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EL PATRONAT FEMENI
Unes entssiastes Senyoretes, aimants de la nostra Obra} ens donen

la grata notícia, que van, molt prompre, a fundar el « Patronat Femení»
de la F. j. C. per tal que als nostres xicots no els manqui l'apoi decidit
de la dona en la seva feixuga tasca de recristianitzar els joves de la
nostra terra.

Sempre ·hem cregut que, en tota organització la aportació de la dona
te un abast definitiu. La seva.especial psicologia la fa audaciosa i per
severant, d'una intuició clara i penetrant, .de convicció robusta. Per aixó
aconseguir interesar-la en la nostra Obra, es altament profitós i de

- remarcable trascendencia.
1 tant com la necesita Federació, aquesta cooperació. El problema

de la joventad es massa complexe perque pohuem prescendir d'aporta
cions per modestes que siguin i desentendre'ns d'apurar totes les possi
bilitats de protecció i defensa que en el curs de la nostra actuació se'ns
presentin .

. Benvingut sia, doncs el « Patranat Femení». El! ens fa concebre les
més falagueres esperanr;es. Per portar endevant el nostre apostolat pre
cisa que no ens manqui en cap moment l'ambient sobrenatural, I'ambient
dvic i I'ajut economic. Oracions. Simpatia, diners. La perfecta conjugació
d'aquests mitjans ens aplanará el camí i fará definitives les nostres
conquestes. .

Mireu, doncs, com el camp d'acció es bastíssim, i els recursos ines
gotables.

Ara el que cal es saber partir lentament i acompasar-se a les llar
gues dilacions que tota obra educativa comporta.



IV CONCURS DE PE'SS EBRES

PROQRAMA DEL SOLEM~E REPARTlMENT DE PREMIS
que's celebrara el proper diumenge, 26 de Gener, a les 5 de la tarda,. a la Sala de

Festes de la Congregació Mariana amb la col'laboració del Orfeó Borgenc.

Mestre Director: LLUIS LÓPEZ.

1.8 PART

PER LES TRES SECCIONS

Ordre de ,'audlció:

lII.a PART

SECCIÓ DE NOIS

SECCIÓ DE SENYORETES

El cant de la Senyera.

Canc;:ó de Nadal.
la non-non.
El dimoni escuat.
Canc;:ó de Nada!'
El tunc que tan tunc
les besties al Naixement

1I. Millet

A. Perez Moya
1I. lópez
). Cumellas Ribó
1I. Romeu

A. Perez Moya
Id.

El tió de Nadal .
A Betlém me'n vaig

la Verge bressant
la nit de Nadal .

Canc;:ó de les palies

.' ]. Tomás
Id.

C. Franck

A. Vives
Id.

Entre flors

SECCIÓ D'HOIvIES

A. Nicolau

LES TRES SECCIONSlI.a PART

AaE DE REPARTIMENT DE PREMIS amb

una BREU. MEMORIA p~1 Secretari del
]urat Qualificador En ]. A. Tarragó i

Pleyan.

Oidá! Pescadors de Galilea
lIegenda
Pel camí d'ana a Betlém .

Himne de la F. ]. C. de C.

1I. Romeu
Tschaikousky.

A. Perez Moya
). lIongueres

N O TES: Prohibit entrar i sortir durant la interpretació de les composicions. - No sera permesa
l'entrada als menors de 6 anys.

VENTA DE lOCAlITATS: Casa lanao, Ester~ría, 6

RELACIÓ DEFINITIVA DEL S PREMIS REBUTS

Una formosa copa, que sera exposada oÍJortunament, donatiu del Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de la
Diocesi.

Objecte d'art, donatiu del Excm. Ajuntameht de Lleida.
Mayólica de la Verge María, donatiu del Sr. Lluis Alonso de OJarte.
Objecte d'art, premi JOAN BERGÓS DEJUAN, donatiu del Sr. A. Bergós.
Artístic cuadro, donatiu de la Joventud d'Acció Popular.
Un lIum- de taula de metalJ, donatiu del Sr. Ramon Areny.
Del ConcelJ Diocesa de la F. J. C. de C. de Lleida, objecte d'art.
De la Adoració Nocturna, un cine NIC.
Del .Conciliari Diocesá de la F. j. C. de C. de Lleida, un objecte d'art.
De l'Acción Católica de la Mujer, un vas de nit combinat amb metal!.
De la Cambra de la Propietat Urbana, un objecte artístico



BIBLIOTECA

SUBFEDERACIÓ AORíCOLA

•

Si voleu vestir
am b distinciá
i economia ...

•

,
JARDI

Visiteu la

SASTRERIA

.....
1Lleiba

~i1IP V1\\LLS
LUIS CASAS

VINOS Y LICORES
ESPECIALIDAD EN

ANISADOS DE V ALLS

ZI~a lla da
Succesor de .6. d~ateu Torres

~~

-¡:ei~{ts : mo"etats
{ f5eneres de punt

He oft qae se as tit!lava de polítics, per qae vosaltres sentía intens
amor a la nostra terra, a la nostra !lengaa, a les nostres
glorioses ttadicions. ¿ Es cap peca! aixó? ¿ Es cap falta?

(Paraules pronunciades per l'Ernrn. Cardenal de Tarragona
en la Setrnana d'Estudis fejocista darrerarnent celebrada).

Continua el servei gratu'it de préstec de llibres a domicili.
Llibr'es nous : Introdacció a la vida devota, de Sí. Francesc de Sales. Laprega

de totes les hores, de Pere Charles. Peqaeñeces, del P. Coloma. La Casa de Troya,
de Pérez Lugin. L'amic Fritz, de E. Chavian.

••

La Agrupació Jacista ha prés I'acord de celebrar per el mes de Setembre, una
exposició de fruits de la terra. S'ha nomenat una comissió per tal de preparar i
portar a terme tant Iloable iniciativa. Ja anirem donant detal1s deIs treballs que
s'efectuin.
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LÉRIDA
lUAYOR, 81 - ALCALDE lUESTRES, 5

Major, 24 - 2.on LLEIDA



Lleid~

nau --' --' --' --'

Les més' aItes
navetats' amb
generes del pais

•
Sempre el més

Simón

•
Majar, 51 entr1.

Academia

CLASE ESPECIAL

PER A SENYORETES

PERITATGE MERCANTIL

ENSENYAN9A GENERAL

I COMERCIAL

IDIOMES
-
-
-
-

Director: D. EDUARDO MARTíNEZ

MIRÓ: IMPREMTA CATOL.ICA - L.L.EIOA

~ Productos químicos y farmacéuticos - Aguas minerales - Específicosy nacionales y extranjeros . Perfumería . Cepillería - Pinturas
Esmaltes - Barnices y Pincele~ .

•••
Papeles pintados para decorar habitaciones y para cristales

en di.bujos blanco y color .... \

Tratamiento para combatir las plagas que atacan el cultivo de
los almendr"os, manzanos, ciruelos y demás árboles frutales.
Azufres, Sulfato de cobre, Arseniatos de sosa y plomo en polvo y
pasta, Sulfato de nicotina, Insecticidas y Raticidas de varias clases.

1)roSuer'ía

MARTíNEZ

Av. República, 36-2.ón - LLEIDA

s. SUNÉ RIBERA
Mayor, núm.. 2 L É R 1 D A Teléfono, 1610
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I r SASTRERIA

Protegiu i compreu als nostres anunciants ~e « ACTIVITATS ».
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