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son els més COfS, perque son els mellors F
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Academia Solans
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LA NOSTRA ACCIÓ

Obrerisme i Patria

Es precfs que meditém fondament, sobre el ver
significat d'aquests dos mots; si ens delenim a es
tudiar-los delingudament, amb tot I'interés que re
quereixen, estiguem segurs de que les seves conse
qüencles serán e&sencials i profitoses, per a dur a
bon terme nostra obra.

Aquests conceptes son els que ens han d'ense
nyar el veritable camf a seguir, per arribar a la
conquesta de nostres aspiraci6ns, al cim triomfal
de nostres anhels.

Siguem obreristes, ja que tots aquells qui en la
sZlgrada lIuita per la vida, depenem d'altri, venim
obJigZlt moralment a ser- ho; unim tots nostre es
fore; per a comp<:rtir junts el pes feixuc de la lIuita
I la gloria tambe de la víclbrla; anem endavant en
nostra ernpressa, sens defallir un sol moment,
donc~ sois als covards els es permés defallir en
lIur obra.

Devem cuidar neta nostra fae de tota vergonya,
que, en si, porta una deshonrosa claudicaci6 d'
Ideals; fent-ho alxis, serém dignes de figurar en
tre'ls escullits per mereixer els favors del triomf.

Mes al costat de tot aix6, hi ha quelcom que es
superior i que no devem oblldar. Aixb es la patria.
Bs necessarl, que, al costat de nostre~ lIuites so
clals, recordém tambe, les lIuites per la patria, que
clama escJavltzada baix el jou opressor.

Avans que el benestar econbmic nostre, devem
preocupar-nos del benestar general de la patria.

¡Slguem obreristesl Més, ans de tot, es conve
nlent que siguém nacionalistes.

Hem d'ésser més naclonalistes que obreristes,
mentre siguin gent extranya qui ens dictin lIeís
que cap eficacia tenen per nosaltres, quals lIeis, la
majoria d'elles son incomplides, o si son complides,
serveixen per rebaixar més encara nostra dignitat,
la dlgnitat que com a obrers ens pertoca sostenir
amb més forca.

Per seguir aquesta corrent, cal tan soIs que'ns
fixém en ¡'exemple de nostres germans de tots els
1I0cs de Catalunya; en totes les manifestacioDs de
la seva vida, el nacionalisme, o sigui la patria,
ocupa ellloc preferent, el que per la seva impor
tancia capdlll requereix. P r qué nosaltres no ho
fem aixfs? .. Cal tan soIs que seguim I'exemple per
ells tra~lIt; juntém tots nostre esfore colectiu, per a

o fer, que en tots nos tres actes s'hi respm el dol~

ambient d'energia i patriotisme, que deuen inspirar
tots aquells actes que vagin encaminats a conse
guir una mellora social o un major prestigi moral
dintre la patria.

No es que vulguém pas dir, amb aixó, que
I'obra nacionalista estigui oblidada entre les demés
que son objecte de trevalls i estudi per part del
Centre; ans al contrari, "restem agraits de la tasca
nacionalista que fins ara s'ha desenrrotllat en ell.
Es tan sois nostre afany de patriotes que'ns im
polca a demanar una majar atenció envers aquest
problema, que, avui per avui, al nostre modest en·
tendre, deu ocupar un 1I0c preferent als altres, ja "
que de la seva soludó, depen en gran part, nostre
benestar materia\.

Tinguem present que sois fent- ho aixís, arri
barem a ésser dignes de figurar en les rengles deis
que, com a boos fills, s'han recordat de sa mare,
en les hores engunioses de la lIuita.

CARMEL CABEROL
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ACCIÓ CULTURA!.

Primer Curset d'Ensenyaments
Practic-Mercantils

En virtut d'acord del ConceJl Directiu d'aquest
Centre i amb el. fi de augmentar la cultura profes
sional deis seus associats, se posa en coneixement
de tots els socis de I'entitat i de la dependencia
mercantil, en general, que definitivament s'es acor
dat inaugurar un Primer Cursef d'Ensenyamenfs
Pracfic-Mercanfi/s, el dia 16 del corrent mes de
Abril, d'acord amb les següents condicions:

LES CLASSES
Les c1asses d'aquest Primer Cursef d'Ense

nyamenls Pracfic Mercanfils seran" alternes, co
rrent a carreg del Professor D. Albert Marco, Di
rector de I'Academia Cots, pel sistema intuitiu,
aplicat individualment en forma de conferencies,
celebrant-se en una de les dependencies de I'hos·
tatge del Centre, al carrer del Carme, n.o D-lo er

LES ASSIGNATURES

S'ha fet un plan de cultura i ensenyanc;a per ~
tota els cursets que s'obriran en lo succesiu. El
primer curset estara integrat per les següents as
signatures:



RBFORMA DB LLBTRA, per defectuosa que siguI.
ORTOORAFIA, pel sistema practico
CÁLCULS M~RCANTILS, per procediments abreviats.
PRÁCTlQUES D'BSCRIPTORI, documentació i lIibres

auxiliars, igual com es procedeix él les oficines.
TENEDURIA DE LLIBRBS, com realment se fa en la

práctica, amb'l'aventatge de les seves pertinents
. explicacions.

OEOORAFIA COMERCIAL, en la seva part de carác
ter més práctic; i

LLEOISLACIÓ MBRCANTIL, amb. estudi i explica
ció del Códig de Comerc;, de se.s rnodificacions i
de les lIeis tributaries.

DIES I HORES

El curset comenc;ara el dia 16 d'Abril corrent,
dilluns, i seguira donant'se en c1asses alternes, els
diJIuns, dimecres i divendres de cada setmana,
essent la c1asse d'un hora, de deu a onie de la nito
Les cJasses comencaran diariament amb tota pun
tualitat, amb tal d'aprofita'r el temps, fent el trevall
intensiu.

PREUS DE MATRfcULES

El preu d'assistencia a les cJasses del Curset
sera de sjs pesseles mensuals per als socis del
Centre i de sel pessetes per als no socis. Els fiJls
deIs socis protectors seran considerats com a socis
per a aquests efectes. L'import de la primera men
sualitat deura fer-se al efectuar I'inscripció. El pa
gament, durant els messos successius, deura efec-

. tuar-se a lp bestreta.

ELS ALUMNES
Podran assistir a dites c1asses tots els socis del

Centre de Dependents, en qualsevulga de ses ca-.
tegories. En atenció al plá cultural emprés pel
Centre, podran assistiJ'- hi tambe els qui reuneixin
la condició d'ésser dependents del Comerc o de
l'lndustria, encar que no siguin socis, amb tal de
que siguin acceptats pel Concell Direcriu. Tots els
alumnes, una vegada comencat el curset, no podran
donar-se de baixa del mateix en la duraeió del pri
mer, sens causa poderosa qne ho justifiqui, a judici
del Concell i del Professor.

DURACIÓ DEL PRIMER CURSET
El Primer Curset tindra una durada de dos mes·

sos com a mínim i de tres messos com a maxim,
segons sigui I'estat de preparació deis alumnes, a
judici del Concell Directiu i del Professor. El Centre
proveira de material escolar i d'eseriptori, aixís
com de l'utillatge necessario .Acabat que sigui
aquest Primer Curset, s'obrira un segóh Curset, a

o basse d'ensenyaments superiors, figurant-hi entre
ells.l'estudi deIs idiomes catala, frances i angles.

INSCRIPCIONS

Poden fer-se des d'aquest moment en la Segre
taria del Centre, carrer del Carme, 3, tots els dies
laborables, de nou a dotze de la nit. Als socis del
Centre, se'ls passara personalment i a domicili a
recollir sa inscripció. La matrícola quedara tancada
el dia i hora del comencament del Curset.

Lleida, 1 cj'Abril de 1925.
El President accidental, Josep Corbella.-EI

Segretari, Ramón BorréÍs.
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NuTICIARI
.- Nostre bon amic i company en Josep Caste

lió, cercant més gran espai per a· desenrotllar sa
activitat, s'es tras1Jadat él París, oot está inmeJlora
blement colocat. Desiljém albon company CasteJló
tota la sort que sa inteligencia i talent mereixen.

-En .altre 1I0c d'aquest número veurán nostres
companys I'anunci detallat del primer curset d'en
senyaments práctic-mercantils que s'inaugurará
a meitat de mes, en benefici i profit deIs socis del
Centre.

Cal que tots es compenetrin ben bé de \'impor
tancia que aixó té per al mellorament' de la cultura
de la cJasse i 1'¡'inscriguin com un sol home en la
lIista de matrícoles .

- Ens creiém en el deure de recordar als com
panys nostres I'obllgació de protegir les Cases que
son protectores de la nostra entitat, d' assortir-se
en quant els convingui de sos articJes i de pro
pagar sos genres i sos articles entre SeS amistats
i relacions.

Sobre aquest particular, hem de fer present que'l
Concell Direetiu ha acordat recentment obrir un ex
pedient per a concretar el cas d'un soci qui intenta
desacreditar a la casa d'un honorable soci protec
tor, proposant-se imposar un dur eorrectiu a I'autor
d'aital fel\onía.

- El jove i euIte professor d'idiomes, D. Lluis
Solans, soci protector del nostre Centre, ha publi
cat suara un interessant J1ibre titolat «Elementos de
Ponética Francesa», obra que es de gran utilitat
practica, per als qui vulguin estudiar l'idioma fran
ces, de gran aplicació en la vida com~rcial moderna.

Com es tracta d'una obreta de caracter pedago:
gie i moIt apropiada per als principiants, no dub
tem en recomanar-la amb interes als qui vulguin
estudiar les belleses de l'idioma galaico
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ACCIÓ SOCIAL

La Junta Local de Reformes Socials

Els qui hem seguit I'actuació de la nova Junta
Local de Reformes Socials, a travers de ses derre..
res sessions celebrades, ens hem sentit rublerts
d'optimisme, tota vegada que, contra els rezels que
certes actituts ens havien fetes concebir en homes
d'una capdal significació dintre la mateixa, en a
questa, que podriem qualificar de nova era de la
Junta Local, ens ha produir-per qué negar·ho? 
una impressió ben falaguera.

De eó pod inferir·se que la tasca que desen
rotllava aquest organisme oficial, a excepció d'una
época ja IIunyana i desgraciadament curta, sempre
venia sent dins la tónica de la inercia i el rutinaris
me més desesperant, quant no en e) conreu del
favor i de la befa més sagnant a la mlssió humani·
taria i social que Ji está confiada.

Ara, emperó, en pocs dies, s'han debatut dins
la Junta Local qüestions forea interessants i d'unll
cerla importancia social; i si bé sempre hi han ac
tituts extemporánies i inconvenients, cal regoneixer
una corrent de bon sentit i de justicia en els homes
que integren aquell organisme.

Volém fer constar léf influencia beneficiosa d'ele
ments tant estimables com son el seu President .de
fet, l'il'luslrat Dr. Blavia, ConcelIer de la ciutat.
qui amb tant recte sentil dirigeix els debats i els
assumples que's presenten i el Vocal de dret, se
nyor Martí Lamich, Inspector del Trevall de la
Provincia, baix I'assessorament del qual s'encarri
len les qüestions pendents de solució.

Per la nostra part, ens havém de felicitar de
que'l Centre hagi pogut portar al sí de la Junta
Local, ostentant sa representació, elements valio
síssims, que, sens desmereixer en rés la tasca deIs
companys que'ls antecediren, cal regoneixe'ls-hi
una certa competencia en afers socials i una válua
propia que no sempre tindrá e·1 nostre Centre, per
a que sigui representat en organismes de la impor
tancia social del que'ns ocupa.

El recte sentit de justicia que inspira als Vocals
obrers de la J. L, de R. S. s'ha imposat abasta
ments dins la mateixa i ens cal assegurar, 'per a
salisfacció de tots els associats de nostre Centre,
que la feina feta i la que está per a realitzar en
aquella, ha d'esser profitosa en benefici i defensa
de ¡'estamt:nt obrer de la ciutat nostra.

El Foot - BaH, l' Excursionisme
i altres esports

ACCIÓ DBPORTIVA

Es propósit ferm del Conce)l Directiu del Cen·
tre, el donar el major impols possible a la vida de
portiva de la nostra entilat, perque no desconeix
l'entussiasme deis nostres socis per totes les mani
festacions d'aquesta naturalesa i per a contribuir al
mellorament ffsic deIs indivíduus de la noslra classe.

En aquesta inteligencia i amb el propósit d'ob·
tenir J'espandiment de la Secció, el Concell ha
adoptat rescenlment varis acords d'importancia que
han de transformar radicalment a la Secció de
Foot-Ball, que era la única que venia actuant fins
ara. Aquesla deixara de titolar·se aixís i passara a
esser una sub-secció de la nova Secció Deportiva,
en la que, tindrán cabuda, per de prompIe l'allelisme
i )'excursionisme.

Aquest s'organitzara rapidament i ben prompte
comenitara sa actuacio que ha d'ésser de profit i
d'utililal.

L'nctual Comite Tecnic de Foot-Ball ha quedat
dissoll i la Secció sofrira una transformació com
p)erta, de lo que per avui no podém donar detalls
encara.

N'hi ha prou amb dir que'ls socis de la Secció
han sigut rellevats pe) Concell del pagament de la
quota d'una pE'sseta que venien abonant i que als
jugador aCluals els será recolllt el material de sport
que retenen en son poder, el qual deuran entregar
a la primerll reclamacló que se'ls hi fassl.

Per a donar major Independencia a la Secció
Deportiva, també acorda el Concell que'l nostre
team de Foot-Ball deixés de pertanyer a la Fede
racló Provincial de Clubs i quedaren dessignllts dos
membres del Concell per afer determinades ges
tions él I'objecte de la mellar i més encertada reor
ganltzació de la vida futbolística dins el nostre
Centre.

els nostres companys deuen tenir confianita en
el Concell que sabra lIprofital' )'entussiasme que
tenen els socis pels afers deporlius, confegint un
reglament que respongui lIls desigs de tots i porti
al Centre una alenada d'aire pur i de modernitat.

Per altra part, III secció d'excursionisme co
meneara a actuar tot seguir, amb una simpática i
atraient excursió de caracter lIrtistic cultural.

Companys de Lleida: Propagueu TASCA. o Companys de fora: ,Sotscribi-us a TASCA.
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Extracte de les actes de les 8essions ce/ebrades
pel Concell Directiu, duran! e/s mesos de
Febrer i Mar~ de 1925.

SESSIÓ DE 6 DE PEBRER DE 1925.

Presidí accidentalment el company Riu, apro
bant-se I'acta de la sessió anlerior i Jlegint-se la
del Concell General Ordinari del dia 26 de Gener,
en la que foren designats els companys que devien
formar part del nou Concell Directiu per a I'any
1925.

En procedir a la distribució de cárregs, s'aprobá
la candidatura formada per la pI'esidencia, quedant
el Concell consfiluil en la segUent forma:

President, en Josep Solé Barri; Vis-president
primer, en Josep CorbelJa; Vis-president segón, en
Joan Mercé; Segl'etari, en Ramón Borrás; Vis-se
grelari, en Manel Solano; Caixer, en Pau Solé;
Complador. en Josep Oombau; Vocal primer, en
Andreu Aguslf; Vocal segón, en Antón Roset; Vocal
tercer, en AnIón Riu.

Prengueren possessió deis seus cárregs els
companys - designats, ocupant la presidencia en
Corbella, acordant-se inscriure les firmes deis ele
gits en el registre de la Caixa de Pensions, als
efecles de la lIibreta deIs cabals del Centre. ,

Foren aprobades les segUenls propostes de so
cis: Numeraris, en Francesc Terrafeta i en Enrie
Agustr Garcia, dependents i en Vicens Cabrero
Santamaria, aprenent. Protectors, Dr. Ramón San
vicens, metge especialista i en Teótim Molins, del
comerl;o

Es prengueren els segUents acords: agrair ICl
salutacló de la nova Junta de la «Federación Na
cional E pafíolCl de Dependientes de Comercio»;
aprobar el text de la comunicació dirigida a la
Cambra de Comer~ obre l'informe en I'actuació
de les Cooperalives de consum; designar al com
pany Morante per a acluar de red.actor-corresponsal
del botlJelf «L1uita», orgue de la Fedel'ació; nome
nar delegat de la Comissió del Cens i Borsa del
Trevall de la Federació, al Segretari company
Borrás; invitar als socis que's troven ressagats en
el pagamenr de ses quotes, a que tot seguit es posin
al corrent i, per tí, obligar als socis que/~ donen de
baixa de Il:! Secció de Foot- Ball i del Centre a que
abonin la quota del mes corresponent, si l'ordre de
baixa aniba a Segretaria despl'és del día 15.

El Concell restá enterat del registre de socis, en
nombre de 145, amb una recaudació mensual de
224 pessetes.

Quedaren aprob~ts els següents documents: la

Jiquidació de la cobranca del mes de Gener, amb
un total de 240'25 pessetes; el pressupost mensual
de TASCA, amb un superavif de l>4'50 pessetes;
l/extracte de comptes del mes de Gener, amb una
existencia en Caixa de 780'77 pessetes; l'entrega
de rebuts de Febrer, important 510'25 i la Iiquidació
deIs Balls de Disfresses, amb un déficit de 90'50
pessates.

El company Solano dona compte de la visita
practicada a la Delegació de Balaguer, recollint
varis rebuts incobrables, per a abonar-los en una
Iiquidació definitiva.

A proposta deIs companys Solano i Mercé,
s'acorda el nomenament d'una comissió per a por
tar a cap determinades gestions per la celebració
deis bl:!Jls de Carnestoltes. També a proposta den
Solano, s'acorda recompensar determinats trevaJls
de Segretaria realilzats per una senyoreta.

En Solano proposa que, actuant el Centre amb ,
caracter nacionalista, s/acordés protestar contra el
nomenament d'alcalde de R. O. fet per a LJeida.
En Mercé combate la proposició, per entendre que
~ó era inmiscuir-se en assumptes polfties, agens al
Centre. Votada la proposició, fou desestimada per
5 vots contra 2.

sesSló DE 11 DE FEBRER De 1925.

Presidí en Solé Barri, aprobant-se I'acta de I~

sessió anterior.
Es prengueren els segUents acords: Comunicar

a les autoritats i entitats oficials i particulars la
nova consfitució del Concell, oferint els respectes
d'aquest; saludar a les autoritats locals i recoma
na'ls- hi el compliment de les lIeis socia,ls; quedar
enterat de la correspondencia rebuda i aprobar
les contestacions tramesses; no celebrar Balls de
Disfresses pels die s de Carnestolfes, pero prestar
la cooperació particular deis socis al que donara
la societat «Broadway» el dia 15; concedir dos
mesos de lIicencia per assumptes parficulars, al
company Solé Barri, desempenyant interinament
la presidencia el vis-president primer, company
Corbella i eixamplar la tauleta d'anuncis, per ésser
insuficient.

Donat comple d'una comunicació del Presiden.
de la Junta Local de Reformes Socials, sobre la
nova constilució d'aquest organisme, segóns una
R. O. del Ministeri de Trevall, s'acorda presentar
candidatura plena per a ocupar els sis Ilocs deis
Vocals obrers en la Junta Local i els quatre en la
Provincial, convocant Junta general per a la desig
nació de candidats.



Enterat el Concell d'haver estat despedits del
trevall els companys Rafel Esteve Mulet i Miqnel
Artigu~s, informat pels interessats i estudiats els
casos, s'acorda fer determinades gestions prop deIs
amos de les cases ont trevallaven, a fi de que's
coloquessin dins la lIei.

SESSIÓ DB 11 DE FEBRER DE 1923

Se celebra Concell General extraordinari, amb
aS5istencia de 32 associats, -per a procedir a la
elecció de Vocals per a les Juntes Local i Provin
cial de Reformes Socials.

'Se Ilegiren diverses comunicacions rebudes amb
aquest motiu i les disposicions referents al caso

S'acorda nomenar 4 socis del Centre i 2 del
Gremi de Dependents de Drogues i Queviures, per
a la Junta Local i 4 més per a Ii!) Provincial. Efec
tuada la elecdó, resultaren designats per 32 vots els
següents companys:

Per él la Junta Local de Reformes Socials, en
Josep Vallverdú, en Francesc Terrafeta, en Josep
Colell, en Manel Larrosa, en Josep Merce i en Blai, .
Nicolás.- Per a la Junta Provincial, en Joan M.l!
Morante, en Damiá Hortelano, en Josep Corbella i
en Ramón Borrás.

Se Ifegiren cartes de varis companys de Bala
guer i Tárrega adherint-se als acords.

S'acorda delegar al p,'esident i segretari del
Centre, per a que assistissin a presenciar els es
crutinis,

SESSIÓ DE 25 DE FEBRER DE 1923

Presidí el company Corbella', qui dona compte
d'haver-se efectuat els escrutinis per a la constitució
de les Juntes de Reformes Socials, sens' que en
cara estiguessin constituídes, havent restat elegits
tots els nostres vocals,

S'acorda convocar als vocals obrers d'ambdós
organismes, é1v~ns de la constitució deIs mateixos,
per a donar-lbS instruccions concretes i proposar
als de la Junta Local les candidalures que hagues
sin de votar.

Es prengueren els següents acords: Restar en
terat de la correspondencia rebuda i aprobar la tna
messa; denegar la petició de soscripció a «La Van
guardia Mercantil»; aprobar les gestions portades
a cap en I'assumpte de despido de dos companys
i fer aUres gestions definitives; acceptar la renuncia
del cárreg de recaudador presentada pel company
Larrosa, fent constar els gens bons serveis; anun
ciar per espai de 15 dies un concurs per a la pro
vissió d'aquest carreg; obrir la inscripció de matrí-
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cules al Curset d'ensenyaments ,practic-mercantils;
obrir soscripció a TASCA, al preu de 5 pessetes
anyals; deixar a la consideració del Comité Tecnic
de Foot-Bal1 diverses incidencies ocorregudes en
la Secció; eliminar d'aquesta a en Francesc Albá i
retirar-Ji el mdterial de sport que reté en son poder;
restar enterat amb satisfacció d'una lIetra del com
pany en Manel Maciá, agraint la soscripció oberta
en favor deIs compa..nys qui son a Africa; manifes
tar al president de J, C. la extranyesa del Concell,
per haver-se utilitzat el nom del Centre en 1'anunci
d'una conferencia, sense teoir-se coneixemenf.

Donat compte d'una carta del company en Mi
quel Pardo, participllnt haver ces~at en son treval1
en la casa Espinál i Prat, 'el ConcelI entengue que
no tenía dret a percebre el socor de cessantia, per
que aquesta havia estat voluntaria, fent, no obstant,
gestions per a averiguar les veritables causes que
la motivaren.

SESSIÓ DE 26 DE FEBRER DE 1925

Se reuní el Concell en sessió extraordinaria,
amb assistencia deIs companys Voc{lls (le les. Jun
tes de Reformes Socials. D'aquests hi assistiren
els companys 'Hortelano, Borrás, Corbella ¡ Mo
rante, de la Provincial i Vallverdú, Terrafeta, Ni
colás i Larrosa, de la Local, havent excussat sa
assistencia en Mercé i en Colell,

. El presidwt exposa que J'objecte de la reunió
era tenir un canvi d'impressions per a la- més en
certada act"uació en aquells organismes, acordant
se que 1'otira deIs nostres Vocals sigu~ de pau i
d'armonia, sens deixar per ~ó la defensa del~ nos
tres drets, fent prevaldre la equitat i la jl,lsticia i
convenint-se que a la primera reunió d'ambdues Jun
tes se fessin declaracions en aquest sentH.

S'acorda presentar la candidatura deIs com
panys Vallverdú i Colell per a Vocals de la Junta
Provincial, la del company Nicolás per 'a Inspector
del Trevall i apoiar la del Sr, Casanovas per a
president de la Junta Municipal del Censo

S'acorda també que'ls companys Vallverdú i
Morante actúin de caps de minoria en les Juntes
Local i Provincial per a estudiar' els assumptes
que's presentin i informar al Concell de tot 1-0 que
tingufinterés pel Centre.

El president recomana als Vocals trevallessin
amb zel i interés per la causa comú,. corresponent
a la confian~a que en el/s dipositaren els associats.

SESSIÓ DB 16 DE MAR~ DB 1923
Presidí en Corbella, aprobant-se !'acta anterior i

lIegint-se una carta del' company Gombau, excus-
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sant sa assistencia en dies determinats, lo qual
s'acorda tenir en compte.

S'acorda: que les excusses d'assistencia a les
sessions del Concel! pels membres del mateix, se
presentin per escrit; restar enterat de la correspon
dencia; fer constar la satisfacció del Concell per
les gestions fetes pel Gerent en I'assumpte de la
colocació d'un company foraster i per I'inscripció
d'un soci a I'excursió a París; donar de baixa a
varis socis; procedir al cobro deIs rebuts deis socis
protectors de fora; nomenar p er al cárreg de re
caudador a en josep Solé Queralt; ter constar en
acta J'agraiment del Concell vers el company Enrie
Salamero, qui, per haver retornat d'Africa, renun
ciava en profit deIs altrcs companys la part que
pogués correspondre-Ji de la soscripció; protestar
devant del President del Concell de Ministres con
tra l'assessinat den Salvador Seguí i inaugurar de
flnltivament el Curset d'Ensenyaments Practic-mer
cantils el dia 16 d'Abril.

roren aprobats els següents documents: la Ji
quidació de la Delegació de Balaguer, amb un
ró sec a favor del Centre, de 55'80 ptes.; la Iiqui
dació de la cobran<;a de rebuts de Febrer, amb un
total de 177 ptes.; els comptes de Febrer, amb
unJ existencia de 697' 87 ptes. i I'entrega de rebuts
atrassats posats al cobro, important 108 ptes,

S'aprobaren les següents propostes de socis:
Protecrors, en Joan Gené Sentís, del Comer<;. i en
Joan Canut, industrial; Numeraris, en Miquel aJom!
corredor i en Joan Mestres, aprenent.
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NOTICIARI
Pels carrers de Barcelona, assesinat amb vi

lesa per una ma traidora, caigué en Salvador Se
guí, el capitost entre'ls defensors deIs drets del
proletariat. El Concell Directiu del Centre, sentint
com a propia aital desgracia, trameté al President
del Concell de Ministres, en virtut d'acord, el se
gUent telegrama:

«President Concell Ministres - Madrid.-Centre
Dependents Comer Industria provincia LJeida, en
ses i6 ahir, acordá expressar V. E. sa enérgica
protesta contra criminal atemptal del que fou víc
tima en Salvador Segur, defensor incansable drets
proletariat, significant-li també sa protesta contra
apatfa Govern que tolera tan vils atemtats.-Cor
bella, President accidental; Borrás, Segretari.»

-El Centre de Dependents del C. i de 1'1. ce
Barcelona, celebrá el día 8 del corrent grans festes

en conmemoració del XX.- aniversari de sa funda
ció. Entre altres acfes de gran importancia, cele
brá un ápet de germanor a honor deIs delegats
deIs Centres de Dependents de Catalunya.

El Concell Directiu de nostra entitat, que fou
atenta i galanament convidat a dits actes, delegá sa
representació en el company En Pau Barrull, qui
assistí a dites festes, ostentant la representació deis
companys de L1eida. I

-La Comissió d'Educació general de la Man
comunitat de Catalunya organitzá un segle de con
ferencies en nostra ciutat, les quals venen donant
amb molt d' éxit i bona acollida. Per a preparar-les
les, es constituí a L1eida una comissió organitza
dora, la qual convocava a ses reunions a les enti
tats lIeidatanes de tots e!s caires.

Aquesta Comissió, empero sofrí un oblid, im
perdonable. El nostre Cmtre no hi fou convocat,
sens que fos tinguda en compte sa actuació cultu"
ral, la seva tasca patriótica, ni la seva valor, com
entitat de caire social.

<;0, no obstant, foren cridades altres entitats
com la «Económica de Amigos del País~ i altres
fuerzas vivas de lá capital.

El Concell, per co, feu constar la seva protesta
per la desatenció que suposava, oferint, empero, sa
col'laboració a l'obra de cultura.

-A la vila d'Almacelles ha mort fa poc, nostre
company en jaume justribó, qui trevallavll com
aprenent en la casa deIs senyors Pons i Carrera i
germá de nostre bon amic en josep justribó, soci
protector de nostre Centre. També nostre benvolgut
company I'Enric Salamero, rescentment vingut d'
Africa, ha tingut la desgracia de veure morir a son
amat pare.

A tals companys enviém l'expressió de nostre
més ferm condol.

-A meitat de Febrer, en virtut de disposfcions
superiors es celebraren les eleccions i escrutinis per
él constituir les juntes Local iProvincial de Reformes
Socials. La junla Local quedá constituída després i
des d' aleshores, s'ha reunit ja mantes vegades,
comen<;ant de fer bona tasca.

En canvi, la junta Provincial no es encara cons
tituídll.

Qué espera el senyor Governador per a fer-ho?
Es que, potser, pensa que no té cap importancia la
tasca que ha de realitzar? a es que I'absorveix
completament la preparació de les eleccions?

Imp. JaVENTUT, Blande!, 7.-LLEIDA



Servei acurat en cafés, xacolates,

refrescs i tota mena de begudes

de les. més acredi1ades marques.

Gran Café del COIíler~
Rambla Ferran, 2 (j Al toslal dei Banc de CatalDny.

- i Daunoys, 1- O - LLEIDA-

BARCELONA
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Gran assortit en leixils~ blanca i de color.
Génres de punt de t.otes menes

Llana suro per a matalassos i coixins

RENOVACIÓ CONSTANT D'EXI5TENCIES

-
Luxosn presentnció

"ROSADO" derrera creació de Merceria i NQvitats

Plassa de Ii' Sal, 8· Telefon 302

Il' B Il
BODEGAS ILBAfNAS, S. A:

/

en son ¿Gran Xampany Lurnen
, .

LumenDaurat, el predilecte del públic

El, mellor de producdó nacional

Emili Duró
BARCELONA

..
Muntaner, 95

.~

LLEIDA

SABüNS -1 CERA

J. fonolleda i Serra
BARCELONA

)

MÁQUlNES D'ESCRIURE de totes marques
OBGECTBS D'ESCRIPTORI : MOBILlARI

per a OFICINES..:.MÁQUI!"ES de CALCULAR

Re-pilracions amb gaf.anti~

Preus únics i sens competencia

"GERMA
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