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1,11,1311111, mirada des de Holly
Fa uns anys quan es publicava la Revista d_leida» un lleidatà iHustre, .Shum, des

d'una cel-la freda de la Penitenciaria del Dueso, perduda allit en el poble de Santoña de la
provincia de Santander, ens enviava uns dibuixos que ell titulava: <,Visions llunyanes».
Eren dibuixos que representaven flocs, carrers, fonts i edificis de Lleida. En ells no hi
havia pm-esa de línies, els details hi eren absewts; ia imaginació reflectia només una idea de



conjunt i.	 el liai.	 ei mestre Shum gravava	 ,it el pap	 .‘mb una seguretat
inatemàtica:

I aquestes «Visions llunyanes» tenien el doble rnirit d'ésser dibuixades per Shum
i de representar coses de Lleida.

Per a un Ileidatà ii serà fàcil també, sempre que pensi amb 1.Ieida, de recordar el
que per a ell sigui el més sobressortint de la capital del Segre.

I encara que no tingui el do de plasmar-ho en papers, com feia el lleidatà i Ileida-
tanista Shum, sempre podrà recordar-ho i explicar-ho als amics que la vida li hagi brin-
dat en aquesta ocasió nova.

Es clar que això d'enyorar un poble, és una tasca secundària; tothom pensa amh

un retrat, i aquest distintiu
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aquests detalls només er els moments d'esbargiment, després de les tasques del dia o en
alguna ocasió propícia, però el que no es pot negar és que, ja sigui avui, ja sigui demà
un hi pensa.

. I, respecte a Lleida, el pensament repassarà de seguida els amics que ha tingut,
el moviment politic local, la gran importància comercial, i també passarà furient pel record
la visió del riu Segre, el Castel], els Camp Hisis, el Canal de Seròs... Cada cosa desper-
tarà en aquell que pensa tot això, una sèrie de sensacions pròpies de rambient en que
ell hagi viscut o les condicions en què la seva vida s'ha desenrotllat. Un comerciant, veurà
tot seguit la plaga, el ferrocarril, els grans aparadors, els seus competidors, els forasters
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que van i vénen cada dia. Un empleat d'oficina veurà el despatx, els munts d'expedients,
es teatres... Un dependent i un estudiant veuran la llum dels comerços i els centres de cul-
tura, el burg-es i el professor, els dies de festa i les noies del carrer Major... Un obrer
veurà el taller, les eines, el Sindicat, els problemes socials...

Perd per sobre de tot hi haurà una cosa que serà ben vista per tothom. Entre mig de
les festes, de Carnestoltes, de les diades que un hagi viscut a Lleida, hi tindrà un Hoc
d'honor el dia de la Festa Major. Aquest dia, Ponze de maig de cada any, tot Lleida es
trasbalsa; no passa desapercebut per ningd.

Tothom veu el transport de fustes i de ferros, que després han de transformar-se
en edificis de distracció.

La Rambla d'Aragó estarà plena de Ilum i de moviment. Per uns dies serà el Hoc
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TAVLA DE PREVS
QUALITAT	 TREBALL	 PEWTER

3." NEGRA	 l'etres 	 	 25

Iletres i libuix	 50

, tot l'anterior coloril 	 100

2." HIS	 I flukes 	 	 100

hires i dibuix	 250
I	

tot l'anterior colorit 	 500

BLANCA	 lletres 	 	 500

Aires i dibuix	 .	 .1.000

tot ['anterior colorit	 2.500

PREVS	 FIXES
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Degustación exclusiva de

CAFES BRASIL

ESTILO AMERICANO

destinat per l'hora de passeig del capvespre. Si s'ensopega que fa bu temps, els vespres
es veuran molt concorreguts. Els ulis dels infants miraran l'espectacle amb una estupefac-
ció meravellosa. Aquella fantasia descendeix per uns dies a flor de terra i es torna realitat.

La Festa major de Lleida porta sentor de l'horta lleidatana. 1,a gent dels pobles hi
aflueix en número considerable. El poble admira ia Diada.

Però el poble mui és? En cada poble hi ha dos pobles; entre els infants hi in
dues menes d'infants; entre els homes hi ha , . també, dues menes (l'homes. Quail es Ilan
cen afirmacions cal tenir en compte els .detalls més lin rims. Jo he passat moltes festes
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majors a Lleida; jo he viscut molts dies onzes de maigs. He vist que un infant es parava
davant una taula de caramels o turrons i deia:

—¡Compra'm caramels! ¡Compra'm turronS!
I immediatament una mà s'allargava amb els cèntims i un moment després aquell

infant marxava Rambla avall rient i ensenyant a tothom la llaminadura que acabava de
comprar.

He vist també que, un moment després, en la mateixa taula s'hi parava un altre
infant i deia, igual que l'altre, perquè els infants tots tenen un instint espontani semblant

---¡Compra'm caramels! ¡Compra'm turrons!

Casa ANZ
26 SASTRERIA I CAMISERIACONSTITUCIO,

TRAJOS ESTAM A MIDA, DES DE 75 PESSETESCalAbria, 106 - Telefon 32181 -- BARCELONA
LLEIDA
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I immediatament una mà l'estirava pel bra„ i se l'enduia, i l'infant. marxava Ram-
bla avail amb el cap baix i amb uns ulls rodons que miraven a tothom.

He contemplat aquestes escenes i el cor se m'ha adolorit. ¿Per qu un infant pot.
tenir el que un altre intant no pot tenir? I he pensat de seguida que aim) no era pas qtiestití
d'infants, sinó que era qüestió d'homes.

Per aim) crec que aquest any, igual que els anteriors hi haurà a• ',lei& dues res-

tes majors. Una serà la de les families dels infants com aquell primer, i Valtra serà
de les families dels infants com aquell segon.

No obstant aquest fet passarà desapercebut. I en els carrowsels hi hauri molt mo-TALLER MECANIC LLEIDA

ESTA FIRMA EN UN RETRATO
gcrantiza una calidad absolutamente perfecto
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•CoRJAE- Major, 3

ACC	 L.	 LLEIDA

apareix com un porn de flors de maig,
de clavells vermeils i roses esclatades,
amb una bombeta elèctrica encesa entre
els pètals de cada clavell i de cada flor.

La Festa major de Lleida serà,
pels que ens trobem fora de la ciutat
del Segre, una boira formada per les
atraccions de la Rambla d'Aragó i per
les rialles dels Ileidatans.

Lleidatans, podem celebrar la
nostra Festa major. El poble necessita
festes populars, manifestacions collecti

-ves d'esplai. Avui poden ésser aquestes
i demà poden ésser unes altres.

Perd, lleidatans, el que us prego

rexposició

imeogo

II
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POSTIUS
Secció especial per a treure taques.

rentats al sec. tenyits amb colors 'Lsòlids.
p lanxat mecànic de coils, punys i camises.

PLISES I CALATS es fee &beet

és que penseu un moment en q.uè hi haurà dues maneres de celebrar la Festa major, per-
què també hi ha dos pobles en cada poble. El que us prego, lleidatants, és que no oblideu
el que us he contat d'aquells dos infants.

Estic segur que ho veureu, si hi pareu esment, més d'una vegada cada u de vosaltres.

BAPTISTA XURIGUERA.
Barcelona, maig de 1932.

46 EL 11111EN GUSTO
CAMBRA

CA.SA.AIIIL4l0011 	 FRIGORIFICA

major, 33
LLEIDA

promprauell	 els eneilirrees
o
Carme, 62

Telèfon 300
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PROGRAMA
Dimarts. dia 1 0. — Al Inig-dia sortiran del Palau

de la Paheria per tal de fer públic el pregó de les Festes,
els Gegants, Clarins i Timbalers amb acompanyament de
la Banda del Regiment número 25; «Bal! de bastonets», re-
current el trajecte acostumat. Simultàniament serA encesa
una sorollosa Traca al Ilarg de la Plaça d'En Francesc Ma-
cià i Avinguda dc Blondel, com acte inaugural de les Festes.

A les cinc de la tarda — A l'antiga Majordomia munici-
pal repartiment de queviures als ciutadans pobres a la
presentació dels bons prèviament repartits per les autori-
tats civils. Acte seguit, inauguració oficial de les fires i
instahlacions d'esbargiment a la Rambla d'Aragó i al ma-
teix temps, inauguial dels vols d'aviacie. amb passatgers
per damunt la ciutat des del Camp d'Aviació amb aparells
de l'Escola catalana d'Aviació Canudas, qual espert serà
practicat tots els dies de les Festes.

apareix tan sols cada quatre o cinc anys. La nevada d'enguany, però, si de moment produí
el goig de la blancor immaculada ben prest deixà sentir els efectes quasi catastròfics d'una
durada excessiva. L'horta Ileidatana, ubèrrima com la que niés, ha estat malestrugament
colpida.

La temperatura baixà d'una manera inverossímil i el termòmetre assenyalà; en alguns
flocs, els 21 graus sota zero. Ensems que aquest clima es registrava a Lleida com a cas ex-
traordinari i sense precedents, ens feu gràcia llegir que Moscou era assotat per una ona de
fred i que el termòmetre arribava als 25 graus. Per uns dies, .els Ileidatans ens sentírem
molt aprop de Rússia. Fet i fet, però, el mal temps ha passat i Lleida torna a fruir els en-
cants del seu clima temperat 'ensems que es disposa a celebrar amb l'esplet d'alegria que li
és característic, la seva banal, banalíssima festa major.
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"AVII	 	 I EXPLOSIONS

EDIFICIS, MOBILIARIS, COLLITES, CO-

M ERÇOS, FABRIQUES, 'I'A LLERS, ETC,

SEGURS solDre VIDA
A NIB TOTES SES COMBINACIONS,

SEGUES COMPLEMENTARIS, 'ETC.

Fundada en 1900

Subdirecció de LLEIDA

CONSTITUCIO, 25, 3.er - Tel. 329
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Magatzems i detall: P. Sal, 8
Sucursal : Major. 58 LLEIDA

farmácia	 laboratori

análisis clinics

Moelles

malor, 70
	 l'aida

hibit un monumental joc de focs d'artifici, con-
fiant l'execució a En Pere Solé, acreditat re-
presentant de la Pirotècnica Espanyola, Suc-
cessoc de L. Matas de Barcelona.

Dijous, dia 12.—A les onze i mitja del
mati.— A la Plaça Constitució i dedicat a la
maináda, Focs Japonesos distribuïdors de jo-
guines i seguidament en el mateix lloc Gran
audició de Sardanes per la Cobla «La Princi-
pal de Lleida>».

A les sis de la tarda.— Selecte concert als
Camps Elisis per la Banda del Regiment.

A la mateixa hora al Camp d'Esport, segon
portit de futbol. Vols d'Aviació com cada dia.

Divendres, dia 13.—AI matz' des de
primeres hores, al Camp de Mart, l'acreditada
Fira de bestiar de tota mena.

A les cinc de la tarda.— Gran concert ais
Camps Elisis per la Banda de la Generalitat.
Vols d'Aviaci6.

A les sis de la tarda.— A la Plaça de brans,
grandiós festival gimnàstic executat per les
forces de la guarnició d'aquesta plaga.
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Almacenes de Cereales, Legumbres I Patatas

aisnión 0/Restates
Especialidad en Semillas de Hortalizas y forrajeras selec-

cionadas para la siembra.

Alealde Costa, 23 y Tallada, 16	 LÉRIDA

Dissabte, dia 14. — A les dotze. —
Nova audició de Sardanes per la Cobla La
Principal de Lleida, a la Plaga Constitució.

A les cinc tarda.— Vols d'Aviació amb pas-
satgers.

A les deu de la nit.— Esplèndida presenta-
ció de focs d'artifici a la Plaça del Dip6sit. A
la mateixa hora a l'Avinguda de la Repúbli-
ca, concert per la Banda militar.

Diumenge, dia 15. — A les dotze. —
Gran Concert a la Plaça Constitució per la
Banda de la Generalitat.

A les cinc tarda. — Extraordinària Cursa
de Braus. Vols d'aviació.

A les sis tarda.— Als Camps Elisis l'es-
plendorosa festa de la BATALLA DE FLORS,
atorgant-se premis valuosos als vehicles que
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MAGATZEMS DE SANT PERE 
MAJOR, 24 TELEFON 567



s'hi presentin exornats, fent-se instal lació al
llarg del passeig central de Tribunes i llotges
per a major acomodament, amenitzant l'acte
Ia Banda de mdsica de la Generalitat.

A la mateixa !tara en el Camp d'Esports
es celebrarà un gran festival femení d'atletis-
me a càrrec del Club Femení d'esports de
Barcelona i del Club local.

A les deu de la nit.— Gran retreta militar
organitzada per la guarnició d'aquesta plaça
amb una vistosa desfilada executant durant el
curs de la mateixa una artística collecció
focs d'artifici al Castell principal amb
nació del Campanar de l'Antiga Seu.

Notes complementàries

Durant aquestes Festes actuaran les Sa-
les d'espectacles i el Teatre municipal dels
Camps Elisis amb Iluïts programes. A la
Rambla d'Aragó punt on estaran situades
Fires, funcionaran les atraccions i a la Plaga
del Segre (darrera del Mercat de Sant Lluís)

akilaCeRT ded 11):0C2OUV/00 
CONFECC/ONff LAN(04 CAM/152/A LfNCfP/A
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REPARACIONS	 ACCESSORIS

Unie lloe a LLEIDA, on es

venen les màquines Ilegítimes

(Major, 65 ; 674 ,rd.
Telèfon a69

1:1:1
nderwood



totes les qualitats
preus econòmics
confecció acurada

Unica especialitzada

en einam per a Ions

Pastissers, pastelers:
pel que necessites per

al rostra tern, dir t

-glu-vos a aquesta casa

que us servirà tot el

necessari del vostre
ram. 	

Exportació
a provincies

',LEI]) A

Telefon 271-A
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Cl temerie
eis ismiaane;s

El gill escriu aquestes ratlles, ha tingut en diverses

ocasions ample camp d'experimentació en una tasca que es

proposà i al mateix temps intentar imposar-la al Comerç

de nostra Ciutat. Ad els nostres comerciants encara que

ale' ho interpreti amb excepticisme, són gent que no te-

nen un concepte reaci, del anunci, ans bé, prova d'aix6 és

el prodigar-se, potser massa, i naturalment, mantes vegades

inutilment, fent-ho ahir per caprici, avui per compromis i

dem à per necessitat, a tothora en fan. Ja no parlarem a fons

de les coaccions exercitadts per senyors que ostenten càr-

recs oficials, dels quals en fan arma per a portar a cap pro-

jectes tant migrats, que l'abús automàticament es veu.

Fetes aquestes lleugeres consideracions, ens posarem

a fer-ne d'altres, d'ordre diferent.

Un comerciant no deurà donar mai un anunci a un

desconegut i menys si esth, indocumentat de sob
Wmcia editorial, i en cap cas ni motiu, fer-ho
efectiu en part o total (encara és recent el record
d'un'manresci).

Tampoc ha de figurar en una publicació que
mancada de ideologia, la seva edició depengui
dels anuncis. I jamai el deu facilitar a ningd que
no tingui solvência en aquesta especialitat, recor-
di's sempre, que els anuncia son la seva raó so-
cial i per tant els seus interessos.

L'anunciant abans de fer l'anunci hauria de
saber a quin públic va destinada la edició que li
proposen figurar-hi, i si els seus articles poden.
interessar a aquest sector i sobre tot, la , publica-
ció que li ofereixen serà pràctica, necessària,
Ilegida etc., etc.? Si hi haguessin dues publicacions

Representants
ALBERT DUERO ENRIC POCA
Cal dereries, 6 -3,er	 Unit Musical

Major, 71 et1.-2."

LLEIDA



amb exactes circums:tàncies i mateixes finali-

tats, abans de fer-ho a una per separat, pri-

mer s'informarà dels precedents si és que

tinguessin, qui la dirigeix, quina . impremta

l'editarà, el número d'exemplars, a base que

quins materials tot això a part d'altres parti-

cularitats filles d'observacions personals i en-

certades. Un anunci .mai ha de fer-Se per

atzar com adi s'acostuma.

Una vegada fet el propòsit d'inserció,

l'anunciant ha de tenir cura de la distribució

del text i gravat, procurant posar el minim

de text i fer destacar el terme desitjat, sense

fer-n'hi abús i tenir en concepte deixar blancs,

que puguin fer-ho llegible, i no atapir-lo com

molts tenen la costum per aprofitar puesto.

Aquestes observacions, potser direu que

estan ben fetes, perõ que no valen la pena.

Teniu present que en aquesta arma comercial,

molts s'hi han arruinat i altres han arribat a

ésser poderossos a vegades amb Pagravant

que els últims, els produtes que Ilencaven

al mercat no tenien bondat cosa oposada dels

primers.
La PUBLICITAT (no confondre'l amb un

altre títol de continguts suats), és una Ciència

i un Art, i per tant no massa senzilla corn al-

guns creuen, apart de poseir una ilimitada ex-

tensió, i procediments.
Caporal

AQUEST PROGRAMA HA ESTAT ESTAMPAT

ALS OBRADORS TIPOGRAFICS

A. G. ILERDA
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• tot açó, són els apunts presentats en
aquella exposició, que a no dubtar eren
el millor de la mateixa, i que encara n
hauria de bifurcar. A la llarga tindrà

• ocasió d'apreciar-ho, tenint sobretot con-*
dicions que indubtablement posseeix.

Eusebi Broto presentà unes teles
que per ésser exposades públicament i
a la seva edat, més que pintades a l'oli,

* semblen tacades a l'ideal. Tants obrers
*

•	

que hi ha sense feinal...

Al Casino Independent, que tan
galantment aten tots els esforços cultu-

*• rals i de forma màximament desinteres-
sada, hi fou presentada una manifestació
d'Assaigs de l'Agrupació «Stu.di d'Art»
integrada per A. G. Lamolla, J. Sani-
bria, L. Cristòfol, J. Tufet i F. Charles.

El més destacat, el més segur, el
més personal és sens dubte A. G. La-
molla. Aquell traç tant delicadament

Itr.var.t

ARTÍCULOS DADAGL
Plaza Sal, 3	 Esterería, 11

LÉRIDA
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els anteriors, hi havien dibuixos que semblaven fets per F. Ribas, etc. això entremig de di-
buixos irreprotxables i acompanyats d'alguns completament oposats.

No hi ha que confondre mai la tècnica amb la personalitat. De tècniques s'en poden
tenir moltes, però de personalitat el millor... és posseir-ne una sola... i com més acusada-
ment original, de més probabilitats, ja que de facultats no n'hi manquen.

L. Cristòfol presentà uns bocets de fang, la majoria impregnats de la robusta perso-
nalitat de Rodin. Si arriba al final del camí iniciat serà solamènt un Rodin de série. No li

valdria més treure aquell «jo» que tot artista deu tenir, i no seguir les petjades d'un altre
pet- més enlairades que siguin? Quan un artista és seguidor de les tendències d'un altre ar-

VISITE V. LOS NUEVOS

Almacenes de S'an Juan
PLAZA DE LA SAL, 13 i 15LÉRIDA

ilbTEJIDOS, NOVEDADES Y CONFECCIONES

SASTRERIA A MEDIDA
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MAGISTERI I

BATXILLERAT,

PRIMERA EN-
SENYA NÇA.

Acadèmia Martinez
comptabilitat moderna
ensenyança comercial

i idiomes.

1••••I
Irar

ferran, 36-2.°	 ileMes

Un cartel! encertat, Us un motile de for vendes.

tista, l'únic desenllaç airós és superar-lo:
de quedar-se abans d'arribar al seu nivell
o al seu punt mig, és d'una esterilitat
llastimosa. Sabem que Cristòfol té coses
interessants i ben resoltes, i empenta
suficient per a continuar-les amb èxit
progressiu. No li valdria més co últim?

F. Charles i J. Tuf et components
també d'aquesta agrupació, són dos mi-
nyons que treballen amb entusiasme i
predisposició, tenint el primer algún
avenc que el fa situar més ventatjesa-
ment que el segon.

Enric Crous. Subvencionat per 1 a

Generalitat de Catalunya, celebrà dues
exposicions, a Barcelona a les Galeries
Laietanes, i a Madrid al «Círculo de Be-
llas Artes» respectivament, del resultat

lin anuncl perlecle, Os la polka sense ti que empeny el negoci.
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de todos los estilos

Exposiciones contínuas de

HABITACIONES COMPLETAS

NOVEDAD - SOLIDEZ

ECONOMIA
lo encontrará

comprando en esta

CASA

ALMACENES
San Antonio, 2 y 4
Fren e Catedral

SUCURSAL
Avenida Macia, 22

LER IDA

Fabrica de curtits
curtició antiga

Lianas i Miraguans

Despatx: Rambla Ferran, 63
Fabrica: Carretera Corbins

Telèfon 340
Apartat de Correus 10

Especialitat en
sola i guarnimen-
tent. — Articles
per a sabateria i

gua r ni ci on er ia.

LLEIDA

L'anunci de qualitat, és l'accelera-
dor de la marxa dels negocis.
d'aquells actes, està novament fabricant
material per a tornar-hi.

De 111fisiCa. Fou molt celebrat el
concert de guitarra que donà el nostre
Emili Pujol i la seva senyora Matilde
Cuervas, que assolí un èxit.

També passà per riostra ciutat
executar un escollit programa musical,
el justament renomenat Quartet Ibèric
que també ací els seus components as-
soliren un dels molts èxits a que estan
acostumats.

El tenor Joan Riba, pensionat per
la Generalitat, donà el seu anyal concert,
demostrant facultats per un avenir d'és-
ser un possible Vendrell.

Un altre tenor ha exhibit les seves
facultats al públic Ileidatà, Josep Menén,

III III



MOIWIRES

artistiques

per a

tapigos

i *oracle

MARCS

Eslampes

material

Jolografic

CAMISERIA

MAJOR, 47
LLEIDA

aquest amb unes facultats tan excepcionals, que podrien convertir-lo en un « divo) » dels

més apreciats dels nostres temps.
El teatre, cinema, varietés, revistes, etc., com sempre pesen més les representacions

dolentes, i en canvi els preus per assistir als mateixos, són d'un abús vergonyós. Entremig

d'algunes operetes fi lmades i la major part d'assumptes també banals i de sèrie portats a la

pantalla, tres motius solament que surten de la vulgaritat han figurat només en els pro-

L'anunci per a tenir eficacia, almenys ha de tenir:
	

En la Huila, l'anunci original, is sempre el vencedor.

Originalitat, Bellesa, Atracció, incitació I Retenció	 L'anunci eflcac, és ague! t que es fa recordar.

IBARS
gran assortit en camises, corbates,

mocadors, gèneres de punt, paraigües
i altres articles propis del ram.

Aquesta casa está especialltzada des de fa molts anys amb les camises a mida

PREUS VERITABLEMENT ECONOMICS

grames, «El Acorazado Potemkin» «Con Byrd en el Polo Sur» i «El camino de la vida,
pellicules que han tingut la virtut de treure'ns de la semi-perpètua monotonia.

Sera aviat un fet la construcció d'un Teatre-Cinema digne de Lleida, de les genera-
cions actuals i futures, que acabin d'una vegada per a sempre amb aquestes montures que
enganyats ens posen els nostres inte1. 4ents empressaris.

LA BORATORI especial per aficionats i radiòlegs



TALLER DE CONSTRUCCIO

I REPARA CIO DE CARROSSE-
RIES, OMNIBUS I TURISMES

Especialitat en pintura al A' DU CO

soldadura autògena i treballs de

	  guarnicioneria 	

CASA

RICART
LUBRIFICANTS

per a automòbils i maquinària
olis, grasses, valvulines, petroli,
caps per a Ilimpiesa i corretges

transmissió insuperables.

ARTICLES PER A VIATGE I ESPORT
Especialitat en leguis. Confecció

de toldos per a façanes.

ARTICLES DE PELL
Morleders, petaques, targeters,
billeters, gran surtit Ilegítims

« UBRIQUE »

Avinguda de la República, 13	 LLEIDA

FESTA

MAJOR
Amb la cara riallera
escampant satisfaccid,
/a mainada cridanera
senyala Festa Majô.
Tot i fent el cerca-vila,
els gegants de la Ciutat,
sentit-eu que el goig s'enfila
cor amunt del veïnat.
Es prou gran el moviment,
hi ha gent de dins i de fora;
tot somriu ben gaiament
i augmenta la pau alhora.
Prou que el jorn és ben alegre;
— moviment per ci i per lid --;

3osep aresous

ANSELM CLAVÉ, 22
Telèfon 372 B

LLEIDA
Els anuncis vulgars, són els microbis de
les publicacions, que infecten a la edició
I maten econòmicament a l'anunciant.
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l'Ilerda de/ pobre Segre
tot aizò — i molt m/s! — veurd.
Els fira ires tot cridant
com qui fa un	 sermó,
ais badocs entretindran
oferint, per or, Ilautó.
La «tronada» — si no trona
ben segura la ten un;

Lannon' perqun treballi quan l'anunciant descansa, és necessari

que estigui predisposat pel treball i no a la vaga com la majoria

*

• •

• L'anunci per anar ben vestit, ha d'es-*• ser fet a mida, jamai de confecció.

ki hourd qualque madrona
que tindra por del
El xintet del nen

fins i tot us cansa rd;
blasmareu del bon.firaire
i dc quants potser n`ki ha.
La cívico-religiosa

a/ programa no ki sera;

ten
rd-ogic

Epilaff= li; Jai 2
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ja sembla que sigui fosa
fins que el temps ho manarà.
Veureu de tots els colors:

negre, blanc, verd o vermeil...

Fugiran tots els dolors,
i tindrem focs al Castel/.

Per tot tindrem grans funcions:
xoc de pedra o platerets;
barra quetes, barracons,
que vendran bons ganivets.
Faran cinema sonor,
a pesseta al «galliné».
Donant paraula d'honor,
potser sí, que ho faran be'.

Tindrem coses i me's coses,

no ens hi mancarà pas res;
certes coses misterioses,
temptaran quzscun pagès.
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sempre grans existen-
cies amb tots els One-
res a preus econòmics
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El Cartell és el refugi de l'atenció

Un bon anunci és força continua.
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veil nunci a tots crida;
fa saber (se sabrá)

que Festa Mai Or és vida.
Per saber si /a mentida
es• ço que us porto explicat,
caldrà Veure ben finida,
la Testa Major d'enguany!,..

. CLARANDRA.
Secoo maig
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SELECTES CONFECCIONS

Constitució, 3
	 LLEI DA	 Telèfon 292

Si la cosa . no us agrada,

no tindrà la culpa En Cr011.k

sols la te' aquel/ que bada
escoltant programes nous.
IV° tiudra la culpa el pare,
ni, doncs, la Festa 114.6;
si per cas Ia te' la Mart',

.7.0 us en donare' rad.
Danes, tatar?... tatard!

SABATERIA 	

I.A. LLEIDATANA
Les mes altes novetats en
calçats. Sempre models 'nous

PREU FIXE

CASA BLASI
Estereria, 9	 LLEIDA
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Clayg, 37	 M, Chito, 2
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primer ensenyament,
batxillerat, magisteri,
peritatge mercantil i
industrial

coriegi IBERIC
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Eslereir;alt 11 Shaves cla ha Sol, 1
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