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Es en aquest mes, que el «Centre Sardanisiic Lleidala» cumpleix el
quart Aniuersari de la seua' fundació.

Hauem uiscut tata classe de momenis que ha sofert la n.osi1'a eniiiat
durani aquests quatre anys dintre d'aquests ens guarda una serie de
sen timen ts, alegries i penes, que amb conjunt fa que tinguem més esti
mació i entusiasme per ['obra cultural que poriem a cap des de fa tant
de temps.

A l'alcam;ar [,arribada del Quart Aniuersari, el C. S. Ll, gira la mi
rarle uers el seu eniorn i ueu que li manca elemenfs i els traba a faLLar,
pr'ró res ignadament calla i cotinua la seua'iasca dirigini un record
que surt del fans de ['anima amb aquells que en iot momeJli uan saber·
trebal/ar pel bé de la nosira entitat i que auui es traben spparais de nos
alires per deFensar les llibertals que com a catalans teJlÍm el deLIre de
defeIlSar.

Pensem en el dia de dema ,quan shagi acabat aquesta male'ida guer
ra i que nouament ens poguem ajuntar tois per a treballar pels cosiums
tipics de la nostra terra, ja que aleshores trobarem un mOJI nou com
sera el de la pau i el de la llibertat.

Cal que treballem intensal]lent els que encara ha podem fer, per a
poguer seruar fins el dia en que uinguin els demés companys, aquesia es
la consigna que llenr;;a el «Cenire Sard(Jnisiic Lleidatá».

Al nau Cansell Direetiu del
«CENTRE 5ARDANl5TlC LLElDATÁ»

Companys i Companyes: .Rebeu des de Casfiel fabib,

la meva més gran salutaeió. i vos prego organitzeu fes

tivals a profit. del Soeors Roig i 'altres organitzaeions

benefiques. treballeu des de la reraguarda, per guanyar

la guerra, dones la vietória final sera noslra,

Anloni RODAM1LANS,



Ahir Múrcia. avui An'daIuda

Recordo aque11 dia d'octubre en que érem a l'andana de l'estació'

de Llc:ida i vosaltres em veníeu a acomiadar, companys. AqueU dia em

sembla que fou ahir; malgrat tot, us veig a tots com si us tingués a

prop meu. :rvlarxavem de cara a la guerra decidits, valerosos, segurs

de poder fer una boba rotUana, una bpna aneUa, juntar els cors, marxar

a l'uníson des de la Cantabria, la Mediterrania'i la resta del sol Iberic.

Igual que ens juntavem tots en una auella, en les nostres ba11ades

dé sardanes, ens juntarem conjuntament amb els germans de terres ibe

riques; avui més que mai gaudim de l'escalf dels nostres germans que

lluiten amb la mateixa finalitat que nosaltres. Ahir era Múrcia la que

ens aixop~ugava, avui és Andalusia, dema sera una altra regió germa

na q'ue ens aco11ira amb la calor, amb quin fi?, lluitar a favoJi. de la

cultura, de la civi1ització, d'una societat millar, més justa, més huma

na; per. aquest mobi1 no podem enfrontar-nos amb la guerra? Jo crec

que sí; tot sacrifici que fem és poc, no val la pena d'estar absents de

casa J.lfJstra si, en tornar, us portem a vosa1tres, companys i c0mpanyes

~reraguarda, el joie11 més preuat que es sintetitza amb elnom de Lli

bertat? Heu pensat alguna vegada que si per dissort es plasmés la grapa

negra, com en temps de Felip v~, que seria de Cata1unya, de les nos

tres iustitucions catalanes, del nostre caracter tan bé purament nastre,

i tot a110 que fes referencia a la nostra espiritualitat, que avui compar

teíxen la resta del germans d'Iberia? Aixequeu, doncs, l'esguard, i que

la vostra imaginació voli per terres de Basconia, on trobareu el fruit

Clue s'ha sembrat: destrucció, desolació, crim; i ací teniu tata una

obra, fruit d'aquesta sembra: la cultura desterrada, els senÚments del

poble euskar ferits, esc1avatge, i més: l'home ha perdut la condició de

tal; en resum, Un poble desfet. Pero, malgrat tot, la historia del poble

basc continuara el seu curs, sabra acusar, igual que nosaltres, uns nous

}¡~reus d'aquell maleit· Felip V~, la marxa del qual pot molt bé trobar

la L1~ida, amb la Seu Vella.

Guerra es diu, i a la guerra an~m; enfebrits, da1erosos d'estar-hi,

volem guanyar la guerra i, guanyant-la~ ens obrirem pas a una nova

vida; car, maÍgrat ésser pacífistes 'com g1.\i més" diem: pas a ·la guer-



ril. Ella ens portara la pau per la quaJ lluitem; desitgem un benestar

:TIillor una soeietat més justa i, oh paradoxa!, ho busquem mitjan~ant

ja lluÍta alIl!b les armes a la ma. Pot, dones, ningÚ" reprotxar-nos d'ai

tal acte? NingÚ. Jo eree molt més digne morir d'un tret, de la maleida

metralla, que no morir dintre la llar, sense poder matar Jal'rabia ni en

un tros de pa. Luitem, i llu,item amb eoratge; pero en aquesta lluita,

no obJideml, no podem obJidar, pensem perque no eteixem de pensar,

servem ben alta la nostra espiritualitat de eatalans, dignes de tals i

com a tals, eomplidors deIs deures que els moments ens imposen.

Avui, soIs ens resta fer-nos el proposit de saber fer-nos dignes eom

a homes, igual des del front que des de la reraguarda, i honorar el!:>

caiguts en aquesta lluita sense treva, i diem: ¡Visea els pobles que

l1uitell per la Llibertat, i els homes que saben fer-se dignes d'ella!

Alins.

r~~:-~:~~·~~-f~·I~·~l
: l

1 Secció de Sa.heria 1
........................ ........................

Magatzems LA LLIBERTAT
(EMPRESA COL' LECTIVITZADA)

r:=:: TEL::~:-i
i iI LLEIDA i............................~ ........

Recordat, amic Sardanista de fer les teves coman

des a les cases anunciadores de nostre MISSATGER,



ENVOR .... NOSTALGIA .....

Ool"a Cafalunya

Pilfria del meu cor

Ouí de lu s'al!unya

O'enyoran"a es morl.

(De léJ canró popular L'EMIORANT)

Heus ací unes parau1es que expressen tot el que vull dir les quals no

poden tenir major eloqüencia i que, si voleu que us sigui franc, mai no

se m'tavia aClldit analitzar-les. Per que?

És aquesta una pregunta que, avui, és gairebé facil de donar-li una

l'ontes(a, encara que tot el que pugui dir-vos respecte d'aixo, Ja han

passat altres plomes més autoritzades que la meya, -pero aixo no Im

plica perque posi el meu granet d'arena- i que, com jo, senten l'enyor,

senten la nostaJgia; si més no, comproveu, cars companys que encara
•

resteu a la Lleida nostrada, els articles que el uostre missatger va pu-

blicant a mesura que aquests altres companySi van enviant-los, així que

aquest enyor, aquesta nostaigia va prenent peu en ells.

Jo mai no havia sortit de! la nostra tena fecunda en aquestes CIT

cumstancies. Fa un temps que ho vaig fer, a la matinada d'un mes

d'agost, calorós encara. 1Y1'acomiadava algú de vosaltres que, potser en

áquestes hores ja haura deixat la seva llar, acompanyat de catalanistes

i sardanistes, patriotes tots, per tal com l'una cosa va lligada a l'a1tra,

i sortia després de deixar éssers estimats, als quals guardo testimoni i

record profunds : pares, aimada, amics i coneguts.
o

Ben prompt~ em qo

nava compte que traspassava la nostra mai prou estimada Catalunya,

°i elltravem en tenes germanes de Va.1encia, que també) havíem de dei

xar por després, seguint la via fenia que ens havia de deixar .a la que

dvui és capital heroica: Madrid. Allí m'entrava per primera vegada

l'enyor, malgrat haver sortit amb un "fort tremp per empunyar el fusell

i acabar ben aviat amb l'odiós feix i els seus alÜits invasors del sol

d'Espanya_

I die aquestes paraules perque, amb la llibertat d'Espanya, aeon

seguirem, amb una embxanzida i una empenta més, les nostres lliber·



tats, la qua1 cosa fa que tots e1s cata1ans de cor í de bona v01untat ho

anhe1em.

Després d'haver passat per les dures proves d'una trinxera, em

trpbo actualment a la capital deIs alcarrenys: Guadalajara. He de fer

notar la diferencia de la capital de Lleida, animadora i bellugadissa,

amb l'esvaiment i pobresa de la primera. Les seves terres, pobres

míser-::s, mai no es ppden comparar amb: les nostres, fecundes; el seu

c:aractt'r, els seus costums, i adhuc la seva cultura, tenen una diferen

cia ben gran; aixa fa, potser, que senti una vegada més l'enyor, la

nostalgia ... El meu cor moltes vegades sent una me1allgia que la meva

humil ploma es resisteix a descriure, per be que gairebé no sabria com

Íer-ho.

Spm molis els catalans que estem escampats per aquestes terres 1. ..

j quina alegria més gran en trobar-ne un i poder desfogar-nos els nos,

tres sentiments!.,. Quall per rasualitat en alguna radio s'encerta abocar

pel sel' micrOfon mÚsica catalana, i més encara si aquesta és una sar

dana, aleshores el cor s'obre de bat a bat escoltant la vibrant tenora de

la cobla, 'que sembla que t'animi i t'enforteixi l'anima" per bé que no

deixo de recordar els dies que aixo era una realitat.

Companys d'ambdós sexes! Ja que el. vosaltres em dirigeixo, els

que formeu i representeu tan dignament el nostre Centre -el "Centre

Sardanístic Lleidata»-, que tants records en guardo: ¿ no haveu sen

tit l'enyor ?

Qui de vosaltr.es no ha .deixat la seva llar, no es pot fer canec

c1'aquest enyor. Segurament que, si mai nq haveu sortit de la Catalu

llya gran, np haureu reparat en aquesta paraula tan sentida.

1. .. , deixant un xic de banda: aquests sentiments, jo us encomano

qu'e (:ontinueu amb tota la fervor, posant-hi l'anima, la tasca que fa

l.emps us haveu empres, de catalanitat, d'idea~ sa i noble, de cultura i

l1.e tot quant estigui relacionat amh aquest bell seutiment; pero seuí

se oblidar aquests altres cpmpanys que, com jo, lluiten pels diferents

indrets de l'Espanya lleial en la justa Causa popular: la d'un poble i,

amb dla, la nostra: la de Catalunya.

Gnrdeu-nos, doncs, en les vostres reunions i en les vostres conver-



~,es amÍeals, un petÍt record, Í, d'aque~ta manem, ens ajudareu afer

més agradosa i a minvar un xie aguest enyor, aquesta¡ nostalgia.

No pue cloure aquest article sense donar la salutació més entusias

ta, des d'aquest missatger, a tots els eompanys que la revolueió popular

ha fet emigrar qui sap per quant temps i, ensems, un clam deí vie'

. taria i un erit de ¡Visea Catalunya! i Visea el nostre «Centre Sarda

n:stie Lleidata» !
Puig-dJen-Golas.

(Impremta Volant «Pasionaria». - Partit Comunista.)

Guadalajara, I - 2 - I938.

A quest htmÚl a.1,ticle va dedicat J en justa compensadi6, a

l'aUoct~ci6 que el company íntimo i 'volgut Peore Rodamilans

i Solsona féu el dia 22 dJoctubre del I937, com a President

de la nostra entitat, des del mvcrofon de Rad:io Lleida.

J. Puigdengolas.

UD
EL MILLO DE TOT§

Unica Casa que garantHza els

seus CA F E S perque els torra

díaríaDlent i seloleccio=

na les' DlilIors Dlarqueso

Pere RIPOLL
(Succeidor de Tomas Franquet)

Caries Marx, 4 llEIDA Telefon, 1807



Er "CENTRE SARDANfsTIC LLErDATA" en

com memoració del seu Quart Aniversari, i a ca

rrec de la seva secció artística, organitza un fes

tival al seu estatge social, Major, 92 - pral. (dre

ta) i a profit del S. R. C. (adherit al S. R, l.)

. A les 4 i miíja de la

tarda del dia '1::1 de mar~ del 1938

I Progratna

. I 1. er Unes' breus paraules de salutació pel company,I TEIXIDO.

2.° El lQ de Juliol
(o el trfomf del Doble)

comedia dramatica en dos actes de LLUIS MILLA.

3.

er

Un soci que es perd de vista
Comedia en un acte i en prosa original d'ANTONI FARRt:

í CODINA.

•••••
Cap Sardanista pot negar el seu concurs a aquest fes

tival, ja que la seva finalitat es de les més necessa

ries ¡ineludibles com és d'ajudar al S. R. C.



Cada encorafjadora

Company President del «Centre Sardanístíc Lleídath

Salut.

En enviar-vos aquestes ratnes, és per saludar tots els companys del

c. S. LL., la joventut deIs quals ha fet que tingtiessin que estar per a

{'ontillaar l'obra que un dia, els que avui ens trobem defensant les lliber

tats de Catalunya i de tots els altres pobles d'gspanya, varem comen

5·ar,. per fer que la sardana, la dansa que simbolitza cultura, germanor

l1ibertat, ocupés el lloc que 1i correspon dintre la nostra ciutat.

Si s.olament em limités a saludar-vos, no fóra complir el comes que,

<.:om a lluitadpr de la llibertat absent de vosaltres, em torrespon, la qual

cosa m'autoritza a demanar-vos a vosaltres, que sou a la reraguarda, que

sense escatimar esfors:os treballeu contínuament perque la nostra entitat

confi"nlll la seva obra i, ensems, la tasca en pro de la causa humanitaria

J'ajut als caiguts que lluiten per les llibertats deIs pobles.

Tenint en compte que els lluitadors no escatimem esfors:os en cap

moment, sense mirar dies ni hores, sens dubte que si penseu ·en aixo,

veureu l'obligació que teniu, companys i companyes, de vetEar amb

zd, per tal com, en un dia no llunya, us demanarem compte de la vos

tra actuació i, quan sigui arribat aquest dia, en el qual podrem dir que

som llillres per sempre, continuarem la nostra obra en pro de la nostra

volguda dansa, que és símbol de germanor, cultura i lllibertat.

Antoni Gimeno.
A1coris:a, r6-r-38.

... Taller de Calc;ats CoLlectivitzats
.~--------_-....

1). 6. T.

Especialttat en
t r eh a 11 s a m i d e s
.d e p e -u s del i e a t s

u. 6. T.

DEMOCRACIA, 7 LLEIDA.



A V05ALTRE5

Permeteu-me aprofita~, companys companyes del C. S. LL., l'a

vinentesa del nostre quart aniversari, per adres:ar-vos uns mots de sa

lutació i afecte que sincerament us trameto d.es de llunyanes terres, en

aquestes dates de grata memoria.

EIs que amb mi heu viscut l'emoció i la joia de les jornades de

mars: deIs anys anteriors, Gonservareu, igual que jo, un record pregon

d'aquells actes celebrats per remembrar el naixement del nostre volgut

«Centre». Les diverses activitats amb tant d'exit desenvolupades en

aquelles ocasions, demostren abastament l'entusiasme que tots sentíem

per la nostra entitat sardanística, entusiasme palesat a les reunions del

L~onsell Directiu, en les discussions de les quals es respirava la franca

amistat i companyonia, impulsades per la identificació d'ideals; en

aquello. laboriositat en l' organització deIs extraordinaris del nostre «Mis

Eatgen, treballant uns en la confecció d'artic1es i altres a la recerca

d'anuncis; en aquel1es conferencies que, per mitja de la Radio, es do

nava a coneixer el nostre treball envers l' enaltiment i dignificació . de

la Sardana i de la cultura catalana; en aquelles funcions de teatre, en fi,

assajades amb interes i esfors: i portades a cap amb una voluntat cons

._Íent que algulles vegades suplia la manca de disposició i facultats ar.

~;:stiques.

:B:s indubtable que aquest any ens sorprenen aquestes dates en unes

circumstancieS' difícils i anormals, els motius de les quals són de tots

prou coneguts. Els que anteriorment havíem tingut la responsabilitat i

la direcció del «(Centren, avui ens hem convertit en soldats del glorias

Exercit Popular. Nosaltres, pero, encara que materialment separats de

vosaltres, ens sentim íntimament lligats pels llas:os d'un mutu amor a

·la Patria Catalana i a la dansa que merescudament la representa: la

f:ardana. Per aixo, des del 'nostre 110c de combat respectiu, us convidem

que contillueu treballant s~nse defalliments en ['obra per nosaltres

iniciada. Vosaltres sou els responsables actuals deIs destins del nostre'

,.Centre)) ; d.e vosaltres depen, en aquests dies difícils, l'hit o fracas de

18 nostra volguda entitat, la qual reportara., en Ull dia no llunya, la nos

Ira feJicitació o reprovació.



Que serveÍxÍ, doncs, aql1esf quarf anÍversari per refeI:mar el npsfre

entusiasme envers el ((Cen¿1'e Sardanfstic LleidalrQ,», fidel interpret de

l'amor a la Sa1'dana, a la CuLtum i a Catalunya.

Carmel Se1'6 i Se1'és.

(Batalló de Transmissions de l'Elxercit d' Andalusia.)

Company Sardanista: Aquest mes es cum

pleix el Quart Anivenari de la fundació de

"Centre S'ardanístic lIeidata" i el Consel!

Directiu ha organitzat un festival a profit

del S. R. C; al quin espera no faltareu,

puix ultra la finalitat beneficcl té per objec

te recordar els companys lIeidatans que es

troben al front per la defensa de la nos::

tra Patria, i que compartiren les alegries i

amargors que nostra Entitat ens ha propor-.

cionat, per aixo aquest any la commemora

ció sera senzilla i humil espera que no

deixareu de assistir-hi. Us sa::

luda. cordialment

El Consell Direet;u.



~_----- 2

2 d'abril del 1938...

Amb aquest títol encaps:alo el men tercer artíc1e, des de que estíc

separat de vosaltres, per al nostre Missatger Ofidial J el qual representa

ej resso qel sardanisme a Lleida.

En aquesta data fa sis mesos que varem sortir de la nostra estima

cia Lleida. Tots vosaltres no ens abandonareu ni un sol instant" totes

l~s darreres hores que ens restaven per emprendre la nostra marxa es

.ieien, per a cadascú de nosaltres, més angoixoses, la qual cosa feia que

una illfinitat de companys i companyes ens rodegessin per animar-nos

mentre qurés la' nostra absencia del nostre treball sardanístíc.

Pero jp, separat de tots, he vist que el meu desig ha estat complert,

l'ar veig que vosaltres treballeu, i jo també he complert amb el meu

deure, que, com 'a sardanista, he de eollaborar en' aquesta obra i, fins i

t.ot, la major part deIs que estem fora hem enviat artic1es per a llur pu

blieaeió. Per aixo podem sentir, per mitj a del npstre Mwsatger Oficial J

el bat~e deIs eors d'uns amb altres, de1s que es troben igual que jo.

Primerament estavem junts alguns eompanys del C. S. LL. ;, pero

ara ja estie' disgregat d'ellts, tots estem separats! Amb tat, per mitja 

com he ditl abans- del nostre M íssatgerJ pue llegir llurs pensaments

sobre la Sardana, així eom: també np solament envers la Sardana, sinó

també els vostres actes, pels quals encara esteu treballant ~n; les actÍvi

t at~ 8ardanístíques, per tal eam encara no han estat eridades les lleves

corresponents.

Ju, fins i tot (cree que tots també ho fan), tine eprrespondeneia amb

companys i eompanyes del nostre Centre i amb d Cansell Directiu, la

qual cosa cree també que es un deIs molts deures que jo tenia que cpm

plir, i e19 he eomplert! Creient, dones, que he eomplert amb tots els

•

J• espln
d i b U i X a 'n t



meus deures que tenia pendents, solament em manca el darrer, que és

el següent: Quan torni a Lleida, tornarem a emprendre juntsj les tas'

g1.1es sardanístiques, de les quals ara em trobo separat i junt tamibé amb

vo<'altres, tornarem a reviure-.les, amb més fervor que abans, per· tal

c.om J ecordarem aquests dies ... , que hem estat tots disgregats, i posa

:em la Sardana a Lleida ·en el 110c que li correspon.

Abans de finalitzar aquest artic1e, he de remarcar una cosa que

(rec que entra de pIe en el sentit de cpmpanyonia, la qual va adres:ada

a les companyes del «Centre 8ardanístic LleidaHl»: Sí, a vosaltres em

<1irigeixo, companyes,:' perque crec que també teniu 1.1n deure sagrat a

complir, que és el següent :

Fa sis mesos que nosaltres us deixarem per complir un deure qm.

ens corresponia; i no hem deixat de treba11ar per la Sardana, enviant

artic1es perque vosaltres poguéssiUl estar al corrent de' les nostres aspi

nlcions i pensaments i que vosaltres, els pocs companys q1.1e haveu que

dat, continueu aquesta gran obra que tot just tenim comens:ada a Lleida.

Per ara, ja ho sabeu! : nosaltres hem complert amb el nostre deu

re! Manca, només, q1.1e) vosaltres també! el cpmpliu; car, si bé és cert

que he vist signatures d'alguns companys en el nostre Missatger, és

moIt c1olorós, pels que ens trobem fora de' vosaltres, que no n'hagim

vist cap de les companyes ...

No sabeu que teniu els mateixos deures que e1s companys? A la

nostra Entitat no hi ha cap c1asse de categories. Podeu fer i treballar

igual que els companys; qu,e la nostra Entitat gairebé es troba, sola per

manca deIs vostres companys que hem anat marxant i que, els que res

ten els manca poc de temps per abandonar-vos, ¿ és just que haguéssim

Avinguda Rgpúbll[a, 50·· J. DANIEL

LLEIXIUS i LA [AMPARA
SBbonsde loles menes

ARIÑO . LLEIDA.



de suspendre les tasques sardanístiques per manca d'elements?O En quin

110c quedaríeu vosaltres, que haveu estat l'~LDima de la nostra E.ntitat

rl'enc;a molts anys que portem de treball incansable?

No, companyes no! Sigueu comprensibles i feu també una obra

com ;lOsaltres havem fet fins ara: publicar articles perque nosaltres

püguem lTegili els vostres pensaments i aetes, i aueu per totes les sec

cions, i pregunteu: no neces iteu ajut?.. i si elles veuen que us ne

cessitp.n .us deixaran un lloc al seu costat per tal que, tots junts, pogueu

portar a terme l'obra que ens proposem.

I, per assolir aixo, penseu que' només teuim una consigna: «Treba

l./ar per Za Sa1'dana».

(Del Cos de Transmissions. - Villarreal (Castelló.)

•

el nou Consell (j)írectíu d1aques=

ta entítat te a bé adrec;:ar una so=
lutocíó a tois els sardanístes lleí·
dotans que es troben als fronts
cumplint llurs deures mílítars í els
h promet seguír les seves petjodes

, llurnínoses í el comí trac;:ol per

I aímateíx que desítja poder ce·
lebrar el Cínc¡ue :!lníversarí sense

la seva obsencío.

~.



Es de mihimo gllronlill_

Arreu hlln quedll sllllisfels

d-oquesto morco de Rodio

SocioIogiques

El 4.t Aniuorsari-Aquest any el Quart Aniversari no tindra l'es
plendor deIs passals, puix les actuals circumslancies ens priven de po
der donar-Ji l'amenilat i sol('mnilat amb que venien organilzant-Ios, a
més si es _té en comple que estan absents molLs companys, que
compartien amb nosalLres aquesta tasca, per aixo aquest Consell
ha tingut a bé organ1tzar un modest i senzill festival, al que creiem no
hi mancara l'ajut de tots els sardanistes i aimants d'aquesta formosa
dansa.

¡Que el proper el poguem festetjar-lo en companyia de tots els ab
senls!. ..

Amrnlal.-En cumpliment deIs deures militars s'absentat de nostra
ciutat nostre dilecte amic el president del «Centre Sardanístic Llei
data», Pere Rodamilans.

Lamentem vivament la seva absencia.

Houos sallsfaUOriQs.-Aquests dies hem rebut noves satisfactories de
molts deIs amics que es troben a d_ts fronts, particularment
deIs companys Gimeno, Seró, Alins, Gracia i moIts d'aItres, «o que te
ním la satisfaccíó de comunir-ho als nostres compan} s.

Novas IrarnaSQs.-Contin l1en
rebent-se amb destí a la
nost1'a Biblioteca noves
publicacíons -que van en
riquint la noslra modesta
i ja valuosa sala de lectura.
Darrerament hemrebutre
vistes i periodics i alguna
publicació literaria.

PrQ(.- Preguem a 10ls
els amics i simpatilz:1llls
que adquireixin,llurs loea
litats per al festival que ha
de tenir lloc el proper día
13\-del corrent al nostre es
tatge i que comen<;ara
a les 4 i mitja de la tarda.
El programa el publiquem
en aItre lloc del MISSAT
GER.



Casa BLANCfO

Rellotges

11'
PREUS ECONÓMICS

Optica

1I I

Reparacions garantitzades

~:X~::::K~ .::::: :: :~

~ MIODE~ RI8E~~ES:: ~ lFlibreria I ~
~ .... rego a~
~ INSTmCWNS ELÉCTRWOES ~:: ~

~ REPARACIÓ 0-: ~ ~ I ~
XMAQUINARIA ELECTRICA X X ~
~ • ~ ~,: PlA<;:A SAL, 18 ~
X X ' , Telefon, 2028 X
X X .. X
~ Taller: Almudi Vell, núm. 2 ~ X X

i=. .(D~";' '; C;~d;.n . . ~ l. LIeida .. J
Magatz~m d~ Mat~rlaf EIAUrll...Radlo ATWATER KENT I TELEFUNKEN

la"~r dQ RQParallons d~ RadIo
DIstribuidor d~1 prouador ~n

lOnd~nsadors I [ OWAT
.o[TAUI PE ERJA

Pla~a Macia, 21 LLEIDA T..Iéfon, 1531

Imp• .JOVENTlJT,í' BIDndel, 'ID • Tel. '1930. Llelda


