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RENOVACIO

La raó ens assisteix i d~ cap manera hem de
la majorfa s'els obligui a recorrer llargues distanpennetrer
ens sigui negada; -del cohtrarl se'ns pocies, havent-hi manera d'evitar-ho.
dría aplicar molt bé el. que la seva mare Va dir a
S'ha de creure que abans de que es porti a
.Boabdtt
el Chico, en perdre, el regne de Granada:
cap la estructuració
administrati '!.a.J. s'estudiaran
Ploreu
eom
a nens ço que 'no haveu sabut defenamb deteniment tots-els projectes i sugestións que
sar
cotno
a
homes.
'
s'hagin presentat, i que prevaleixera el més just i
,B. de Noguerola.
equitatiu, peró s'ha de procurar per nostra part "
demostrar que la raó ens empara per a demanar i,
"
.
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'(o~$)~~~~~~~*~~~<y<y<y~~~
aconseguir es donguí a Tremp la capital de la su, '
I

percomarca.

Si no ha d'ésser

així, preferible

es

/,

p~: . 'tECi.fTIE

que ens deixin com estem. car la majoria dels
bles' tindran menys dificultàts i dispeses .r er anar·
a Lleida que no per anar a la Seu.
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Un Vell adagi diu pue per a guanyar un plet es
necesiten tres coses: tenir raó, saber-la defensar
;i que la vulguin donar. Doncs be, la raó í.mott

pq~ï-' .• :'

derosa la tenim; demostrar-la'
la podem demostrar
perfectament
si volem, i respecte' a que ens la

-

.,

"
-s

.

.

Naíxements -

.

Ferran Calvet Pérez.
Vicent Bonsom Berga

21 Febrer
27",):"/

Maria Solè Boixades

28
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Defuncións

donguin, tenim la seguretat de que no sens nega-. " " Rosa Prats Blach, de 92 anys, dia 2 Març
fa,' Car tenim homes. de vàlua q ue h'i pasaràn jotes'
.
~~<Y~~~<i>~<Y'~<Y<Y<Y<Y<Y<Y<Y<Y<Y~~<Y~~~~<Y~~~~
. Jes seves forçes per .a conseguir-ho , malgrat hi \
hagi algun Diputat que defensant els interessos
del seu país ens ili faci l'oposició que pugui. '
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Ei segon

punt, o sigui saber d~l~lOstrar i defen-

sàr la 'raó, es., a nostre

judici,

el .queno

-: '

devem-]-

deixarde ma, tenint dos parts: ,Primera una I¡ntencampanya de premsa, començada ja .des .de
«RENOV.AGIO»,
extenent-la
als periódics
de

'
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EN JOSEP ROSELL PALLARES, ALCALDE D'AQUESTA
€IUTAT:

S'a
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.1am.or 1: el,respecte
Lleida i Barcelona, ço que pot' fer-se molt, be te _. als arbres constitueix
un atri but dels ponincomo tenim homes decàpacitat
sobrada.rperbles cults i tenint en compte' là vigilanport-ar-a terme aquesta tasca, i segona uua. dec]cia que l'autoritat
déu, d'eiet:"cir en
dida campanya p~\~s.pobles afectats, contrarrestah
aquest ordre.
,t.
'J~':' '
la q~e fan els deSeu d'Urgetl, q~le fa [a temps-es
ASSABENTO,
,1'_
,;'

Considei ant

Lt

dediquen a re~orrer, pobles, inclós de ,I,e,s.coruarques èJ~~ Pall.?!s.,recul1,int signatures
d'autoritats,
entitats

cións,':: '

i p~rti,~UIHrs, favorables

" ".

a

"als
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Aq~é'~,t:acampanya deuria irradiar
deixant apart els antagoulsmes'
tant de . caràcter
,
perso,~al CQIl! pO,litic que hi pugui haver, realitzarla les.autoruats,
sindicats,
societats. comerç, in,
dustria't

tots aquells que- s'hagin

IH gravetat que suposa per aquest país perdre.la
capitalitat de la .suoercomarca,
que igualment
ha,
de perjudicar a tots, siguin del color 9u~ siguill.,
No conec' ço que varen acordar els COlner-'"
çiants i industrials en la reunió que celIebraren
el
dia 20 de febrer prop passat pêr a 'parlar dassuurp
tes d'interés

per a la comarca,

si 'bé suposo

trac-

\

tots hi posem nostra Dona Voluntat i
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Ordenances
Municipals.
• ''':"
11. Els infractors
seran
castIgats
amb la multa de cinc a vinticincr pessetes; essent responsables
els pares 4~~~
fets dels 611s, i els amos dels de llurs 'dependents.
l,

III. - L'acció de denunciar
es públil," "
ca, i per tal hom prega als veïns comuniquin a l'Alcaldia qualsevol de les es- ~ .:
meritades infraccions,
amb lo qual do:-,
naràn
prova de llur ciutadania
i ,inst.rui,-,
ment.
",\

pel: a conse-:

guir les justes aspiracións
nostrades, Se que l'entitat política ~'C~ntre Catalanista Republicà Federal» de Tremp, treballa amb tota decisió l'assump-,
te, sens dèfallir, u~ filament, amb la ferma "esperança d'aquistar el triomf" cosa que no fallara si,
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donat compte de

tarien de 'fer ,les gestions necessaries

,'!'

I. - Queda regirusosamerÍt
prohibit
IIIIflS aspira'tocar, sacsejar, repenjar-se i enfilar-se
arbres de les vies públiques,
prohide Tremp, i bició continguda
en 1'article 202'd~ ..1 les

esforç. -.
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Tremp

2

Març de J933.
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L'Alcalde,

.J. Rosel/.
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