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negocia tota classe d'operacions de
compra-venda de finques rústegues
urbanes, prèstecs, traspassos d'es-
tabliments, informes comercials, etc.

CONSULTES GRATIS

DESPATX : de 9 a il de 8 a 9

plaça paheria, 13

agent comt-reial eollegint

COMISSIONS I REPRESENTACIONS

Illeida	 telèfon 143

11;11-111,---MA litm7

PISA SANITARIA
METALLS

VIDRES

1.---"1-1-Nl= I1-

cambres de bany des de 300 pessetes

FÁBRICA de MIRALLS TALLERS de BISELATS, PULITS, etc.

METALLS - VIDRES - CRISTALLS - PISA SANITARIA

Znric 'Cardona]Magatzems LLEIDA
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LLEIDA EN LA HISTORIA
Es difícil saber on comença la història de Lleida perquè és difícil remuntar-se fins als temps

fabulosos de l'antiga Ibéria. Hi ha un mitjà, però, que hi ajuda molt i és fixar-nos en les medalles i mo- .
nedes que existeixen del temps de la Sicõria o sigui dels celtes eúskars.

Aquests s'establiren a les vores de l'Iberus i en la part alta, per() poc a poc anaren baixant fins
arribai gairebé a la confluência amb el Sícoris i tot seguint el s. hermosos camps que trobaren ana-
ren pujant amunt fins a instaPlar-se al lloc on fundaren Pantie Mons-Publicus, la ignorada i Ilegendhria
Nilietsa.

Els sicors o siculs, els nostres primers ascendents, partiren envers orient amb set de conclui,-
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plaça porta del príncep, 1

WOOD STANDARD DOADA

.1MAIA

UNDERWOOD
reparacions	 accessoris

-attic Hoc, a LLEIDA,
on es venen les mà-

quines ilegitimes

MAJOR, 65 i 67- pral.	 TELEFON 269

M. Labrador - Modisto
Cavaliers, O - pral. - 1. 	 LLEI DA

ta a incitació dels luguris, sota el comanament
del rei Sícor, abordaren la Sicilia, i continua-
ren en direcció a Asia, passant pel lloc on hi

hagué la cèlebre ciutat de Troia. Quan el reg-
ne sícor pass?' a nomenar-se la república

geta, extengué els seus limits, quedant Niliet-

sa, la ciutat preponderant i més céntrica del

territori, 'com inetr6poli de la vasta confede-

ració formada. Aquest període, que en po-
di-fern dir de Ilegenda, sen va cap al 3 00 anys
abans de Jesucrist.

La histèria de Lleida tinguda com a
certa comença en l'època cartaginesa. Ales-
bores era la capital de Sícoris o de Sicória,
anomenada també herda. La constituien una
reunió de pobles i de ciutats enclavats entrc

Portes arrollables de fusta

IBARZ ( patentades ) LLEIDA



els rius Gàiieg, Ebre i Segre; tenien el seu alfabet, les seves monedes (admiració d'art en aquella època),

tràfec intens i constitució polftica distinta de la resta de la peninsula.

Per aquells temps vingueren els cartaginesos i ho devastaren tot, a despit de la gran resistência

que Oposà l'exèrcit de la repiablica. Després s'entra de ple en l'època romana amb la sortida d'Indfvil i

Mandoni i després de cruels batalles quedi sotmesa al jou i sagacitat de Roma.

rirs•mpero• 1•1111Alii. XINXES - ESCARABATS, llasteu aquests

fabricant : E. SEN PAULLEIDA
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merceria

novetats

Magatzems i detail:

P. Sal, 8

Sucursal :

Major, 58
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olis per a transmissions,
dinamos i motors elèc-
trics, automòbils, ca-
mions i tractors, motors
"diesel" i "semi-diesel"
grasses consistents, val-
vulines, petrolis, i caps
de cote) per a la llimpiesa
olis " CAMPSA" a preus

de tasa.

WE NCES LAU

RIUS
BLONDEL, S- TEL EFON 327

Academia Politécnica.- Correos y Telégrafos.
En la dltima convocatoria obtuvo el número a D. Ernesto
Pérez Solé, de 16 años, preparado en esta Academia sola-
mente en un aim.	 Rambla Fernando, 18, 3.°4.°

Es desenrot l laren llavors els famosos

encontres de le's legions romanes de Pompeia

i César. herda obtingué el fur de municipi

romà i alçà la seva Universitat.

A grans trets seguits els esdeveni-

ments, ve la caiguda de Roma, l'arribada dels

bàrbars pel migdia i els gods.

Corria Pally 713 (plan entraven a la

peninsula ibérica eis àrabs, sota ei comana-

Ment de Muza, fent-se'n amos amb poc treball.

Sotmesa Lleida prengué el nom de Lareda i
el Skoris vingué nomenant-se Seguire.

En les guerres civils d'aquell temps

el comte de Barcelona, Vifred el Pilós, apro-

fiCt la situació favorable i s'apoderh. de Lleida.

Academia Politécnica-Ingreso en la Academia General
Militar. - Preparación esmerada a cargo de un profesor
especializado por asignatura. R. Fernando, 18, 3.° - 1.•

Els únics procediments amb

que treballa, a més de la

elegancia estilitzada i periec -

cié 	 seus acabais, fan

que aquesta casa pugui Met

els seus Ireballs

avantatjosament.

IClave, 37	 M. Cinto, 2



TELEFONS 57 i 1 05 APARTAT 38

LLEIDAPINTOR MORERA, 3

Kéfir
Yougourt
Llet esterilitzada
Pasteuritzada
Dosificada per a ma-

lalts i infants

L l et maternitzada
conformitat amb
fôrmula mèdica, per

a convalescents

Llet homogeneitzada
Mantega
Nata
Formatge
Dossificacions de la

grassa pels mètodes
ciels doctors Ger-

ber i G. Rosse

A cidimetria, mé to de

Köhler

Examen de productes

acidoliictics, etc.

MAXIMA QUALITAT

LLEIDA
CARME, 14

Ingreso en la Academia General Militar. - Preparación esmerada a cargo de un profesor cape-
Academia Politécnica cializado por asignatura.	 Rambla Fernando, 18, 3.° -1.*

Fou sitiada per Alfons el Batallador i després (24 octubre 1149) per Ramon Berenguer. L'any
1192 es confirma la donació de Lleida al comte d'Urgell per Alfons el Cast. El rei Jaunie celebra Corts a
Lleida el 1214. Pere I col-loca la primera pedra de l'antiga Seu (22 juliol 1203) fou arquitecte el mestre
Pere Dercumbra.

Hi ha, ara, una època d'indesició, de desmoralització, conseqüência de la mort de Martí l'Humà,
fins que en el segle XVIII, juntament amb la resta de Catalunya, és anexionada per la violência al sector
que duu el ceptre preeminent en el territori peninsular.



ESTERERIA, 11
P. DE LA SAL, 1

LLEI DA

/AMU I • /fitfU/ADIA •tIOVEDADt,7‘

Academia 'Politécnica- 'fig. ° en la Academia General
Militar-Preparación esmerada a cargo dc un profesor es-
pecializado por asignatura. •	 Rambla Fernando, 18, 3.*-1.'

LA PROVÍNCIA DE LLEIDA

Fronteritza al nord amb França i amb la
República d'Andorra ; a l'est amb Girona
Barcelona ; al sud, amb Tarragona i a l'oest,
amb Osca. Té 12.151 kilometres quadrats.

Constitueix pel seu costat septentrional
la massissa cordillera dels Pirineos. Existeix
un desnivell de 3.404 metres fins al pla d'Ur-
gell, que és precisament on • es • iecolza la
ciutat.

Amb tot i ésser muntanyosa, te grans i
belles valls i plans fertils i magnifies..

Reguen la provincia els rins Garona, No-
a
''

uera Ribagorçana, Balira, Llobreges, Corps i
Segre. Guarda també els canals d'Aragó i Ca-
talunya, el d'Urgell•i el de Seals.

El clima es molt variat.

Academia Politécnica - ingenieros y Técnicos industriales. - Grandes
óxitos en la Escuela industrial de Tarrasa. Profesores espe-
cializados durante varios años.	 Rambla Fernanda, 18, 3.*-1.4

maxima qualitat

cuirasses 14 lle;cias



Molt Sr. meu : Tine el goig de notificar-li que he

rebut un variat assortit de panyeria per a la present tempo-

rada, a preus completament econòmics. Amb la seguretat
de poder complir el encàrrecs que es digni confiar-me, el
saluda efectuosament

VIDUA DE RAFAEL BOSCH

$ ASITERIA

— Sant Antoni, 17
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OAR COMERCIAL OE BARCELONA
Capital 25.000.000 de pessetes, totalment desemborsades

CasaCentral:PASSEIG DE GRACIA, 315-BARCELONA

SUCURSALS I AGENCIES: Amposta, Arb6s del Penedés, Badalona, Berga, Figueres,
Gandesa, Girona, Granollers, -Igualada, Inca, Lleida, Manacor, • Manresa, Montblanc, Mora
d'Ebre, Morel], Olot, Palma de Mallorca, Port-Bou, Puigcerd, Ripon, Sant Feliu de Guíxols,
Santa Coloma de Fames, Santa Coloma de Queralt, Seu d'Urgell, Tarragona ( Bolsí ), Tàrre-

ga, Torredembarra, Tortosa, Valls, Vendrell, Vic i Vilaseca.

	

Comptes corrents. 	 Comptes d'estalvi. 	 Imposicions a play.
Nogociació i cobrament de lletres.	 Girs I transferències.

	

Monedes estrangeres. 	 Compra-venda de valors.	 Negociació de cupons.
Descomptes i prèstecs.	 Dipòsit de valors.

Cambra cuirayada amb departaments de lloguer.

	

Sucursal a Lleida • 	

Carrer Cabrinety, 26 i Clot de les Monges, 4	 Telèfon 12

4bitozkria
‘400"	 Ezp IL_AN.. ,..01PN 111

LES MES ALTES NOVETATS
EN CALÇATS — — SEMPRE

MODELS NOUS
PEU FIXE

I	 I
•111

EST ERERIA, 9

I	 !

LLEIDA

ABRIL 193
En aquest dia Lleida, la nostra Lleida amorosa sap esbandir per sempre més la brutor tiamica

I deixa net el senderó de la llibertat.
• Hem passat hores d'una viva inquietud: semblava que la realitat era un gran somni. Era possiblc

tanta joia?... I heus ací que encara somriu el nostre cor; el nostre esperit es desfà en mig de l'entusias-
me més fantàstic i deixa imprimida la senya l . crua i decissiva d'aquesta gloriosa jornada al bell llibre dc
la Història de la humanitat.

Eton, domassos; banderes i xarangues omplen l'espai de gran optimisme i deixen la vida de la
ciutat amb un matís alegre d'aires sanitosos i notes musicals d'una llibertat tan temps somicada.

La vida de ciutat, radiant d'entusiasme ha volgut ésser la Festa Major més gran de la vida: i

Academia Politécnica.- Secretarios de Ayuntamiento. -
Preparacion completa a cargo del abogado D. Francisco

Rambla Fernando, IR, 3.0-La	 Linda

Academia Politécnica.- Ingreso en la Academia Gene-
ral Militar. -Preparacion esmerada a cargo de un profesor
especializado por asignatura.	 !Iambi() Fernando, 18, 3." - 1."



L'ARRIBADA A LLEIDA D'UN EXILIAT

Tot el poble de Lleida - aquesta fotografia be prou ho diu -
al-1h a rebre el gran patriota Francesc Macià a la seva arribada
a la nostra ciutat després de vuit anys de residencia forçada a

l'estranger.

JOIERIA
	

PLATER IA
	

OPTICA

1 1r

fontanals
metier, 54
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que ho ha estat en realitat. Totes les belleses més grans de la vida poden glossar-se en aquesta memora-
ble data de la proctamació de la República. No hi ha cap nota amb color de sang ni tampoc el pes del re-
mordiment.

Heida ha fet la seva gran Festa Major, no cal dir que fins i tot les mCs altes dignitats, les super-
Noses jerarquies estaven al costat del poble alliberat. Aquell dia lio tenien altres enemics que els ven-
guts, i els venguts ja no tenien un Hoc a la palestra; havien caigut aixafats per no redreçar-se niai més:
vergonya i les IlAgrimes acabaven cPaixafar-los totalment.

Lleida féu el seu paper, el defensà heroTeament i Ara és Ilitire; aquesta Ilibertat és ben guanyada.
ningú no té dret a . prendre-li. Per tant, si mai intentes de venir Penemic i li • n volgués prendre la Ilibertai.
aquesta Lleida que el seu alliberament celebrA corn una gran Festa sense precedents, aquesta Lleida sa-

tia amb Pespasa de la dignitat esfrondrar el crani CI-al-ails del tiri malen.	 CLARANDRA.

Academia Politécnica -ingreso en la Academia General
Militar. - Preparación esmerada a cargo de un profesor

pcializado p ocas igturn. R. Fernando, 18, 3.°- 1 2

Academia Politécnica - Ingenieros y Técnicos Industriales. - -Grande,'
éxitos en la Escuela industrial de Tarrasa. Profesores espe
cializados durante	 Rambla Fernanda. 18,



FIRES I FESTES DE LLEIDA	 MAIG 1931
NERRERIA DE NANT PANCRAN

Taller electro -mecànic de marbres i pedres

Secció especial de lapides

FABRICA DE MOSAICS I TUBERIES DE CIMENT

FABRICA D'ASSERRAR

J. PUJOL

Diumenge, dia 10.—A les dotze sortirà de
Casa la ciutat el TRADICIONAL PREGO
anunciador de les FESTES, integrat pels GE-
GANTS, HERALDS, CLARINS I TIMBA-
LERS, acompanyats d'una BANDA DE MÚ-
SICA MILITAR, per a redirrer el trajecte de
costum.

A la mateixa hora DISPAR D'UNA SORO-
LLOSA TRACA a la Plaça del Segre i Avin-
guda de Blondel.

Academia Politécnico. - Ingreso en la Academia Gene-
. ral Militar. - Preparación esmerada a cargo de un profesor

especializado por asignatura.	 Rambla Fernando. 18, 3.-1.'

A les quatre de la tarda inauguració de les
fires i Espectacles a la Rambla d'Aragó.

A la mateixa hora GRAN CURSA DE
BRAUS a càrrec dels renomenats destres
LLALTA, PEDRUCHO I TORON.

A dos quarts de cinc PARTIT DE FUTBOL
entreis primers equips ciel F. C. BARCELO-
NA i el del CENTRE D'ESPORTS DE LLEI-
DA, al Camp d'Esports d'aquesta Ciutat; a la
mitja part GRAN CURSA A PEU de 5.000

Academia Politécnica.- Aparejadores de obras. - Cons-
tantes éxitos en la Escuela de Arquitectura de Barcelona.
Preparación completa de toda la carrera. R. Fernando, 18. 3.°-1'
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Carretera Barcelona ( nip MurnTuradors )

TELEFON 234
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LLEIDA
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uan vegi un annuel d'execució
irreprotxable i de perfecta m'Io-
tècnica, la seva atenció estarà
atreta per aquest WISTINTI1U

cada producció una originalitat

AGENCIA

PUBLICITARIA
cavaliers, 37 - 1 er lleida 	

A endensin Folitéeniest. - Olivines de Ferroca-
rriles..- En la Intima convocatoria obtuvieron plaza don
Fernando García y D. lilas Nfedrano, preparados en esta
Academia.	 Rambla Fernando, 18 - 3.0 - 1.a	 LÉRIDA

metres, amenitzant la festa la COBLA de
Sardanes I.A . PRINCIPAL DE LLEIDA.

A les deu de la nil CONCERTS en distints
punts de la població a càrrec de les Societats
CHORALS LLEIDATANES .LA PALOMA»,
•,;.A VIOLETA» i ..LA ALEGRÍA».

Diluas, dia 11.—A les nom del maIlTRA-
DICIONAL DIANA a càrrec d'una BANDA
\UTTAR acompanyada de les Cornetes
TAMBORS.

A les deu repartiment de l'obsequi a 300 po-
lires en el pati del Convent dels I'. P. Merce-
daris (A. Blondel).

A dos quarts de dotze SARDANES per la
t:obla loca?a la Plaça de la Llibertat.

A la una els presos seran objecte d'un ob-
soqui 'consistent en un DINAR EXTRAOR-
DINARI.

Academia Politécnica- Ingreso en la Academia General
Militar- Preparación esmerada a cargo de un profesor es-
pecializado por asignatura.	 Rambla Fernando, 18, 3.°-1.'

A endemia Polit#enica. Correos y Telégrafos.
En la última con vocatolia olituvo el nlimero u D . Ernest.
Pérez Solé, de nó años, preparado en esta Academia solo-
mente en un afio.	 Rambla Fernando, 18,

A dos quarts de cinc de la tarda en el Camp
d'Esports segon Partit de Futbol entre'l F. C.
BARCELONA i el del Centre d'Esports local.
CURSES A PEU al Mateix lloc.

A dos quarts de set tercera AUDICIÓ
SARDANES a l'Avinguda de Blondel.

A les deu de la nit en la marge esquema del
riu Segre es cremarà un ARTÍSTIC CASTELL
DE FOCS ARTIFICIALS, avisant-se per mit-

.jA &unes bombes detonants un quart Mora
ahans de començar.

A dos quarts d'onze AUD106 DE SARDA
NES A LA PLAÇA DE LA CONSTITUCO.

Dimarts, dia 12.—A dos quails de dolz,.
AUDICIÓ DE SARDANES a la Rambla di,
Ferran.

A les cinc de la tarda primera FESTA D'A-
VIACIÓ a l'Aeròdrom del l'Ut dels mangra-

Academia Politénica - Ingreso en la Academia Cimiers!
Militar - Preparacidn esmerada a cargo de un profesor es-
pecializado por asignatura.	 Rambla de Fernando, 18, 3.'-1.'

••
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la casa més impor-
tant en

teixits,
novetats,

confeccions,
sastreria de primer

ordre,

AL	 Al

cases a barcelona,
osca, barbastre, sa-
riny n a, ayerbe,
jaca, lleida, monçá,
binéfar, saragossa,
biescas, alcolea de

cinca,

telèfon 567major, 24	 	 	 	 llehla 	



Fábrica de rajoles i
teules	

Especialitat en
obra buida

GARCIA HERNANDEZ, 3, 3." 2."

LLEIDA

C
00,0

cqina.
VENDA CASA MURILLO
CONSTITUCIÓ, 35 .EIDA

Academia Politécnica - tmiciones p ara el.Magisterio.- En la última
convocatoria obtuvieron plaza las Srtas. doña Maria Badia,
doña Francisca Aró, doña Casimira Villarreal y los seño-
res don Jaime narré., don Diego Imbernón; don Gumersindo
Bafieres y don Ramiro Sultiró, preparados en esta :acade-
mia.	 Rambla de Fernando, 18, 3. -1.

ners a càrrec de notables pilots de l'Escola
Catalana d'Aviació «Canudas» de Barcelona.

A dos quails de set CONCERT AL PARC
MUNICIPAL DELS CAMPS PER UNA BAN-
DA DE MÚSICA MILITAR.

A dos qual -Is d'onze de la nil a la plaça del
Dipòsit SARDANES per la Cobla de la loca-
litat.

Dimecres, dia 13.—Desde primeres ho-
res del:mati GRAN FIRA DE BESTIAR DE
TOTA MENA AL CAMP DE MARS. -

SARDANES a dos quarts de dolze del mati
a la plaga de la Llibertat.

Per la tarda a 'les cinc SEGONA FESTA
D'AVIACIÓ A L'AERODROM a càrrec dels
ma teixos elements del dia anterior.

Academia	 Clases especiales de Idio-
mas, Ciencias Fisico-Quirnica, Contabilidad, Taquigrafía,

Mecanografia, NIatemzíticas, Dibujo, etc.
Rambla Fernando, 18 - 3.0 - 1.a	 LÉRIDA

Academia Politécnica.. Oposiciones a Hacienda.- Pre-
paración completa con taquigrafía Martí. 11. Fernando 18, 3.orta

A les sis al Teatre Municipal dels Camps
CONCERT per 1'ORFE6 (JOVENTUT» DE
BORGES BLANQUES, prenent-hi partia Co-
bla de Sardanes, la qual després acabarà el
concert al Passeig central.

A les deu de la nit darrera AUDICIÓ
SARDANES a la Plaça de Catalunya.

Dijous, dia 14.—A les onze del mati CON-
CERT per la BANDA DE MÚSICA PROVIN-
CIAL a la Plaça de la Llibertat.

Al les quatre de la larda al Camp d'Esports.
Partit de Futbol entre dos importants equips.

A dos quails de set de la larda en el Pas-
seig central dels Camps Elisis tindrà lloc
'atractiva festa de la BATALLA DE FLORS

amb concurrència d'autos i altres vehicles ex-
hornats i disposant-se tribunes i llotges per a
major Uniment i comoditat. Amenitzadt l'actc
la Banda de Música provincial.

Academia Politécnica Ingreso en la • Academia

General Militar. - Prepa-
ración esmerada a cargo de un profesor especializado por
asignatura.	 Rambla Fernando, 18, 3.° - 1.'



Academia Politécnica. - Clases especiales de Idiomas,
rlidricias risico-Quimica, Contabilidad, Taquigrafía, Mena-
nograffa, Matemáticas, Dibujo, etc. Rambla de Fernando 18 3.0 1.a

A les deu de la nit CASTELL DE FOCS
D'ARTIFICI a la Plaça del Dipòsit.

A la mateixa hora DESFILADA DE LA
RETRETA Ff DE FESTES a càrrec d'una ban-
da de Música Militar.

Notes importants.—Durant els dies es-

mentats podran visitar-se la Seu Antiga i els

Museus Morera i Diocesà.

Els dies lo, iI i 14 selectes balls al Saló del

Pavelló deis Camps organitzats pel Casino de

Lleida.

Academia Politécnica. - Ingreso en la Academia
General Militar.— Preparación esmerada a cargo de un
profesor especializado por asignatura. 	 R. Fernando 183,0

farmàcia i laboratori

	 C. 	

ribelles
anàlisis clinics

1,11=1.2
Ileida

DOLCERIA M ON RABA
califats bones I preus reduits

CARME, 25 i 27	 TELEFON 344

Bar Valls
Vins, licors, anisats

naturals de Valls,
xampanys i

café express
Especialitat amb

"Anís Cataluña"

7vr ajor, 81 i Alcalde 7Aestres, 3
(al costat de Ioventut Republicana)

Academia Politécnica Ingreso en la Academia
General Militar.- Prepa-

ración esmerada a cargo de un profesor especializado por
asignatura.	 Rambla Fernando, 18, 3.° -

Durant els dies de les Festes al Teatre Mu-

nicipal actuaran diverses Companyies de re-
lleu.

Espectacles i atraccions de tota mena a la

Rambla d'Aragó.

Els dies Io, ii i 14 mati i tarda tindran

efecte concursos de Tennis a .les pistes del

Camp d'Esports, organitzats per l'Entitat
Lleida Tennis Club».

G
Academia Politécnica. - Oficinas de Ferrocarriles. lin
Ia til tinta convocatoria obtuvieron plaza D. Fernando Gar-

cia y D. Blas Medrano, preparados en esta Academia.
Rambla do Fernando 18 3. 0 ta	 Lbrlda



BLONDEL,	 LLUDA

LLEIDA I EL SEL COMERÇ

El comerç de Lleida, per ésser genuinament agrícola, no pot tenir un arrelament

semblant al de les grans capitals, tota vegada que en aquestes pot desenrotllar-se amb més

amplitud, puix que es considera com un mitjà- de vida.

Arub tot, el fort increment que ha pres en aquests darrers anys assenyala una era fe-

Iiç un pervindre esperançador, i la nostra ciutat és cridada amb el temps a figurar comer-

cialment entre les primeres. Que ha patit una crisi? No cal pas negar-ho. La mateixa crisi

que ha sofert la Peninsula sencera s'ha deixat sentir en aquesta capital, si bé en caràcters

molt liens, co explica perfectament la seva constant progressió en e.I camp agrícola.

Les probables línies de comunicació i les ja existents, tant les terrestres com les

ries, (aquestes darreres en pia d'estudi) donen a la ciutat la ferma nça d'un esdevenidor

grandeses i de la prosperitat més completa.

El pas obligat, per la seva privilegiada situació geogràfica, pels que vagin a les ter-

res veilles, ens fa patent la necessitat d'establir relacions comercials, inter-exteriors que po-

den reportar, nô cal dir, un sens fi d'avantatges. Demés hi lia en dels comerciants
Ileidatans el desig que el seu comerç arribi al seu màxim floreixement i per aquest mothi
no regategen sacrificis i adopten el mitjans pertinents per al seu engrandiment.

En co que ateny a la publicitat, gran base per a la expansió del comerç, comença a aga-
far arrels i es veu la bona orientació que domina en general.

El temps serà qui cuidarà de confirmar els auguris que a la vista acabem de prejutjar.

	

Academia Politécnica.- Secretarios de A y untamiento. -	 Academia Politécnica.- Ingreso en la Academia Gene-

	

Preparan do completa a cargo del abogado It. Francisco	 ral Militar. - Preparación esmerada a cargo de on profesor
Ramble Fernando, 18, 3.0-1.a	 Lerida

	 especializado por asignatura.	 Ramble Fernando, 18, 3.° - 1.'

AOUEST PROGRAMA HA ESTAT ESTAMPAF

ALS OBRADORS TIPOGRAFICS

A. G. ILERDA

Academia Polite- cnica. - Ingretto en la Academia

General Militar — Preparación esmerada a cargo de un

profesor especializado por asignatura. 	 R. Fernando 183.0 1.a

Academia Politécnica. Ingreso en la Academia Gene-

ral Militar.-Preparación esmerada a cargo de un profesor

especializado por asignarnra.	 Rambla Fernando. 18, 3.'-1:
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k	 4k	 1k EL TRIO SUB LIME 1
k	 4
k	 _ D E	 4t LÓPEZ HERMANOS d e Málaga 4
V	 4
k KINA SAN CLEMENTE aperitivo, tónico, estomacal	 4
k COÑAC IBERIA el mejor de los mejores	 4
k ANIS MOSCATEL de delicioso paladar	 4
k	 se lo recordamos, y lo hallará en todas partes.	 4
k	 4
k	 Representante: E. Bosqué	 4
k Cataluña, 4 - 2.°	 L ÉRIDA	 Teléfono, 487 B. 4
k	 4
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RADIO COLUMBIA
aparell americà

dinàmic. El millor

receptor de baix

preu.

ESCOLA BALMES
magisteri i
batxillera t,
primera en-
senyanya.

ACADEMIA MARTINEZ
comptabilitatmoderna
ensenyança comercial

I idiomes.

ferran, 36-2.°	 lleida

Academia Politécnica Oposiciones para el MapIsterlo. - En la anima
convocatoria obtuvieron plaza las Srtas. doña Maria Badin,

doña Francisca Ani, doña Casimira Villarreal y los seño-
res don Jaime Farré, don Diego Imbernón, don Gumersindo
Baiieres y don Ramiro Subird, preparados en esta 7acade-

mia.	 Rambla de Fernando, 18, -

RECORDS DE LA DICTADURA

A Lleida tenim... (de tot!) uns catedràtics
de dibuix que fins els suspenen en unes opo-
sicions destinades a ensenyar als °brefs. Com
és natural en aquestes oposicions s'hi van
presentar els qui en sabien, puix que els que
no es troben en aquestes condicions es varen,
amb criteri, abstenir.

Senyors! caritat per as que no en sabem
i... de vostés no en volem aprendre.

Ja tenien motius ( entre altres ) els estu-
diants de fer huelga.

Academia Politénica - Ingreso en la Academia General

Militar — Preparación esmerada a cargo de un profesor es-

pecializado por asignatura.	 Rambla de Fernando, 18, 3.*-1.'
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PERE SAUR	 Carreteigs - - -

PIANOS

MIEN
de fama mundial

Certifiquen la bona
construcció i

sonoritat diferents
professors de

Barcelona,
Franck, Marshall,
Mas i Serracant,

Pahissa, etc



Academia Politécnica. Ingreso en la Academia Gene-
ral	 - Preparación esmerada a cargo de sil profesor
especializado por asignatura.	 Rambla Fernando. 18,

Per a la Companyia Telefônica

Nacional d'Espanya.

DON MODEST NIETO GIL: El meu
pare, empleat de la mateixa denunciei nom&
parcialment a SIMEON M'OUM- MATEU que-

fe de l'esmentada companyia. ENRIC CROUS
té a disposició de vosté...? documents del pro-
pi denunciat ( models d'ingenuitat cultural ) i
rics en conceptes amples...

DON MODEST NIETO GIL, a ENRIC
CROUS se li ha fet una vilesa i que si no es
/Vara oportimament, ENRIC CROUS donar:i
al públic un fascicle detallara la repugnauf in-
justicia i reprochant per medi de gravats, do-
cuments, cartes; escrits que guardem junt
les d'un cínic indecent, que, comparades,
nió jutjarek. També citarem testimonis i de re-
coneguda solvència.

Academia Politécnica.- Aparejadores de obras. - Cons-
tantes éxitos en la Escuela de Arquitectura de Barcelona.
-Preparación completa de toda la carrera. R. Fernando, HL 3,*-1.'

IÇ Ws.1

Arbres per a
passeig, jardins,
arbrets de fanes

I cu ltura y floricultura caduques, rosers,
palmeres, enre-
daderes, etc.,etc.

Arbres fruiters
de tota mena, in-
mens assortit en
ametllers desmai
i olivers a r b
quins.

ti	
Servei de florsj0 • r

.•:‘• • e naturals a domi-
cili, corones, cis-
tells, rams centre
1.1oguer de plan-

Telèfon 250	 LLEIDA

Corre/ero de /o gordeto

tes per adornar, Nains per a nrivies. Construcció de jardins i pares. 1.1avors de flors i hgrtalisses.

'Confort ti:grierm Ecersosia:ta
Constitució, 26	 Telèfon 457

ESPECIAL PER SENYORS VIATJANTS

LLEIDA

rands C/iVeros de dr 0



IsIlsrlicat sic caarias
curtició antiga

Classes ; eniraguans

Despatx : Rambla Ferran, 63
Fabrica: Carretera Corbins

Telèfon 340
Apartat de Correus 10

Especialitat en
sola i guarnimen-
tera. — Articles
per a sabateria i
guarn i cio neria.

LLEIDA

Academia Politécnica.- Ingreso en 14 Academia Gene-
ral Militar. - Preparación esmerada a cargo de un profesor

especializado por asignatura. 	 Ramblo Fernando, 18, 3.° - 1.'

DON MODEST NIETO GIL, Director
General del Sego') Districte dc la Telefónica
ENRIC CROUS demana

JUSTICIA !!!

Academia Politécnica.- ()posiciones a Hacienda. - Pre-

paración completa con taquigrafia Martí. R, Fernando, 18, 3.o-l.a

cartells
TREBALL

Iletres 	

dibuix

lot l'anterior colorif

Helms . .

Iletres I dibuix

lot l'anterior colorn

Ilefres .	 .	 .

lemes i dibuix	 .

lot l'anferior colorit

**10zi3wvio.
anti- artista

STVDI
cavallers, 37 -1.er

LLEIDA

QUALITAT

NEGRA

,t

GRIS

BLANCA

PESSETES

25

50

100

100

250

500

500

1.000

5.000

Ens tindria sense recels, si certs oficis fe-
menins que requereixen llur presència a la
Capital relacionats pel derider cri, no ens por-
tessin la MODA tan indecent. Good by, only.

Academia Politécnica.- Secretarios de Ayuntamiento. -
Preparación completa a cargo del abogado D. Francisco
(liad.	 Rambla Fernando, 18, 3.0-1.a	 Lérida

Guarllicioneria i Luhrilicallis - JOSE? BUT
Ferran, 5	 LLEIDA



Çarage kc/rico
;/ 	 rnecdenic3f

occeforiFf

re'‘‘

liu/ol/énie de cochef

aracio prmaneate. 

vsev,./1

príncep de viana
	 Ileida	 telèfon 139

0 	UCIV0

taller i laboratori per a reparacions de

magnetos - dinamos - demarres - bateries, etc.

	  AUTOMORILS 	

OAKLAND - PONTIAC - PEUGEOT

motos DOLLAR - accessoris

r

w my or- .../ 4
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REPARI els

seus CARTERS

a la

casaVIRG 1 1,1
I obtindrà un servei irre-
protxable, que li resultara

de maxima economia

TALLER
DE RE,PARACID

D'AUTOMOBILS
Carter averiat

Soldadura d'alumini

I denies metalls

Reparacions 	

	 	 elèctriques

Sant Ruf, Iletra
(Carretera Torreserona)

Telefon 423
ESPECIALITAT en la verificació de carburadors, reparació de frens hidràulics, installa-

ció de frens mecànics, exprofessos per a substituir els hidràuiics, amb aparells paten-

	 	 tats amb número 121433

J. VIRGILI AMPkRI

LLEIDA	 Carter arranjat



autos de
a /PM Prtif• lloguer

autos de luxe, sense franja ni taxímetre, servei permanent

parada: p. segre - telèfon 144 a	 domicili: p. pi i margall, 22 - 3.°

	 	 lleida 	

FESTA MAJOR
Els gegants el cerca-vila
tots els anys aniran fent,
bon senyal de la barrila
que sap fer el bon jovent.

Les campanes també branden
no paren cap moment:

nines maques també passen,
és dir: tot es moviment.

Els fadrins i les fadrines
tot rient van fent amor:
a les fires venen nines
mercat de Festa Major.

Els soldats fan Pencanteri
tot mirant els barracons:
a_te-taules, gran tiberi;
a lana macarrons.

El riu Segre baixa ple,
baixa ple i resta buit;
per això l'aigua ben bé
ens cabria dins l'embut.

Ja arriben els forasters,
i les noies que són a fora:
els colors més vertaders
que la joventut enyora.

Farem focs com d'artifici,
o sinó seran fluvials,
i la mainada de Pflospici
passaran pels-grans firals.

V
Tincirem cines o 1)6 teatre,
del que hi ha no manca res:
quan hauran tocat les quatre
ja ben Dully seran les tres.

CLARANDRA.

Lleida, maig d'enguany.

G
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LLEIDA

I1AJOR, Yee- r .""
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Ato,

•

segurs sobre vida
amb totes ses com-
binacions.
segur complemen-
tari, etc.

fundada en 1900	 agències a tota la provincia

Subdireeció de Lleida Carme Freixes, vda. E Fregola

Constitució, 25 - 3. or	Teléfon 329

lluica casa especialitzada ell niiormes mililars i equips per a quotes

N'y 	

assegura contra

incendi
Ilamp i
explosions
edificis, mobiliaris,
collites, comervos,
fàbriques, tallers,

etc., etc.

(Entrada per Carniceries, 2)



casa

SANZ
sastreria i camiseria

constitució, 26	 LLEI DA

si aquesta agrupació hagués continuat en la part bona que els va animar en un principi, hagueren, segu-
rament, enlairat casa nostra ; per() si els musics porten tanta FAMA...!

Panti-artista Enric C.rous fa desfilar pel « Casino Independiente A més de cinc mil persones (?) amb mo-
tiu d'uns quadres que exposà titulats « Pantomima Bohèmia » que encara que la majoria no els entenia

els agradaven i admiraven.

L'Agrupació Artística Lleidatana, fa . Paparició al Museu Morera, cometent un sacrilegi. ( Menys mal que
la gent no entenia d'arqueologia, del contrari aquelles pedres que hi ha a tort i a dret .a rentrar... Els

músics ¡ cas estrany ! es van mig entendre i ho ferem molt rebé.

Ingreso en la Academia General Militar. - Preparación esmerada . a cargo de un profesor espe-
Academia Politecnica cializado por asignatura.	 Rambla Fernando, 18, 3.° -1.'
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