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DIUdas.-Lo ' ..nm;at
Dilluns a les deu del éléMatf, éA- eele' .

brA a h Cátea al la r1fsa i'l rd¡jOns per
hínima d"'en Granados. Un tumbolsen
~i1l illuminat anb at.~es estaba aixecat al
mitX del éreuher. La \D' sa ~nta er
ele ent {1 la ca~ll!1 ~~ 1-, :f
bdssima. Celebrá 1 canonje arxlp este,
assistiuhi'l senyor Bisbe.

Lo concert .
CoD.1 que" no \tt\t\1 poder. ilssistirhi pi'e"

feriro fer mercé als nostres llegidors 4e
la ressenya de cEI Diario de L&ida;-, jar
que creyem '1ue's l'\1-11ié que ho ha fet .en
eatalá. .

I!n el ~a16 Catalunya, 01'nat amb la
bandera espanyola i galandes i perfuma.n·
S\1auni~n l'ambien, va esser celebrat dlt
concert en henor· i memoria del mala"
{luanyat t11estre Ileidatá. Son retrat .prec

sidia en Pescenarh voltat de llorer amb
una lla~da de la bandr:.ra catalada.

I\bans de comen~9.r el concert i pIe
ell~cal de gent de tots c.el estats socials,
es projectá 'un raig de Hum alretrat
aplaudint rnenttes tant to .tho~.

Acte seguit nostre amiC Farrds., va.
interpr.etar rnolt discfetament «Bcos,. de
la. pl\randa- i les dances númer~s -~ 1· 9,
l\queatl. "'¡tima dlficilíssima ~xecucló) <,lo
prov~ per ~ Ul1 pil\nist • En F rrd,· el)"

Benhaurats Lermans d'tJ.quell poeta.
m~gnífic que va veure el $ol per prime
ra vegada en aquesta terr~i que després
d'aquell, sol n'ha {et música i l'ha. anat
escampant arreu, pel man,· victori9sa.
mento

He di~ ~

Acallada que fou la seva ovaci6 amb 
que {oren rebuéles' aquestes fondes e~-'

presions de sentiment, lo senyor batlle,
passa a descob 1 '1 retrat de 'n Granados
que des d'ara ngurará en la s.ala de ses
sions de noslre Concell.

Es una bella obra-d'art, sonant grants
aplaudiments quan caigué'l cresp6 que JI
cobría.

Acabat l' aete, es traslladá la cónco
rrencia i -representaci6ns al carrer. La '
plac;~ de la Pahería ~lena de ~om 'a gom
of..ía bell cop d~ vista. Les seAyeres
deIs Orteons: i societats cord., donaven

. gran animal:f6 'al cuadre', i trencada la
mal"xa pels gegants ¡·lestrampes $""qrga·
nitzá la comitiva pe! I:Arrer Mejor y. ca
rrer de Caballera cap al·Plá.

D~sprés de1-s ninots municipl11s,vUlgG
. gegants anáven 11)8 D'ens de les escales
p~ lq es • s r o~s a t'ti _ ya·'
reS'. 1" partiClt ai"s. !em esp~~s l~~Já~
tament, amb lo pendó de1a·CiUtat, fatnl·
lía de'n Granados, Batlle i GobeIitadór,
nómbroses representacions més i bn p\i.

le blic nombrosissim amb la Banda MUllí..
I cipal: .

Al Plá áavan de la casa oot hl·ha\'"ra
~ la p11ca, s'hi havía instalat una tribuna.I per a les rc'presentacions, a peu .plá,

.~ amb dos caixons, caberts. aqlb la bar,·
i dera espanyola per 8 pog\ler enrahonar
! di una mica alto .
, Una munió inmensa omplenava r:Úiuell
I lloc, i arrivades que foren les autorit'ats.

1,
10 senyctarcalde feu un ' sermonet .que
no's Ilentí ga.ire1 passant .a·descQbrlr la
placa, entre visQues i ap~audiments. Un
altra vegada per avalll lha aCAba'·
festa.
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l' autonomía in~egral de Catalunya

S9D~' ~ Mlh, ver a
mpendre tat ~ujt;~lleera un poe ...

ql1él 5 um pleos d'una utilií .sual1 i
:lára .. aque1ia lluni que del éel Ji anava
L I'ánima y que ellla transmetía. a totes
es s,~es obres, aquesta mateixa llam
\ue també brilla per santa lId d'herencia
~n les dolürose.. l'upj:es deli seus fil13 ...

Oh. si era un poetal 1 és preeisamen t
per Pi ltensitat de la seva poesía que la
obra ha triomfat i que la seva vida ~erá

eterna
• E devant, germans del poeta, poseu

fites per tot 'Rrreu en memoria del Mes·
tre, ~agell uamb una placa de bronzo
a cICla aont ell va neixet, i ~ixis pero

peuáht el seu recort perpetuareu la vo.s~

ra gTatitud i aquei){a, Ciutat que Ja
,., t proebimada Molt ¡-lustre i L\eal
o t.1iherol i Bxcel Lnttsimp, el temps'
l~ a $enyalaltlrá. cent vegade~ ad:
i aíbJ:e per ti! seva glotiosa fe~onditat.
l' l'amdr que uneix als seus fills ...

i a promé expontaneitat i U8 vui
r .aemés breutat, pero abans d1aca

• acomfii aquesta segona COft'o

ca air que si el mar s'ho va etnpo~

t~t pe1s- fiUs no s\ho va ttnpottar tot
altretl. L obra pedagógica del hL!·
e ivada aquest any a~b do~le es~
i amb 1111 amor inagotáble, 8 ha re
lat prome'tedora" encare, deis mes
SGS frutts. Els miSi eli am-(t;, els
-lts\ tat•.a UD.!l han posat fe i en-
sme 'en l'Academia que el Mestre
deixttryara aquella lnstitució ha.
a arrelada tan vasta que demaná

ttlple espaf. '
Nosaltres voldrCem demostrar, vos

manera o altra, el vostre agrahi·
nt i avui us porto de parl deIs fills la

fonda expressió de graeies, pero
, aviat podrém oferir vos quel cum

positiu: un esqueix del gran al'bre
a transportar-lo a n'aquesta tetra
,que en l10c mes. • .

. ~m per ara les coses en aqq elX
t d~ irnprecisi6, contimieu menst.res.

Jlt la vostra santa obra de gratltut.
devocló" i entre els vostres recorts pel
tre poseu~hi també sem~rea la pobt:~

&t Cl\l~ ni!en 'a elernitat el v~ ab?: nI'
ar. . • tt~
~~U8.,qul el mell tnbut ,~~e, ce •
'j~ vei~ que e befi. b"1l11lt

e 13eatriu &entonn color molt ,espeeial
e ¡'orquestra.

En al~uns pas~atg!!S d sitjo prQduir
'qnoritats que s'apropin més al color- qne
e.ls son,s, < vui 7piJ;1~al' amb l'orquestra,
A.quel1es tintes violácees, carmi i vert
del quadro d'en Rossetti han impresfonat
tan intensament els meus ulls, que el
ll1eu oit no vol ser meny;: vl1i sentir mú
sica d'aqueli color, Vull trobar el bés
que 1i dona Dante a Beatriu per medi de
!'angel de ¡'amon.

Beu vist quina manera de ,sentir i de
dir hs OQses?, Heu visl com per la gracia
de l'exp,:,essió savia elevar el poeta les
paraulc;s més enllá del sentit, fins a ~a

expr.essió exactJl del sentiment?
1encare call1egir les seves dedicato:

ries, les acomcions que posaba en les se
ves coJ:»posicións musicals si ñofos pro··
fanaci6 jo U8 diría petits detalls -sublims

obats,entre els seu! papers, en els-$eus
mero Qdupls, en 10 que eU va deixar
,..quí. n lo que el mar no es va emportar.

1 e 1tamhé veure la seva casa i eri-
trál" sePo di i sentit ~

á;

,. 1.1 i'. l'

4Per a ~1 qUác!ro pat.tio de l~ m~tr
J

Diu.en•••·AI .juntíl....t
A l'hora anunciada- estaba oñiplerta

de gent la sala de aessions· a.ei ~ostré
Ajuritament. Seyen a la pl'esideoeia,· lo
Batlle qui tenía a son costat' los fills del
malaguanyat artista.

President de la Diputació. Dtlegat d'
Hisenda, Vicari General, r.epresentació
deTautoritat gubernativa y militar ·se
yent en els seus escons, tots els 110stres
pahers, fora d:aIgún absent, personali
tats forasteres y seoyores.

Obrí l'acte en casteUá. lo nostre Al
calde, pronullciant breus paTaules de 18.'

iutació an presents.

En HURlbert' To......
Lo jove. cap de la minoría republica·

na de •Joventut- prengué la paraula, y
amb expressió encettada y sobria enJay
ri la memoria de l'ilnstre víctima. Di,
gué que era. un dffure ~e la ~uiat.aque!l
acte y passant ~ ~,Q&iderar a Or"X)ado~

artista, diu que jalIPay~qwH~YC?1 ~~c,c
que se'l conlid;r s~a ~ oblldar lun·
portaD~¡a &t~uima d'~ G~ad~s
com aCOlle" . c. q,~ mm sigui
pera -qtte. $e'l bi ~ ..-
a compo~Qt'. lquém un recott alar-
úst.a ~cels y " la companya de 5a vida
que fins en lIL- mort volgué estar en el
seu cóm ha lia\Tia es ten 1& .,10
ría. Grans aplaudiments coronar~D 10
diseuts del Si\ Torres. .
~·.A__1Aibe¡'t

Aque,.t distingit literat llegeix un mag
nffictrev.all a la ~emoria del homenat
j~. E~ la.~possibilitat de ferne \lO aC\l
-rat ex~r.de, preferím publicarlo tot, Re"
ra:qu4;l JlostreJ He:gidQrs puguín usaba
tir la galaa:u.r-. 4e la forma y la ma,roa c
11~ de sentiment, qw: la. tegna:

L.lel'i lea se¡U atta senúdes qUártiUC8:
~yora:

Amb ten i hav.er tiogut d'apht~at ,va
ri éI-'" I4It.lest a~e d'bomotaatre,
Rca r. ti. que OQ podem el hi
tata. El noRre .4ompaD" el Sr M i
SettAU'l1t ha halUt de remmciar .clefini.
tiva nt~ ¡oiaqe pet rigurosa i pOli
ci6:~ álet.. i, amb totet dOlfflelats8l'&
'lIima ¡i1a; ~edat, tneomanalltme a mi
'1ue cerqu6 la míllór fanna 'de excusar
lo, que1'OfCés la' leva rep eD'aciV i ael
hesió mes earinyosa i que m4encarre...
IUft de peadre la paraala ,que ~ el! ti
fo1Í COncedida tan ncértadamenc. .

&.dotJlement llasttmés que el Hnyor
Mas 00 hagi PO¡ut completar 'aquesta
mAnifestac{ó amb la sen ',resemria:; e
doblement Uastimól'perqué,'ade~1 :de
d ldre'na de la seva salut; salu~ un sic
trasbal da, s ñaureu forcrosament de
doldre també de la sotstitució, puil que
la seva alitiga i profooda amiSblt IPDb el
mesLre, la leva experiencia . la seva
l"econeguda pericia fei~n la seva veu
molt més intereaant i autorit~ada.'

~enyors:

Jeno soc un home massa avesat a
l'art d'agenc;ar paraul~ i eD~ara que
sovint en la meva vida he hagut de ;proe
fanal' la blancor de Id qual'tilEs per a
c:>DverÜr-Iea en paper modestament ,co·
titzable, are, en el moment de disposar-

e a Cll:nplir aquesta missi6 sagrada,.
'tnto veritablemen por.. ;'· 101M mena de
por, • . .

Mal, coro 'r~, havt1. divalat al copo''4" la ph)l~al i ..mb tot i baver~ arr.



(

; 3 :

Coses de cas.
*) ! ..... ".

La cuadrill-l Iliberal d'aquesta pobla..
blació i terme ceiebrá temps atrás una
Assamblea pera la reconstituci .~el
partit.

Per a nosaltres lo lliberalisme ha si
gut conceptuat com una pla~ta e~~ó~ic~.

que no arrelaría mai en nostre pals, I SI.

amb alguna ramificació compte avui no
ps degut a la sava vivificadora de ses
doctrinés i de son regisme sino que co-m
ha conlesl1 molt since~ament 10 capitost
d'aquella Assamblea i p~rtit en Hmi!i
Riu se deu mes a la política de ·favorl·
tis~e que a la virtualita~ de la doctrina.

Mes com lo partit lliberal en _questa
pr~nciaestua a tat per una pará •
sls casi total, se recorregué a grana.:
meis i perrevivar an aq~ll COI tense
sentita en la ASBamblea del Sa16 Catalu-
nYl\ se dec1ará .f$vent a..to~mista que
dant desde a.quella data bateJJat, .amb lo;
pompos nom -Partit tliberal autono"
mista-, . .J

" 1 prédicar.en ¡'autonomía polh,lC~a l au·
tninistrativa de les regions i cantl\ren id
exceel-le"nd'es del dret cntaté, i ptoclamaz

ren la cooftcialitftt del idioma'catalá, i sé
manifestaren'en pro del dret de testar i
maniM1tar-se .en eh Tribunais. amb
aquesta l1engo:,a 'en fí una dcula. de co·
ses de nostre programa politic naciona-
lista:. .

1 aques..tes .manifestacións les re~ni

ren en unes conclusións. que elevaren
-despres d'esser aprobades pcr a clamacié
en la Assamblea al gran pontifex de la.
grei Iliberal la Compte de Romanones.

Nosaltres exceptics, en tota promesa
que fassi 10 partit Iliberal causant deis
nosU'es desastres nacionah no cregue·
rem mai en la sinceritat d'aquelles ,mani
festacions sens deixar per aixó d'aplau-
dir-les. ,

l1a realit~t trista dels tetB no a'ha fe
esperar en presentar·se,

1com una. Cosa es predicar i altre dÓlí
nai' blat a l'bora. de repartir lo· blat nI)

n\hi ha h~gut. - '
U~ ~e18 pr9bQm~ Uiberals de 1i ~ol1l.\

mono Fou l'INRI clavilt a h se,~sió. ne-
crológica. ,

Aquet final promogué protestes de la
mnjoria de! públic que una vegada ac~-,

bat l'ecte censura agriament lo procedlr
de la primeJ a autoritat municipal.

Nosaltres associem la nostre mes fon
da protesta an aquelles per lo bon nom
de nostra parla catalana i lo bon nom de
Lleida que com molt be digue lo cotlfra·
re local cEl Ideal- aquell fill ilustre doná

,a la ciutat nostra la ditxa d'una inmortal
maternitat.

En el cenobio Dins la pau
de l'hora dolc:;a, vespertina,
hi ha un ~la sil~nci, tot suau,
hi ha uca darar que' apar divina.
Com un aucelllo brolIador
que bagués la gorja de crestaU,
va desg anant una carH;6 -.-.""-'--"'>"'':
desentfilant un madrigal
Invitació a ¿'amic,

1 En el silenci' monacal,
en la pau do1<~!\ i silenci09a,
del vostre hort conventual,
quao d' amor l'ánima frisosa
recerca arrea Penamorat.
Amic del cor ¿l'heu may sentit,
Pheu may sentit, quan to.t callat,
vos ba corprés y os ha ferit?
¡Oh, l'hora santa y falaguera.,
quan pIé d'amor l'Amat somr1ul
IQl1e nés de dolp y enci-iera
la seva veu que'm fa catiul
¡Si veu que arribo fadigat,
mé petoneija concirós
m'aixuga'l frónt si est~c suat,
y m'interroga tot gelóst
Després, dormit en sa faldeta,
me mira llarga y trendrament,
tota natura restá quieta
pera que'm vetlli eH ~mat~nt

Ir despertarmel Si no m cnda,
tot -somiant fins .-que ha marxat.
11 quan me trovo sens ma vida,
i no puc seguirlo en sA fugida

. penso morirme ~'i$Solatl

JOSEP BARÓ

MANEL HERRERA 1 G~s.

la memoria ~'en ~rBnl~OS .
Lo diumenge proppassat asistir, m a la

s 'sió solemne de la col locació en la
G leria de lleidatans ilustres del retrat
d> malguanyat Enric Granados '

ou una sessió soJemnís ima la que
de lcá nostre Ajuntament a la memoria
eel gran artista que en Uoc. tant ah posá '
l~ ostra patria en ella i en el rest del
JIlon.

pues veus eloqU~n~rssi~es ~essona·
ren en mitj del relllglós sllenc1 del se·
lecte concurs; la del Dr.' Humbe,rt To:
tres que ~n Jio~tra bella parra ~losa la
vida dJEó. aranados baix lo triple aspecte
de music poeta i home. Fou una brillan
tísima peroraci6 que deixa. gavada en
nQstre cor forlíssim impresió qúe arranca
llágrimes no ja deIs fills i famili3. d~l

genial artista alli prsent~, que tan trag1
cament ti obá la mort, Sl que també de
mols assistens que deberen fer esforssos
per a contenir-les.

Seguí en el us de la paraula lo Secre
t¡:p-i de l'Academia Granados En Albert
AlberÚambé en nostr4 benvolguda parla
e~tudia~t ~ n'En. Granados com ~ gran
artista l mestre l prometent a 'lleIda un
tsquins del arbre que produ~te del seu
teni eqsdeixa nostre {'U predilecte,

Fort8 aplaudiments coroaren les dueS
per.o¡l:\ciolJs de nost~a bon amic i corre
'gionari D. To.lres l S. Albert,

,~cte tan solemnial. .acte t~n digne de
nostra terra, acte tan escaíen a la ciu"

ta adiua..del gran artista fou velat per
i~ QlDPrensible procedir del arcalde de

R O. D. Antonio Agelet y RomeU.
Oblidant la represer,.tació popular que

yia allí ostenatar desmentin falses
omeses públiques. empestif4, perdo
)1 lo motI tant solemne acte- parlant
~r dues vegades en castellá sense cap,

!V~na de disculpa' sens cap cla~~ dl.ex
usa ni als const:llcrs tots reunlts nI al
pble, i a les aptoritats essent .tebut. tE;nt

e~t;.{any pro~edir amb un mutl~me gen.e·
flll i despecttu. .

Creiem la segona vegade que feu us·
ele la paraula que despre~ deIs dos ber
mosIssims dIscursos rublertQ~ de sana
catalañitat deIs Srs. Torres i Albert al
descorrer lo crespó negre que tapa\~a lo
retrat se rectificaría la seva condu~ta,

no lentbo, constituint una not~ desafma:
díssima despres deIs ritmes d armonía 1
poesia deIs dos oradors esmentats.

Fin~lment comprenent ja lo r~dicol
jtrlst paper que desemp'enyava, tencá.
¡'aete pronu~ciant per sarcas~e en ca'
taiA la sacramental frasse de S ha acabat
la festa. Vaja quina festa en la que. els
plorlJ se confong.ueren amb emo<;:loJ?1
tristi'Ssimes al dedlcar un recort al que
tant trágicament desapates'lue de aquet

aquells temps no hi hav(a en.cara redac·
tors fotógrafos) per que fes les vinyetes
deIs que obtinguesin premio Publicfl les
deIs cinc. Agrego en aquestes quartilles
la del nostre Granados per si'] temps li
permet al señor Director reproduirla.
que'm semble es ben curiosa i fura vista
amb gusto (1).

Acabat lo concurs los individuos del
Jurat i'ls representants de prempsa ana,
ren a can Justin aont tenian preparat
un excelent apat, despres del que el ~es.
tre Pedrellllegí un discurs enaItin los me
rits del Mestre Pujol i de sos deixebles.

Se enviaren telegrames de salutació
a la premps'a madrilenya i port'uguesa i
al~ mestres de música de la capital d'
Espanya.

1 no vui di res mes.
Lleida a homenatjat al lleidalá emi·

nent· a f~tmolt be LIeida, la lApida de la
"

casa aont va neixer perpatuará sa me·
morla pU licament, Oficia mcmi' i:hq-rá
son retrat al Sa16 de la Paheria:. Jo jutjo
de molts per lo que sento en mi, que la
seua música ens el fa reviure, i agrado·
&sment tI cor lo sent dintre. Lo seu sen
timentalisme n'es tant grant que dura i
erdurará. Aixó cOmforta. Mes pensar
om lo bem perdut, ál extrenyer la ma
ls seus simpatiquissims fiU:;, els ulls s'
mplen de llágrimes. Es l'ofrena que 11
rem sempl'e els seus amics i admira-

lunya
1 'r

t'

ruina se van sosprendre le~ cl~s~s p~ a
fer reformes a's gabinet~ de Flslca, QUí
mrra, Biblioteca i diverses aules •.
Aquestes rpformes o r!'forc:;os de p c
han servit puig a vui a pesar seu U>!l.\
presentar lo mateix perin o pitxor e
avans. Si avui se'l vol aseg~rar am!> DJr)

ves reformes, que per tel~lr suficl ,
estabilitat s'hauriá de comenear a desf~r

tot lo caserot ja que tot l'~di~ci. des .
fonaments está en equihbn mesta
que fa por soIs 10 pensari, que no
servirán com les últimes per aUarga
dia en que pot ocurrir llna catast~o{P.'f .
allavors ':om una sola pesa ~aurá

convent de DQminics, ils pobres es
diants, innocents sirant colgats en
amb les ruir:tes del veIl que no vol a
donar l'orla de juventut que adorna
seua te-sta 8mb la mort.

No, Lleida no ho pot permetre,
te prou en la experiensia per a que
gui que's tcrni a repitir ~ri ~es, n
cala. Lleida te lo deure 1obllgac d,
pidir i sa d'oposar a que arrivi un
de do!. No ha de volguer que'ls' que h
d'esser l'esperansa de demá trovin u
tregic i prematur i per aixo ha de buscar
un local qu'e reuneixi les cQndicións do
cents"per a que poguin amb la millor
normalitat posible continuar 10 curs los
joves que amb les actua1s contingencies
sIen. veuen· privats, com pot ser l'actual
Semenari amb l'acort de l'autoritat re
ligiosa corresponent 1 gestionar del go
bern central, que encara es hora, que al
presupost extraordinari que s'está disc.u
tint al Congresl l'ir·clusió deIs credlts
suficients per la creació d'un de nou
planteIl i evitar qu~ sucsueixi amb l'Ins·
titut lo que amb totes les coses mortes
de Lleida, per aquet motiu crec que tot8
los Lleídatans en un sol clam hem de
demanar deIs representants a Corts que
no l'abandonin i qui posin tot 10 seu valer
en lo que mereix la cultura i la vida deIs
seus filIs. . '

Un- triomoll DI uruwti&'
. ~e demanen ~el CATALUNYA que diga

quel coIh d En Granados, puig ta~~é vol
aquest setmanliri, verament l¡e~datá,

honrar fins allí a<;>ot pugui la bon,a me·
moría de l'inmortal me~fre paisá n.ostre.

Jo v'ólent que lo que digués fos ~uant

menys un poc interessant als Ilegldors
am'ables, he rebuscat per lJ memoria i
i després per los papers i coses que tinc
arxivades, alguna, algún aetall de sa
v.id~ que no. l'hagués vist retret entre la
mo~t que desde sa tr~gica ID,ortenc:;á ha
",'ngat publicaut-se. .

Poso la má en un paquet encarpetat
i estiro un nombre d'e (La Ilustración I

Musical>, 10 nombre 9 corresponent a l' "
8ny 1883 día 2 de Juny, lo pri~er any
q,ne's publicava aq~ell ~e~manar1.dustrat

que'a llenCfava al éarrer ca~1i dlssaptel
En .aquest nombre es doné. cQmp~e d'un
concurs de pianiates, (Concurso Puioh.

Lo diumenge avans, ·el nl€s.tre Pujol,
de grant, nombradíal-p!esentava a.ls se.u!

c!eixebles més aventatJats, p'erqué un J11' .
rat compost deIs .m~sics més eminents
de Barcelona. 8mb el Meslre Pedrell, ~l

frónt, esbrines qui anava davant. TingU,é
efectt al ~ al6n 13ernareggi, Gass6 y
C.a, plé de gom a gom,

> Granados se n1emportá la palma\ ;)0
venet encara obtingué el primer primer
premio Lo segol,l primer .premiliobtingu~ ,
En Viada; lo tetcer pril1?er pr~cmi'En

Jordán. Los se~ons ?rem~s for.en otor·
gat!$ a En Alcalde pnmer l)~n Font seo.

- gon. Tots tocaten les mateJxes obres.
Tots de més edat qulell.

- Aqví tenim el triomf. Ara ve l¡ pro
n6stic.

Deia .La llustración M,usicah -Se
presentó al tablado el jóven Granados y
rompió la marcha con la sonata (le Selrn•.
nam, efectuada como suelen los bue110s
disclpulos de Pujol, QUE CON RL TlE1I'IPO

SON MAiIlTROS. Luego de repente una bo
niLa marcha de Martínez Imbert

Ja fa 33 anys que'l nostre Granados
al obtindrer· un senyaladíssim triomf
deien que fora un mestre, nó ~equivocaó
rent, mestre éntre els mestres fou i glo-
tia nostra. .J

Ll importancia dla~uet concurs qu~

retrec 10 deinostra el fet 4e que aquel'
8~ttnanAri hi ~nvi&\ lo seu dibuixant (en

1

Es un deis tants prob'lemes cronÍc! a
resolare qtt~ de tant en tant com El con"
'vulsions hestériques cu.nmouen l'opÍIli6j
es entre'l.s ~ants sense cap dupte al que
l'Estat ,Espanyol ha abanQ.onat amb mes
desidia. No es tracte 'd'un asumte que
pe·r les mohes o poques solucions que
pot tenir dongui lloc a dilacions, campa·
nyeres sempre d'oblit, i m~nys en aquet
cas que. per molt que's busqui no a'en
trovará altre que no siga: abandonar
l'actual [nstitut i la construcció d'lln al.
tre de nova planta. Tot lo que's fasi en
altre senlit es perdre lo temps misera.
blement, puig ens ban indicat de que hi
ha 10 proposit de reformar la part que
amen8se ruina inminent, que's l'ultim
claustre, ahon tenen les aules los pri.
mer& tursos, i habilitar la planta baill
ka·hi-'l primer claustre del mateix.

Sí es fa aixis tal com so dit no mes $e
~tócurará.·al1argar la vida del invalid
Institut dones fa Uns quans anya, cuatre

cinc, que t~~be amb tn~)liu d'arttena$at

.- 'r'

sorti be, dient·la netament. Meresqué
se li donaren, forts picllmens de manso

El Sr. Marsball, de la Academia Gra
nadas, que es un excelent co~certistade
piano, tacá com a fi de l~ prm~era ~art

la preciosa dan<;:a valenciana numo 7 1 un
allegro de concert. afiligranada comp?·
sició on se desarrolla un sutilissim mohu
m~lodic sobre un (fons- arpegiat, forma..
característica de'n Granados. Sorpre~'

gué el piani.,;tl:\¡ de deb6 i fou aplaudlt
qen a gusto

La segana part, mercés ~ Na. Ber
tran que amb una delicadesa enca~ta

dor~ bonica veu i dicció c1aríssIma
tant, que' amb tot i que les cans~ns

"'ren de difícils modalitats es seguIe~

ben be i senzillament els versos mUSl·
cals cantá algunes «tonadillas i «can
cines amatorias. passá de1iciosament,
pero masa..depressa per lo que t~t hom
bauria volgut que durés; tal era d agra
dable i encisador d' momento Son
aqueste~ cansons lo mill~r del mestre
en algunes opinions escntes sobre ll~.

tres de gust antic expressant se~tl'

ments diversosj de dolor o. d 'alegna,
ignoscentes etz,. pro .t~nt delu;~~d~s que
consegueixen ldealtzar. la. mUSlca de
varietats plena de banahtats chules..
ques o xorquies de couplet francés. cEl
majo discreto> que va repetir la sen~o

reta Bertrant a instancies .del t:ubl.IC,
-El tra-la-lA y el punte~do- 1 ~ananIca

era- varen .agradar sobre tot. Va esser
obsequiada Na Bertrant amb un ram de
flors. El Ar. Marshall, la va acompanyar
al piano.

Per fi la tercera part composte ~e

,.Z~pateado- i de cRequiebros> 1La maja
y el ruiseñor) i cEl'pelele» la execu~á. ~l

Sr. Marsh;:lll admirablement be. L obh 
garfm a 'tocar fora de programa, a forc:;a
d'aplaudiments la dan<;a 'número 10 i si
no ens equivoquem la .:Llegendaa de Pa
derewky..

AssIstiren al concert els fills d'n Gra
nados Soletat i Eduard, el Governador
civil l'Álcalde, el President de la Dipu..
taci'Ó i alguns dipuLat~ i c9nce~als. ......

F~8ta en honor del mestre,. tot ,~ren

obres seves lee del programa, 1en 11ma
SiM\ci.6 de ca~ Bot .1!impresi6-;Qe 1~ .c~a
admirable i .augestlonadora. UlSpll"aC1Ó, .
va veura desfilar· a cmajos. i cmajas> I

-chisperos» i ceufqltacos. de -San An·
tonio de la Florida- i sentí el rum rumt
dlalgu~aguitarra (villane~ca- de~ .Rin..
cones y Cortados. de la comfraria de
.Monipodio- i fin~ 1 tot els cpalillos- i
ctra-la-1ás'- d'alguna mossa de erompe y
ra~ga. que surt al ccorr:o- a la memoria
de qui tant idealment ha posat en solfa
~ la •majtría- deIs tapis{)s del insigne
D Francisco dé Go.ra y Lucieutes, En
Granados... •

, ,
Nostre comentari tindría que esser

verament dur pera'ls organitzadors de
la festa~ qne segons tenim entés fou nos
tre "ditxós Arcalde. Val més callar, per
qué com més ho rernersaríam, més...

1sigui nostre aplaudiment .pera'l po
bie de Lleida, que sapigué mostrar als
plaufforís del arbre ufanós y magnific,
enl encara per damunt de tot, floreix la
bella rosa una germanor respe~\losé\. '

'Lo 'problema dellustitut
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CaÍ}t8 dé Ál1ori'os i MOl)/épfo de LleMa,
Lo resllmen del balans sem:J.nal qne acaba en
el dfa de avui. es com sei/Jzix: Ingressos o'
cobros: Imposicions, reetllbols de présta'ms i
cobros per tots conceptes: 18.882 pessetes
80 centims.

Surtldes o p~gos; Prestams, reintegro a
imponent!! y pagos per demés conceptes:
3.947 pe8seles 35 centims.

L.libretes noves 7
L.lelda 12' Novembl'e 1916.-1.0 DI.rectór..

Ramo/1 Felip Oa/icia,

Cabal ele Pensioib.= Oper ~ion$ realit..
zade~ durant hlltima setnia pe~ lé8 Sucursals
d't1quest8 pl'ó In~ia.

L1elda. imposlcioñ~ 43.433 pisetas~ l'eintt"
g~e5 34.9g4, • .'

tárrega. I.rilp.osic!ofis 1~;811 pesetes; rein·
tegres 8.701.

l3alagUél', I'mposlclons 9.1590 pesetas; reinó
tegro! 12.023 y juntes obriren 27 IIibretes
noves.

L.le~¡;l~ 13 .de NQverribre ·1916.....Co D~lé·

gat, e. Torrabadel/i1.

NOTICIES

Per el prssent avis se convoca a tots el-s
socis per a la Junta General ordinaria que tin ..
dr4 1I0ch lo p"oxirn diumenge dfa 19 El les once
del matl en"lo Saló ~ta Sessions de la Casa tI(
Ciutct.

5n ditaJuntll deur4 renovar-se el 1'10U Con,.
slstoti per al Jochs fTorQI~ de 1917.

L.leldu. 16 de novembre de 1916.-P. A. de la
J. ¡,.,'-. 'Secl't~ri.-¡'¡. Roig MOfér6.

COS OlflO]Unts nns lOCOS flOlUUS Uf mm"

•

conjectre. Les bacterias que omplen
los teixits 'del tubercul a.fecten una dis
posició reticular. Es probable que a la
ficsació del azot per intermedi deIs tu·
berculs radicals, passe un fenomeno pa·
regut al de la tespiradó animal sobre tot
a la re!piració branquial. Los bacteroi
des per virtut a sa disposició especial i
del seu modo particular d'agrupació,
ofereixen al me-di que conté a,zot una
gran superficie. També ha sigut emitida
pro necesita una sanci6 ex.perimental, la
siguen hipótésis. Les plantes absorvei·
xent l'aigua que'l ser consumida per
l'evaporació cedeix l'azot que porta
disolt. /

Se sab que's forman t'.lberéul,:; sobre
les arrels de les lleguminoses, criades en
una solucia acuosa pri vada d'azot com
binat; pro l'c::ficacia d'aquestos tuberculs,
sobre lo creix~ment d'aquestes plantes
está menos determinada, qu.e quan la'
planta viu en l,l'!l",medi soli.t; i es degut' 'a
que en un medi liquit la circulació de
l'azot es menys raplda que pels espais
capilars del sol.

La regió deh pels absorvents ejersei}t
una atracció manifesta sobre'l QJicrobi
de les nudosit,ats; equeix es lo resulrat de
lea experienciés de Mazé, exjecutades
introduint arrels proveides o no de pels
absorvents. Aquesta atracci6 pareix de"
guds a rexistencia, en la regió deis pels
de certs hidrats de carbono. Algul1S
d'aquestos el'ceixen una acci6 atayent
molt viva sobre les bacterias radicals.
Mazé estima que si les lleguminoses [tro·
van al sol una cantitat suficient d'azot
baix la forma d'asotats per a transfor
mar en substancies cuaternarias los hi
drats de carbono creats per la funció
clorofiliana; per l'acumulació d'azot als
pels absorvents j lo microbi ficsador
d'azot parade trevallar i no haventi cau
sa d'extracci6 no's forman nudositats a
les arrels.

Aquesta explicació servirá per a do
narse compte del fet que 'segueht i que
pot observarse a bada moment; quan
Una l1eguminosa se des-enrrotlla en una
terra rica d'azotats, absorveix aquestos
com Q faria cualsevol planta. En aq,uet
"CaS',m arrels no porten' nudositats i la .
proporció d'uot RssfqtiIi:l.t per la planta
está en relació amb la riquesa d'azot ni"
tric del teneno.

La simbiossis bacteriana no te 1100

comfor~e a les observacions antigues)
me' que'~ les terres pobres d'azot.

FA1{CA1., ~

SECCIÓ AúRtCOA
(CONTINUACIÓ)

COfZtingut dels tuberculs radicals.
S aplastem un tubercul deball de l'aigua
veurem que 'escapen los' corpúsculs bac
teriformes o 1)acteroides classiflcats en
¡re le! bacteries. que's moren rapida

nt. Se reprodueixen per csisipasitat 1
t esquixos Aqueixos elements son freo
entment ramificats. Les célules mes
ves del parenquina del tubercul tenen
ments protoplasmatics que travessent

s membranes celulars i s'omplen per
erents punts en mases ovoides u e~fé

ques Los bacteroides viuen en simbio
amb les arrels.
Lo paper fisiol6gic deIs tubetculs ha

gu.t molt discutitj los mes, los conside·
n com ha graners abundans ahont la
anta guarda sas reserv~s nutritivaSI
s altres com a orgues d'assimilació.
uant se cultivan les llegumin(ses en un
di esterilitzat, no's produeixen tuber..

1s ni a,ssimi1e.l1'~zot gasse6s. Cuant la
rra no está esteritzada, pero si privada
¡at la prGducció de tuberculs es gran'

osa SilJ medí está esterilitzat pero amb
ottlt5 (nítrats) les arreh no produeixen
dcmtats i la planta soIs extrau l\azot
la assotats (nitrats). Se pot é.dmetre
ip6tessis de que'lis tubereuh no son
s que arteI:; que síagunten amb un'
a.,mpinyon i que viuen amb simbióssh.

f Aquestos tuberculs no sont simples te·
s com sJadm(~eya abans. En efecte

i\t se cultiva un pesol\ sobre Un medi
d'azot s\observen uos fases dife

l ,de sa vegetul.fó. Mentres dure in
eteéi6 la plallta creix regularment jl¡
t or es notmal Pero desdeil mo-

lha tret los cO,tiledons uha fase
¡edó succeeix a en aquet petoiode¡

d e Jlquet instant los tuberculs s'en
g ssan i slomplen de materies albl:1mi·
l'lO,aes. Aquestos' tuberculs no poden ser
de e&erv&¡ puig nols concebeix que la
pl:lilta los done'les materies assimilables
que tanta falta 11 fan en ella. Se deu sim
pleatént admetre que les substancies
l1cUdlulades als tuberculs serveixen per
ano~ ir 1 planta i que aqUet a.provisiona
D1 n de materies all?uminoides s'efectua
desFé8 que1ls orgues assimiladors, f1,illes
i a ls ban pres un cert des arrollo rea
littat mercés a les r.eserves de 'les Ue
v tos

N-tcanisme de la /¡csacló del aso!
RdSeds.-En la cuestiC dc-com se verifica
aquestalunci6 per lo BACILUS RADICICOLA
o RltlzOl\IUM LEGOMJNOSARUM que per
aquestos noms se 'coneixent l~s bactel'ia~

d.~ 1,1 nllaositats, hi ha' qutl' ~tend'~s. ~

Aixi mateix queda enterat el Consell
l'Ofici de la Societat Económica Bar-

lonesa d'Amics del País felicitant a la
ancomunitat per la propuisió de les
blioteques Populars.
De c 'nformitat amb l'informe del Tri

nal que presidí els exercicis d' in~rés

rEscola de Bibliotecaries que es ce
raren els dies-25 a 30 prbxims passats,
avent estat aprovades totes les senyo
ts ·aspirants va acordar el Consell
metreles a la Escola, cobrin·se així
tes les places que s'anunciaren a Con
rs.
En virtut de la proposla pr€'sentada

1Claustre de professprg de'l e-scola de
ibliotecaries informant el concure cele
at a l'efecte, acordá el Consell nome
r aIs señors dbs l1uis Nicolau d'Olwer
n CarIes Riba i don Joán Palau Vera
r a desempyar respectivament les~cáte
es de llengua grega, hitoria de la lite
tua 'eneral i españolai geografía gene
1
S'acodá passar a informe del Consell

e Pedagogía rexpedient del eoncurs
ntre' Municipis de Catalunya per a 13
ndat;ió de 8 J3ib!ioteques P6pulars ~I

1cual slan presentat 16 instancies.
Bs designá eIs senyors d.iputats que

n de formar part de les Meses de les
lbastes que simultaniament fS eelebrá
ln a Barcelona i a Tarragna per a

¡'ldjudicac;ió de les obres de construcci6
re I'edifi~i escolar cor.<;cdit al poble de
lasó (Tarragona).

Es senyaleren els díes 15 i 16 del práxim
asembre par a la 9debració de les sUQ
1ll.stes per al suministre de queviures i
'nbes al Manicomi de Salt (Girona).

, ].~. 1-

lo Bovero de ClbIODYI·
La·mancomunit.t

'Reunió del COllsrdl al Divendres,
De la reunio del Cot1sell de la Mancomu
nitat se n'ha facilitat a la premsa la se·
güent nota:

Despatxá el consen els assumptes
que hi havía a l'ordre del dia de les Seco
cións de Foment i Covernació.

Deixá ultimat el Consell restudi deIs
projectes d'acord que serán sotmesos a
la próxima Assamblea de la Mancomuni'
tat convocada per al próxim dia 27, a les
deu del matf.

S'aprovaren els plecs de condicions
8mb el compliment tIe les quals es conee
deixen alguns permisos d'obres que afec
ten les V{dS ae c.omunicaci6 de 1t Manco
tnunitat.

POli provat el tesum de les despe~el

del ser~ei de conservilció de carreterers i
camins de lb. provincia de Barcelona duo
rant el mes de setembre tlltim.

QuedA aprovat el projecte junt amb
el plec de condiciÓns particular i econó·
1biques i el dé condicions faculta tives que
han de re¡ir la subasta per l\aprovisio.
ment de 85t) metres t\íbics de grava de,s
tinada a la conservació del ferro dels ¡ti·
lometres i a 3 del cam! de sant Gení,; de
Vilsssar a 5ant Cr~st6folqe Premiá. _

~s va designar els senyors' diputtlts'
de la ManéorJ\unitat que tian diasistir ti
l'acte de la subasta de les obre& del pont
d'Auberc, que se .celebrará simultánia·
ment a lleitla li a Barcelona el pro.x:ini
d.ra 14... i per llacopi ae grava destinada é.
l'áfermament de la Carretera del eatIlar
a la de Tarragona a 13arcE:lon~ (kilóme
tros 1 al 7) que se celebrará a Tarra
gona I a Barcelona el mateix dia'14.

5' adjudicá ddinitivament la subaslá
de les óbres de construcc1ó del cam! "e'
inal de les Bordes a la. carretera de
Balaguer a la frontera, a don ]osep-Vi
dalhr.

S· aprová e el projecte 'ó' inv' rsitS
i comolidscjó de la grsva diposilada
a la carretera d ~ Rel1s a VilIalonga
amb ramal a ven!rell, del kilometre 1
aL~.

"Fou cOn'iunlcat al Conse lloAd de
l'Alcaldía de Valls patticipant que aqueI1
Ajuntametit acordá un vot de gracies':11
l~ Man~om\1nitat atnb lt)otiU ~e la Biblioll
t~c, Pqp\tls,í"~

losament anomenades nacioJ1aIs no tin
drém dret a parlar en nom d'un catala
nisme verament redemtor; aixó no cal
pas esperarhu deIs partits polítics.

El fracás de l'esquerra fou degut, al
nostre entendre. a no haver sapigut arri·
bar a 1'ánima del poble, i no haver resolt
cap ni una de les seves llegítimes aspi
racions.

Avui 10 qu's demann, amb categóric
imperatiu, milior dit, lo q\!e s'exigeix no
son pas lirismes per a omplenar les pla
nes d'",n diari de partit, sinó solucious
prp..ctiques, s,tishcció plena a Ilegitimes
i justes aspiracions.

Per altra part, la dreta del catala
nisme ha cumplert amb son deure res
¡pecte'aquestes cuestions fonamentals? Si
i no. Contestem a la pregunta amb tal
Aaguetat. perque si be es d'admirar la
tasca cultural desenrrotllada en alguns
organismes administratius de la provin°
cia de, Barcelona per les dretes eatala
nistes, entenem nosaltres que dita obra
es poc expansiva, n'apar que's feta sol·
sament per les aristocracies de la cul
tura. quant l palesament se demostra que
lo que Catalunya necessita es ,una inten
sificaciÓ' en l'obra educativa de les mul~ .
tituts, car un p.oble no s'enlaira més ni
rnenys per findrer una, dos o tres altea

; mentalitats sinoquan aumenta'l nivell
cultural de les clases humils.

Empro cal esperar que la realitat d'
avui no's reclourá en les fredes sales d'
estudi del despatx deIs sabis, sino que
irradiará per arreu ont una espirituali
tat catalana pugui donar satisfacci6
les seves ansies de perfecció.

Caldría, doncs, que una entitat sinte
titzanta de \ totes les for<;i's del eatala"!
nisme realitzés «o que fins ara no s'es
fet i aquesta no podía esser, altra que P
Unió Catalanista sem{)re que amb sa
orientadó no hagués e1iminat de son sí
una part de ses for~es.

Ab motiu de la ratHicac:i6 pe! Cón ·11
de representants de l'Unió Catalanista
del misatje discutit i aprovat en l'Assam
b!ea de Tarragona: se parla de les conse·
cuencies que per a 1'avenir de entitat
capdal del catalanisme. pugui tindre
aquesta persistel'lcia en vulguer-li donar
una orientació que evidenment ha fra
cassat.

Nosaltres homes llibera:ls, mes ben
dit, 'radicals en nostres concepcións
ideológiques 'deplorem que l'hegemonía
de l'actuació en la política del Dostre re
naixement no estigui en má:tr~ d'homes
de significación esque.rrana, empro en
tenem, que no es l'Unió Catalanista l'en
earregada de senyalar el camf. a segur
en ¡'am e camp de les idees,

Lo ca~alanismees potser. dios el te·
1"1'e\\y!le les lholites per conquerir la lli'
henat de les ~elle8 naCÍona!itats, qui ,ac·
\t\a ah menor intensitat¡ degut, sartosa·
fiient, a la poca presió que'l eentralisme
fa per Ji ofegar les débils manifes~acions

de naltra acció reivindicadora, i resulta
daixó quetls.partits polítics amb eualse·
\Tolesquifida concesió es donen per utis
fets, com si les contern;lotaniua.cions
fossin la mellor manera' d'arribar a la
c"Onse.cució plena del nostre idea ¡ i aixó
és Jdegut moltes 'vegades a. avanposar
l\::goisme partidista a la ~onveniencia
deIs interesos espirhuals de tota Cata·

. lunya. ,"
, ~ucceirÚl ,lo mateix si .hi bagués una
entitat {orta i potent que en tots i en
cada un dels moments pogués parlar en
nom de Cata:unya? 110, Llavors les dife
renci'el d~escola en lo pr:ocediment tin
dríen un nexe que les uniría en benefici
del ideal cumú i no's donarla 1 cas, com
ara, de presentar-nos dividits cuan ha
guessin de pl~ntejar el problema de nos
tres aspiracions Qevant del poder cen
tral.

Ademés succeeix que Paccíó deseas-
tellanitzadora niugú la porta a terme d'
una manera intensa com caUrí.;,. es una
tasca imp.ortantísima que queda per fer,
degut, precisament ~ Itl. hIta d'un orga
hlsme que no tl"gués a ·son cárrec altra
teina. '1

Meíttreg no lli baigi una' escola tata·
t~ a 1 Qos~at e ~tlda'~nA d,~ les ,~m{)u-

Gomentaris -

que al<;arp.n lo gall en aquella Assamblea
fou l'Alcalde d'aquesta ciutat D. Anton
Agelet; lo ferm defensor del dret d'usar
nostra estimada parla en tots els actes
públics de nostra, l'adalit insigne de les
prerrogatives del nostre Ilenguatje, par'
lá en Heng¡'a c~stellana en un acte tant
públic i popular com ho era la sessió l.e·
crológica. de!' Exem Ajuntament en ho'
nor d'E~ Granados que era al ensemps
«J1. conc;agració com a fill il·lustre de nos
tra ciutat.-

Creieu dones, en 1). sinceritat de les
d ctrines del partit llioeral. .

Ja veieu com alló de l'autonomía de
l' Ass1\mblea fou pura filfa i mirallet per
a cassar aloses.

Que hi diuen los periodics lIiberals
alliats Lo Pallaresa i Lo País del proce
dir d~ 1 r proh'om? Que hi diu D. Emili
Riuf 'r-éften t&ts la paraula.

*"'",
L'aete de la eollocació del rettat d'En

Granadqs en la galeri" de"lleidatans.ilus
tres i de la lápida conmemorá,tiva a la
casa on nasqué fou desprovlst. del brili •
esplendor 8 que era aeree,jor mercés a la·
imprevisió i eurtetat de gambals de qüe
V4' revestit lo batlle de Lleid1\.

EH 01 vidá d'invitar a la festa' a moltes
...:éorporacións de eultura.i belles arts¡ eIl

deixá d'invitar per medi de ,pregó 'al po·
ble de Lleida ~ la asistencia a la festa¡
n() recomaná al vehinat a posar domasos
i cobre·Hits·als balcons al pas de la comi
ti va eH parlá amb una llengua. que no es
dél poble en la sessió necrológica; a son
esperit esquifit se degué l'alsament d'una
rJ.quftiea tribuna en elIloc de la col·lo·
eació de la lápida, impropia del grandiós
ácte.

Nosaltres respectuosament p(eguem
als regidors naeionalisles que interpelin
al Alcalde sobre aquest assumpte per a
veure si es digne d'ostentar la represen
ció poRular.

En 'nostre humil concepte no' serveix
. per alcalde.
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JOAN BEROÓS

CONSULTA. 1MATI: de 11 a 1
. 1TARDE: de 8 a 9

P~rxes de BaiJC, 10. - Ltelda

Medecina Intima
Vi. urinaries
Pel. i sífili.

-_........--~ DIRBCCIONS ---~~-'----.....

Confitefía de Nemesi Vilalta
--- :Borges :Blanques..

'a

Agrieultors:
Superfosfat d'ossos"de 18 a 20 d'ácit fosf6ric i de 3[4 e.2 l¡'azoe,

solube.

SUl'erfosfat orgánic de 28 a 30 d'ácit fo.sfóric insolube (assimi
la.ble). i de 3[4 a 2 d'ázoe.

ESPECIAL MARCA- "LOCOMOTORA"
CINe MI~ PESSE rES al que demostre l'impuresa deis

productes esmen!at~.

~--_---::~~_._------~~--.~

Recade.. dhaeote de 80r... Blanqll.. I pob~••
oo.....ro.n. _ B.roelona

11

u I

~ Enrie ·80rrás
6e>Pl'~~EOORS DE

,Í:30RGES, " • t Carrr.er Sant Sebastiá¡ 12,'
jU,NEDA. '., Castelldans (a cal Chatet).
A~BECA. ~ Joan Vidal, 8. - R. Segarf¡\ (a) Cba~at.

FLORESTA. • . Estacio.
~ VINAI)tA. • •• a

O' VfMBODI.. • Arrab~l de Llewa. i4.-J. Jaballí.
...J

é:i Barcelona • Carre.. de 1$. .agdalene., t7.
~

~

..
<
~

~
~ i ¡., $ ff i ¡ "r

¡Chocolates ROIG
I~·~ ~ Lleida.I .
I•••

••

: Paquetería
de punt i altres DIRIGIR SE AL VIATJANT Antón Arqués
Bergué; Plassa Constitució, 17 - 1.er pis - LLEIDA.

Nota ='='e compren ossos pagant-Ios a bon preu.

'Us per a oois
= LLEIDA.

novetats
Sempre o6jeetes d'art

Sempre articles eseullits

rs pintats~ colors, ~n~''''17TO'n ~U 'fORR':a'~
t:~es i .Barni~os uUr.;; Ji l'\ 1711 • .Ó t;;)

aís .1 Extrangera :

l Alcohol «SOL» .PAHEOIA. 10 - Teléfono, 61

-
ció, 5 -~ BORGES BIAIQOtS.

s de Cristall
I PORCBLANA de
. ~

AIXALA

Semp

Mercerfa i N()v;

-Perfumería : ~

~ticles Anl
Dipósit de éiftlIS:'

= i Bspur~

Carrer Bassa, 6 :.....,_. BI.",qu.e.

ras

. ¡

-

R. Sato
Farmacia y Laboratori

Oxígeno - Injectables - Análisis· Ortopedia (Braguers)

Aigües mineraIs· Específics nacionáIs i e,trangers

~~=====. Barges -Blanque,.

de

Fonda Cenlral
Franaese

-'SIJf ~~ Borlres Blanques


