del Comlssarl d'Ordre Públic; Ramon
Caslellil Nada l , Esteve Oll.vella Nogue
ra, Marcel'lf Teixid6 Teixld6, Francesc
Marsal Beses, a Olsposicl6 de l'A.uditor
de campaoya; josep Viladrich Vilado

mat" I Ramon o'arrlgi', a dlsposici6 del
jUlge instruclor de S~u d'Urgell.

Ordre Públic

me en Salvador Roca en materia de
Museu .

L'Alcalde de L1eida, que moslra un

int res vlvissim i un golg extraordlnilri
per a I'obra de cultura totalilarls que fa

Lleida ajudada tan efica~ment pe~ Co
missari de la Generalifat, camarada Vi
la, prometé efectuar sovint visites per

tal d'enterar-se, amb més delall encara

que 101 el que s'aclua I es p<?sseeix.

'. - Ramon Xurlguera, i amb destina
, cl6 a la Biblioteca de LJelda, 'ens assa

benta de la tramesa de totes les obres
que lé publicades.

Sabem d'a!t;es aulor~ IIeldatans que
han promés efecluar aquests obsequis

\

que h uran d'atudar a que sigui' com-
pleta la bibllografJa IIeldatana.

L'Exercit' Popular Regular, Huita i
lDort per l' ~'s anya republicana

i democratica.
I

De la "Biblioteca del Poble"

En aoteriors números de nostre set
milnari, hem posat de relleu el refras en
que es fela la disrrlbucl6 de carbó vege
tal a noslra clulat, no solament fenl-Dos
ressó de les queixes rebudes, si que
també amb la sana iotenció que els en-

Neerol()gica

A la .•Blbliofeca Museu BalaguerlD

de Vilano.va I la Geltrú, es procedeix a
la c()m~guaci6 de Ja col'leccló de ·Jea.

if rlOts emisslons de paper moneda
at en circulacl6 pels Munleipis de

Catalunya durant l epoca de la pos! re·

voluci6.
No es podria fer quelcom paregut a '

la nosrra Biblioteca del Poble, encara
que fa,s IImltanl-ho a les comarques lIel..
daÍésnes, puix que pel volum de papel"
donal a la clrculacló per Corporaclons i,
entllals particulars, consfltulrla una ex
lenea coleccló i UD bon re-cord deis es

devenlmenfs passals?

L'IDEAL

Pe~ al Delegat de- carbona

Com fots els mesos, s'ha procedll
I

lJquesla selm(ma al canvl de tlquets de

raclonamenl a Casa la Vlla, formant-se
Jlarga cua, causa d'admlracló I divertl·

menl de soldats I recluf"" que de passa-. ~

da per nostra ciutat es dlrlgelxen a In·
corporar-se al front d'Aragó I artres po
blacions del ~lgdia d'E"lpaoya.

Per a efectuar aquest canvl de 11
qtiets, é,\ coodlél6 fndispens~blees per

soni a ¡'oficina canviatorla un familiar
deis que figuren a la IIIbreta de raclona

meot, compllcant d'aque~ta manera Ja
vida de les mares de fdmflia, ja prou
complicada per I'escasefat de- quevlures
I per I'augment constant de les cues que

les fan passar hores i hores al carrer en
perludlel deis afers casolans.

No podrla emprar-se un procediment

més senzlll menys entreflogut per al
canvi d~ls tiquels? E'Ipereni que la Con

eJlerla de ProveYments, esludiara el
cas, procuranl donar toles aquelles fael

IUats que siguin factibles en el temps

rque vlvim.

Aquesls dles pel ciufildit Alcalde, se

nyor Capell. fou \"'sltada la BlbJl()teca

que Lleid" s'ha donat, avul sofa el re·
gim de blblloteQues de la Generallf.,f de

Catalunya.
L'acompanyaven en la visita el regi

dor seuyor 501"1"1 bes, el seu secrefari
particular camarada Rlbes, i l'Arxlver
municipal senyor Arderlu.

Poren rebuts pe1 Comissarl d BI

blloteQues a Llelda, Qul els expUca la
genesl de la mi'ltpfxa, la Idea qDe la pre
sidelx que no fq í'l1lra Que I'exalfacló se

rena de nostra etutat, lela plans que hi

ha per un Imm~dlat proxlm.
Recorregué totea les dependencles I

en ésser ft la «Sala Lh!'ídalD on hl ha 111
bree rars I Incunables, IIforen mostrats

,alguftS bells exemplars que venen a do

nar.'categorla I fmporfinicla a aquesfa

.,grQn Insfftucló de cultura. nascuda del
fet revoluclonarl.

Oesprés visita l'edlfJci gotlc de I'an

tic Hospital, per tal de veure l'e!E..,la~a

A I'avan~ada edal de 85 anys ha merit de la Biblioteca erudita, 1, a més a

morl a Üelda el nostre bon amlc josep mes, lot ¡'aclual en maferla d'~rx'u, del
, Pljoan I Terré, un deJs més antlcs mlli- que és Oeleg~l l'~rxly'er munlctpal, I
"lItanls del noetre Partir. ' ¡'obra també formidable Que port,ya -'el"·

Home de verilable soca esquem!.na,
ha pogut fbrmar una llar que-- ha segult
'fervorosament les seves peljades. O'un
ca'racler afable i sere, el seu Iracle [cap-

1 ftvava. '
Eos assodem a Iii pena deis seus

fJIIs I demés fámflla.

~ Informació Local. i Comarcal ~................................
Per al COD8eller, catregals del subminislrament aceleres·

de Proveiments sin en el possible el racionament, per
tractar-se d Un combustible Indlspensa

ble per a la condimentació deis allments
imprescindibles a les famílies, ja que

amb la lenlitud que es procedeix des de
,fa molt temps, e~devé un coofliéle diarl'

" .
per ~ ,les meslresses de casa.

Aquesla suggerencia nosfra" formu

lada a Inslancia d~ part, com es dlu en

termes jurfdics, 110 ha estat a tesa per
nlngú, seose tiodre esmenl que el pro··

blerna subsisleix i que de dia l'n dia s'a
greuja, a moltes fdmf'les se'ls fa gairebé

impossible condimentar la classica olla.

la qual cosa ens indueix a 'insistir I ele·

val" nostra veu al Delegat de carbons de

nostres comarques Pl'r a Que procuri re

l!!oldre aquesf confllcta abans no pren
gúi proporcions de més volum, que fots

lamentarfem.
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vor de.ld Calxa de Reparaclons I Auxl-,
lis de la Generallfat de Caialuoya, de

tots els béns propis de I'entl'at expe
dienrada; Ingresslnt-se aquests béns a

la indicada Calxa als efectes disposats
en els Decrels vlgenls. I sigui publicada
aquesta Declsló al Diari Oficial de la
ueaeralilat de CcJlalunya, eo compll
mear del 41sposat en I'art l.r del Decret
nÚl1. 10 del 9 de geoer d'enguany.»

Persistir en la interpretació
partidista de les Heis, equíval

a recollir nous fracasos.

I:O~§ELL PERM4~E~T

ConSIiIUCiO deis Aluntamants d8 Ca1atuRua

ría amena~ada pel desbordament

del ríu ·Segre.

contenci6avuí Lleida no es veu-

Si haguessim esmer~at les nos

tres energies i els nostres cabals

continuant les obres del mur de

~------------------~----------

Eo el Diari Oficial núm. 283, corresponent al 10 d'oc ubre corrent, apareix
Inserlt el Decret de la Cons~lIeria de Governació establint les ñormes per a la
conslitució I regim governallu deis Ajuntameots de Catalunya.

El'Decret esla redactat amb tal claretat que la seva aplicació a cada cas re
sulta facl l, sense donar lIoc a dubles, I és, per allra part, tant complet ¡previsor
que no hl caben consultes.

Amb tot,.' per a major facllltat en la seva aplicacló I per a Que no calgui con- .
sultar els texlos legals al'Judits en I'artlculj'll, ens permelem ter-vos avinent que·
l'article 50 de la L1ei Municipal, del que parla I'article 2.n del Decret, diu textual
ment:

«Artlcle 50.-Per a ésser Conseller Municipal cal' estar ioscrit en el Cens

Electoral del Munlclpi, saber ~Ieglr I escrlure, haver complert 23 anys d'edat I es
tar inscrlt en el Padl'ó Municipal amb tres ~nys d'anllclpacló.»

El contlftgut d'aquest article com també L~ES CAUSES D lNCA-PACITAT
detallades en ¡'esmentat artlcle 2.n del Decret, aparlats a), b), e) I d) eón d'una
gran imporlancla.

1al matelx temps-I en relacló amb J'anterior - copiem de la L1ei Municipal

Catalana I'article 102 en el seu número l.r del que es fa esment en ¡'article 3.r del
repetlt D.ecret I que diu:

cArllcle 102.~Es de l'excluslva competencia deis Ajuotameots, sul;>ordlnada

únl\:ameo' él I'observancla de les lIels generals, el Govern I dlreccló del,s loteres
so pecullars deis pobles i en particular qailot flngul relacló amb els objectes se- ~

gil ols: .

l.r-ConsUtucló de les Corporaclons, resolució sobre la capacltat, aptiluts.
locompalibillfats I excuses deis ConselIers elegits I declaració de vacants qUéla
s'escalguin.»

El Consell PermlJnent d'Esquerra Republicana de Catalunya, en dirigir-se a
tots els seus organlsmes locals a aquest respecte perseguelx una major difusló
del Decret fa que no dubla que, com sempre, no solament el compllran slñÓ que
sabrao evitar Its seves transgreslons.

Afectuosament us saluda pel Consell Permanent, MarI! B~rrera. Secretarl
general.

Bllrcelooa 16 d'octubre del 1937.

Decldelx: Que declarant aproplllbles
els béns de I'entllat expedientada, Reve
renda Comunltar, de Terrassa, I ratifi
can' la retenció provisional acordadll.

Decreta I'apropiacló definitiva a fa

.**
«DECISIÓ

Resultant que 'ramesa per l'Ajuo' .
ment de Terrassa, denúDcla contra dlfe':

renfs persones I enfltats entre les que
figura la Reverenda Comunltat de la di
ta clutat, va ins'ruir-3e l'expedlent co·
rrespoaen', decretilnt-se la retencló pro
vlslonal de tols els bén,s de I'esmen'ada \

Reverenda Comuoltat, entre ells, del d - fisca's per la Geoerallta. de Ca'alunya;
poslt de 10,813'79 pessetes, que a nom La.Comlssló de Responsabilllats de

d'aqoella figura entre el Ban~ Comercial la Geoeralltat de Catalunya, per unanl
de la referida poblacló I el Banc Hispa, mltat,
DO Amerlca;

Resultan' que practicada la correspo·
ilen' Informacló .-allres diligencies pro
pies del cas, resulla que I'esmenta"da

Reverenda Comunitat era un" én'Ua. re
Iiglo~a dependen. de I'Bsglbla;

Ates que de les dades aportades 's
despren de forma Indiscutible que I'en i
tat expedientada 'era de carac'er religlós
dependent de les autorUa's ecleslastl

ques en forma 'an directa que constituYa
un organlsme de la n1atelxa Esglésla;
baven•• per tant, d'ésaer conslderats els
seus bins com a bias de l'Esglésla;

Ates que amb subjeccló al dlsposat
eil els ar's. 2.n I 3,r del Decret del 5

d'agos' del 1936" en relació amb el De
cret n.o 10 del 9 de gener d'enguaoy,

els béos de I'Bsglésia ban d'éssser COD-

\

pot fer-!le aplicació al clutada expeditn
tat de les disposlcions conllngudes en
els Declets del 5 d'agost del 1936 I nú
mero W del 9 de gener d'enguany..

La Comissió de ResponsabiJitats de
'ía Generalitat de Catalunya, per unanl
mitat,

Decldeix: Que absolent el clutada ex
pedieDtat, Ramon Espadaler I Culf, per

¡

00 haver iocorregut en cap de les res-

ponsabiJItats clvils derivades de I'alxe'
cament subversiu del 19 de juliol del
1936, procedelx decretar, I al tal fi,

Dec.reta: Que resta seose efecte I'a
proplacló de béos propls de l'al'lui:llt
Ramon Espadaler I Culf, 1, per tant, la
de la casa n.o 12 de la plél~a de la Cons

titucló del poble de Bisaura de Ter, I

qu.e 11 sigui restituIda fotegrament la se
va p08s.essló I 11 siguln rambé fornats
els altres béns que li bagln estat apro
plats, I publiqul's aquesta Declsló al

Diari Oficial de la Generalltat de Cata·" .lunya, en compllment del que dlsPo811
I'arl. 1.r del Decref 0.° 10 del 9 de gen'~

d'enguany.»

Dues sucoses Decision·s de la Comissió (le•
Responsabilitats

;

GENERALITAT DE CATA~UNYA ~ ESQUERRA ",EPUBLICAnA DE CATALUnYA ~
. +YYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.

«DBCISIÓ

Resultant que I'Ajunt6menl del poble

de Bisaurd de Ter, abans Saot Ql1irze
de Besora, va trametre un full-relació de
les fioques d'aquell terme que havien es
tal apro iades per les organifzacions
polftlques I slndicals, entre les quals fi
gura una ca~a de propietat de Ramon
Espadaler i CuU, situada a la pla<;a de
la Co081ltució, 0.° 12, de I'esmentat po
ble, aprop~da pel Centre Cultural de
les Jovenluts L1lbertiules per al seu ús,
atribulol-II UD valor de 10.000 pessetes;

Resultant que practicada la Informa·
ció corresponeot i les aUres diligencies·
prople.s del cas, amb refer~Dcla a la coo

ducta I acfivltats del clulada expedjentilt,
aparelx d·el1es que Ramoo Espadaler I

Culí va mflrlr uos mesos abans del 19
de juliol del 1936¡ que DI a ell, ni a la

seva esposa I fllIs, el malor deis Quals
és actualrnent soldat de ,I'Exerclt de la

. .
R~pública. DO se'ls conelx cap aclivltat
polflica; que la finca apropiada I'ocupa
va, com a usufructuarIa, la clurada An
tonia Busón, I que I'aproplacló van fer

Ia les Jovenfuts Lllbertluies cootra el pa
rer I protesta deis representants de ¡'Es

querra Republicana de Cataluny.a I de la

UGT;- l.

Ates que havent quedat demostrat
dlntre· de ,'expedient que tant al clutada
expedlenta't com a la seva esposa I fills
(el maJor deis quals esta Incorporat a
l'Exerclt de la República) no se'ls cooel
xla cap actlvilat política, és evldeot que
DO poden ésaer tUlIats de concomitanls
amb els elements faccioSos, menys en
cara el propllnteressat, del qual ha es
tat comproval que va morir uns mesos
,abans de produlr-se la sublevacló mill
ilar del 19 de JuUol del 1936;

Ales ue corrobora aquesta Impres·
sló favorable el fe t, per ~emés significa
Uu, que I'aproplacló oblecte d'aquest ex
pedlenl van realUzar-Ia les Joveotuts LII
bertarlés de Blsaura del Ter con'ra el
parer I malgl!at lacategorlca protesta
deis elemen.s d'Eiquerra Republicana
de Catalunya Ide la UOT d'aquell po·
ble, la qual cosa demostra que la dUa
aploplacló no obeelx a cap motlu derl·

vat d'una suposada facclositat de l'ln'e
ressat, Binó pura;i slmplemeot a una
'conveniencla particular de I'organltzacló
apropiadora, que en cap cas no pot és
~er mofiu legal d'nna apropiacló debéns

prlva!s;
Ates que per les raons exposades no


