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ZURITA.

LA JUNTA•

Aquesta Junta prega a tots els
SOocis que estiguin al clescobert de
3 rebuts, passin per a aquesta en·
titat personalment, tots els dimarts
de 9 a 1.1 de la nit durant aquest
mes o del contrari seran donats de

baixa.

Avís ALS SOCIS
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Finida la tirada es reprengueren a I~

3 de la tarda, comen¡;ant la Regional am'!>
14. in~crits, entre ells volguts companys
forans a qui agralm amb tot afecte I'a.s
sistencia i col'laboració a nostre concurso
Després de renyits desempats resultaren
guanyadors: 1.er Copa de l'Honorabte
President de la Generalitat de Catalunya
1200 pessetes, Sr Ciurana: i 2.on obsé
qui de la Casa Florensa de Lleida i 1ÓO
pessetes, Sr. Vallverdú. '

Seguidament i amb 10 tiradors inscrits
comen¡;a la Nacional resultant finalistes
els Srs. Ciurana i Pique, que disputaren
el desempat, resultant guanyador de la
Copa del Excm. Sr. President de la Repú
blica i 500 pessetes el Sr. Ciurana i 2.on
Copa de la Casa Trust Eibarrés d'Eibar i
200 pessetes, Sr. Pique.

Finides les tirades, s'organitzaren
«pou-1es. entre els tiradors que forenmorr--
dlsputades.

Nostra enhorabona a la Junta Direc
tiva i Comissió de Tir per la bona orga
nització i resultat de la Festa i nostra fe
licitació a tots els concursants i molt
especialment als guanyadors, desitjant
los futurs hits per satisfacció propia i
bon nom de nostra Societat.

Al ertsemps donem desde aquestes co
lumnes les més expresives gracies a les
Corporacions Oficials. Entitats i Cases
que s'han dignat contribuir amb aquestes
tlrades.

I per final. com aditament, el pregon
desitg perque els treballs que s'estant
realitzant per tenir un camp propi de la
Socletat, es puguin convertir prompte en
realitat.

g.......... - ...... ~
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Colomde
volguts consocis, i en la qual es varen
disputar la Copa de la P~nya i altres pre
mis. resultant guanyadors els companys
següents: Gran premJ, Dalmau: 1.er Es
cudé: 2.on Garcia (F.), i 3.er Parellada.
Tiradors inscrits 16.

A l'hora esmentada comen¡;aren les
tirades oficials comen¡;ant per la de pro
va i a continuació la Social. En aquesta
se imcriuen 42 tiradors que fou molt dis
putada i amb molts empats, resultant
guanyador del 1.er premi Copa de Joven
tut Republicana i 100 cartutxos de la Ca
sa Inglés de Lleida, Dalmau: 2.on Copa
de la Casa Balasc de Lleida i 50 Cartut
xos de Hijos d'Orbea de Vitoria, Pascual:
3.er Copa de la Casa SEAM d'Eibar,
Montagul: 4.art 200 Cartutxos de l'Unló
Espanyola a'Exploslus de Bilbao, Perelló:
5 e 125 Cartutxos de Hijos d'Orbea,
Rrca; 6.e 75 Cartutxos d'Orbea, Font: i
7,e Sarró de la Casa Balius de Lleida,
Ribé.
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Se't convoca a Junta General Ordjnaria que tindra lloc al local so
cial de «Unió Musical», Majar 71, per a el dia 7 de Juliol, a les 9 i mitja
del vespre i en la que es discutira la següent Ordre del dia;

1. Lectura acta anterior. - l. Estat de cotnptes.
. 3. Renovació de carrecs de Junta. - 4. Donar
compté del Portantveu i cotxe excursions. - 5. Que
es creu sobre la veda? - 6. Donar compte Tirades
de Colom i camp de Tir.-7. Precs i preguntes.

S'adverteix que si per manca d'assistents no pogués comen9ar-se la
r~unió a ['hora esmentada es celebrara mitja hora després de segona

convocatoria.
La Junta prega amb gran manera a tots els socis que assisteixin a la

mateixa, per ésser de máxim interes els punts a tractar.

Lleida, juny del 1936,

Amic consoci:
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Com tots els anys, venim organltzant
lo per celebrar-se oficialment les Festes

..de Primavera de la nostra ciutat i com
.sempre ha tingut un exit satisfactori.

Enguany i per estímul i prec de molts
.socis, varem celebrar el dia 3 de maig
unes tirades de plats i coloms, d'entre
nament, al Camp de Gardeny, amb l'au
toiltzació del dlgníssim Sr. Gobernador
Militar de la pla¡;a I vaigi conslgnat en
.aquestes ratlles el nostre agralment per
la seva deferencia i atenció a nostra So
.cietat. Es veieren molt concllrregudes tan
al matí com a la tarda per gran nombre
·de socis I público

El dia lO, i degut a la generositat de
la Junta del Patronat de l'Escola del Tre
ball, que com en anys anteriors ens auto- _
rltza ferles al Camp Escolar, es verifica el
Concurs oficial amb les Tirades de Pro'
va, Social, Regional I Nacional consigna
des al programa i una tirada particular
.tlolicitada per la Penya Pala¡; Hotel, tots



2 EL CA(ADOR LLEIDATA

Decret del Ministeri d'Agricultura Xerrameca de pesca

La -Gaceta> de 9 d'Abril del 1936, pu
blica el següent Decret relatiu a la prohi
bicfó de l'exercici de la ea¡;:a deis ocells
de pas des de 1. el' de mar¡;: de cada any;
I diu així:

«La Ley de 26 de~Julio de 1935, refe·
rente a los períodos de veda par¡l las es
pecfes objeto de caza en las diferentes
regiones del territorio nªciop!!-I señala su
orientaoión general con suficiente preci
sión, la ordenación de las vedas, pero
algún extremo de la misma ha dado ori-·
gen a continuas dudas, reclamaciones y
cpnsultas por parte de Ia,s Sociedades de
Caza, de los Comités de pesca y Caza y
de los partic~!¡lres en general, qge al
~enl!r que interpretarla r¡o pueden seguir
ni aconsejar criterip alguno e11 ~u aplica
cióQ por la indeterminacióp y ap!;rentl;
<;ontradieción de lo legislado.

Tal est!!do de cosas, cuya principal
consecl\encip es causar grave daño l! la
conservªción (le una rique:¡;a que, como
la cinegética, necesjta ~n nuestro país de
ll.na c\ecidida protección por parte del
Estado ~ especi¡llmente por su carácter de
p.úbliC/~-. hace prectso aclªr¡lr Y copcn;
tpr el apl\rtadq Á) de la Ley en su último
párrafo. origen de la indeterminación
antes expresada.

La facLjltaq que en el rpismo se ci:m'
cede, de poder cazar las aves d~ paso QU
rante la época del mismo, puede llegar

.._~ --~.caaa..,l!lvariaoUidacLd.e-ést j:¡ace~ 'ne-
ficaz no solamente la repetidl\ Ley de 46
(le Julio pasado. sino· la vigE;qt~ de Caza
de 16 de Mayo d~ 1902 y e! Reglamento
par!! la aplicación de la misrpa. En defi
I\itiva, pudierl\ interpretarse que 9utOrf
za el ejercicio de la ca2;a y circulación
por el campo, con e~copeta y perro, por
toda clase de terrenos durante el mes de
Marzo, y lo g1,le es más grav!; dprante el
ge Abril; práctica .que, de llevarse ¡l cl!bo,

.seria de irreparables resultado~ en per
juicio de la riqueza cinegética ~spañola

de toda clase.
Excl!ptu!!dª la I;:odorniz, d~ las aves

de paso que pued!;fl ser aprovechadas en

el mismo, por estar el periodo legal de
su caza concretado en la Ley con exclu
sión de las demás especies, las épocas de
entrada en Es'paña de las principales aves
emigrantes, como la paloml'l en el país
vasco y p!rineo navarro, por coincidir
con periodos libres de veda, en nada se
opone ni perjudica su aprovechamiento
1\ la conservación y proteoción del resto
de las especies, no lesionándose interés
alguno ni contrariando la Ley de 26 de
Julio de 1935 al proWbir la ca2la desde el
1.0 de Marzo, con la excepción que seña
la el apartado b), hasta aquellas fechas
en las que terminan las vedas para las
diversas zonas, variación que ampara lo
dispuesto en el apartado c) de dicha Ley.
Es, en cambio, de vital interés la protec
ción de la!! especies que ya desde el mes
ae Marzo comienzán a prepararse para
su reproducción, por lo que urge evita!'
toda actividad cinegética en pl:{iodo tan
interesante y trascendental de su bio·
logía.

Por to.do lo expuesto, a propuesta del
Ministro de Agricultura y de acuerdo con
el Consejo de Ministros.

Vengo a decretar lo siguiente:
Artí~ulo único. Queda prohibido el

ejercicio de la caza de las aves de paso
desde el 1. <\ de Mar~o c\e cpdl'l af\o p,asta
la fecha en que se levante 11\ veda en las
respectivas zonas a que se.refiere la Ley
de 26 de Julio de<ot!l35- ..

Por exoepción y de Acuerdo con lo
dispuesto en el párraf9 segundo del apar
do b) dicha Ley, podrán cazarse hasta el
31 de marzo las aves acuáticas y zancu
das y las becadas, solamente en aquellos
terrenos en que por sus especiales condi
ciones se encuentran dichas aves

Dado en Madrid a ocho de abril de
mil n.ovecientos treinta y seis.»

DIEGO MART(NEZ BARRIO.

El Ministro de Agricultura,

MARIANO RUIZ FUNES.

Al número anterior parlaI'em del grill

com a esquer de primera fila, al~un de

vosaltres tal vegada l'haura provat ja, i

si voleu pescar-hi encara esta perfecta

ment l'lpropiat al mes que estem.

Els !Iocs més indicats per agueixa pes·

ca son les caigudl~s ae brassals I al suret,

encara que l'aigua tingui corrent míllor,

prou que l'empaiten al veure'l baixar, a

canvi de que no vos fel! visibles d'el!s i

no fen trepitg, amb dos pams de fans s'hi

avoren. Si per esser la corrent molt forta

no po(leu pescar al suret aixequeu el

suro I amb el mateix plom detenint-lo

vos donara bon resultal.

Estem a Juny, bon mes pels pescadors

de canya ja que tenim esquers varfats i

molt de bons; un d'ells, el aragot essept

cuc, p{lrlem-n~ aVI.¡l.

El tenim deIs primers entre els mi·

1101'S, casi el creiem infalible ja que ens

volem creure que'l b~rb que'l trova no

pot resistir la temptacló de mossegar-H.

Manera de pescar-W a la llargueta pero

amb el plom el més just possible.

Pero, tot te el seu pero, i el d'aquest

esquer esta en que casi sempre haveu de

ca¡;:ar-Io descal¡;:ant-vos, ia que viu sota

les codines deIs 1I0cs ont I'aigua porta

prou de correnl. Es un animalet que cIa.

vat a l'am pel c1atell resisteIx molt de

temps, cosa ~ue fa que'l barb es deixi

enganyar i el mossegui. D'altra banda es

delicat per a guardar-lo viu un cap el

tíngqeu, perque fora de l'll.igua corrent

mort I?0lt prompte. Malgnit aixo el

guardareu sense que's mori posant-Io en'

tre sínell i aqLjeix embolíc¡it amb un troe;:

de sac mullat i un xíc escorregut.

Aqueix esquer sofreix una transfor·

mació radical i si vos fixeu a les voreres

•t ceartut.~eria .:JIrticles de fJ}esca

NO COMPREU'SENSE VISITAR AQUESTA CASA

~Joren$a
.G·leid,.tJJlondel, 11



Les millors armes de ca~a i cartutxos

podeu adquirir-los als millors preus· a

ACASA BAlASCH

&

DO S FURTIUS

La casa millor assortida en tots els articles per al

caQador. Especialitat en cartutxos per a tir al colom

i plat que sempre han conseguit els pl'imers premiso

e

Aquest portantveu hauria de publicar amb taques de sang de les nombroses
baixes que'l passat mes de maig es comete a les files de les especies venatories. ja
comen¡;aren amb la «Festa del Treball», fesra si, pero no, per anar a ea¡;ar, com en
alguns 1I0cs ocorregué, que les manades de furtius disfrutaren molt fent atropells,
que els mateixos ajntre poc temps seran els primers en queixar-se, i així va anar
transcorreguent dit mes continuant les mateixes asanyes y molt especialment amb
el reclam de la perdiu, que per assassinar un perdigot amb la panxa pelada sembla
que fassin festa Major... ¿No es fort el' parlar de reclam? El mal que tlln hauria d'estar
mes perseguit i castigat ªmb tota duressa També ens enterem que's destruiexin nius,
per exposar el nostre criteri sobre aquesta salvatjada no cal pensar-hi gaire; es que
si no varen neixer amb l'esperit destructor, demostren que pateixen gana, si, gana
(diu que deis ous en fan truites) í no es COllpren d'altra manera. perque els nius si
no empleesin molt de temps en buscar-los es molta casualitat trobar-ne un,

No es pot considerar que sigui un ser civilitzat i bon a,ficjonat e! que no respecta
la veda.

¿Es que no hi h¡l prou for¡;1\ moral per fer respectar la lIei de Cfl¡;a?
Les Autoritats tenen la paraul¡i.

Els iurtius de le~ 6arrígues

Comencem avui aquesta secclO, que continuarem en cada número de nostra
Revista, amb lo prec molt respectuos a totes les ~utoritats Regionals, Comarcals i
Locals per I'importancia que té la seva funció a l'objecte d'evitar i castigar l'actuació
d'aquesta plaga social. No desconeixem la feina fexuga que porten en les circums
tancies a,ctuals, pero considerem de gran efica,c!a la seva, intervenci6 perque les lleis
~e la República i entre elles la meny& respectada. la ¡;le ca¡;a, no sofreix\ l'abanqó
actual.

1 fet aquest prec, que esperem sera ates com altres' que els hem dirigit anem a
donar compte de les queixes de molts 1I0cs de les nostres encontrades.

l'tollerussa.-Soo moltes les queixes de volguts co1Dp'ays r-eferent a l'abuI!dan~

cia de filats que diariament es dediquen a la oa¡;a de la guatlla amb reclam arttfiQial
i oatural i que cal mencionar també alguns'ooms de fUJ:ti-us, que son: Josep Pagés,
Baltasar Simó i Jaume Teixidó.

1 aques' s venerables ciutadans al aixecar-se la veda seran els primers en lamen
tar se de que 00 hi ha ca¡;a amb tot des~aro, pero, 00 en voldran éss!;!, culpables de
que amb les pe¡;es mortes han contribuit a que eo el temps legal de ca¡;a regrese_nten
una baixa de einquallta peces i que la seva carn 00 reuneixen aquesta epoc!lle~ CPI!~

dicions que ha de tenir.
Anirem seguint la llista i lIuitar pergue si per la raó i el sentit comú 00 voleo

cumplir la Llei, se'ls fassi conelxer per la for¡;a i I'lrtstarem a le~ Autoritats tot el
oostre ajut com el teIDm ofert incondicionalment.

Ens comuniquen deis velns pobles de Maials i Llardecans l'actuació vergonyosa
deis estralls que els furtius tan i que detallem a continuaci6:

Josep Farré. Gonzalez, 14 d'abril. 3 conills; Francesc eulgat i Miquel. 3 de maig,
1 conill am turo~ Jo~ Farré onza,lezi Josep;,; así ontaglft, Oa:e-ma~, rC'Offfi-~......-~~_ ....

Masia Piñol Roígé i Matell Mateu, 10 de maig, 3 perdius; Francesc Moota~ut Sisteré.
15 de maig, 1 perdigot amb rec1am; i Cipria Mor. 16 de maig, 3 perdius.

Pla~a de la Sal, 3

Estoreria, 11

Telefon 1365

Un cazador que acaba de dispqrar
se dirige a 11.11 gañán que es'taba
arando.

-¿Dígame, buen amigo? No ha vís
to usted caer una perdiz que he tirado
ahora mismo?

-No, siñor.
-¡Es chocant'el Juraria que he visto

volar las plumas.
- Yo también, siñor ... pero se lleva

ban la carne.

Qdl! treballs publicats, son res
ponsables lIurs autors.

EL CA(ADOR LLEIDATA

.... ~...._•..•..••••..•...............•

de riu lobservareu tot seguit. Tant

prompte passa a ésser papallona, cara a

sol neixen. i agafade~ a les codines veu

reu les clasques que deixen a l'igual que

les cigales.
Des d'aql\etx moment la pesca es cop

venillnt fer-la al suret cuidant no apre

tat molt el dragot amb els dits, ja que tot

el q!le te de fort ess~nt c;uc, te de tllngra

la papallona, aqueixa es facilíssima d'a

gafar, volen com atontades p.er la lIu¡n

del sol i sempre busoa les fosques de les

arboledes prop de les voreres. Com que

el t1uent ja aprete prou a l\quest temps es

segur que si podeu buscareu alguna om

bra i nO sera res d'estrany que veigel.! al

guna papallona que s'amagui enrre l'her

ha d'un color de plom fosc, de cap mcnut

i ales pastant ¡illargades, agafeu-la i a

l'am que es el nostre esquer
Les trovare u a ben segur sota les pe

dres que tinguin alguna escletxa de la
vorera del riu i si no n'hi han, per un
altre dia. col'loqueu-Qe ¡l.lgunes d'amun
tegades que al tornar-h! a pescar n'l;ti
trovareu al remoure-Ies.

EIs que feu excursions ont hi halgi
1I0cs apropiats proveu-Io que tindreu al
guna picada que valgui la pena i que vos
pagara el treball de ca¡;ar-Ios.

UN PESCADOR DE SURET.

LLEIDA 'Immillorables escopetes «Gaviota»



LLEIDAIMPRE-MTA SOL

Sabates pr0pies per a cac;:adors

LA UNICA
Sabateria - Espardenyeria

des de 40 céntims
,

fins a 40- pessetes

Preu de subscrípcíó:

2 pessetes anuals

Número solt 20 centíms

les autorítats els seus precs i una
vegada mes demanem que fasin
sentir el pes de la Llei, extre
mant la vigilancia i castigant als
infractors aixís com reiterar
amb tot~ la forfa i prestigi que
tenen, que els dependents de la
seva autoritat secundin amb tota
eficacia les ordres que siguin
trameses.

En quant al Comite Provincial
de Cafa i Pesca desitjariem que
el seu funcionament sígués real
i efectiu i potser aixís tingues
sim un element valuós perque
la Llei fos respectada i cumpli
da. i es veurien salísfets els
planys ijustes lamentacions deis
bons aficionats.

LLEIDA

PI. Constitució, 14 i Maciil, 8

CORDILLERIA i FILS
: DE TOTES MENES :

- .. Y~YIX_

Cacador

Ens trobem ara en plena veda
i en els mesos mes perillosos per
el!ítaT els abusos que cometen
els furtius i destructors de les
especies de ca~a. (;onslantment
rebem nf) ície.s._1e que amb esco
peta 1 gossosí amurec1am i filat
als plans d' Urgell i Almacelles
es cafen les guatlles amb tot des- .
caro í no sabem que s'haigi fet
cap denúncia.

Si aí~ó passa en pobles i lIocs
ahont la vigilancia i coneixe,
ment de tals infraccions, son
tant facils que les autoritats 10
cals podrien evitar, ¿que passa'
rO. en altres demarcacions?

La nostra Socieiat amb una
constancia sens Umit i dinire de
tot 10 que pot fer, procura per
els medis factibles fer arribar a

AV I S

Al Comite de Cac;:a i Pesca
de la Provincia de Lleida

!CAZADORE5!

Lo. ALM:ACENES BALIUS O§ ofre«:enl

.No olvidéis que los Almacenes Dalius, pueden proveeros de toda clase de Artículos en:
l!erreteria, Batería de cocina, Objetos regalo, Lámparas, Loza,
Vidrio. Porcelana y Artlculos para Hoteles, Cafés y Bares.

Siempre a precios sin competenc a

Redaccí6 í Admínístrtlcí6:

Pla~a Píntor Morera

Telefon 2173 - LLEIDA

ESCOPETAS de marca y calidad insuperable. MUNICIONES de la ~U. Española de Explosivos».
PRECIOS SIN COMPETENCIA

Reservando para los socios, DESCUENTOS ESPECIALES en toda clase de articulos de caza.

Plaza Constitución9 18 LÉRIDA Teléfono nú.... 1S8}

Per mitja del present, es fa avinent a tots els
socis que per a el proxim dia 21 del corrcnt, a
les 3 de la tarda, té organitzades al Camp de
Gardeny

TIRADES DE COLOM 1 PLATS

Esperant la vostra assistencia a les mateixes
os saludaI La Junta i Comissi6 de Tir.

• Lleida, juny del 1936.

L..

Molts socis i. aficionats a la ca,
NIIooO.....-~~¡:y·la peSGa enspr~~

es reuneix l'esmentat Comite, i
ahont es publiquen els acorts i
disposicions del tnateix, o be si
es que no funciona, perque en
aquest cas no calia la seva crea
,ció i resulta una organítzació
més a les que s'estableixen per
'un fi determinat i necessari i
~na vegada constit-uits i estesa
Z'acta de presa de posessió deis

'components, es clou en una car,
peta i ja ningú es preocupa de
fer-Io funcionar degudament

.perque realitzi la feina pel que
fou creat.


