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Fora terres, fora platja,
oblida 't de tot regrés:
no s'acaba el teu viatge,
no s'acabarà mai més.

JOAN MARAGALL.

Vigila, esperii, vigila,
no perdis mai el teu nord,
no et deixis dû a la tranquii'la
aigua mansa de cap pori.

Gira, gira els ulis en la ire,
no miris les platges ruins,
dona el front an el gran azre;
sempre, sempre mal' endins.

Sempre amb les veles sospeses
dei cel al mal' transparent,
sempre entorn aigües esteses
que es moguin eternament.

Fuig-ne de la terra immoble,
fuig dels horitzons mesquins:
sempre al mal', al gran mal' noble;
sempre, sempre mal' endins.

Cxcelsior
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LLEIDA

Dies enrera, una revista il'Iustrada pu
blicava una grossa fotografia d'una imatge
de Màlaga, una Mare de Déu, que ens
sembla que erà la de l'Esperança. Quin
luxe! En el gravat, les pedres precioses i
els metalls nobles resplendien enlluerna
dorament. 1 ens imaginàvem corn deu és
sel' la imatge mateixa, amb la realitat deI
seu vestit riqulssim i de les seves joies in
nombrables.

Tanta riquesa, tant d'enlIuernament,
tant de luxe, feien trist, molt trist. Dona
ven una sensaci6 de malestar, d·angunia.
U na sensaci6 de la mateixa rr.ena hem ex
perimentat, en repetides ocasions, davant
les imatges santes de catedrals, esglésies i
ermites nostres. Pero la imatge de Màlaga,
meravel16s aparador de joieria, fa més
forta aquesta sensaci6, 'per la manera corn
el luxe hi és exhibit, pel contrast violent
entre aquella exhibici6 d'or i pedreria i la
pura santedat que la imatge hauria de
representar.

Un detaIl, sobretot, esdevé revoltant.
Les mans d'aquella Mare de Déu s6n ple
nes d'anells. 1 quins aneIls! Ben Iluny de
despertar una devoci6 mistica, aquella
imatge r~corda l'abillament de les dones
més profanes. No és allo un insult a Ma
ria? 1 aquell greuge material, <no és pel'
ventura pitjor que l'atribuït a Cristôfor de
Domènec en d seu lIibre postum? <On és
el Rucabado capaç d'indignar~se dramàti
cament davant una imatge que aixi escar
neix el~ atributs de la Verge?

És veritat que dins el camp catôlic es
realitza, ja fa temps, una Iloable campanya
pel' a treure les robes afegides i els orna
ments sobrecarregats de les imatges. El
luxe, en aquestes, va :tlhora contra l'art i
co.1tra la moral. Els qui abillen sumptuo-

L'adreça de <cLLEIDA» ès, des
d'avui:

Comandant Baiget, 24 - 1.er

imatgesles
sament les imatges no tenen ni sentit vera
ment cristià, ni sentit estètic. Pel' raons de
pietat i de bon gust, algunes imatges de la
nostra terra han estat netejades d'oripells i
enfarfecs. En les antigues imatges de va
101' his'oric, aquesta depuraci6 de la indu
mentària ha fet un gran servei a l'arqueo
logia artistica.

En àlguns casos, aquest ennobliment
de les imatges ha topat amb la incultura
artistica i historica de ciergues i seglars i
amb el fanatisme popular. De vegades, la
gent deI poble ha protestat dei «despulla
ment~ de les imatges disfressades i guarni
des. Li ha semblat que era una irreverèn
cia 0 un furt el treure de damunt les ingè
nues imatges clels segles passats les joies i
les sederies. Francesc Blasi i Vallespinosa,
en la seva con ferència Serres de Prades,
donada al Centre excursionista de Cata~

lunya i publicada no fa gaire, explica el
curi6s cas de Ciurana, el poblet encinglat
i quasi buit, on els feligresos es revoltaren
contra el bon senyor rector perquè aquest
manà treure els vestits balders que tapa
ven l'admirable talla de la Mare de Déu
d'aquella església voltada de sQledats. Els
arguments dels feligresos eren simplistes i
picants. Encarant·se amb el rector li pre
guntaven: «t!Què dirieu v6s, si us fessin
anar despullat?». Calgué explicar-Ios que
l'ordre venia dei arquebisbe, i que la imat
ge en la seva talla primitiva. valia molt
més, artisticament, que amb els vestits de
seda, i amb les âplicacions daurades i ar
gentades, i amb les joies de gran Iluïssor...

A. ROVIRA. 1 VIRGILI.
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esquerres ...

*Ile *
Aquesta és l'hora de les esquerres. Ho

diuen fins i tot els homes més compren
sius i de més vissi6 politica de les dretes.
éal fer pero una distinci6 entre les esque·
rres, car n'hi han dues: la politica i la so
cial.

Nosaltres,obrers, els que militem en
els partits de l'esquerra social, hem de se
parar els homes i les tendències-les dre
tes i les esquerres no segons conceptes po
Ihics, jurldics, democràtics, religiosos. etc,
Dreta i esquerra, pel' aIs explotats hem de
determinar-les des dei punt de vista de la
propietat, dei sistema d'organitzaci6 i pro
ducci6: Dreta: Capi/alisme. E,,;querra:
Socialisme.

No volem dir amb aixô que l'esquerra

corn si l'es no hagués passat-per ells de
fet no ha passat res-voldrlen ara lIigar
1923 amb 1930 i continuar amb les idees
d'abans, les pràctiques i actuaci6 d'abans i
les organitzacio.ns d'abans, (inamovibles a
les variacions deI temps i al progrés histo
rie i ideol6gic) petrificats en un passat
estèril, reaccionaris a tota revisi6, a tot
renovament.

Cal destruir els vells partits, apartar
els vells dirigents, revisar i modernitzar
d'acord amb les presents necessitats els
programes d'actuaci6. Ha de destruir-se
tot ço que s'oposi a l'avenç de les noves
promocions en la direcci6 dels partits i de
les col·lectivitats. En aquests sis anys de
silenci ha mort una època i en l'adversitat
els pensaments més agosarats se n'han for
mada una altra que ha de realitzar-se.
Trenquem els Iligams amb el passat i que
els nous partits afirmin la seva suprema
cia en el terreny de la Huita i de les rea
litzacions.
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El que ha envel/it durant aquests sis
anys son les organitzacions. Els vel/s par
tits no s6n avui els motllos adeqüats pel'
engrapar a les multituds àvides d'actuaci6
eficàç. Els principis ideologics que infor·
mayen el retoricisme ampul6s deIs credos
de les organitzacions, la massa els ha su
perat. Tota la vella carcassa anquilossada
dels partits histories és avui là rèmora que
podria entrebancar-nos en el nostre avenç
cap a noves fites. Hi ha hagut gent-els
qui abans dei 1923 ja s'havien estabilitzat
en una idea, unes pràctiques d'actuaci6 i
una organitzaci6-que han esperat sense
impaciència que caigués la dictadura i,

passat per la censura

Hom preveia de tem ps que a la caigu
da de la dictadura s'acentuarien en el nos
tre poble les idees esquerranes-socials i
polltiques-de la nostra gent. Sis anys dè
contenci6 i de silenci. de meditaci6 i d'es
tudi, hauran convertit moIta gent que
abans dei 19~3 sols tenien pel' les idees
una adhesi6 sentimental en convençuts
teOrics. La lôgica de les doctrines suplirà
d'ara en avant-especialment en la joven
tut - el confusionisme senti mental.

L'hora
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social hagi de tancar-se dintre els seus
quadros i lebutjar pel' principi tota col'la
boraci6 amb l'esquerra politica. Pel' a fins
concrets, pel' objectius determinab, podem
anar juntes les dues esquerres. Compte
perà a no fer fusions! Col'laboraci6, pac
te, entesa, estan bé. Barrejes, fusions i con·
fusions, podrien portal' a l'esquerra social
danys incalculables.

Pel' a objectius comuns les dues esque
rres poden anar juntes a la Iluita contra
}'enemic. Cal no oblidar, perà, que les
dues esquerres-tan diferents en el fons
no poden fer una uni6 durable. Vençut
l'enemic, l'aliat circum'itancial es colo
carà fatalment,-ens colocarem forçosa
ment~, davant pel' davant. Cal evitar,
doncs, que els dos exèrcits es confonguin.
Ha de procurar-se que vagin a la batalla
en quadros separats pel' evitar que en la
confusi6 de la vict':lria els aliats de l'esque·
rra polilica no girin les seves armes contra
els nuclis de l'esquerra social escampats en
el front de la Iluita, sense cohesio ni direc
cio propi unificat i eficient ... L'esquerra
social ha de de vigilar l'exèrcit proletari
perquè en la IIuita comuna, no oblidi els
propis objectius de la seva classe, car la
Iluita final no és la d'ara que es concretarà
entre republica i monarquia. ~ntre bur
guesia i feudali/ime, entre democràcia bur
gesa i privilegis de sang. La nos/ra lIuita
vincil'à més tard ... i COol que vindrà més
tard i de moment ens interessa que triom
fi l'esquerra politica, ajudem-Ia, perà evi·
tem que la seva victària es faci a costa de
la desmoralitzaci0 i desorganitzaci6 de la
classe obrera, la quaI, essent aliats, cal no
resultem vençuts en la lIuita!

Jo recomanaria en aquesta ho ra greu
que travessem-gràvida de responsabili
tats-que les joventuts sobre tot-les joven
tuts que seran les que sufriran en el futur
els desencerts d'aquesta hora-que m~ditin

atentament què van a fer. Que es recordin

que els seus objectius no s6n de tendència
politica sino de classe. 1 que segons COOl

enfoquin l'actuaci6 imminent que va a em
prendre's sacrificaran els propis objectius
a l'enemic de demà. Que les paraules de
Guesde, el vigilant més atent ais interessos
de la classe treballadora francesa fins al
1914 siguin pel' a nosaltres, en aquests mo
ments propicis a les confussions i aIs
errors, objecte de reflexi6:

«La Revoluci6 que us incumbeix no
més serà possible que en la mesura en què
restareu vosaltres mateixos, classe contra
classe, no coneixent i no volguent pas co
nèixer les divissions que puguin existir en
el mon capitalista. En la competèncià eco
nàmica la llei de la seva produccio i en la
competència politica 0 les divisions politi
ques que, curosament mantingués li per
meten allargar la seva miserable existèn
cia.

Si la classe capitalista sols formés un
sol partit poli tic, ja hauria estat definiti
vament esclafada a la primera desfeta iO

ferta en els seus conflictes amb el proleta
riat. Perà ella s'ha dividit en burgesia mo
nàrquica i en burgesia republicana, en
burgesia clerical i en burgesia lIiure-pen
sadora, de manera que una fraccio vençu
da pot ésser en tot moment reern plaçada
en el poder pel' una altra fraccio de la ma-

. teixa classe, igualment enerniga.
Es la nau de departaments separats que

pot fer aigua d'un costat i que pot conti
nuar flotant insumergibJe. 1 aquestes
naus son les galeres dei proletariat sobre
les quais sou vosaltres qui remeu j patiu, i
que remareu i patireu sempre, en tant que
no haurà estat enfonzat, sense distinci6
de pilot, el vaix~1f que porta la classe capi
talista i la seva fortuna, és a dir, els profits
realitzats sobre la vast ra misèria i la vostra
servitud.»

JORDI ARQUER.

L1egiu i propagueu el setma

nari IILLEIOAII
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guns dels caps de la força que demostra
l'en condicions extraordinàries en tots con
ceptes, malgrat algunes imprudències
comunes.

Public i força estaven fosos i confosos .
Els cavalls tractaven de fer rotllo i les co
ses esdevenien de caires poc oviradors.
Baixarien els conferenciants?

No cessaven els clams de lIibertat i
Thora es feia densa. L'ànima a dalt i. a
baix era abrandada. Moments solemnes.
Indescri pti bles.

A la fi, baixaren els conferenciants i en
veure'ls el poble esclatà en visques atrona
dors a tot ço que constitueix l'i'lIusi6 de
la massa democràtica.

Fins aleshores els milers d'espectadors
actius no es decidiren a retirar-se, ço que
feren, barrejats encara, am b la força pu
publica, dirigint-se a Joventnt. Alli, entre
un entusiasme poques vega des aix! mani
festat, el senyor Ortega, agraint la grande
sa que'l poble de L1eida acabava de donar
en aquell acte de ci utadania recomanâ or
dre, doncs la Republica, diguè, és sobre
tot ordre que devem ensenyar ais qui des
de dalt ens don en exemple d'il'Iegaiitat i
anarquia, i pregà a la imponent gentada,
atapeïda al Sal6, omplint els carrers cÎr
condants i a la que estava arribant encara
des de Boters, que es retirès a casa.

Aix! es féu. Eis hostes prengueren els
autos entre ovacions delirants i ~s dirigi
l'en a Saragossa uns, a Barcelona els al
tres.

El poble I1eidatà escrigué de fet una
plana d'epopeia. Es aixi que deu posar-se
a s6n costat la força publica; amb coratge
i serenitat.

Crec que tots deul iem comprendre
que la força deu ésser garantia i no opres~

si6 de ia vidà civica.
1 no creiem diflcil de donar~ho a com

prendre.
Actes corn els descrits ens en fan me...

relxedors.

Després dei mlting
. L' epfleg

Els nostres lectors no poden-per més
que vulguin jugar la seva imaginaci6-fer~

se càrrec cie les immenses dificultats que
tenim pel' informar-Ios. Passem moments
Elue, de tant estupids, sem bien ridicols ... i
ho son. Algun dia podrem demostrar
los-ho.

Aix!, doncs, prenguin~ne la bona vo
luntat ...

Els nostres amics que'l diumenge, 6,
es trobaven al Camp d'Esports seguiren
ais senyors que havien estat avisats que
sa Excel'Iència volia parlar amb elIs.

En arribar a l'hotel deI Passeig de Bo
ters, un dels forasters va donar un crit
molt esperançador, mentre pujaven al
despatx els indicats, acompanyants d'una
Comissi6 ben significada. AI passeig, da
vant l'edifici, resta ven esperant els de
més.

L'entrevista amb l'autoritàt fou Ilarga.
La gent estava intrigada. Aiguns, més im
pacients, van pujar pel' tal d'orientar-se i
assabentar-se de J'alcanç de l'entrevista.

AI cap d'una hora i mitja d'esperar 0

dues, el Sr. Sarria de Saragossa va baixar
indicant la detenci6 «teàrica» 0 virtual dei
senyor Ortega. Pel' art d'encantament des
aparegué deI passeig una colla de joves
que s'escampâ degudament pel' L1eida.

No tardà en arribar a prendre posicions
en front de l'edifici força publica de tota
mena. Tampoc tardà en anar-se reunint
un nombre creixent de ciutadans entre'ls
quaIs no poques I1eidatànes. L'estol clvic
enva!, al poc tem ps, tot el passeig en gran
extensi6. Feia molts anys que una gentada
tan compacta i decididà no s'havia trobat
junta en un sol pensament. Eren alguns
milers. Mai se n'havien vist tants.

Alguns donaren proves d'inquietut i
volien avençar àconteixements que era de
desitjar no haguessin 1I0c. Es produiren
escenes quelcom vives, plenes d'ardenta
significaci6. Cal remarcar la serenitat d'al~



Reproduïm d'un dels noslres numeros anleriors. a eontinuaci6, aquesls mols. Es la darrera

quarlilla que eserigué el noslre estimaI amie i meslre N'Alfred Perenya i que assenyala ella sola

101 un programa viu, baleganl i enèrgie,

NOSTRE PROGRAMA 1 SIGNICACIO

P~R4ULE§

LLÈIDÂ

DEL ME§TRE

Vivim circumstàncies decisives i és precfs que el poble de les nostres comar
ques lIeidatanes, tan liberal de tradici6 i tan rebel a tota injusticia, tingul en la premsa
un organ vibrant i bataHador que plasml les seves aspiracions i sentiments.

Es nostra bandera actual el front unic d'esquerres.
Nostra norma d'actuacl6 que a l'esquerra no hi tenim enemics.
A la Huita, doncs, tots units,
L'obstacle a véncer és un gran pes mort qne estorba i priva moites coses que a

tots ens daleixen per igual. Cal, per tant, un gran esforç per a derruir-Io i destruir-Io.
1 en aquesta tasca de destrucci6 hi som i hi volem ésser tots. Des dei conservador
comprensiu al comunista més exaltat,

Ara, guerra, només, a l'enemic cornu. A l'hora de construir, cada u agafarà les
proples elnes 1treballarà d'acord amb el seu pensament.

A terra, a terra la Bastilla simbolica!
Confiem en l'ajut i col-laboraci6 de tothom que estimi que aquest ideal d'acci6

polftica immediata és l'unic camf de salvaci6 a seguir.
Ciutadans i companys: ajudeu-nos escrivint, propagànt, comprant i fent subs

crlpclons a LLEIDA.
VISCA EL FRONT UNIC D'ESQUERRES!

Acaba de baixar a la tomba. embolca
Hat amb el nostre sentiment, el pedagog
més actiu i que més ha treballat per a
l'engrandiment i el bon nom de fa nostra
estimada L1eida,

Tota la seva obra, és obra d'un mestre
ferm i batallador. Emportat per les seves
sanes conviccions mai no desmaiava, Com
a pedagog pràcric va ésser el propulsor
més enlairat de la cultura fisica Ileidatana
i com a pedagog idealista un dels milJors
conseil ers per aquells que senten el des
vetllar esplendor6s dei perfeccionament in
tern de casa nostra.

Sota aquest programa integral per a
l'educaci6 deI poble, Perenya fou el capti-

Perenya pedagog vador i el determinista de la nostra perso
nalitat politica.

Els qui anàvem savint a Joventut Re·
publicana hi anàvem amb el cor obert,
Sabiem que hi trobarfem no solament un
mestre, sin6 les quafitats d'aquest, les vir- _
tuts d'un pare i el company fidel i enco
ratjador per les nostres lIuites espirituals,
Ara ja no li trobarem; no hi ha més que
la se va obra la quai, vulguem 0 00, hem
d'abraçar i hem de sèguir amb tot el nos
tre cora tge.

LAUREA VILALTA.

Preneu nota de la
nostra nova adreça:

Gomandaot Baiget, 24. I.er
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Perenya, exemple
En deu anys que tinc el goig de comp

tar-me entre els veïns i ciutadans de Llei
da, mai no havia presenciat aci l'espectacle
d'un condol tan viu i general corn el que
s'ha manifestat entorn de la mort d'aquell
home il'Iustre que fou Alfred Perenya.
Una multitud compacta i diversa acom
panyà a aquest en el seu darrer caml; en
els rostres s'hi reflectia una emoci6 pro~

funda i confesso que jo mateix vaig sen
tir-me sincerament corprès. Coneixia i ad
mirava les altes qualitats d'Alfred Perenya;
coneixia i admirava els seus mèrits emi
nents i els seus esforços, pero no hauria
mai. sospitat que aquelles qualitats i aquells
mèrits fossin estimats de la manera gene
rai que LIeida ha demostrat el dia de "en
terrament. Què hi hauria d'extraordinari
en la pel'sonalitat de Perenya que, tot i e'i
sent un home de partit, produeix en mo
rir-se un sentiment de condol tan general?

** *
Per Joventut Republicana-deia jo dies

enrera en mig d'un rotllo d'amies-la mort
d'Alfred Perenya constitueix una pèrdua
irreparable.

«Si, respongué Romà Sol, pero no so
lament per Joventut Republicana, sin6
també per LIeida sencera. Perenya fou, en
efecte, un dels grans constructors d'aquclla
entitat politica i l'estructurador de la seva
obra social i esporti va. Pero a l'ensems Pe
renya fou un gran lIeidatà que sabé servir
a LIeida amb un amor sense Ilmits i amb
una fecunda i memorable eficacitat.» 1 a
continuaci6, l'il lustre ex-conseller d'Ins
trucci6 Publica de l'enyorada Mancomu
nitat de Catalunya, anà recordant els emi~

nents serveis que LIeida ha d'agrair a Pe~

renya, la salvaci6 financiera de la Diputa
ci6, entre altres, i la consegürnt normalit-

1

zaci6 economica dels serveis d'aquellà
corporaci6; cases de beneficència, etc. LIa·
vors vaig compendre pel' què la mort de
Perenya ha commogut tota la ciutat tan
fondament. Gran home de partit, Perenya
fou a l'ensemps un gran Ileidatà i LIeida,
per damunt les diferències sociafs j politi
ques, se l'estimava. La seva mort, doncs,
no solament ha afectat els seus amics més
propers, sin6 que ha afectat a tot LIeida. 1
aixls, l'espectacle imponent, verament cor
prenedor, pel mateix que es d6na rares ve
gades, de tot un poble unit pel dolor da
vant la mort d'un fill il'Iustre, l'acabem
de veure ara a LIeida, entorn de les despu~

Iles mortals d'Alfred Perenya.
Descansi en pau l'eminent home public,

lIeidatà de cor, republicà integre j cavalIer
exemplar. Ens ha deixat en moments pot
sel' decisius pel' f'esdevenidor de la terra,
pero el record de les seves altes virtuts
constituirà constantment una lIiç6 de la
més fecunda exemplaritat.

JESUS SANZ.

La m.ort d l 7llfred C;Perenya
És mort el gran republic,
el ciutadà dignrssim
l'amie inoblidable,
el cor pIe de bondat;
el noble fill deI poble,
el més ferm entusiasta,
c1ari de la justicia
i de la l/ibertat.

És mort! Les nostres lIàgrimes
rodolen l1bundoses;
s'ha obert una ferida
al mig deI nostre pit;
cobreix la nostra vida
el vel gris deI dolor;
durem tota la vida
la força deI record
d'l1questes hores d'ombra.
És mort! Més mort no és fi,
sind transformaci6!

BAPTiSa XURIOUBRA.

Lleida 21 març t9~O.
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LA SETMANA
.ra ens n'han tornat quatre

Han estat reincorporats a les seves lIars
els nostres estimats corn patricis Deogrà.
cies Civit, Francesc Ferrer, Miquel Badia
i Josep Garriga. per obra i gràcia unica
ment i excIusiva de la manifestaci6 espon
tània i viva de l'opini6 deI nostre poble.

Benvinguts siguin. No hem de parar,
pero, fins a ten ir am b nosaltrcs, tots els
que encara han quedat en les gàbies
grises de pedra i de ferro.

Hem de mantenir ben ait el clam unà
nim que Ilençàrem en bona hora.

La feina dels paritaris

Treiem de Pla i Munlanya, aquesta
noticia substanciosa:

«El dissabte passat estigué a Balaguer
En Morante, dels Comités paritaris. La fei
na que el dugué a Balaguer, pero, no era
ben bé paritària puix aixi s'expressà a un
amie: «Hauries de firmar-me aquesta acta
per la quaI es d6na a entendre que aquell
Sindicat LIlUre que existi a Balaguer enea
ra està viu. A L1eida ho he hagut de fer
igual. El motiu és que vénen les eleeeions
munieipals i en entrar al eens eorporatiu
els nostres Sindieats tindran regidors ...»
El! aixi ho va dir i ereiem que és per aixà
que reclamava la signatura de l'amie.»

El segon indult

S'ha publieat fa tres dies, un segon
indult.

Sembla que és d'un gran abast; els ad
vocats el consideren de gran importància.
Sembla que feia molts anys no s'havia vist
\Ina cosa semblant a Espanya.

A hores d'ara hom no pot precisar, en
carat a qui en clou. En el proxim numero
ereiem poder donar aIs nostres lectors una
visi6 aproxi ma~a de q uins s6n els que po
den acoJJir-s'hi,

Mentre tant, reeortlanem que es per
sisteixi amb la mateixa tenaeitat de sem
pre, en les manifestacions de demanda de
Ilibertat pels presos politics i socials.

De la :mort d'Alfred Perenya

De Mirador:

«Alfred Perenya

Amb la mort d'Alfred Perenya, els re
publicans catalans han sofert la gran pèr
dua d'un lIuitador ineansable, pero Cata
lunya ha perdut un organitzador activis
sim, un home constructiu de fet.

Aquell estol de joves de gran vàlua
que fa vint·i-cinc anys, amb Ilur entusias
me transformaren la ciutat dei Segre, niu
dei caciquisme més arrelat, en una capital
progressi va i oberta a tots els ideals de re·
generaei6 i de modernitat, no haurien
assolit lIurs proposits si no haguessin
comptat amb aquell esperit de treball,
d'organitzaci6, de tenacitat i de sacrifici,
que era la caracteristiea d'Alfred Perenya,
veritable nexe de tots ells. El mateix duia
a cap una orgânitzaci6 electoral perfecta,
que una eampanya cultural, que reeollia
els desigs de la gent dels pob/es per con
vertir-los en realitats, que bastia un edifici
grandi6s, casa pairal dei republicanisme
Ileidatà, dotant-lo COOl anex d'un camp
d'esports meravel16s, el primer i més com
plet estadi de Catalunya, comptant, per
aquestes darreres empreses, a l'iniciament
de la seva execuei6, solament amb el seu
inesgotable optimisme que contagiava els
SlWS companys, convertint en solides rea
litats el que semblaven fantasiosos pro
jectes.

Amb carèneia absoluta d'ambici6 per
sonal, empenyia els seus companys vers
els càrrecs de lIuïment, reservant-se eH el$
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feixucs, els de treball. Pero el poble l'elegi
representant seu a la Diputaci6 de L1eida
i li donà ocasi6 de posaI' totes tes seves
qualitats al servei d'un càrrec public, Con
seller de la Mancomunitat, exerci la seva
Ponència amb tant d'encert, que portà el
telèfon arreu de Catalunya i àdhuc a po
bles apartats on ni tan sols sabien el que
era el telègraf i rarament el correu, ofe
rint-Ios un mitjà ràpid i economic de co
municaci6. La xarxa telefônica de la Man
comunitat instalà la primera central auto
màtica de la peninsula.

Eis pobles deI Ribagorça acudiren a
Perenya demanant que se'ls fés arribar la
xarxa telefànica catalana, idea que ell apa
drinà amb enlusiàsme i que hauria execu~

tat de no impedir-ho el burocratisme i el
Iimit administratiu de la Mancomunitat.

. L1àstima que una obra tan popular i
que tant agraïen els pobles de totes les
contrades i de la quaI podien fruir amb
gran economia, fos traspassada i cedida a
la Companyia que monopolitza el servei a
la peninsula, impopularitzant-Ia. Es un
«tanto» que pot apuntar-se la Dictadura.

Hornes corn l'Alfred Perenya fan més
pel' la seva Pàtria, amb l'obra silenciosa
que realitzen, que els qui presumeixen de
sim bols de la seva idealitat. Pel' aixo en
certadament deia l'Humbert Torres aIs qui
acompanyaren la despulla de Perenya al
cementiri, que la milJor oraci6 que en
aquell dolor6s mom~nt podia dedicar-se-li,
era comprometre's a seguir l'exemple pel'
ell deixa1.»

De El Pals, signat pel' L. B. TIRANT:

«Pagina dei dfa.-Alfredo Pereiia Reixachs

El ex consejero de la Mancomunidad
de Catalufia, ex diputado durante mas de
veinte afios pOl' Lérida- Borjas, flJndador
de «Joventut Republicana» y hombre de
gran capacidad polilica, Alfredo P~refia,

1

CJ

ha muerto el pasado viernes, después de
una intervenci6n quirurgica ..

Sus altas cualidades de organizador, de
politico y de dignidad ciudadana son l'eco
nocidas pOl' cuantos le hablan tratado. Era
hombre de talento y entusiasta. Su vida se
conserv6 toda en un tono recto y su hOfl
radez y firmeza en los ideales son tam bién
bien notorios.

Lérida ha perdido en éI â un hijo ilus
tre; «Camp d'Esports» ya no se vera visi
tado mas pOl' su creador; <doventut Repu
blicana» se ha quedado sin su nervio mas
principal; los republicanos pueden I10rar a
un gran correligionario que tanto les
acompafi6 en vida; y n0sotros nos senti
mos embargados pOl' un dolor profundo)1
vernos alejados para siempre de nuestro
amigo deI alma .

Ya no volveremos a estrechar la mana
de aquel patricio ejemplar; ya no voIvere
mos a contemplaI' su figura esbelta y ro
busta pOl' las calles de nueslra poblaci6n;
no saludaremos mas al fuerte republicano,
ciudadano dignisimo y compafiero esti
mado.

Son innumerables los beneficios que
nuestra ciudad debe a Alfredo Pereôa. No
vamos a citarlos; estos dias de duelo inten
so, los peri6dicos de Catalufia entera, los
han publicado en grandes letras y articu·
los necrol6gicos. Nosotros solamente que
remos rendir un tributo de homenaje en
honor deI insustituible patricio.

No nacen cada dia hombres ilustres; es
pOl' esto que nos ba dolido tanto perder a
uno de ellos y, precisarriente, de los mas
sefialados.

Alfredo Pere fia observ6 toda su vida
una conducta ejemplar, diflcilmente com
parable a cualquiera otra. Sus esfuerzos en
bien de la libertad y la justicia han si do
incontables. Su tenacidad y su constante y
ardiente deseo de mejorar sociales le ab
sorvieron siempre. Nunca-se le vi6 desfa-
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Ilecer un poco a mostrar cansancio; siem
pre era el mismo y en el mismo sitio de
siempre.

Su gran coraz6n, su honradez intacha
ble, su bandera defendida con tenacidad y
noblemente, hacen de Alfredo Perena un
hombre singular y una digna gloria leri

da na.
Acordémonos de él y rindâmoslt! todos

un tri!i>uto, suficientemente merecido.»

De Las Noficitls, 22 març 1930 :

cPolfticas.-Ha mu~rto don Alfredo Perefia

Alfredo Perefia, el ilustre politico leri-
dano, consejelo que fué de la Mancomuni
dad de Cataluna, falleci6 ayer a primeras
horas de la mafiana, victima de cruel do
lencia, contra la cual nada pudieron los
recursos de la ciencia quirurgica.

Republicano de pura cepa, fund6 en
Lérida la agrupaci6n Joventut Republica
na, a cuyo progreso, con su limitado entu
siasmo y su voluntat perseverante, contri·
buy6 eficacisimamente.

Espiritu moderno, sostuvo el fuero de
sus ideàles durante la dictadura, desde las
paginas de la revista LLBIDA, que dirigia
personalmente, y conveneido de la eficacia
de los deportes en la educaci6n deI pueblo,
propugn6 la creaci6n dei gran parque le·
ridano de Cultura Flsica, conocido con el
nombre «Camp d·Esports~. Form6 tam
bién parte de la Ponencia de Cu~tura Flsi
ca de la Mancomunidad de Cataluna, des
de la cual la bor6 con gran acierto p<?r el
incremento dei deporte catalan y contribu
y6 a la creaci6n de la «Copa Catalunya»,
que cada ano debia conferir dicha institu·
ci6n.

Entre el elemento republicano de Léri·
da, donde Percfia gozaba de gran prestigio
y especi!llmente en Joventut Republicana,
de la que fué el alma, su muerte habla de
jado un vacio enorme.

El acto dei sepelio tenàra (ugar en la
manana de hoy, y por las referencias que
IJegan hasta nosotros, constituira una sen
tidisima manifestaci6n de duelo.»

De Las Nolicias, 23 març 1930 :

cEntierro de don Alfredo Perefia

Esta manana ha tenido lugar el acta de
conducir a' la ultima morada los restos
mortales deI excelente leridano y prestigio
so polltico don Alfredo Perefia.

Asislieron al acto extraordinario nume
1'0 de ciudadanos y representaciones de los
pueblos de la comarca, constituyendo una
imponente manife~taci6n de duelo, que se
ha despedido en la plaza de Bores.

El féretro iba envuelto con la bandera
de la Juventut Republicana. Habla grân
numero de coronas, entre ellas de la J u
ventut Republicana, socios fundadores de
Juventut, Colegio de Abogados, Centre
L1eidata y Centre de Sports, con sentidas
dedicatorias.

Figuraban en el cortejo la Diputaci6n
provincial corporativamente y gran nume
1'0 de personalidades, entre ellas el ex di
putado a Cortes don Juan Moles.

Acompan6 el cadaver al cementerio
gran gentio. En la necr6polis dirigi6 la
palabra a los presentes el hermano politico
deI senor Perefia y ex alcalde de la ciudad
don Hum berto Torres, q uien glos6 la per
sonalidad clel finAdo.»

De Pla i Muntanya, de Balaguer:

cLa mort d'Alfred Perenya

Ens sorprengré sobtadament el diven
dres darrer la infausta nova. Sablem que
estava malalt i que havia estat sotmès a
una delicada intervenci6 quirurgica, pero
mai no hau'r1em sospitat que aquella en
apariència robusta naturalesa no l'hagués
de soportar.
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«Barcelona 22 març 1930.
Amie Torres: Quin dolor la mort, pel'

aIs barcelonins tan inesperada, dei magni-

ara gue precisament ja s'obi ra a l'horitz6,
ell aclucla els ulis pel' a sem pre.

Model de ciutadans, deixa ais seus fills
l'herèneiâ sagrada d'un nom immaeulat.
Pla i Munfanya s'associa al dol defs seus i
de tots els nacionalistes republieans de
Catalunya.

Descansi en pau el plo~at amie i que
aquests sentimentc de tot un poble servei
xi de lenitiu al dolor que en aquestes
hores amargues sofreixen la seva vidua i
els seus fillets!»

LA6E

PI, Paheria, 14 -1.er - 2,°

(Banca L1orens)-LLEI DA

Heus ad algunes de les comunieacions
de condol rebudes:

«Barcelona 22 mars 1930,
Sr. Humbert Torres.

Volgut amic Humbert; Ahir vespre
l'amic Saba ter em vingué a donar la nova
de la mort dei pobre Alfred. Jo n'havia
tingut noves diàries pel' en Plà i Armen
gol. Saps corn estimava jo a l'Alfred i el
que eren pel' a nosaltres tots els Perenya,
pero en especiaI la Maria i l'Alfred. Aixi
no cal dir-te quin és el meu d%r pel' la
vostra pèrdua que ho és pel' a tots.

No havent pogut anar a L1eida corn
hau:-ia volgut, quan menys vull dir-te que
s6c i sento amb vosaltres en .aquests mo
ments en què ('amistat és refermada pel' la
desgràcia. Et prego facis present el meu
condol a ['Elena i a la famllia de l'Alfred.

Adeu t'abraça fortament ton bon amie.
-AdolfFlorensa.'»

MARTII'IEZ

e ...tistc.
IEiUILLEM

C:on 5 ulta de 9
a .. i de 4 a B.

Els naeionalistes republieans d'aques
tes comarques estem de dol. En Perenya;
l'Humbert Torres i en Mies foren els
fundadors de «Joventut Republieana» i
totjust sortits de les aules donaren la
batalla al eaciquisme lIeidatà i el venceren.
Cal tenir en compte el què en aquells
temps representaven a L1eida els Soldevi
la, Vivaneo, Agelet i demés prohoms mo
nàrquies pel' a poder apreciar la victoria
d'aquells joveneells que saberen amb él
seu entusiasme emportar-se'n darrera seu
la majoria dei poble lleidatà. Des d'alesho
l'es en Perenya fou l'ànima d'aquesta po
tent 01 ganitzaci6 nacionalista republieana
sense pari6 en tot Catalunya: el seu mag
nifie Casai i el Camp d'Esports en s6n
testimonis que ho proclamen a bastament.

Poc tem ps després de Solidaritat, en
Perenya fou elegit Diputat provincial pel
districte de L1eida-Borges, al quai repre
sentà sense interrupei6 fins al cop d'Estat
deI setembre deI 23. La seva actuaci6 dins
la Diputaci6 i a la Mancomunitat de
Catalunya aeusa a favor seu un balanç
que, fora en Prat de la Riva, pocs homes
publics podrien apuntar-se. Només cal re
cordaI' que fa instal'!aci6 dei Telèfon rural
a Catalunya a càrree de la Mancomunitat
fou una de les seves iniciatives. IQuina
pena havia de sentir l'amic Perenya en
veure que els homes portats a la Diputa
ci6 pel' la Dietadura es venien a una Com
panyia per unes quantes pessetes aquells
telMons que si bé eren de la Mancomuni
tat, cal reeonèixer que també els pobles hi
havien aportat el seu esforç economicl

En Perenya tam bé ha mort sense arri
bar a la terra de promiss16 defs seus ideals;
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fic Perenyal 1 quin dolor serà el vostre ...
Renuncio a escriure en aquesta ocasi6 una
lJetra de condol: tot el que us hi podria dir
em sem bIen frases fetes. Perq uè, encara
que vos teniu idees molt consoladores so
bre la mort, la vida tan mateix ens és
p/aenta, sobretot quan ens hi acompanyen
èssers benamats. 1 aq uest que ua perd eu
ho era tan t que no sé pas si en aq uests
moments les vostres idees seran prou per
a confortar-vos.

En aquesta hora tan angoixosa em li~

mitaré doncs a reiterar-vos la meva amis
tat més sincera i afectuosa. Volgueu salu
dar de part meva la vostra familia i maneu
corn sem pre a vostre afm. servidor i amie.
-Feliu Elias.»

«Paris, Il abril 1930.
Don Humberto Torres.
Muy estimado amigo: Acabo de regre·

sar de un largo viaje y al lJeg~r aqui me
entero con tanta estupefacci6n como senti~

miento de la muerte de nuestro querido
Alfredo à quien yo estimaba y admiraba.

En esta hora amarga para Vd., para la
famîlia suva y de Alfredo y para los ami~

gos de <doventut», yo me unD a todos Vds.
en el dolor y en la pesad um bre.

Alfredo &ra grande por su esfuerzo, por
su talenlO, por su honradez politica. Su
pérdida es una verdadera catastrofe.

Transmita, se 10 ruego, mi pésame a
todos los que supieron 10 que Alfredo va~

lia, a todos los que no 10 olvidaran nunca.
Reciba un muy afectuoso saludo de su

amigo.-joaquln Maurin.»

«Sr. En Humber Torres.-L1eida.
Distingit amie: Rebeu amb aquestes

lIetres, la meva expresi6 més ~entida de
condol, per la pèrdua deI vostre germà po
litic Alfred, al ensems que us prego la don~

gueu en nom meu a la seva vid ua i demés
familia.

Quedo de vosté affm. s. s. amic.-
fosep Ma/heu.

Barcelona, 24 març 1930.»

«Barcel0na 28 març de 1930.
Sra. D. a Elena PAmies Vda. Perenya.

L1eida.
Distingida senyora: Enterat de la des

gràcia que en aquests moments l'aflegeix
per la pèrdua dei seu espôs Alfred, m'as~

soeio al pêsam que els amies tots li han
tramés, per tractar~se d'un amie al quaI
volia entranyablement i patrici al quaI Ca
talunya estimava i admirava.

Rebi, senyorà, l'expressi6 de la meva
eondolènça al mateix temps que una res
petuosa salutaci6 dei seu a,ffm. s. s.-Fran
cesc de A. Bar/rina.»

«Sr. D. Juli Barberà, Presidënt de Jo
ventut Republieana.-L1eida.

Molt Sr. meu: Serveix la present per a
manifestar~vos que l'Ajuntament que
m'hoaro en presidir, en sessi6 d'ahir, va
acordar que constés en acta el sentiment
de la Corporaei6 per la pêrd ua dei nostre
amic i honorable Alfred Perenya.

Vos demano qUliI en nom nostre doneu
el més sentit pésam a la seva familia.

S'ofereix vostre s. s.-Josep 4. Barrull.
Soleràs, 22 de març de 1930.»

«Associaci6 Cultural-Esportiva F. C.
Bellcaire d'Urgell, 22 de març de 1930.
Sr. President de Joventut Republieana.

Lleida.
Un grup d'amics i simpatitzants de les

idees politiques dei malhaurat Perenya, i
admiradors de la seva regeneràdora obra,
trameten el més sincer condol a Joventut
Republicana i a la familia dei finat. 1 sen·
ten no haver pogut assistir a retre-li el
darrer tribut.- Vicen/s Oardenyes.-Ra~

mon Pla.-A. Doladeres.-j. Rubi6 Ca~

becerlln,-R. Casfells.-Ram()o ~oJé..
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Cercant feina

Leclors companys; no estranyeu que les meves
paraules estiguin poc dolades d'una èlica d'avença
da, puix aquesla és la primera vegada que he tin
Ilul a la pensa la idea de presenlar les meves ideo
logies en el camp esquerrisla lIeidalà.

Pero l'home conscienl i laborador ha de lenir a la
ment el desig i l'ànsia de la superaci6, que
una colla de novells corn jo han volgut esmerçar
en algun periodic de la noslra comarca.

Per habillar-me a la primera aparença, he cer
cal un lema baslant conegut, pels que som addicles
a l'ideal esquerrà.

En algun periodic de per aquestes contrades,
hem vist corn algun novell escriplor ha constalal la
noslra manera d'ésser parlanl majormenl de la 1Ii
berlal noslra i posanl-Ia al nivell més baix.

A Iota aquesla colla d'escriplorets noslres, que
sempre adoplen les seves cèlebres pensades amb
la lliberlat, ara els replo, per què moslren c1arament
la seva presunci6 i la seva procacilal.

EnduIs per un desig de volguer Iraspullr amb
els seus acles, ara parlaré d'un d'aquests, que
amb el lemps i la via que fa, polser arribarà algun
dia a fer proses per fulles calolicisles.

Temps enrera, aquest colaborador de eJoven
tut» era un vulgar conlradictador de loles les· sec
tes, i avui ja ens moslra amb ànim fanatitzal la
claudicaci6 dei seu entenimenl.

Aixo vol dir que mol!s toI defensanl les dreles,
ho fan perquè siguin més ben vislos, admiraIs i
lambé, alguna volta, felicilals.

(No és verilal LI, B?)
Aixo és el què alguns de la noslril jovenlul han

emprèll, pero loIs els qui senlim el qllè pensem, no
podem de cap d~ les maneres cailar els falsos con
ceples i els acles idolalres de que alguns fan gala,

Solamenl tinc d'aludir, que els homes que es re
fermen amb lemes d'aquests no seran jamili dignes
de dir el què han pensaI 0 han conslalal.

Tot aixo, és obra de ments irrisoties, que per
deslacar-se recolleixen els afecles d'una por mol!
nostra que fem IIls de reraçaga, defensant-Ios amb
paraules coleccionades pel que no senlen de bon
troç tota l'admiraci6,

Conslatem el què pensem i no fem veure el que
no sentim, puix aixo sols és patrimoni d'una mala
velletaci6,

15

Per acabar, sols resla mencionar aquella màxi
ma: L'home que és català lambé ha d'ésser preclar,

LL. G.

Amie LI. G.: Us preguem escriviu l'original d'impremta,
només a una cara dei paper. Tracteu en endavant, ternes 10
cals, 1si hl cap examlneu l'actuaci6 a la vostra vila dels homes
de la dlctadcra,

Fuliola
Els deI eventilador»

Després d'un lIarg temps que no havfem visl
aquesta nuvolada irrisoria de propagandistes
d'exercicis espirituals, diumenge passaI, dia 6 tin
gué 1I0c una tempesta d'aquesta plaga a càrrec
d'if-lustres oradors: nu'volots lenebrossos de fora
i els quaIre gals reaccionaris que, ells sols, repre
senten lola la solvència i cultura dei nostre poble.

Corn ja havfem previst, l'acle fou un rracàs;
un fracàs complet pel5 miops organitzadors que
ni saberen porlilr-nos un orador que pogués dir
quelcom subslancial, saber cridar suficienl bé per
fer emocionar i fer enlendre quelcom al public. En
mig dei cumul de banalilats i estupideses que varen
abocar, fenl-nos divertir una bella eslona, hem de
remarcar unes veritats enormes que varen deixar
anar, encara que, polser, sense donar-se'n corn pIe.
Un jove (jove d'anys, eh?) targarf de casa bono
digué aquesles encerladfssimes paraules: eLa reli
gi6 es corn un negoci...» Vaja, home! Una encai
xada. Un altre jove largarf de casa idem, es va
esgargamellar una eslona repelint eAneu a fer
exercicis! aneu a fer exercicis! aneu .•. etc., etc,» Un
pagès obrer que tenfem al coslal noslre, va dir bai
xet: elngenu! en fessis tant tu d'exercici, corn jo!»
El felicitem. (No a l'inR'enu sino al pagès). Un altre
targarf (a Târrega es yeu que n'hi ha un niu
d'aquets), també es va descomposar volguenl-nos
demostrar la ulililal de la religi6. Ho creiem de
deb6, maco; la religi6 és molt util pel' vosaltres,
els rics; pel' nosaltres, no; no la necessitem. Pel'
ultim un capellà molt simpàtic ens digué que eno hi
ha dret a discutir el que no se sap»; i que eels cape
llans hem de defensar el noslre»; (ja ho féu, ja!) i
que eFuliola és un poble culte». Gràcies, mossén;
estem d'acord.

El public, fasliguejal, no es prengué la molèstia
d'aplaudir; decepcionat pel' la pose ridfcula i relo
qüència més ridfcula, encara, dels flamants ora
dors. Enlre l'espectacle graci6s que oferien aquests
hem de constataI' una nota trisla i dolorosa; J'asis-
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tència de les dones que omplien el teatre «Foment»
IIplaudintles niciesses que els, diguem-ne oradors, •
varen treure pel' la boca. Fins quan coneixerà la
dona, III dona que és sang de la nostra sang, que
s'hll d'allunyar de la baba infecta d'aquestes figures
ensotanades?

1ara donarfem un conseil a aquests propagan
distes troglodiles els quais seguint la doctrina de
Crist, viuen a l'esquenll dels qui en" guanyem el
nostre plI de cada dio omb elsuor deI nostrfl front.
No us canseu enganyant i trepiljant el poble. Ha
arribat l'hora de treureus aquesta careta carnava
lesca amb III quai voleu enganyar el poble amb una
Ilbsurda creença,

Tarrega

Arribaren pel' fi els nomenaments de R. O.
d'Alclllde i tinent d'Alcalde d'aquest magnifie (i tant
mallnffic) Ajuntament, l'esdeveniment era força
esperal.

L'Alcaldia ha estat donada al comerciant (no
major contribuent, ni d'elecci6 passada) En losep
M.a Llort, jove militant al partit Regionalista, molt
amic d'En ManoIo Florensa.

Després de les manifestacions publiques de dit
jove que no aceptaria cap càrrec de R. O. no cal
dir la sorpresa que causà la seva acceptaci6, pero
hem de tenir en compte, que si ho ha fet és en sa
crifici pel bé de Tiirrega. IOh quanta magnifi
cèncial

Quant a les tenències ens cal dir només, que
corresponen a dos respectables senyors conseilers
pel dret de majors contribuents i que acceplaren
també els càrrecs, tot i havent protestat oficialment
dels nomenaments de R. O.; a aquests que també
se saben sacrificar pel bé dei poble els direm:
Quanta paverial

mara de Comerç, Associaci6 de Contribuen ts,
etc., etc. Ja ho veieu, el bo i millor de la ciutal.

Una comissi6 treballa activament en la soluci6
favorable dei affaire pel que és de esperar que l'es
d'anormal no succeirà.

Encara no veiem l'eficàcia dei projecte exposat
mesos enrera pel gran targarf, amic Novell.

La joventut amb la quai ell tant confiava, resta
inactiva davant els problemes i qüestions que tenim
pendents.

«Acci6 Culturah novella entitat lormada pel
milloret de la nostra joventul enlairada, resta també
silenciosa i inactiva.

No es veu en 1I0c la succesi6 dels G6mez, Tre-
pat i Novell. MARCEL.

Sort

L'Ajuntament d'aquesla vila ha quedat compost
pels següents majors contribuents: Antoni Filé, Jo
sep Mir, Felicià Pla i Josep Ferrer i els ex-conce
jaIs que també ho eren en temps de la desgraciada
dicladura deI general Primo de Rivera, Joan Boixa
d6s, Josep Cerv6s, Dolç Cotonat i Antoni Garriga.
Ha correspost el càrrec d'alcaIde al vef Josep Mir.

Torrebes.es

Eis nous regidors que composen l'Ajunlament,
han nomenat alcalde a Domènec Flix Huguet, demo
crata.

SUBSCRIPCIO oberta per a soc6r
rer la vidua i el fill de l'infadiga
ble·lluitador català, mort a l'exili,
Marti Vilanova.

Segcns vé parlant-se, aquesta ciutat tributa a
Hisenda, més que, Balaguer, Cervera i Mollerusa
plegats.

No obstant aixo i tenint en compte que les es
mentades poblacions s'arramen força al padr6
d'habitants de Tarrega, un senyor inspector d'Hi
senda, investigador, ha sembrat de pànic la po
blaci6 comercial i industrial en dos cases sola
ment, es parla de la suma de cinquanta mil pesse
tes, les que pel motiu de l'inspecci6 hauran de
pagar.

No és resolta encara la qüesti6 «de la mula»
amb quin embolie hi han vuitanta cine processats,
entre ells, tot l'Ajuntament anterior, la quasi tota
litat de l'actual, Julge, Rector, components de la Cà-

Suma anterior. .
Josep L10rd
Estudianls normalistes de Lleida
Un comerciant .
Joan Rué
J. Tous.
A. Roc.
J. Estopà .'
Francesc Moix.
Daniel Manuel.
Joan Manuel
Pere Serval.

Total.
Queda dosa la subscripci6.

PIes.

284'00
2'50

10'00
5'00
2'00
2'50
2'50
1'00
2'00
1'00
2'00
2'00

• 316'50



LLISTA DI ADRECES ÛTILS QUE RECOMANEM

LI . . 1 . LtLLEIDAc.Leglu 1 propagueu e setmanarl

Pl. Paherla, 14-1.er - 2.a.-LLEIDA

RAIG X

Vies Digestives - Vies U rinaries

JOAN VILA.-Tallera de Foneria i Maquinilrill.

Cardenal Remolins, 8 - Telèfon. 107. - Lleida.

DR. HUMBERT TORRES

De 11 8 1 mati. De 8 8 9 farda

ldHers

.0(.0(.0(.0(.0(.0(.0(••)0.)0 .)0.)0.)0.)0 ')O')OB

Ô Ô
Ô Pauli Costa g
~ Reparaci6 de bàscule& ~
Ô Trebnll gnrantit per dos nnn Ô

~ Taller: Passeig Pi i Margall, 14 g
Ô P~r encàrregs: Telèfon, 560 Ô
Ô ÔÔ LLEIDA Ô
BO(- 0(. 0(.0(.0(.0(.0(0 -)0.)0.)0 -)00(. 0)00)0'K).

R. SET6 1 FILLS. - Recaders directes i diaris

a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions

més importants d'Espanya. - Barcelona: Montesion

17. - Lleida: Estereria, 4.

Lleida.

(Banca Llorens)

IDIOMES

PER CAMISE5 A MIDA

TEIXID6
Estereria 7

MustCd t Pianos

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Lleida.

COl'redors de Comerç

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clot de les

Monges, 8 pral- 2." - Telèfon, 499 - Lleida.

Recaders t lronsports

LA PALLARESA. - Agència de Transports. 

Carrer Cabrinelli. 15 - Lleida. - Telèfon, 232.

Lleida: Porxos Baixos.-Saragossa: Cosso D9,

E lectrtctste s

OCTAVI PERENA. - Màquines i material elèc

tric.-Cabrinelli. - Lleida.

CLAUD! BAIGET.-Maquinària i materials elèc

trics, vendes al major i detall. - Plaça Llibertat, 2

Telèron, 38 - Lleida.

Ferretertes

JOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,

11 i 12. - Lleida.

Camtsertes

Àcadémtes

CONSULTA de 10 a 1 1 de 5 a 7

RAMON MARTINEZ LAGE

1ii~liCI = 1'1-=-5 =Orelles



LLEIDA.

etc.

TELEFON 567

edro 5. A.

DEMOCRACIA, 26

Caramels "L'ARC"

Son

L LEI DAMAJOR,24

.ŒŒŒŒŒŒŒŒŒ~~~ŒŒ~.g g

BJoan Porta~
g g
~ Corredor de comere cortegiat ~

Ô Estereria, 11, 2.on Ô
Ô Ô
gTelèfon, 341·A - LLEIDA g
.ŒŒŒŒŒŒŒ~~~~~~~~.

IMPREMTA eJOVEN ruT. - BLONDEL, 7 - LLEIDA.
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