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TREBALL 1 AMOR

S 'apropa la nostra reuníó General en la qual nín~ hí ha de Dlan=
car, fofs els socis hí heDl de fer acfe de presencia í fofs junfs heDl
de Dlírar pel bé de l'enfHaf í pel nosfre bé Dloral sardanísfa.

Es un lloíll ínfens el que senmeDl fofs reunHs í un aire de ller=

DlanOr penefrara en el nosfre esfaflle.
Les Junfes Generals són CODl sí dílluessÍDl les junfes predílecfes a

on es veu per fof arreu l'aDlor í el freball que hí ha aíns l'enfHaf

que les celebra. Volllufs socis no hí Dlanqueu!

LA JUNTA.

Sociologiques

El dia 11 a les 9'10, el nostre company Alins, seguint un curscl de
«Petites /li(:ons d'Hisiól'ia de Catnlunya» donara una conferencia per
l'emisora «Radio LIeida)i.

CASURI.-EI nostre vOlgllt company i soci fundador En Mateu
Monsonis acaba de l1111llerar-se amo una simpática senyoretao EIs
felicitem i els desitjelll molts :mys de vida.

=EI proper dia 18 a les 8 del vespre, la secció teatral del «Centre
Sardanístic LIeidatiu) recitara per Radio LIeida el juguet cómic en un
acte titlllat: «Carrega el :\lorl» de LIuís Milla».

~ONVOCATORIA
Es convoca a tots els socis a la reunió General Ordinaria Esta

tutaria que se celebrara el dia 12 de gener a les 10'30 del
mati. ESTATGE SOCIAL.

ORDRE DEL OlA

1.8 Lectura del acta anterior.
2'· Memoria pel Secretario

L
3." Estat de Comptes.
4." Renovació deIs carrecs de President, Secretari,

Tresorer i Vocal primer.
50· Precs, preguntes i proposicionso
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Els estudiants la Sardana

Es per primera vegada que la meva ploma es disposa a dirigir
unes l1etres per a fer-vos unes pregunte'> especialment a les senyoretes
i als estlldiants en general.

¿Es alguna deshonra el ésser d'llna entilat Sardanista? ¿Es que vos
fa perdre el temps que baurjeu d'ocllpar estudiant la llic;ó de l'endema?
I en general, es que vos agrada el bailar sardanes sense contribuir
material o bé moralment a una entitaL Sanlanista?

.la sé el que em respondreu; no es cap deshonra, nI contrad un
honor per a nosaltres mateixos i per la nostra Ciutat el ésser d'llna
entitat sardanista pero encara que sembli que no ens fa perdre moH
Lemps que després ens fara proll falla per estudiar. 1 referent a
la tercera pregunta, em treuran 'mil desencllses del mal pagarlol" dient
quc no podeu i deixclI-me eslar, díent que soc un propagandista
que sois husco socis per por rle qne el Centre desapareixi, no amics
mCllS \lO, no soc cap propngandista, soc el maleix qlle vosallres una
sencilla estudianta que estimo un xic més la Su rdana i contrihueixo
amb el que pnc a una enLilaL Sardani!\ta coro es el «(CE~TnE SARDA-

ISTIC LLEIDATA», que per enallir la Sardana ho furia tal.
Penseu una mica i estimeu un xic més les costUl11S de nostra esti

mada Catalunya i no digueu les coses amb la lIeugeresa que les dieu;
el temps qne vos pasen la major part deIs dies passejanl arren de
Lleida, podrieu donar nn xic de consol a nostra aimada Calalunya
aprenent (si es que no en saben) a bailar la lípica dansa catalana o hé
posant-vos a la secció rl'ensenyament per a ensenyar al que no
sap.

Com podeu \'eure no ens fá per<lt'e gens ni mica de lemps, i si \'os
ha de honorar per qne no ha fen?

Si vos agrada de bailar Sardanes pensell un xic i venrell qne si no hi
hagués entitats Sardanistes la Sardana ha liria desaparegnt per com
plert.

Contribniu doncs al «CENTRE SARDA¡';¡ISTIC LLEIDATÁ», que
es l'únic capac; d'enaltir la tan sublim dansa.

Espero qne cambiareu de pensar i que em fareu quedar malament
(aue es el meu desig) veient molt aviat les lIistes plenes d'estlldiants
disposats a aprendre o be ensenyar de ballar S'ardanes i a enaltir Llei
da que es elnoslre desig. ,

LA CO:\IIEADOBA C. n..



Sardanistes:

Recordeu-vos amics sardanistes que s'apropa el SEGON ANIVER
SARI, no deixeu per tant de treballar a fi de que aquest resulti

lluldíssim.

* ~ ..

Amics! Els anunciants d'aquest «missatger» han contribnit al des
enrotllament de la sardana, vosaltres que l'estimeu heu de contribuir

a elIs a fi de recompensar-los el seu donatin.

... ~ ...

Els sardanistes que estimen la sardana procuren per ella, els que
l'aborreixen la trepitjen. Sardanistes ¡aparten-vos d'ells! siná també
arribaren a trepiljar-Ia.
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Un nou esfor~

Com ja haureu vist el mes passat ha aparegut enlloc del nostre
antic «Programa» un «l\Iissatger Oficial» que tindra les mateixes finali
tats que el primer, perÓ hem tingut la joia de poder-lo augmentar, eH
sera el que recullira els nostres esforc;os que cristal-1itzats lluln de la
forma que nosalires li posarem.

Així mateix ens cap la salisfacció ti'arribar a veure com helll estal
coronals per l'exit més faJaguer.

Ara es hora que veiem coronat el nostre petit esfon;.
Entre els nostres proposits hem comenc;at la pllhlicació d'aqllest

Missatger del noslre hellvolgut CENTRE SARDANISTIC LLEIDATA,
ha d'ésser com genlllnament Ji correspon, pero, voltlriem dar-Ji un
marge de tolerflllcia, suficientment, 'p~rque ens pugués servir alhora
de porta-noves de les diverses manifcstacions a1'tistiques, cullurals,
recrcativcs, que a la nosl1'a Ciutat de Lleida es puglli portar a
terIue.

1 ara demallo a lots els Sardanisles del noslre eslima! CE~THE

SARDANIS'fIC LLEIDATA que portin els escrits per col·lahoració.
El C. S. LL. es parl integrant de la vida latent de la nostra Ciulat

de Lleida.
Propagant-lo el farem més digne per a Lleida, Catalunya i la Sar

dana. Un mitju d'enrobusliment poI ésser el nostre Missatger oficial.
Col-lahorem-hi doncs, a mesura que les possibilitats de cada Ú, í

treballen en pro ele la nostra estimada dansa.
. TmlÁs GRACIA.

DiBS di BnSBnyamBnf: DIMARTS: DIJOUS, i DIVENDRES
de 7' 30 a 8' 30 vespre

.Empresa Castellit - Automobils

MENARGUENS - 'LLEIDA
Sortides de Lleldá

De Menarguens

12 118'30'

8 i 13'45

A U T o S per a Excursions

a tot confort.
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BAllADA DE SARDANES

Per estar el músic que toca la tiple

1." delicat de salut es suspengué la ba-

liada del mes passat.

Pel mateix moti u, no podem anunciar

la d'aquest mes. No cal dir, que a

la més petita avinentesa l'aprofitarem

per afer-les.



BA SES DE CONCURS

El C. S. LL. organilzara el proper mes de mar~ amb motiu del
segon Aniversari un Concurs de Sardanes. quines bases publiquem a
continuació.

B A S E S

l.-El conCllrs es fara per milja de l:olles les qlla\s haman d'ésser
compostes pels socis del Centre solzamenl.

2.--Les colles es compondran de 3 a 5 parelles mixles.
3.-Les colles deuran portar el seu nom i seran sllscriles amb un mes

al menys d'anticipació.
4.-1.a sus~ripció consistira en donar a la Junla Direcliva el nam de

la colla, del cap de colla i el de tots els components.
5. - Els componenls de les colles es basaran en les segÜents regles.

(a) En marcar degllc\ument i amh conjllnl els pllnls de la sar
dana.

(b) Observar posició perfecla al hallar, evilant lal cxcés d'elasti
cital i encarquerament.

(e) Acabar i COl11en<;ar les tirades allloc que els correspoll.
(d) Les reparticions no es diran en veu alta ni dins ni fora de la

mateixa colla; aqnesles deuran ésser fetes amb les mans aItes.
(e) El sistema per a cOl11ptar i repartir sera l'empurdanés.

6.-EI mancal11ent d'alguna d'aquestes regles ocasionara la correspo
nenl minva de punls.

7.-El sistema que empleara el ,Turat per a la c1asificació sera el de
punluació.

R. -El ,T ural será nOl11enal per la J unla Directiva.
\:l.-El Jurat será compost per socis del Centre.
10.-La decisió fallenca del,Turat sera de termes inapel·lables.
l1.-A la colla guanyadora se Ji otorgara el Lilol de «MILLORS DANSAIRES

DEL CENTHE1) essent la colla oficial ele nostra entitat. A la qual se
li otorgara algun premio

LLEIXIUS

i LA CAMPANA
Sabons de totes menes

Av. República, 50-J. Daniel Ariño . Lleida
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lUBRIFICANTS «A·GUllA»

Sucursal de lIeida El millor per a automobils

VíDUA DE M. BRUGAROlAS AVINGUDA BLONDEL. 98

.TELEFON. 2033

~~~
~

[AFÉ EXPRES i ENCÁRRECS URGENTS ~
! UWRS DE TUTES MARQUES Recaders diaris de Barcelona aLleida ~
! i de Lleida a8aragossa (per ferro- !

Rastaurant "RIALTD" ~. ~ carrill i relorn. ~

SERUEI ~SMERAT ~ ~. LLEIDA: ~arrer ~avallers, 6· 3.er ~
, ALA [ARTA ~ ~ OmELDNI: Carme 19, pmp P.lglesies ~
~ DIUMENGES: 11 i 1{2 matf I 7 ~ ~ TELEFON: lb294 ~

~ ::~~:, ic~~~~~~ pae, les 7 .1 '{2 ~ ~ ~AHAGOS~A: D. Janme 33-Tel. 1119 i
~ Quintet Lleida ~ ~

~ LI "d ~ ~ 8'admelen encames per a lols els pobles
~ MAJDR, 1 DI a BLDNDEL, 12 ~ ~ de la linea. ~
.~o~ ••~<?O~~.

luCEU ESCOLAR
PREPARACIÓ DE TOTES LES
ASSIGNATURES DEL BATXILLERAT

ALUMNES INTERNS, EXTERNS
I MITG PENSIONISTES

B-Ióndel, q II EIDA Tel. 1801

Tip • .JOVE"lTUT. alundel nú ..... _ '10. Lleida


