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D. JOSEP ESTADEL.L.A ARNO,
poeta guonyodor de ¡el Plor No.luro.! i de l'Englemtina en els

Jocs Fiarais de Barcelona d" enguony.
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:: Dr. Humbert Torres" :: Sebastia Gorné::
" METGE ESPECIALISTA EN

VIES URINARIES
1

Joiería

Argentería - R el-lotgería

LLEIDA. "

Artístics"

ESPECIALITAT EN

OBJECTES ARTÍSTICS

JorES DE TOTES MENES "

1 RELLOTGES DE LES

MILLORS MARQUES. "

DIGESnVESVIES

Radiodi<lgnbstic en Seríe

" Radiografía visceral inslanffmia "

HORES DE VISITA: " " Gro vats
" MAT1, de 11 a 1 - TARDA, de 8 a 9 "

HORES CONVENCIONALS ,,:: Majar, 3

"RAIGS X " "

---- TELÉFON NúMERO 276 ----
Major, 10 . LLEI DA.
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IMPREMTA "JOVENTUT"
Trevalls de tata mena

Blandel,7 LLEIDA

De la companyía de segurs contra incendis LA CATALANA

Teléfon núm. 259

PRINCIPALS

LLEIDA

COMISIONATS

Blande! l1etra E, 1:'
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Especialitat

SMOCKIN5

5A5TRERIA I PANYERIA

J. Rgustí Blas.ca
Majo! D.' 82. Lleida. ¡elloD, 348.

UNIFORMES

:MILITARS:

:: I C IVI L S ::

en XAQUÉS,

I FRACS.

FERRETERIA.

JOSEP ALMACELLAS
'Porxos de Balx, 11 1 12

LLEIDA.
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LLlBRERIA - OBJECTES D' ESCRIPTORI
CASA BENET

Llibres de tota mena en eatalá i caslellá
Maquines d' escriure «UNDERWOOD»

Plassa de la Sal, 7 L L E IDA.

: : :
: Impremta Granada Inauguració - Major, 32· Lleida :• • ••. Treballs cOInercials. •• ••. de .LIBRERIA NUEVA. IInpresos en relleu.•• •• •..................................................................



~ Preus reduidíssims tenint en compte la grandiositat del doble espectacle ~

~ de Futbol ¡ Boxa. Vegis els programes de má. ~
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Fires i Festes de Lleida 12 i 13 de Maig de 1927
A les 6 de la larda sensacional parli' de [ulbol R. C. D. ESPAÑOL conlra I'F. C. LLEIDA reror,al

EQUlP DEL ¡¡R.:~C. D. ESPAÑOL

T. 105

MAYOR. •3Jt. o
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~ moBLES: # ii Agencia de Negocis !

~. frellXl1net i ii Vilá i DAresté I# !! •

~ Rambla de ferrán, 31 ~ iI San Antonio, 7, 2. 0
" - Teléfon, 401 11
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:: Colllter Imagatzemlsta de UloS ::

., ..

.']osep M.a Solsona ::
@ @

Josep Rro2Qnés, l1etge
RAlOS X i SOL ARTIFICIAL (Lámpara d. [u,")

11

TrBctament 8mb lo sol artificial de la tinya,
raquitismf'i, tuberculnssis deis 05S05, lesions
81Jsrióssiques. pscrofulisme, etc. Especialitat:

APARELL DIGE~TIU

[o".nls eléttriqu... [auler¡. Hectoseópi•.
liares de consulta: de 11 a 1 i de 6 a 8

Mojar 2, l."' (Enfron! de la Paherla) LLEIDA
@ @ .. ---

VENDES AL POR MAJOR

:: MADALENA, N.O 36.
Ferros *ic Ferretería it* Carbons --- .

Magatzems FLORENSA
BLONDEL LLETRA I

LLEIDA

SUCURSALS

~ PALMA, N.o 20 I BOTERS.

R LLEIDA

N.O 26 ::
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$ JOSEP PUJOL ~
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¡'j Carretera de Barce!ona (pla~a Mur- ('j
¡'j muradors) - Teléfon nO 234 ¡'j

¡'j LLEIDA ¡'j
¡'j ¡'j
.aaaaaaapPPPPPPP.

JOAN GUARDIOLA

S A LooS i [onlmións en leixits
Plassa Conslitució, 4 - LLRIDA
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Si voleu es'aIv'ar vis"e". "ques'a ca~
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LLEIDA
REVISTA GRÁFICA
d' informadó i adualitau.

ES PUBLICA ELS DIES
10 1 25 DE CADA MES

DIRECCIÓ 1 ADMINISTRACIÓ: CARME,' 6 - 2.°0

@ @ No es rerornen els originols. .". Deis Irebolls publícofs en son responsobles llurs outors. @ @

Ca Cifesta TrJajor
Si.un'¡Om al obrir ej balcó' us adonéu de que el cel te trqnsparencia i que la

matinada és clara, diguéu que el bon temps ja és ací.
Ja és ací el seguit de bombolles de lIum que s'encalcen, que és la Pri

mavera.
Ja és ací el verd, i la floj· de I'ametller i el primer botó de rosa avellutada.·

. fa és ací el gaudi deIs crepuscles ablanits i I'alé tebi que eixamora la rapida
brosfada de I'arbreda.

Quin delif de festa rellisca en la sang de les venes i en !ZI baume estobat de
les flors!

Com la demana el pit assaonat de I'horta, de cara al cristall immaculat del cel
i espenyent amb ds brassos I'horitzó per que devingui el prec mes ample!

I canten e/s brassals i els dies s'enrojo/en de fretura i I'aire es tremol' de sos

pirs de I'horta.
La piula un oronell; les nits son tebies ja i el- COI' deIs homes sadoll de tendre

ses s'ajunta a I'acord universal pe;. demanar-/a.
Ila festa vé. Entra fent gambirols pel camp amb el vestit verd i un clavell a

la boca.
Nosaltres la coneixem prou bé. Pa 0101' d'autabrega i te gust de pera sere

menya.
L'emmena el Maig florit i després d'haver-se emmirallat en tots els herols i

d'haver mostrat la rossa cabellera a les albades truca a les portes de la ciutat i s'hi

detura.
Cada anyacut, rossa de testa, encesa de galtes i agil de peus. Cada anY'acut

jove i fresca per lliurar-se a la ciutat amb el gest magnanim d'una gracia.
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EL5 GEGANT5 (1)

!Jg~ 'any 1835, Lleida tenía uns gegants tant indecorosos que feien pena. Vells.
\J l!etjos, estrafets, amb caps i mans de cartró no constituien ne cap manera
" aquell especlacle agradós que tant delita la menudalla.

Entenent-ho aixi l'Ajuntament /lavors existent mana donar-Ios-hi un repas a fi
d'aconseguir, un aspecte millar de netedat i adhuc d'estélica.

Convenientment reformats sortiren al carrer el día 24 de Juliol del mateix any per
donar compliment a la consuetut establerta de festejar d'aital forma el Sant de la /la
vors reina governant D.' Cristina.

Cinc anys després, peró, amb motiu d'haver-se rebut a Lleida la nova oficial de que
els Reis desitjaven visitar la Ciutat, la Corporació municipal considerant que adhuc i
la reforma, els gegants no havien assolit aquella preslancia que els hi és necessaria,
s'apressa a ordenar la construcció d'uns de nous els quals foren en/lestits oportunament
i que no son altres que els que cada any surten de casa la Ciulal quan la Festa Majar
obre les portes.

No fá pas gaire que els hi canviaren la roba. Aquella indumentaria egi'pcia amb
que s'ens mostraven en la solemnilzació de les diades tradicionals. ha sigut substituida
per una altra indumentaria mes afeixugada de velluls Ilisos i de retalls Ilampants.

Prompte sortiran. L'horta s'ha vestit de verd i Ferran s'ha encordonat de barra- ~

queso La Festa Majar esta a punt d'esbadellar-se i els pobres gegants-tancats a I'om-
bra tala la /largada de I'hivern - deliten I'hora d'esbombar-Ia per carrers i places.

:::::::~:::::::»::::::~

Aquest dibuixet
degut a la trassa
del jovenissim
J. Sanabria, com
els que fins ara ha
vem publicat d'al
tres autors i més
que en tením en
cartera, pertanyen
al a secció «Els que
comencen». Ho re·

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

.=....~,

BRMITA De OIlANYBNA
Bcll indrel conegut per 1015 cls lIeldafans

marquem per que
hom sigui indul
gent amb les inco
rrecci6ns i vegi no
més I'entussiasme
que hi ha en cada
una d'aquestes
temptatives.

Aq uesta es mes
aviat una secci6
d'estimul.

11) Exlrcl d'ulI~ Iloles d'A. P Tarrtlgó.
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11 • 1 ossa de CJwg~ l. 11

"&S&0880S de figures rurars"

o tu hella mossa blanca i fina

qui serves el vernacul pentinat

i duus aquest vestit policromat

i la llarga arracada fraga tina!

Jo estimo en ta figura el pohle teu

tipie, flairás, que aguanta l'escomesa

~ deIs anys, i triomfa pel voler de Déu: ~

un poble qui devé com arquimesa

que guarda el helJ tresor del parlar meu

a dins la nohle llar aragonesa.

j

[]]

C~
w

"De les terres nostr3.des ets veina

i t'amara la dolrra c1aredat

del riu que hesa els peus de ta ciutat

i té una transparencia esmaragdina.

[]]

~C
w 11

JOSEP ESTADELLA ARNÓ.

(1) Englanlina d'or en elsJocs FiaraIs d'enguany lJ Barcelona.

~

~

l· 11
~~~
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REFLEHIOnS
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( q:;: \ oLeno els regals. No en soe massa
\.~ j partidari peró per tot el que re-
,_/ t d 'dfipresen en e moti u e nesa o

de sentiment delieat, els tolero.
El regal, sovint desperta I'egoisme. Mes

sovin encara su posa una ostentaeió fatxen
dosa del qui el fa. De vegades amaga un
saerifici; un petit saerifiei que cal portar a
cap per no desdir del eostum establer!.

Aixó es eomportable, peró, si ha emme·
na un prineipi de finesa. Qu'an el regal to
ca el baix instint, plegem; no li trobariem
j usti fieati u.

L'home reb sempre el regal amb un
somriure d'agraiment que tanea la eon-'
vieeió de fer-ne un altre del mateix ordre.

La dona el reb amb una explossió d'a-'
falaes que ajuda a predisposar el donant a
una reincidencia

Ella no promet rés; elogia no mes. Es
el somriure emmelit i la bellugadisa deis
ulls els que us diuen que el regal ha eaigut
be. 1 si hi torneu, e. inútil que disfresseu
aquell puntet tenebrós que us ha portat al
segón donatiu. Ella se'l pensa per be ~ue

l'alUrdeix amb remereiaments i saltiróns
graciosos i la cosa s'afina os'estronea. Aixó
ja fuig del meu abas!.

Tenint el número a les eaixes ens assa·
bentem dd traspas de I'alt poetá D Mag/
Morera 1 Gallcla, germa del pintor Jaume
la mort del qual oeo.rregué fa poes díes ¡
del 9ue parlem en un altre 1I0c d'aquesta
RevIsta,

Feia una curta temporada que la salut
de I'ilustre finat minvava visiblemen!. Ens
costav~ d'avenir-nos a I'idea de que ens po
dla delx?r, peró I'increment de la dolen~a

que paIJa malauradament ens ha eonfir·

Hi ha regals, peró; que podriem dir-ne
de protoeol i regals que sense ésser de pro
toeol tenen la mateixa eonsemblan~a.

Entre els primers eomptem-hi els que
es fan a les sogres i a les esposes malconten
tes i entre el segóns els que es lIiuren entre
els nuvis que estan.a punt d'avorar la me
ta matrimon'ja! com a cosa taxativa.

D'aquests no volem parlar.ne i no pas
per que no ens mereixin interés áns be per
que·no en treuriem I'entrellat, unes voltes
per massa insipits i unes al tres per massa
tumultuosDs.

Els que ens interessen son els altres; els
oeasionals; els qué no tenen dada fixa per
que ella no sempre es diu el mateix nomo

Jo tocaria el cor de tots els afieionalS al
regal i d'una cosa insubstancial en faria
una cosa profitosa.

Les dones ame;, les coses lIampants i
sovint gratuItes. Pensen sempre no en 'Ia
finesa del regal si no en la manera de
lIuir-lo. .

Robes, ¡oies, agen~aments... molt bé,
peró primer de toi un lIibre de cuina.

Entenc que es la millar prava de bon
gust per I'home i representa el maxini ex
hornament de la dona.

ASTon.

mava de cada dia me•. 1 ens ha deixat: el
Poeta, el Mestre i l'Amie.

El relleu elevat de la figura del Mestre
Morera fara parlar abastament a doetes i a
indoctes,

En el número vinent retrem el nos
tre tribut a la memoria del venerable fi·
nat.
, El dol amb que escribím a.quests mots
I assoclem al que sent lIur familia per la
Irreparable pecdua.
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Aire que et ,emous quan. passa;
ella. te l'aire mes fi,
l'a.ire vessan.t de la. tassa
feston.ada de carml
en. el riure cristalli
i en. els mots d'a.guda. tr6ssa.

¡: L'aire rissat deIs cabells, ! !
l'aire que el vestit xopluga,

['aire in.quiet deIs rodells

ón. la. pupil·Ia. es beIluga...

Revol de l'aire quan. passa;
ella. té el revol mes grat:
el teu, ,recorda la glassa,
el seu el tul perfumat.

\J:::~:::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::~.~/:
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JAUMEj¡MORERA I GALlCIA

ciulal, Fraga, Santa Coloma de Querall
i Ponlóns,

Torna a Holanda acompallyal d'Hacs,
bastint allí i en les excursions re[eS "a I>re

tanya i Normandia una parl admirable de
I/ur obra

Els cSlud is realirzats durani aquesta
~poca. representen un
punt de remarca en
el meslratge del nos
tre artista.

Cllnrorregué tan
tes exposici6ns cer
tamens i concurso~

i en tots ells fou tan
1I0ada l' aportaci6
lIur, que ben prest el
nom de Jaume More
ra i Galicia cenyit a
premis, diplomes,
medalles j creus, es
col'loea en el primer
rengle deIs pintors
moderns.

Destre en el dom;
ni de totes les tecn;
q ues - plomes, car
b6ns, aquarel'les, etc.
-I'oli, per6, fou e"
que tracia, preferen-
ment.

Entre la prod uc·
ció quantiosa que ha deixat hi tenen un
I'oc gens menyspreable les leles de mo
lius Ileidatans Plassa de la Ere/a, Apun/s
de Lleida, Plassa del Merca/, Moli vell
; altres,

Algorla (Bilbao) 1I0c 00 tenia fixada la

f6.J~'1 NA I/ars" malallia arrebasa fa pocs\!:!:J dies la vida de l'il'lustre I/eidala
. i eximi pintor Jaume Morera i

Galicia,
La ciutal nadiua deu molt a I/ur fil/

predilecte qui l' ha honorat abastament
amb el seguit de
Iriomfs assolits per
lot el mono

Tala una vida
lIarga i fruitosa con
sagrada a l' Art ha
esbombat el nom del
Mestre que avui plo
rcm, per les contra·
des mes Ilunyanes.

L/urs quadros for
men part de les col'
lecci6ns mes valua
ses i figuren en els
Museus mes presti
giosos d' Europa i
Amcrica.

L/arga de recen
si6, I'obra del pintor
Morera, ens Iimita
rem ,a asscnyalar-ne
el mes essencial.

Nat a L/eida /'any
1854, fou deixeble de
Caries Haes, gua'
nyant als '9 anys la primera pellsi6 'de
paisatge a l' Academia de Roma.

Al ret6rn feu el primer viatge a Ha,
landa.

Passa despres un hivern en Ilur Estudi
de L1eida traslladant a les teles Ilocs de la

JAUME MORERA 1 GALlelA

~ -84
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Aspecle de la SALA MOI~E~A

al centre la delicada Friné, de Varsagnf, donada
lambé pel plaral pintor.

R.

fou qui el crea i ell qui mai no para d'en
riquir-Io amb ofrenes meritÍssimes.

Oarrerament, han:: diu que deixa assig
nada una quantitat
!m portant,encara,per
que sigui destinada a
millares.

Tan digna d'elogi
es la magnanimitat
amb que volgue cum
plir amb la ciutat na
diua, que aquesta
restara per sem p re
mes agra¡da a la me
maria del fi II q u e
oportunament sabé
destriar per otorgar-li

el tilol de predilecte.

residencia ha sigut una font inhexaurible
d'assumptes que I'artista ha immortalitzat.

L'obra del pintor, peró, res no te que
cobejar a la de I'al·
truista.

El Museu d' Art
MQdern de Madrid
deu a la gentilesa del
Pintor Morera u n a
formosa col'lecci6
aplegada en el deparo
tament conegut per
«Sala Haes~.

¡ no ca'l anar tan
Iluny per conéixer
fins a quin punt arri
bava el desprendi
ment de 1'¡¡'lustre final.

El Museu que avui porta Ilur nom, ell

::¡ ;::::::::::::::::::::::¡:',

1
J

L'Homenatge a Rlcard 'Ulúes

(~'~ 'ací pocs (líes Lleida retra un tri
~ but de simpatía al fill ¡¡'Iustre

que ha passejat pel mun, mon
tal en la carrossa /lueol de I'arl, el nom de
la ciutat naJiua.

EII, com cada "ny, fugira de París així
que l'eclosi6 del mes de Maig li dugui a
!'olfacte la mena de flaires que tenen les
flors de tot arreu i sen lira la Iretura de les
de Lleida i vindra a sadollar-se'n una
mIca.

Nosaltres l'esperarem per dir-li una
mica també la nostra admiraci6 i el nostre
respecte.

Les festes de la Ci utat, am b la vinguda
de reminent pianista, es trobarán sense,
adornar-se'n augmentades am b el pres-

tigi del seu art; el seu concer! magná
nim que dedica cada any a la Beneficen
Cia.

Els triomfs' que arreu del mon ve
obtenint el que d'aci prop será uns díes
entre nosaltres, ¡'han fet mereixedor d'ho
nors i distinÓóns, mes valuases encara per
la modestia que hi ha en tota la figura del
Mestre.

Oarrerament el Govern de S. M. el
distingí atorgant-li el Titol de Cavaller de
l'Ordre de Isabel la Católica quals ensenyes
la ciutat de L/eida te a gran gala d'ofren
ar-les al seu fill ¡l' lustre.

Aix6 donara peu a l'homenatge que
tots els lIeidatans deliten de tributar al
1I0rejat pianista.

J. B.
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1 Encara que moltes dones creguin que !'ésser coqueta es una habililat

t o una gracia que lIjuda no mes a cenyir J'home. o si mes no, a interes-

1 sar-Io, crec jo que sovlnl esdevé una cosa perillosa i Itdhuc buida de

¡ tota eficacia.

¡ Vegi's si no aquesta petlla lIegenda que transcric per la exempla- 'I ritat que conté. :.!

•
I LA LU<;::O DE LES DONES COQUETES !
! ¡

1 POPU LAR RUSSA 1
1 !
:

;,¡ Una dona russa diu al seu marit: ven el teu' cavall i ':':,.' .
la: teva vaca i compra'm un vestit nou. El desgraciat ven ¡

¡ el seu cavall i la seva vaca i li compra el vestit nou. 1

i
l

: La dona es posa el vestit nou i es passa l'istiu rient i ~:.¡,,'
dansant. Arriba I'hivern i no hi ha llenya a la casa. El

¡ marit diu a la muller: - No tinc el cavall ni la vaca. .

¡
I Posa't el vestit nou i vina. - L'agafa i la lliga al trineu ¡

i la fa córrer amb el seu fuet dient-\i: - Ara tindras de 1
I fer de cavall. - La dona es desespera i crida, a la fi:- !

I Guarda el meu vestit, ven-lo, i torna a comprar el cavall 1

1

I i la vaca. M'estimo més aixó que no tirar el trineu pie j:.:,'

de llenyal...

'Ii I ara que cada una fossí lIur comenlari. ':.:';'"
Per la lranscripci6.-M A R lA.

~ ¡

(:~ :'- _ : ~ ~ :f



pcr un suau pendís.

En la llind. d.ue.da del mister;

D., la 11'0553 eXltant de la quilllcral

ele cim tornassola t

convergencia del caJmi i l'ensofrat,

Tota pressá s'31l1oixa en la baldera

encara ll.umillós.

Hisca al somni daurat d'Uil cncanteri

d'unes aIes qtiC prenen to de malva

res, la pulpa afiamadá i matussera

Re.ra els vidres, contemplo rora balva

ara que és nul-la. res l'afany no cm diu;

o en· l. tofa J'.lguna c.bellera

del di. fugisser.

am.b tintes de metal!.

A raca.cia 11,¡ ha un bleix de melangia

COll1 un esguarcl lluent.

a la minva del sol cap a ponent;

La fac;án3 d'eufrant sem11a emporpracta ~

mallc1rosa i somnolent.

que eng:l.Udalla un inrlret de voravía

L'hora

- si -

0":::;::::::-"

ll;sc. un rebr;ll en cad. b.lconad.

enfe1raJa. ¿l'un 1'oi8 d'cnyorament

Tota pressa esdevé fionja i l1eugera

q u_e eixamora la mota somniosa

que li elllpra la tarJa que /escola

deixata,l. en la corb. del br.nc.ll

Sangonej~ el vernís de la farola

.. en la porpra estovada del carrcr

,. RAMÓN XURIGUERA

{!4L":;:::::;:;::;::;::":c::;;:;;,,::::;;:,::::,:::::;;~~;;;;,,,,,,"";;;;:""''":':;;;;;;,[~§~
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La llegcnda conenl en els paissos nordics del cavaller que occí el drac devastador de les comarques.
nO fóra res d'eslrany que hagués perculil a L1eicia, on no fa pas gaire encara, a usan9a e1'al-

Ires indrels. servava en plena vigoria el coslum de donar eixida els dÍes de la resla major
al popular Marraco, evocació plebea del drlt.c de la Ilegenda. La noslra folografía

reprodueix el Mél/'raco, avui ja esborral de la tradició de les fesles.

AUTOMOBILISME

L'interessant manifestaci6 d'automobi
lisme turista anunciada en el nostre nú
mero passat esta en plena vigoria d'orga
nilzaci6.

Encara no oberta )'inscripci6, hom ha
sol'licitat número per S vehicles futurs
participants, que son: I Delage; Il Buick;
III WyIlis Knight; IV WyIlis K"ight 2;

V Wippet.
No poden donar-se els noms deis con-



SHA.-KA.BA.T.

mora, Saprisa, Portas, Kaiser, Solé, Cai~

cedo, Villar u O!ariaga, Oramas, Mauri,
Padrón i Yurrita. Al L1eida sel<lbla que
canten ja de faisó certa, amb la col'labo
ració del gran defen~a europell, el popular
«Perico» Serra, ¡van per han camí les
gestions en el mateix sentit, prop d'vn
gl an mig centre cata la, ben conegut del
nostre públic, i d'un devanter centre ma
drileny, quin caracter d'internacional do
nara un gran interés als encontres. cas que
les gestions tinguin ¡'éxit falaguer que
caldría.

De moment la sola nova de la vinguda
del equip d'en Zamora ha desvetllat un in
terés entre els aficionats t CQm poques ve
gades s'hagués vist a L1eida i deis pobles
de la comarca, ens arriben veus de I'~ntu

ssi~sme que la proximitat deIs encontres
esmentats han produn.

Donen mes relleu als partits de referen·
cia, el fet que sigui n aquests uns deis úl·
tims que cel'lebra l' «Español», avans
d'empendrcr el vialge per la «tourné)
que dura a cap en breu, per terres d'Ame
rica.

Segons referencies obtingudes de qui
pot estar-ne ben assabentat, la subvenció
que ha de cobrar I'«Español» es bon xíc
crescuda i sens dubte superior a les forces
económiques del nostre popular cercle,
quina gesta diu molt en favor deis seus di
rigenls 1 en arriscar-se a una empresa tan
formidable i que evidencia lIur alt esperit
depurtiu.

Per tant cal que tots els que ens diem
aimants de I'esport rem un «tour de force»
ajudant desinteressadamoent ¡'[<. C. L/eida
i contribuint amb els mitjans que tinguem
al nostre abast al miljor éxit de les solem
nitats futbolístiques de nostra festa ma
jar.
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Han arribat a feli~ terme les gestions
encaminades a portar per la nostra festa
majar el primer equip complet del
R.C.D. Español de Barcelona. Un d'aquets
darrers 'díes ha sigut signat per ambdues
parts el contracte definitiu, en el que l'Es
pañol» es compromet a jugar dos partíts
amb I'F. C. L1eida els díes 12 i 13 del
mes en curso

L'equíp espanyolista salvant no pro'ba
bIes modificacións, estará integrat per Za·

La vinguda de l' .Espa.ñol>

F. C. LLEI DA

ductors per que encara no han estat desig
nats si be és d'esperar que seran vers espe
cialistes de la regularitat.

Convida aquesta prava a tots els. qui
sentint aquesta mena d'esport no gosen
prendre part en proves d'aquest genere,
posat que el Reglament no sera de dificul
(ats insuperables.

Com es de rigor en aq u<,sts casos, el Re
glament del Gran Premi de Turis",e ha
sigut enviat a Madrid per lIur aprovació.
Bon punt la Superioritat ha autoritzi sera
lIiurat a la Premsa al objecte de comen,ar
la inscripci6.

De moment i sense perjudici de qual
sevulla modificació, podem aven~ar que el
trajeete sera el següent: Dia 4; Sortida fent
cap allloc comú que seFa Tremp, i d'allí
es contin uara per Son, Esterri i Salardú a
Viella fi de la primera elapa i Iloc on es
descan~ara el dia 5. El dia 6, retorn des de
Lés amb el mateix itinerari fins a T, emp i
d'allí sota la marxa de regularitat regla
mentaria es continuara per Tarrega, Mont
blanch, Valls Vendrell i Vilafranca a Bar
celona, fi de la prava.

::¡:::::::::::::::::x::::::::
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]OSBP BUlllA

excel'lenl Jogildo,: del F. C. L1eida

JOVENTUT f. C.

També aquesta eOlitat te preparats grans
esdeveniments deportius amb motiu de
les festes.

Segons detallem en la plana correspo
nent als acles que tindran 1I0c en el Camp
d'Sports, les mánifestacións deportives ul
tra ésser variades assoleixen el maxim in
terés.

Els combats de boxa detallats en el
mateix, portaran a no dubtar for~a con
eurrencia al Camp d'Esports, per tractar
se d'un deport poc sovintejaf entre nosal
tres i de mes a mes per ésser els nomenats
combats concertats amb els asas de la bo
xa act ua 1.

Creiem que els aimants dt I'Sport estan
d'enhorabona~

J. P.

1::: GARBUIX •• lE

• ••
Tal com esta va anunciat, el dia 30 del

prop passat Abril es c10gueren les exposi
cións deis Srs. Pardiñas i Cortijo, havent
assolit ambdues un remarcable exit.

@>, El dia 28 del mes passat tingué 1I0c
al .Teatre Viñes» un recital de violí i pia
no a "arrec de I'eminent violinista holan-

dés Theodor Werner i del pianista catala
Nadal Puig.

La calitat del programa, iOlerpretatamb
una gran cura, plagué altothom.

Rellotges eléctrics M O RÚ N .

@>, La familia del celebrat pintor 'lIei
data, el malaguanyat Gili i Roig ·ha fet



Rellotges, de torre M ORÓ N "
@;, Amb motiu del triomf assolit en els

Jocs Fiarais de Barcelona pel celebrat poe-'
ta O Josep Esta-della Arnó, el Cos d' Ad
junts d'aquesta ciutat prepara un acte ín
tim a '1laor seva i en el que hi intervin
dran unicament els elements que formen
el n ucli de les lIetres Ileidatanes

els

seus

ulls!

Salvi

- (I( { ".,=
'blo.~"

L'JRIDAL col"Iiri cienlífic, guareix loles
les malaltíes deis ulIs. Un frasco 6 pesseles
en totes les Farmacies. Demanéu l'inleres~

sant opuscle c:Las enfermedades de los:ojos:t
i us será remés gratuitament dirigint-vos .a

Laboratori Hispano - Italiá
RAMBLA CATALUNYA, 122. -- Barcelona.

@;, L'exit que ve assolint la nostr'a sec
ció .Plana 'de la dona» ens anima a es pe
ranear-ne be lis fruits.

FRANCESC MATEO MONTULL
Procurador deIs Tribuna/s. - Major, 7. ter. - Lleida

@' Nostre particular amic l'inteligent
professor de Gramática i Literatura de l'Es
cola Normal d'aquesta ciutatJesús Sanz ha
sigut pensionat per I'Estat a fi d'am pliar
lIurs estudis a I'estranger.

@;, El concert anyal que el nostre con
ciutada ¡'eminent pianista Ricard Viñes dé
dica a la Beneficencia, tindra 1I0c enguany
al Teatre Municipal deis Camps Elissis.

@;, Havent augmentat el número de
planes, ens veiem obligats a posar a la
venda el número actual, al preu de 30
céntims.
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ofrena al Museu Morera, del quadro «La
Ricitos», molt nomenat.

@;, Fa p.o·cs dies la Companyía que di
rigeix Jaume Borras representa en el .Saló

ova C.lalunya» la celebrada c<'media de
Manuel FO.ldevila «La dona verge».

@;, El dia 30 d' Abril últim finí el pla~

d'admissió de treballs per al concurs d'His
toria, Literatura i Folk-Iore. organitzat
per la jove Agrupació Cultural Lleidatana.
Ondulació permanent EUGENE, última per~

recció podenl fer-se una ondulació en una hora per
difícil Que siga.-Perruquería de Senyores LOS
TRES AMIGOS. Consfifució, 27 - Teléfon, 412.

@;, Sovintegen les audicións de sardanes
que el Foment de la Sardana ve organit
zant amb exit amb el concurs de la cobla
.La Principal de Lleida».

@;, El dia 30 del mes prop passat amb
moti u d'haverse renovat la .Junta, cessa
en el carrec de President de l' Ateneu nos
tre distingit amic Antoni Bergós passant a
ocupar dit 1I0c O. Francesc Fontanals.
Maquines d' escriure a plassos j al comptat.

Tafler de reparacións de les mateixes.
C~sa Fregola. Plas~ade la Sal, 18 - Lleida.

@Ji' El dia I¡'debutará al Teatre VicIO'
ria, l'excel'lent companyía catalana Vila
Oavi amb I'exit mes gran de la temporad·a,
la comedia dramatica de Ramón Camp
many .La Puntaire».

Probablement el día 12 posará en es_
cena .Fidelitat» d'en Josep M." de Sega
rra.

Tintures al HENNÉ, 1015 els matissos i decol'
loracións garantitzades.-Perruqueria LOS TRES
AMIGOS, Consfifució, 27, enlressol - Teléfon 412

-La (,Gazeta de Vich" ens ofrena el
volum 21 de la Biblioteca d'aulOrs vigalans.

Consisteix en un recull de poesíes de
Joan Ourán i .España aplegades sota el ti tal
«Flors de Joventud".

Precedeix I'obra un prolec que estudía
minuciosament la personalitat del poeta.



JOAN PALLARÉS
DE

RELLOTJERÍA
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NAS, GOLA,ORELLES
Plassa de la Sal, 15, 2.°0 - l.a

_ LLEIDA.
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LLEIDA

: : : : O

.. ' Pre" timil.l. .... El 1.. 1'1. m". d. t,mpOlI""

Major. JJ (Quíosc)

O: : : :

'OAN GUARRO"

Música ¡Pianos
r: 0(. 0(.0(.0(.0(.0(.0(. ,10,10'10'10,10'10'10 '10.
Q . Qg DOLCERÍA / g
g MüNRABA gg g
g CAFÉS BONS I BARATS g* DESDE 7'50 kg. i 0'30 ONSA *
u PREUS DE RECLAM u
ñ VENDA DEL CAFE .LA GARZA. ñ* QUEVIUI~ES I TOTS ELS ARTICLES *
u 1\ PREUS REDUITS u

Cavallers, 65 LLEIDA

n SERVEI A DOMICILI n
n Carrer del Carme. 25 I 21-Teléfon '" ñ RAMÓN FARRÉ.00·0(·0(·0(·0(·0(·0(··IO·IO·IO·IO·IO·IO·IO·IOG

CARME. 62 :: TOCINERIA :: Teléron 300
.aaaaaaapPPPPPPP. Especia!i1al en pernils i embufils. - Lleida

g FÁBRICA DE PEDRA ARTIFICIAL I g
ñ MOSAICS HIDRÁULlCS g
g DO g IMPREMTA PAGÉS
ñ JOAQUIM SIMÓ g
ñ Plassa del Pintor Morera, nÚm. 4

g Avinguda Blonde], 33. - Lleida
ñ -(enfron! del Musev) - LLEIDA. ñ
ñ Es racililen lola c!('lsse ele pressupostos. ñ

En,·ic Borrás Melgosañ Especialilal en Cimenl Annal.-Dipósils· i ñ
~

Renladors. - Vigues.-Terrasses.-Ponls.- ñ Corredor de Com.erl;
g = = Tuberíes de loles c1asses. = - ñ [1'1 d. In Moo¡" 8 . p,intipal . 2'. ¡.Iéloo" m II ¡ 101.
• 00,O(oO('0('0('olO·IOPo(·0(·0(··100(··IO·101I

lRamón BonEt Hondía aomissionista C!ol'legiat
Madalena, 36 - LLEIDA.
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Si voleu vestir amb Sastrería HORTAL I
elegancia visiteu la g

I i us estalviareu un 20 0[0 en les vostres compres. ;, l·
I Major, 100 1.er

-- LLEIDAi 1I
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ADMIRADA
En lo primero Que se fijé)rán sus amigas será en su calzado:

porqué. es un hecho que "no irá bien vestida quien va mal calzada"

Por esto debe ser exigente al comprarlo. escogiendo buenas,
calidades. modelos de última moda y colores que armonicen con el
de sus vestidos.

El surtido que esto requiere soto )0 hallará en los

Importantes Almacenes LA GRAN VÍA
Rambla Fernando, I y 3 : LtRIDA



Rambla de Ferrán, núm. 11.-L1eida

MERCE BUSQUETS

MIQUEL RIBELLES

CASA DE CA NVI DE

M . SALA ROURE
Rambl. fen!n. 4, pral. ¡elllon. SIB - LLEIDI.

PER A GENERES DE PUNT

CAMI L ADELL
Mlllor, 7 I Blundel, 7 LLE~IOA.

M@TIO.. B Q 120
I OONFORT NI fil e B IU'I

Teléfon, 77 L1eida.

I
ANTIOA POSADA d'ÁOI?AMUNT

oe

Ramón Castellá
Estererfa, 12, TeJeton 133 L1eida.

Tallers de Fundició y Maquinaria

o JOAN VILA
Cardenal Remolins, 8, Te!. 107-L1eida.

SEGELLS DE GOMA
J. ESTEVE-Ci'lvi'llJers, 4-LLEIDA.

R. SETÓ I FILLS
ReClIders dlrv.c:h!S I dillris 1I Barcelonll en combinll-
ció lImb les poblacions mes Imporlllnlll:< o'e~pllnYll

BIRlElDHI: Monl!lló. 17 UEIDI: Eslere,la, 4

CLAUDI BAIGET
MAQUINARUI I MATERltlll.S El.tCTRICS

VENDES AL MAJOR 1 DETALL

PL"'~A DE LA l1l8ERTAT, 2 Teléfon, 38 LlEIOA

LA PALLARESA
AGENCIA de J M .
TRANSPORTS DE osep 01X
Carrer Cabrlnetty, 15 - LLEIDA - Telefon 232.

Fábrica de MOSAICS HIDRAULlCS de

: FRAN CES C NADAL:
(La ",eH anll ..~ de la • al,ltal)

P.sseig de Pr.l de la Riba. Tel. 546 LLEIDA.

LLEIDA

"L'AS"BAR

CLllV':LL. 5

Bi,it1ll~ ",I~ marques.-Iu!l,,¡s.-Yendes .\ to.plal y a I"mini.

Cicles MAZARICO

E. TWOSE
ESPWLlSTl EH EHfERMETlTS DE LA Bn¡¡ I DEHTS. - ¡el. 367
Pla~a de la Sal. 17, principal - LLEID!

BERENARS ECONÓMICS
Rambla f",ln. IS' LlEIDI - ¡,léIDO, 3SD • (Enlronl • [on"sl

Magalzems de MercÚía i Novelals I
Cmílí 0urá Salanes
Pla~a de la Sal n.o 8.-Teléf.J02-LLEIDA

PIH8 e In:-lnJnclol1s eléclrl'luc'l pern Hum I
forCft.-I'nrallnmps. - ACUlllLllllJor:-.-l rlll1brOr!Hlldors

Reptlrllcló de grlllllófolls

INDUSTAI~ELECTF!..°_:.IECNICA

DE OCTAVI PEREÑA
folÁQlllNBS y f>IAT RlAL BLÉCTlUC

BalXl'ldll de 1110 Trlnlllll, 6 LL81DA

PROFESSORA EN PARTS
I CIRURGIANA

Villa Sole (enrronl del Tealre Camps EI'!issls).-L1elda

GRAN CAFÉ DEL COMER9/
R. FERRÁN 2 L:...EIDA

cenle d'eSpeCrf!CS m18ET
Ploco de lo Sol, 15 V11 - LLE1O11 •

&marius ~Or &mesfr~
t9orredor de t;omer~ t'9o(-(eqlo! ~ ~e 10 o 1: ~onc d'l$aponya

9lam&ra d':Aragó, ~" enfre&l;o( • feeida.
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BARCELONA, ,
•. . . . . .

ESCUDILLERS, 6

•

Preparado por Francisco Mandri, "

Médico y Químico Farmatéutico. "

Para el dolor de·cabeza. neurálgias diver
sas. molestias periódicas de la mujer. una cu
charadita disuelta en agua, una, dos, o Ires "
veces con media hora de intérvalo. En el
reumatismo febril, una cuchari'ldita tres o cua
tro veces repartidas durante el día en la mis
ma" forma. En las enfermedades dolorosas
crónicas han de tomarlo ocho dras de cada
mes en ayunas, y una o dos veces caso de
presentarse el ataque de dolor. Usado en esta
forma y siguiendo siempre el consejo del mé
dico se logrll~vencer enfermedades dolorosas
arraigadas y aliviar siempre grandemente a
los· enfermos~

CEREBRINO
MANDRI

Verdadero especifico
del dolor nervioso o

reumatico. desapa
reciendo por

rebelde, que sea,

Cura el dolor
de cabeza.
neuralgias
(Faciales.

Intercostales,
de riñones, Ciática) '1 las

m.olestias periódicas pro
pias de la mujer

PREVENTIVO V CURATIVO DE
LA GRIPE

NÚNCA PERJUDICA

x
X

t
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~ LA MILLpR CASA DE MOBLES I
, ,, ,

I "ARMENGOL " I, ,
, g Nom Comercial Registrat g, ~! Rambla, de Ferran, 16_ Teléfon, 103 !

g (Baixos de la Fonda d'Espanya) LLEIDA. g, ,
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.01.01- 01- 01- 01- 01- 01- 01' 01:'10'10-lOa'01' '10_ .01'01- 01- 01· 01''01- 01-'10'10 -lO -lO -lO -10'10 '10.

g g g CONSULTORI D' HOMEOPATIA g
~ Joan Porta·~ g PALLÁS ' ~g g g s_ CUCO g

,~ Corredor de Comere coneglat ~ ~ ESPECIALlTAT EN MALALTIES DE ~
v v v L' INFANCIA I CRÓNIQUES v

(j Pla¡;a de la Sal, 13 i 15 praL (j (j (j
(j (j (j Esterería, núm. S, praL (j

(j (j 1'5 LLEIDA g(j Teléfon, 341••- LLEIDA (j (j (j
.01'01-01-01-01-01-01-'10'10-10-10-10-10'10..10. , .01'01-01'01-01·01-01--10'1001-'10-10-10-10'10.
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i .-Trills FARRÉ I
~ ~
~ Els més sólits, barats i lleugers. Tall permanent acer re- ~
~ batut. No cal afilar-lo mai italla suficientment. ~

I
~ Comprant aparells en aquesta casa es guanya una fortuna I~:=JII

amb el que hom estaIvia en temps i forea. ~

11!§ PROVAR.LOS ES ACCEPTAR.LOS ~

'll§ S'envíen llistes deIs -posseedors als quals p'oden dirigir-se ~
~ partiC'ularment amb la seguretat de que contestarán ~
~ en termes favorables. ~I Qui paga i 1I0a un genere mai no manca a la veritat. I
1 Carrer Ramón Soldevila, 5 i 7 - LLEIDA - Teléfon 486. la
1111111111111111111II11I11IIII11I
o: : : : : : : : : : : : : : : X X: : : : : : : : : : : : : : : o

Le s millor s :: :: Grans magatzems -de mobles::
Pe 1"lícu les :: :: Casa SENTÍS::

() .. .. La easa millor ~ssorlida, la que ..
... perteneixen a la .. .. ven ¡poi vendre a mes baix preu ..

.. .. de LIeida per sa fabrieaeió própia...

.'[I"nnm~tnnr~fi[~ Unrd~nllnr:: :: ~::::~e:oe:s I'~~:;~our:sd:~o:~s e:~:~ X
~ Uuy U UIr Uuy ~ .. Irults en els meus lallers. X

50CIETAT ANÓNIMA :: Espeeialilal en els mohles d'enea- ~.:

S I LI d .. rree, dominanl lols els eslils. . '.. ucursa a ei a ..

.. MarijU~l Villa ~nt~nia, núm. ~ :: :: No deixi dl~ ::~;:I~'::~osiei6 que ~
.. Carrer de Sant Antoni, 2 i 4 X

~ Teléfon, 149 :: .. Telé;ons(e;r:;.tia~:oht:.ra~LEIDA ~
X X .. X
O:X:>!CliCl!CX:>.:~::>.c::X::X::l!Cl!C)!~::x::io ' o : : : : : : o


