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PRESENTACIÓ
Una demostració viva del nostre entusiasme esportiu oferim avui a tots els

nostres arnics i companys, dotant a Lleyda i sa provincia d' un periódic d'esports,

orgue de to.tes les agrupacions del ram, i defensor de les valors esportives en sos
divers aspectes,

Amb l'aparició de nostre setrnanari volem també .donar una nota incontras
table de la importancia que concedim al desenrrotllament de l'Educació Física del

poble lleydatá. 1 per a portar nostre ajut a aquest nobilissim afany de perfecci~

narnent físic i de lloable millorarrrent dins l'activitat humana, farém l'esíorc d' anar
augmentant i ampliant aquesta publicació a mida que ho vagin exigint les circuns
tancíes del moment.

De nostres propósits en general, preferim que'n parlin els resultats, mes elo
quents sempre que tota la retórica, arcaica i rutinaria, de 'que tan soIs abusar-se
en les presentacions de publicacions novelles. Solsament direm que, arnb idéntica
bona fé i sinceritat que hern acomés aquesta empresa, creiern de ferm que hem de
reportar un benefici important a nostra terra.

El nostre lema es íundamentalment esportiu, i fem declaració íerma : d' una
absoluta imparcialítat en nostres tasques, en les que suara anuncíern que; no ad
metrern cap concurs ni col-laboració que no sia essencialment esportiva.

En LLEYDA DEPORTIVA tindrán els sportrnens un mitjá de defensa, nord i guia,

dins les manifestacions i orientacions ultra-modernes de l'esport mundial.
Per aixó creíem en l'éxit sorolIós que ha de coronar riostres desvels i nos

tres dalers per a colocar al poble de Lleyda en el lloc que li pvrtoca.
L~EYDATANS: Aporteu vostre decidir apoi a nostra obra; sumant-se a nos

tres tasques i contribuint amb el vostre esíorc al sosteniment d' aquesta revista,
enaltireu el. concepte esportiu de vostre poble; fareu arrivar vostres tríomís i vic
tories arreu del mon, 'i afirmaréu vostra personalitat esportiva.

Una salutació al public, a la premsa, i al element deportiu de tota la pro
vincia, als que obrim riostres bracos i oferím les columnes d'aquest periódic, que

fS de tots., ..
en les presentacions de publicacions novelles. Solsament direm que, arnb idéntica
bona fé i sinceritat que hern acomés aquesta empresa, creiem de ferm que hern de
reportar un beneficí important a nostra terra,

El nostre lema es fundamentalment esportiu, i fero declaració ferma ' d' una
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puig com a dato

in teres s a nt h em

de fer ressaltar

que per a la com 

pra i milloram ent

del c a rn.p, . porta

, dess emb ors a d e s

cinquan ra mil pes

se re s i compte

amb un floreixent

estat de Caixa .

de fer res salíar

que per a la com 

pra i millorarnent

del c am.p, porta

. dessembors a d es

Creació del

patriótica .

vali osos rega ls i amb el seu con curs person al a diverses

mani festacions espo r tlves . En . pri mer de febrer d'aquest

any tenien ja un camp d'esp orts de sa prop íetar, celebrant

l'inauguració al mes següent i rebent clam oro ses mostres

d'adh esi ó i de simpati a, que's cristalitzaven uns iorns des

pr és inscriv int-s e 1,500 so cls i const ituint el avui ia famós

equi pocLleyda F. C ,:, fo rmat per ellements d'ernpenra i vá lua

que mantenen v ictoriossament el prestigi de la Penya , gl;la

.nyant renyidíssims par ti!s cellebrete amb teams d'alta ca

tegoría .

!--LEYOA DEPORTIVA honora ses págines tr ibu tant un humil

homenatge a la e Pen ya Deportiva Salvat :., per la seva

. obra mer ito ria dins l' esporr, i per els sac rificis que ha

realitzat per aarri

var al IIoc en que

avu i es t ro v a,

1 ara , iust es

que con signem el

nom d'En Frarr

cese B o rd al b a,

l' a m ic rorn án ric,

enamorat de l'ex
plendor esportiu

de la Penya de sa

Pr esidencia, quina gestació deu molt a la seva alta in icia 

tíva i també la d'en loan Salvat, bataIlador in fati gable i

eminent propulsor, d'en Pujadas i VaIlverdú i a tots els

que, com als demés dlgn íssirns socis. dedica LLEVOA DE:

PORTIVA aquesta crón ica en tes tirnoni fervores del seu reco-
'J mteres s enr nem

entítat

LLEYOA OEPORTIVg

d'una

EL POTENTEQUlP OE LA CPENYA DEPORTIVA SALVAn FOR}fAT PER EN BONAY (KINKÉ), BORJA,
OLIVÉ, TIMOR, BLANCO , SUBIES, SECANELL, OENARO, PÉREZ, AZARTA I ALFARO , (SUPLENT)

CAMPINS QUE ULTIMAMENT VA VBNCER AL'IBERIA F, C. CAMPIÓ O'ARAOÓ,

s

·L'obra

tH1

Meritoria tasca de la "Penya .Deportiva Salvat".

F. C. Lleyda.-Sos progresos i sos avencos,

Poq ues volles com en la present ocas ió el record históric O

• . .es evocatper el pensament amb tanta in tensitat i tant a justicia ,

Quant un grupd'enlairets parriot es s'apleguen per a don ar

f )r~a a una munió de beIles ldealit ats , assoleixen arnb inau

dita. plenitut la realització desos prop ósits , per dificil s i grans

que sian,

Aixís ha pogut la c P~nya Deportiva Salvat:. recorrer en

tan breu ternps, un camí tan llarg ,' perque .hi hagut en sos

hornes una fé i un coratge extra ordinaria , i no han sent it en

to f moment sinó espasmes i ansies d'un ferm optim isme, que

els ha conduit rectament .al prest igi i a l' adm iració del poble

de Lleyda i de tot arreu on es con eguda la seva meritoria
tasca.

Uña breu idea

del floreixenr de

senrotllo d'aques

ta entitat ens la

donen ' els datos

següents:

":1:a ' e Pe n )( a

D'ep o nf i v a Sa l

var» es constituí .

, .el " primer. d' abril

de 1922, en núme

ro de .vint socis ,

essent alguns d'

eIls árbitres col 'le·

giats de Natació,

deW ater-Polo,etc,

Realitzats els

primers actes in

herents a la re

glamentació de la

. noveIla entita!. El

30 de dit mes

organitzá j celebrá amb éxit unes sessions de Boxa a cárrec

de Valls, Americano, Llbach , Seuma, Wonna i Villar , capi

taneiars per l'Albaker.

Mentres s'ocupaven

els obiecñus .de son
donen ' els datos

següenrs :

".t i!· e Pe n y a

Dep or tl v a Sal

vat s es constituí
_ . ---",e"'I_I~ i er , d' abril
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Mestre

Un partit ínteressant .

E Londres i segons les úllimes dades comu,
nlcedes per la Agencia Reuler ens venen

, unes noticies que fan fredor sois de pen
sar hi. A la capital lond in ense es cel ebrá un partir de
fu tbol entre ets equips Bolton Wanderers i Wesrhearn.
EIs espectadora eren 180.000.

El esmentat partit va esser causa de algunes des
gracies la que's quedaren sens poguer entrar al estadi
un nombre de 80.000 especradors mes, els cuals vul
gueren entrar en el carnp , el que varen fer, atrope
Ilantse els uns als altres i sofrint molts contusions i
ferida greument una dona. Veritablement aquestes
coses no poden passer mes que ti 'Inglater ra.

1 el mes xocant del ces es que mils de persones del
comprar de Lancashire ont pertany l'equlp Bolton Wan
derers varen passer la nit del dia abans de la celebra
ció del partit , al ras per a al dia següent trobar Iloc on
poguer seure. Ll ltimamerit s'afirma que el nombre de
ferits passa de mil. El partit acabá amo el trlomf del
BoIton-Wanderers per 2 a cero.

Presidí el partir el rey Iordi que sempre s'aeaocíe a
totes les grans manifestacions deportíves del seu país .

el pes i repartí molt be el l oe: amb una mica, mes de
temps que [ugui dit equip no dubtem que podrá Huitar
amb equips de primera categoria De la Penya se dis-

. tingiren el porler i els defensea. L 'entrada mo1t bona 1
el públic un xic cridaire.

ARTÍCULOS ' PARA ZAPATERÍA~~
= y GUARNICIONERIA = ~

Agustín

t tBljDA DEPORTtVA
e

~~CURTIDOS

De la Penya' Salvat o

= LANAS LAVADAS

PARA COLCHONERÍA

Especialidad en cuero para pelotas de loot - ball.

IJ!;,tt.Rarr;bla de Fernando,57 y Remolins, 14 .L e' r l' d a .Ji~
. ~~~ Telefono 570 - Apartado Correos, 26 • K#~

@··...·')\IPassatdiumengedia29jUgarenunpartitel· 

(Q , reserva de la Penya Salvat i el equip del
; regiment de la Albuera n.? 26, al carnp del

primer.
. El equip de la penya surt contra sol. Les torces

equilibrades pels dos bandos. Als cinc minuts de joc
amb un peilt atac, la Penya .e'enora ,el primer goal.
S'epodera del equip militar un gran desconcert. A les
seves files no j velem mes que un· gran decalrnenr. Al
poe rato la Penya s'anota el segon tanto, acabant la
~ixfs la primera part amb un reeultat de dos a 'cero a
favor dei equip de la Penya.

Ern de ser slncers i per a aixós mateix hem de fer
constar que al veure el resul tar de la primera part del
parürtot -hom va creure que la derrota que l 'esperaba
al equíp militar habia d'esser d'aquelles que fan época.
Na va ésser aixfs ni mol! menys dons amb la segona
part es por dir que's va veurer lo que es diu jugar a
futbol. L'equ íp militar vulguent-se desquitar va atacar
la xarxa contraria teninlla amó inminent perill. Se ~i

raren dos corners contra la Penya sena cap resulrat.
'A l cap de poc rato i arnb un descuit del porter de la
~P~n y a el devanter centre del equip militar írnrodueíx e¡
.'g oal de honor. Des d'aquest momenf el [oc s'anima de
debó, veientse un bonic loe de cap molt .vlstos. Se tira
un nou comer contra 'l a Penya sens cap resultar. Lleu
ge domini del equip militar que posen amb peril\ la
porta contraria. 1 amb el resultat de '2 a 1 a favor del
reserva acabá aquesf pertit. Al equip militar la manca
una mica mes d'enrrenament 'í mes ,deci.'5 sió al xutar.

\. : .
Be distingf no obstant, el devanter centre que portá tot

O

- -.--.r---"'''' •• e __ a

ferits paesa de mil.. El partit acabá amo el tríomf de
Bolton-Wanderers per 2 a cero.

Presidí el partit el rey Iordi que sempre s'associe a
rotes les grans manifestacions deportives del seu país.

O

Francisco Ribera•••

..•.............•.•................•••..•............ ...... ...................... , .•........•.............•••••...•••.•
••: Fustería Mecánica de••••••! r>»; __~_ ;I~ t., n~_~~_~ ~; ~

porta contraria . I amb el resultar de '2 a 1 a favor del
reserva acabá aquesf partil. Al equip militar la manca
una mica mes d'entrenament '¡ mes -declss t ó al xutar.
Be distingf no obstant, el devanter centre que poriá tot



:r &

ttE!JDA DEPORT1VA

VIDA DEPORTIV A

V yolta ciclista a Catalunya ===FOOT - BALL==
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Campionat d'Espanya

Cap al final

Son actualment finalistes per a disputar -se el pro

per d lurn enge dia 13 en el Camp de les Corte el cam

pionat d'Espanya els equips representatíus del Arhlétic

Club de Bilbao í del Club Deport iu Eu ropa de Barce

lona.
Ens sembla oporíú fer memoria deIs equlps que

porten conquistat el gloriós litoI de campió d'Bspenye

de furbo!'
1902 ·1903 Arhlétic Club de B ilbao.

1903-1904 ldem idem.

1904·1905 Madrid F. C .

1905 1906 ídem ldern .

1906 1907 idem id em.

1907 1908 idem Idem .

1908·1909 Real Socletat de Sant Sebes tlé .

1909-1910 F . C. Barcelona a Madr id.

1909-19!0 Athlérlc Club de B ilbao a Sant Sebasti6.

2910 -1911 Athlétlc Club de B ilba o.

1911-1912 F. C . Barcelona.

1912 -1913 idem de la R. U . F . C. F . .
I

, \

1912 1913 Racing Club de lrun de la F . E . C. F.

1913 1914 Athléric Club de Bilbao.

1914 -1915 idem idem .

1915 1816 idem Idem.

1916 ·1917 Madrid F . C.

1917-1918 Real Unión de Irún.

1919·1919 Arenas de Guecho.

1919 ·1920 F. C . Barcelona.

1920 ·1921 Athlét íc Club de Bilbaa ,

1921-1922 F. C . Barcelona.

19221923 ........?
Han slgur campíons:

Athlér íc Club de Bilbao, 8 vegades .

Madrid F. C ., 5.
F. C. Barcelona. 5
Real Societat de Sant S ebas tlé , 1.

Racing Club de lrun, 1,

Real Unión de lrún. 1.

Arenas de G üech o. 1.
Arnb total:
Els vascos , 1-2.
Els castellana. 5.
Els cetalans, D.
Haurán observat els nos/res lIegidors que en la

femporada 1909 ·1910 i 1912-1913 es varen cel 'lebrar

do~,~~rr¡giNP~ts,-,~.~aJ',~lLa~~,.p~.~ ~~s. _d!f~r~~~~~ gue a

1913 1914 Arhlélic Club de Bilbao.

1914-1915 idem ídem .

1915 1816 ídem idem.

1916·1917 Madrid F . C.

1917-1918 Real Unión de Irún.-...:..;....'O;;"""';.......;.............::;;;¡~ ...L _

Cemplonet de Calalunya

Orgen itzat per la Unió Bsport lve de San s es fará Jr

els dies 31 de maig i 1 de iuny la V Volla a Catalunya

a la que s' han inscr it els seg uents corredora .

Núm. 1. Iosep Saura, Pamplona, 1.a categoría ; 2,

Antonl Fontanet, Ll eyda, 3.11 id .; 3, Iosep Domen ech,

Barcelona' 2.11 id.; 4, Marcelí Llop is, Barcelona, 1.a id.;

4. Manel Cabrera. Barcelone. 1 .11 id .; 6, Manuel Alegre

Barcelona, 1.11 id .; 7, Miquel Bover, Palma de Mallor

ca. 1.8 Id. ; 8, Apolinar Canu/, Barcelona, 3.8 .id.: 9,

Ioen Carpl, Barcelona. 2.11 Id. (amateur); 10, Ioaqulm

Ierdt, Barcelona, 2 .8 íd .: 11" lull á Español, Barcelona,

2.11 id .; 12, T omás Hewlt son. Barcelona , 3.a id .; 13,

P re nces c Tres erres. Barcelona, 1.8 id .; 14, Iosep Ma

rla San s, Reus, 1.11 id .; 15, Pere Escl ch. Barcelona,

2. 11 ld. : 16, Iosep Ner, Montaban , 1.11 id. (francés).

U ltra la IlIsta de premie enunclats. s'esta estudiant

la forma de concedlr die/es per a despeses a rots els

corredors que no oblinguin pr emi.

Bl s excelle nte corredora íta lía ne Corlaila i Calzo

larl a'han dlrigil al s organilzadors dernanent detalls i

manlfestet la seva lrnencí ó de pendre part en eques - .

fa preva. Ezio Corlalre es el vencedor de la volla

a italia en 1910 , I Alfons Calzolari la guanyá en 1914,

ultra a ltres molles perfomances que lenen allIur haver.

S'han rebut mes donetlus que son els segUents: Del

Ca sino de Sa n . 25 ptes.; de la Agrupació Cicli sta del

Poble Nou , 25 i de D. Tomás Pedrose. 25 .

E l entuestes me que ha despertet a F igueres aquesta

carrera , pel fel d'haver s egur Ievorlde arnb el final de

la ter cera eta pa . es grand l ós . Ad em és de la subvenció

acordada pel Ajuntament que ascendeix a 500 pessetes

I a que enyad lr els següe nrs: Unió Sportlva de Figue

res i seccló Casino Menestral, 50 ptes .: Liceo Figue

rense. 25; So cletat Ernpórlurn, 30; Centre de Excur 

elons I S por ts, 50; Sp ort Flguerense, 25: Sucietat la

Era/o, 25; G ar et ge oler, 25; Garer ge Gregori i ColI.

!5; Cas a de blclcletes Gulmberner. 25; ídem idem Gul

llamet , 25; ídem idem Canal , 5; ldem Idem Bartolorné

Trunys, 25; Hotel Centro, 15; Café Emporturn , 20;

Caso Pelol, 20; verls sportmans ~s egons lllste de don

Caries C esels i D. Icen Suribes, 80. Total del recab

dllf heste avui en F lgu eree, 1.05:5 ptes. Además i anun 

cien premis especlals de III U. S . de Flgueres, Centre

de B xcurst ons i Emporlum, elxls com deis senyors

don Alber/ de Qu intana, D. Nerc ís Plll 1Daniel i Mar

qués de Ol érdola.

a-Italia en'19 10. / AHoÍls ""~&'J !0'j)ftr'i'tP""'~ lfbIl 11:1°~1l 1'9f4~"

ultra'llllres mollee perfoll1ances que lenen alllur haYer.

S'han rebu/ mes donatius que so n els segUents: Del

Casino de Sa n . 25 ptes.; de la Agrupació Ciclista del

Poble N ou , 25 I de D. Tomás Padrosa , 25 .

·--~-_.H.kl~ll l u la m a p e '1 F igueres a uesta
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Articles de, fút-bol. - CASACAsTELLVí. Carrer Maior, LLEYDA

Un n o u eam p "
Salamanca. - S'ha cel :lebrat la inauguració del

carnp de futbel , de la Hnió Deportiva Espanyola, lu
gant un partít un equip local -i -el Sport Comercial ~al;,

gueiro de Oporto. BIs dos equips varen jugar mo lr be
empalan a 4 goals. ~I betll éde Salamanca tirá el klk-

J of en milj de:grans aplaudiments .

Sostenint L!--EYDA DEPORTIVA disposor éu sempre d'un
mttjá de publici tat que escamparé vostres triomfs ~rreu

de Ca talun ya i Es pany a ,

j. B. U.

Reserva F. C, B ories, 1
P. C. Vinaixens [selecciá] S primer reserva

Diumenge pasaa t día 19, davant de nombrós públic
va celebrarse un par tit amlst ós entre els esmentats
equips que a les acabades del mateix va resultar un
xíc interessant. Tres tantos va apuntar-se el F. C. Vi
nalxa , -e l primer equip, al tirar un corner kic , que el
mate ix porter del F. C, Borges va d'en trar-lo, lo se
gón va esser d'un passe d'en Berro a en .Bonet 11 en
tran -lo aquest ultim per el angle, t'l uItim d'una rassa
imparable d'en Bessó que el porter contrari no pugné
evitarho en tot de fer una preciosa plogeón .

Un gol va fer el F. C. Borlas producte del mlrl-een
tre d'un chut fort tira t de miti carnp que el porter-Fa
rrerons no puguer veure a causa de venir el sol en
contra.

131 equip vencedorestava format per Bertrán. -So
berana (1,). Aixelá , Saberana (G), Moragues, Carré 1,
Miquel, Boner 11 , Navarro, Miró.

Cam piona't d 'Espanya Grup BiI .
Bercelona.c-El proper diumengé dia 13 es dtspu

tarán el campiona t d'Espanye de futbol Grup B el Es 
petanca de Sant S ebasliá i'l Mertínenc de Barcelona

O el partit es ce'lIebrará a Vigo. -

o Des de Vinaixa

LLeUDA ñSPOflTIVÁ

Borges-P, ':C. 5 , Allélic Club de j. R . O

131 dlurnenge passet tingu é el encontre en aquest
camp entre 'l .Borges F. C . i el Atléríc Club de 1. R. de
L1eyda. E;I partit no desperta cap mena d'interés, per
ser el domi~-i _cornplert deis Iocals, no veíent-ee cap
jugada dign é de menció. La línie mít ía d'aquest equi p,
estigué molt acertada, especialment el seu miti centre
L1aguna . La defensa, les peques vegades que intervín
gué també va fer-ho acertadfssima.

Va acabar-se aquest partít apuntant-se 5- tantos el
Borges F. 'C . que foren entrets 2 en Bardia, 1 en Ieck ,
1 en Minguella i 1 en Farré. .

131 equip vencedor estaba format per Queralt, Marff,
Albareda, Farr é, Llaguna, Clívellé, Minguella, Gorges,
Sech, Bardfa i Chillon. ,

El Corresponsal.

Máquines de 'cos ir HÉ:XAGON - La millor del mono - CASA
CASTELLVí. - Carrer Major. LLEYDA.

ocassió a que's fundes la Real Unió de Federaclons
de Clubs de Foot-Ball i de la que foren principals co rn
ponents-e-dlssldenrs de la Federació Bepenyola-i-le
Real Soctetat de' Sant Sebastiá i el F. C. Barcelona.

.Des de. Bo,rges B lanques
També a Borges fem esport, mercés a la colabora

ció d'uns hornee dignes d'a labanca , Borges te'ls seus
camps -d'esports . contrlbuinr amb son esfors al engran
dime ut,d)lqu.esta. obra per al mellorament de la rece.

Al sortlr a llurn LLBYDA DEPORTIVA, jo vos saludo
germans deLleyda desltlanvos un éxlt sorollés, ja que
vos6:~s esforcce van destinats també a portar un gra
d'a J!~na!~ 'la'gran 'obra deportiva, fent que a la vegada
la ioventut adquereixi el seu desenrofl1o físic i que no
estigui mancar del intelectual i moral que es 'com deu
honrar un home a sa patria.

Des -d'aque$ta ciutat procurarem amics L1eydatans,
eiudar-vos amb nostre modest trevall de redactors de
portisles , essaberrtent-vos dels nos tres queíers de
portlus,

o I
S.n P.blol 20~ ~

Hospedaje desde 9 ptas. Habitaciones con agua corriente.
.~ '. ' , Auto a la llegada de

ser el domihi compler t deis locals, no veient-se cap
jugada dign'á 'de menció . La Hnja milja d'aquest equip,
estigué moIt acertada, especialment el seu milj centre
L1aguna. La defensa, les poques vegades que intervin-

gué també va fer-ho acertadfssima. Articl es de, fut-b0\. - CASACAsTEbLVí. Carrer Majar . LLEYDA
~1 Ya llcahar---se aaues Dartit l'IDuntant·se 5., tantos I



tbE1JD~ DEPOWrlVA -=

..
Del passat diumenge

Dia 5.-s. C. Morevie F. C . Barcelona.

Barcelona, 4 - Moravia, 1.

La primera part rranscorré molt ebonlde, aconse

guint els extrangers el pr imer goal.

En el segón ternps ob r é el Barcelona quatre gO'als;

entr ats per en Martfnez el pr imer, Gracia el segón,

Celia el tercer i Samil ier el quart , fet aquest d'un mod o

admirable d'un magnlfic xut des de mit x camp .

Unió Sportive de Sen« - Nurnberger,

. Unió, 3 - N urnberger, 2. . .

En el primer ternps econseguí I'Llnió dos goals d'e ñ

Feliu el pr imer i de Franch el seg ón. Aquest .l-1 ltim de

penalt y. ' , -'.. ,
En la segon a part son cest ígets els alemanys arnb

un penalty que el por ter para admirablement. '

Bis alemanys s' apunten dos goals.. Quant fa!taya un

minut per acabar el partir, en Costa de J'Uóió m'arc~ el

goal de la vi ctoria . . . - "

Dia 6,- Barcelona, 2 - S. C . Morevla, O.

Nurnberger, 5 - Un ió .$portiva. 3.

Be panya; O . Avene, 2, '

Atlélic Sa badell , 2 - Martinenc, 6. '! '.. lJ;~1

En abdós per tlts el Barcelona ha presenten,

Pascual - Planas, ,S u rroc/! , ~ Torrelba, Apa rici, Sa-

milier - Ce li a 1, M arlfnez, Martí, i Sagi Barba.

Arbitre: Vela.

UNJO : Pe drer - Borras , Moltó - Badal , Sancho, Ba

rrachina - Rini , Costa , Fellu, ·F ranch i Fendus.

Arbitre: Aramburu.

M urcia. - B I Murcia.F .·C .. va' jugar un partit de~foot-
Del passat diumenge

M urcia.-B I Murcia,F .·C .' va' jugar un partit de' loot

b~lI con tra una seleccí6 de elacent vencenr -Ios per 't
aO .-C.

M ateró 7.-BI C lub Depprtiu 'va cel-lebrer un ¡"artit

el paesat dium enge con tra el F. C. Catalunya dé' L-as

Corrs de Barcelona vencen aquest per 1 a D.-C. ' .

Santander.-B I Real Racing' de Club va vencer en
el par tir jugat úllimament a la Real Gimnástica' de To

rrelavega per 3 a D.-C.

Granada 7,-BI Club Deportiu AguiJas va empatar

amb el Real Bspanye en el partit Iugat ahlr al 'carop del

pr imer.-C. - ,

S an S ebastián 7.-D·evant d'una 'gra n -genteda- la

selecció guipuzcoana va vencer a la seleccíó del sud

oest de F ranc;:a per 5 11 O.-C. (Oran entussiasme).

Sarllgosa 5.-BI C lub Deportiu -r. G. Va IIuitar 'amb

el Aviació F . C. (equip mili tar) de Madrid, Vencen el

primer per 3 a 1.
Saragosa 7.-Ahir van jugar el Iberia P. C . amb el

Aviació F. C. guanyan aquest per 4 a 2.-C.

Fillueres 7.-BI nos tr e pr imer equip jug6 amb el

r rachina - Ríni, Costa, Fe li u, ·F ranch i Fandus..

Arbitre: Aramburu.

o Informació de BarcelonaDimissi6 del Comité Nacional

M adrid. -HlI dimiti t el C omité Naclonal de futb ol.

La dimlssió ha segu r acceptada pel pie deis dele

gats que asslstiren a 121 reunió convocada per 'a la

elecció de delega ts que en representació d'Espanya

tenen que aesletlr a la propera conferencia de Ginebra

en la que's resoldran dlferents assumptee.

Celcets de rores menes. - CASA CASTBLLVí. Carrer Major .

LLEYDA.
=

Federaci6 provincial Foot-liall

Bm cregut co nven ient per a els clubs de Ioot-bell el

publlc é la l1ista deis clubs adherils a la Federacló Pro

vincia l com farem després els de to la la prov incia.

BI Comité está constitu il per els segUents Clubs:

Presidencia, Borges F. C .; V is-presid enl , Cl ub

Cerverl d'Bsporr, Tresorer, Olimpic Club, Artesa de

Segre; Comptador, vecani: S egretarl .: Joventut F . C.

Delegat a la Regional, C. D. T érrege .

Bn el Camplonet de 1922,23, van pendre part en ell,

ele Clubs segUents:

Grop A .-Oranllic Blok F . C . (Bellvls) , C . D. L1 ei

datá (J. R.) , Spo r tlng Club de Mollerusa, F. C . Bor

gee, C. D, Tárrega, Iovenrut F. C ., C lub Cerverí

d'Bsports. F. C. Miralcamp i S. D. del Segre,

Grop B .-F. C. Balira (Seu d'Urgell). F . C. Bell

pulg, O limpic Club (Art ese de S egre) , F. C. MInerva

(Vllanova de la Barca), F. C. Cervera i f . C . Verdú.

Varen oblindrer la segUent puntuació.

Grop A. -C. D. Térrega (Campi6) 30 punts.

joventul F . C . 28 »

S . D . del Segre (Balaguer) 23»

C . D. Lleldaté 18 »

Club Cerverl d'Esports 16 »

F . C. Borges 12 »

F . C . Miralcamp 8 »

Sportlng Club (Mollerusa) 4»

Granule Blok (Be llvls) O »

Aquest úllim es va disoldre al cornencer el- cam-

plonar .
Grop B .-F. C . Verdú (Campi6) 14 punts ,

F . C. Bellpuig 11 »

F. C . Baltra 10 »

F. C. Cervera 10 »

F. C. Minerva 8 »

Ollmplc Club 7 »

LLEYD DEPORTIVA significa el enlairamenl del Esport.

Partit de Boxa

Parl .- Amb dala 29 d'Abril S iki ha acceptat la

\ ~~T4t/tlQa ael i~v-c'Jr",Uí', pv't!;J1 J\...11h....~ ~l\mD.ili fr",ncés

Varen obtindrer la segUent punluació.

Orop A.-C. D. Tárrega (Campió) 30 punls.

Jovenlut F . C. 28 »

S. D . del Segr e (Balaguer) 23»

C . D. L1eldalá 18 »
,-:..<.
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Des de Borges Blanques

_ ..J. ,. __
LLEYDA DEPORTIVA significa entussiasme per aixecá

El pessat diumenge día 19. el primer del infanfil
Mundial F. C. de Ioventur Nacionalista es trael-lada
al ver poble de Puig· grós per a jugar amb un equlp de
la seve cetegorla, resulranr que gairebé eren del prl
mcr equlp lo que fou que els nostres es rettressln del
carnp a la miiia hora de loe per no puguer ressisfir els
nostres nens I'embestida dels seus : contrincante que
eren rnolt grans. Duranr aquest poc temps 'els nosrr~s

marcaren 1 goal per Oels de Puig-grós.

-El passat diumenge el primer equip de Joventut
Nacioni!lista es traslladá a Álbí a jugar un partit amis
tós amb el primer equip de.dit poble essent el resultat
a favor d'aquest últim per'1 a O.

-Camp de :")ports.-EI diumenge jugaren un pllrtlt
de futbol una seleccíó del primer i segón .del Borges
F. C. conlra el primer equip d~1 Vinaixa vencenl aquest
per 1 a O.-C.

Des de Borges Blanques

«EL RÁPIDO» se anuncia por si mismo. Pregunte Usted
y todo comerciante le dirá en que condiciones tra
baja.

El passal diumenge dia 19, el primer del infanlil
M .. ~~;",I c:. t:I<> InvQnlnl Nacionalista es Ir..asl·ladá ,

o moments pero salva la situació Oené. Dos etecs del
Lleyda acaben un al pal i allre en les mens de lllas.

Tot seguit dos arrancades del Europa; paranr Gené
arnb molla vista un perillós xut de Masferrer. Un bon
centre de Alfaro, remata Asarta i la pilota furienta s'es
capa de les mana de lilas, a fer el 4.art gol. Nou arac
del Lleyda, Perez pasa ,a Alfaro i aquest sol dubla a
Molina i correnr la pilota estupendament afuselle el
5 .~ gol. Dos eracs del Europa acaban a golkrk.

Atac del Lleyda, Busquets tot sol dibla a tres con
traris y remata el 6 .é gol. Blanco diverteix al public eb
un loe inimitable. De un gran centre de Busquers que
para lilas. Genaro molf valenl remata el 7.é gol. de les
mans del porter. A la segona parto I'Europa domina á
estones. Per mans de Blanco, ,Esteve tira un freekick
que va directe a gol a pesar de Gené que erríbaa to
cer I'esféric. De un corner que lira Alfare, B lanco de
un bon cop fá el 8.é gol. Asarla al poc rato tira una
rasa que salva el porter del Europa de un gran plou
geon, a cornero El nre -Busquers i al salvar el porler
europeu, Genero oportú marca el9. é gol y sense eltres
esdevenimenls fineix el partir.

El Sr. RogeNlrbilran amb molt encert i Iusteaa a
sañsfacclé de lothom. El públic entussiasmat li cos
tave creurer lo que havía visto fer nou gols a un equip
foraster de tanta válua . .

Camp del f. C. Lleida

, ¡

Máquines per a escriure REMINGTON. - CASA CASTBLLVí.
" .

Correr "Maior, - LLEYDA.

, ,

; ! Nola.-No publlquern altres dades de partits que
tenim arnb poder nostre celebrats a alrrea 1I0cs dels
lndrets de Bspenya i Calalunya per la seva poca im-
portancia. .

6 de Maig de 1923

F. C. LLEIDA, 9 - EUROPA (selecció),

Valencia 7.-Devanf un nombroestsstm públic varen
lIuitar el Valencia F. C. contra el R.eal Club Deportiu
de Barcelona vencen el primer per 4 a 2.-,C.

Madrid 7.-L1uitaren el Madrid F. C. contra el equip
(le la Societet Gimnástica vencent el primer per é a 1.
-C.

Re~s 7.-J~1 passat dlurnenge van j'ugar un partlt el
Reus Deportin contra el Tarragona F. C. guanyanl el
prlmer per 1 a O.-C.

Terregona 7.-Varen lIuitar el Gimnástic d'aquesta
contra el Sitges F. C. vencen el Gimnástic per 7 a O.
-C. ,

Vilanova i Geltrú 7.-EI Vilafranca F. C. va vencer
en el partit iugat ahir al Athléríc de Vilanova per 2 a
d~-c. .. . .

Gerona 7:-EI reserva de I'Unió Deportiva va jugar
~~ir contra el primer equip del Gomis F. C. de Barce
lo'na guánya'nt els nostres per ;) a O.-C.

6 de Maig de 1923

F. C. LLE~IDA, 9 - EUROPA (seleccló),

, , . ,.E n, aquest partlt pel resultar cal veurer que I'equip
"de] Lleyda vencé plenament als forastera, que no es
pas que .no fossin un bon equip tota vegada que entre
'la seus componente hi havía equipiers que han [ug et
amb l'equip carnpló de Catalunya. Pero es que') devant
del L1eyda, procedía amb un encert remarcable i esteva
oportunísslm en el rematar a gol, eiudat brillanlment
péls rnitlos i detenses que pasa ven amb preclsíó i ius
tesa, exercint una presió irresistible. Pel L1eyda juga
ren: Gené, Olivé, Timó, Serra, Blanco, Subías. B:.Is-

.quets, Genaro, Pérez. Agarla i Alfaro.
Del Europa, jugaren: lilas. Santuré, Molina. Esle

've, Gómez, Bonet. Gironés. Bruguera, Serra. Masfe
rrer i BacardL

Surt I'EuroRa i el L1eyda fa una arrancada electri
zant .Que acaba a golklk. De un bon centre de Blanco,
recull P.erez de belea i marca el primer gol als cinc mi·

o nuta -de-comencat el partir. Al poc rato. Asarla en offsi
de recull un pase de Blanco i marca el segon gol, Dos
parades seguides del porter del Europa entranl Genaro

, ",hliolln! IIn cntner. Tirat el corn,er per Busquets, Perez

, ,E n aquest partit pel resultat cal veurer que I'equip
"-----__~.d~J "ID~Vrlll' v".nl'-é DJenainenl als forasters, Que no es



GLADI "TOR ,

«EL PÁPIDO :> bri nda al C omercio la seguridad de un

servicio bueno y económico.

«EL RÁPID,O:> ha conseguido hacer pensar que la época

de las vacas gordas ha pasado a la historia . ' Sus

precios y condiciones interesan a ' todo comerciante.

Al camp Escolar
El diumeng'e paseat dia 19,'es celebr é al ~amp Es

colar un in teressant partir de foot -ball devant de bas
tants espeetadors . per els primera teams «Ráplt Ll éy
d~ :> i -Avenc Lleyda té ».

Va eeser un partit bastant renylr, pero sens cap
co nsequencie, per ésser amlstós ..

A la pr imera part dom inaren els blarrcs blaus en
cara que amb poca empenta , varen marcar l'ünic goal
per a ells . "

Al comencar la segona part, dominaren mes els
verts -ro llos, marcant dos goals que van esser "la vic
toria .

L'equip vencedor estaba alineat de la segUent ma
nera:

Damiá, Ve lls, farré, Ribes', Sendra, Rojo. Moran,
C asadeball s, Companys, Guil, Modol.

o penalty contra I'Amateur no fou goal per haver rebotat
la pilota al pal .

El goal de Ioventut fou el fin al d'una boníca como
binació de rala equerra I r emeter per en Pardlñae.

L'erbitratge, a cárrec del senyo r Sabater molt im
parcial.

Bis equi ps s'all niaren aixf:
Joventut: Prenafeta Carnats, Marlf,Guasch l. Sol

sona, Garcia j. :Mora gues, Pardi ñes, Vela \ Guasch n,
F a rré , .

Am ateur; Mar co - Comas, Telx ld ó-Romeu, Gras,
Llorenc Ansaldo, Ribas, Gerriga , Aleart, Ioada.

Ameteurs del Mertinenc de Barcelona: 3 .

Joven/u/ Republicana: 1.

Millar Refresc

Al camp d'esports

oRXATA D E XUFES. del

BAR - SALVAr - Lleyda,

Veu's ecí un partit que no donará pena ni gloria els
slmpatlce equlplers de Joventut.

Aquest equlp, per una multitud de causes I cornpll
cacions. fa temps que está de desgracia. Per al cern
plonar pesset, després d'haver preparat un equi p molt
notable. per a cubrir les balxes deis seus lugedors que
van anar al Afrtce (Petanas. Recolta) I 11I balxa deis
xlcots que han anar 1I seguir els seus estudie a Barce
lona lunes martingales varen esguerrar els plana de
Ioven tur I el seu equlp va quedar Olés fl uix que mal.
portant alxó corn a conseqUencia la pérdua del cam-
plonat, ,

No ob tam la resta del equip anava esmera nt el seu
loe l, per punts. va anar tot el camplonat, donant Una
seguida de dlegustcs al Tarrege.

En el partir contra l' Amateur. després d'haver jugat
podlem esperar una jornada brillant pel j oventut, pero
a darrera hora una lessl é d'en Pardiñas esguer ra 11I

llnla deventera i, 1I la segona par una contusló 1I la '
cama d'en Gua sch I obliga a aquest xicot 1I retirar -se
del camp seguint el partit , de Iet, amb nou lugadors.

A no eseer elxo. equesr partlt s'haurla guanyat
perque els Jleydalans tenen mlllor con íunt que l'A rna
teur. Combinen mll lor, I son Olés r éplts i tenen Olés
loe de Clip. Una preve de que el partlr podía ésser
guanyat pels de Io veruut , o quan menys no ésser per
dut per aquesta diferéncla, fou que contra l'amateur es
van tirar 5 corn ers per cap contra el Ioventut.

En tr e o quatre ocesslons en que el goal era inml
nent, aquest no va reixir per la manca d'eflcacle d'en
Pard lfias .

Deis goal s consegults pel Amateur, un només ho
fou d'una fal só brillant, els altres dos foren deguls a
una pifia d'en Prenaf eta I a una confussló lamen table,

Per off-slde es va anulIar un goa l per banda. Un O

r""lt...-..1 1 ... :, 1 ll-_ _ , _ •• _ ~ . -A _ L ~_lI-_===========~====~~~
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dut per aquesta diferéncla, fou que contra l'amateur es to r la. " ,
van tirar 5 corn ers per cap contra el joventut. L'equip ven<:edor estaba allneat de la segUent ma-

En /r e o quatre ocassions en que el goal era inmi. nera:
nent, aquest no va reixir per la manca d'eficacia d'en Damlá, Va ll s, Farré, Ribes, Sendra. Rojo. Morán.
Pard lfias . C asadeball s, Companys, Guil . Modol.
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L.LE.YDA

O'IES 12, I 13 DE MAIG

fUTBOLtLUB 'LLE'DI

C . -T e r ra s s a

... ' .., . ~

~ ~ Finnliste del Gróp B '. de loa Categoría, en el Campionat de Catalunva,~

. , ,,- ' .;

.
Notabl~ment" reforcat,

DIES ' 20 I 21 DE MAIG

, ,

De tant b~illant actuació, en el Camp,ionat de Barcelon~de 2,.a

, Cat ego r fa. > -sr ' ·TOT5 contra él ·brillant pri.mer equip del
. '

.
, • '- o

~ == Finnlidp. dp.1 Groli a. de .a Calegorím, en el Campionat de Catalunva. >==;r
-.--......-......;;.._I_.::

.-_~-
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Programa de festes de Lleyda
=====@===

~~ "-'~___ ___, DJ .. J ~

Figuran amb el programa de Ia.íeste malor alguns

actea eportlus a contlnuació l'insertem per a que pu- .

guln arribar 1I coneixlment de nostres lIegidors de fora

dlt e actes .

Bis partlts de furbol que no consten amb el progra

ma figuren a 11I secció de enuncie de aquest nombre.

.EL RÁPIDO» trabaja mejor y rnés barato que nadie.

Dlmecres dia 9 . a les dotze del mall.-Lo Tradlclo

nal PREOÓ que recorrerá en brlllant seguicl , Signffer,

Herald, Gegants . Nanos I Banda Municipal de la capi

tal. lo trelecre ecosturnet, dlsperent se una gran tro-

nada. ..

A la una i milj¡'.-Arrlbllda de la renomenada BAN

da MUNICIPAL DE BARCELONA, dirigida per l'eml

nent Mestre Lernoihe de Grignon y composta de prop

de cent Professors; vlndr6 acornpenyada d'une repre..

s ente cl é oficial del Excm. ~juntament de la Clutat

Comtal i sortlra a rebrer-Ia a l'estec íó, l'Excm. Aiun
ramenr en Corporacló arnb diversas delegaclons de

les entlrats culturals I torces vives lIeydatanes.

A les J de 18 tarde ...- Aper l ura pública dels Mus

seus per durant tetes les Festea: I a le matelxa hora I

en el Mercat del Pió, repartlment de pans els pobres.

Bn la propla tarde, lnauguracló de les Fires I Especta

eles a la Rambla de Ferran .

A les 9 de la nil.-Inauguració de la megníñca

Illurnlnecíé eléctrica deis Campe BI'lfsseus I Avlnguda

de Blondel .

A les deu.-Solemne Concert en el Teatre Munici

pal, per la noteblltsslme t Ilorellade BANDA MUNICI

PAL de Barcelone, elogiada lustement per les eurorl

tet s munlcípets .

¡COMERCIANTESI Hacer vuestros encargos por .EL
RÁPIDO» es mirar por vuestros intereses.

Dtjous, dla 10 a les nou del mall.-GRAN DIANA

per les Blindes Milltars, que sortlré desde la Pleese

rament en Corporacló amb di verses delegaclons de

les enlitats culturals I torces vives lIeydatanes.

A les J de 18 lárde...- Apertura pública deis Mus

seus per durant totes les Festes; I a la matelxa hora I
_______ _ 1.- ___...L _

o finalitzant arnb la reunió de I~s Bandes a la ,Plassa de

la Paherla.

A les onze del mali.-SeIecte CONCERT DB SAR

DANE5 a la Plassa de la Paherla. per la renombrada

COBLA-ORQUBSTA .BA~CELONA. Integrada per

eIements competenñssínrs i aplaudírs. '

'AI mlgdia arribada d'un potent AViÓ; realltzant
desde Madrid lo viatge dlrecte i' aterritiant al
Camp de Gardeny.

A les qualre de la larde.-5egona audlcló de Sar

danes a la Plassa de la Consfitucló.

En la propia larde. - , Al Teatre Municipal dels
Carnps EI'lisseus, SBGON CONCERT amb progre

ma seleccíonat I nou, per la brillant Banda Municipal

de Barcelona.

En el camp Indlcat, ftSTA D'AVIACIÓ a cá

rrec del conegut aviador Sr. ESPINELL 's farán
vols amb l'aparell 300 H: P. Hispano. '

A les 9 y mitis de la nit ,-Dispar d'un esplendit

CASTELL DE FOCS en la plassoleta del surtldor d'els

Camps EI ·lísseus..
A les deu.-Bn el Teatre Municipal, debut d-una no-

table Compañia de Sar~uela.

A les deu y miij6.-CONCERT D~ SARbANBS a

la Rambla d- Aragó, per Iii mateixa Coble-Orq úeste.

El Esport es una idealltat, no el que molrs creuen.

Dlvendres, dia 11. a les deu del met/.~Bn la Santa

Esglesla Catedral SOLBMNIAL OFICI REL'UGIÓS,

arnb aeelsrencla de les Autoritats i Bxcel.lentíssim

Ajuntament en Corporaci6. ~nallirá les glories del

Inclit Martre lllergeta Sant Anastasi, I'érudít orador

sagorat Doctor D. Iosep Dachs, Canonge de la Seu

Metropolitana de Terragona.

A les onze del mall.-Audlció de SARDANB5 a l'

Avlnguda de Blondel, eníront del carrer de Caballers.

Durant aquest matí se realltzarán vots d'exhl
bició i passetgers amb I'avió referlt,

Al migdla.-Obsequi amb un ~inar ale reclosos de
v~'-' .. ¡""'I.JL" A./LJ & '-''-''''"'' -.wl..... I'.....oov...... '" "1 ..... QU..' .n.lv, "''''1'"'''

Campe BI·lísseus.

A les deu.-Bn el Teatre Munlcipaf, debut d'una no

table Compañia de Sar-;:uela.

A les deu y miij6.-CONCERT D~ SARbANBS a
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finalitzant l'espectacle amb I'emocionant descens

d'un aviador en el célebre PA~ACAIOUDESGRE

CO, prova que ha causat. sensació en Jmportants

capital de l'extranger.

A les Bis de la larde. -CONCERT en el lemplet

deis Camps per la COBLA ·ORQUESTA .de SARDA

NES, i CONCURS INFANTIL de la popular densa

catelene, organitzal pe'I FOMENi DE LA SARDANA.

S'adjudicarán premis i'l fallo será dictat per un Jurat

de competencia.

A les deu de la nit. -En la Rambla d' Aragó se dis

parará un artfstic ramillet de ' FOCS AI:iTIFIC(",~LS,

amenltzent l'acte la repetida COBLA DE SARDANES.

A la mateixa hora. funció teatral en el Colllsseu Muní

cipal.

Diumenge, dia 1:5a les deu del malf.- DISTRIBU

CiÓ DE PREMIS als alumnes de les Escoles Munici

pals en el Tearre deis Camps ElHseeus..
A les quetre de la larde.-En el passelg central del

Pare Municipal CAMPS' EL'L!SSEUS~ espléndida

BATALLA DE FLORS amenitzanl tant pintoresca fes

la. la Banda Municipal de la població.

A les deu de la ni/.-TRADICIONAL RETRETA a
. .

la que hi pendrán par! els cerruetges de la Ba ialla de

Flora, j amb la cooperació de les Bandes deis Regi

ments d'aquesta guarnició. A la propia hora, Hufda

Funeló al Teatre Municipal.

A les deu i milja.-Ff de fesles a la Rambla d'Ara

gó, cremant-se un hermós CASTE,LL DE FOCS e~ el

rnarelx passeig.

. Nota.-:-Seguint la csstum d'anys precedente, durant

les Pestes, podrán visitarse a les hores oportunes, la

Seu Antiga í' Is notables Museus del Seminari, i d'Arr

(Plassa de Berenguer IV).

f:Jf:sE1)DA. DEPORT1VA.

.El Esport es el mitjá mes eflcac per la regeneraci ó de. I
la raca.

A les cinc de la larde.-Sortirá de la Santa Bsgle- O

sia Catedral la tradicional PROCESÓ CIVIC·REL·L!

GlOSA, recorrent lo trelecte que desde anlic té senye-

lar i assistint-hi les Autorltets superiora i I'Excm. Ajun·

tament en Corporació.

En aquesta tarde, I en el Camp repetit, FESTA

D' AVIACIÓ.

A les vuil de la nil.-Dispar d'una TRACA VALEN

CIANA a lo lIarc del carrer de Cabrinety i B1onde!.
. .

:4 les noui mitie.s-Se cremarán uns originalfssims

CASTELLS DE FOCS d'artlficí, que cridarán podero

sement ra~enció per sa originalfsima novelat, efec

tuant-se lo dispar deis. mateixos en la plessa de Cap

Ponl, en la part principal del programa.

A Ies deq.-Auqició de SARDANES a la Plassa del

Plá i a la maleixa hora, funció al Teatre Municipal per

la esnrentede Companyfa de Sarcuela.

etLLEYDA .D EPD R TI.V A et .!

. .J ... .l' .rpt1! ....
1

S'adn1eten an.u.ncrs al don1icili del Administr-ador.

Dissebte, di,a 12, a les onze del meti. - Audició de

SARDANES a la Plassa de la Conslilució, dtsperant

se en els intermedis una escollida collecclé de FOCS

ARTlfO'ICIAL~ JAPONESOS, dedlcats especlalm ént

als infants.

EX~IBlpIONS ACRQBATIQUES AERIES a

cárrec del referit aviador I Interessant prova d'un

descens :de un paracaigudes amb lastre, com a
.(,. r • •

prova de l'arrlscada demostració d'aquesta tarde.

A les qualre de la larde.- En el Tearre Municipal

deis Camps. .tindrá lloc la cellebrecíó de la poética i

literaria festa deis Joes FLORAI;.S, de la qui en será

. Mantenedor lo notable novel-liste En Prudencia Ber

trena, contribuínt al llulment del certamen la Banda

Municipal d'aqueste ciutat.

Ultima tarde d' AVIACIÓ amb una festa tnreres-

. santlssima amb tot genre d'atrevlda acrobacia, O

I'\~ ~ ' ,', • ....,.r> .....J;... ~..- - J _1 r ~ _~ Do ' h
als ínfants.

EXi:fIBICIONS ACRQBATIQUES AERIES a

cárrec del referlt aviador I interessant prova d'un

descens :de un paracalgudes amb lastre, eom a
r .

- AJa;J ~fí11JI..- 4~6rCAV~~L LJ~LJY~~.
la que hi pendrán part els cerruaiges de la Batalla de

Flore, i amb la cooperació de les Bandes deis Regi 

ments d'aquesta guarnició. A la propia hora, líulda

Funeló al Teatre Municipal.
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Repul:)licana :

icana

, 1

..

Finalista de l.a Oategoría, grop B. en el aa~pionat d' 'Espanga

Nostre equip estará reíorcat per tres jugdors de '1.a Categoría. '

ALL P E C1-1RTE ~~ .

----- contra el potent equip - ' ....... -------"""--

, .

CDm~ ~ ' (s~orts ~~ ,]ouentut ReJu~tic~n.u , ,·
" .. ~. .. .

- --- - contra el potent equip - ' ...........------

t

Raaing Olub de Sama d~ bcnqrec .

---ffil]

: Joven

, 1111 11111 11I111I111I1111111111111I11111I111111111111111111111111111111I111111111I11111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII !IIIIIIIIIIIIIllIIl l l lllIIlilllllll llll lllllll llll lll lllllllllllllll lllll l ll l l l l l ll l l ll l l ll 1I 1 1 1 1 111 1 1 11 111 111 1 1 1 1 1 1 1 1 11 I11 il l l l lll l l l l l l l ll l l l l l ~I ,' " "
, ,

Díes 10 i 11 de Maíg de .1923
, Primer deIs grans partíts de Fútbol ===
==::::::::=: que te organitzats aquesta entitat

17;_: :;;;1
1 IIImllml l l l l ll l l lml l l l l l l l l l l l lml l ll l l l ll l l lml l l l lml 1 I I I I I Im~~11 I I~=~=~~~I I 111 111111I111I1 1111 11111I111111 111 111111111I1111111 1111111111I111I11111111IIlII i '
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EL POTENT PRIMER EQUlP DE «'JOVENTUT REPUBLICANA:>

DE ESQUERRA A DRETA: MARTÍ, OUASCH (J.), SOLBONA, MORAOUES, PONSODA, PRENAFETA,

r VELA, OARCÍA, OUASCH (o.), FARRÉ II.CAMATS .

DA DEPORTIVA» sent per tots els aimans

del sport individual i collectívament, em ve

a la m em o r i a rot el prosseguit fins avui

en dia desde I'any 1918 en que cJOVENTUT

REPUBLICANA:> ha assolil éxtts lan clamoro

sos. Recordo aquells dies passals ia, que

no son més que una vaga v i si ó que per

l' acció del ternps va desapareixent, en que's

prenien mides del terreny, poc després, els

planols del ílIustrat arquitecte, fill de Lleyda,

En Adolf Florensa, després l'explanació del

1I0c on debía ser mes lard el ' rnegnffic velo

drom, el carnp de f útbol, la piscina, el carnp

de renní é i 101 amb el gust exquisil en que's

féia aquelles idees geniaIs deis seus autora,

més tard' habíen de constituir el avui rnagnf

fic Camp d' Sports.

Prova del absolut asentimenl a la obra

realitzadx per cJOVENTUT REPUBLICANA:> era

, q L!~ més tard, el mes de Maig del any 1920,

se celebraba el campionar clcllsta de Cata

lunya on hi ua pendre parr el gran Ianer i

aItres corredors que avui lIealment manifesto

el meu senlimeql de no recordals per a que

anessin estampats a' nostra revista,

En 192t es va cellebrar igualment el cam

pional de natació de Calalunya en que el nos

tre conciutadá Lagu ía va guanyar el carnpio

nar d'Espanya de -bree de pit que I'any se

güent va obtindre ~~ badalonense Costa.

AquelI rnateix any es va cellebrar un aItre

partit de nalació, amb salts, parlits de water

polo, etc., ele.
En quan al seu equip de fútbol vaste dir

que per tres vega des ha sigut finaliste del

campionat provincial que avui en día ostenta

el Tárrega F, C.
MoItes rn és. coses podriern dir del que

cJOVENTUT REPUBLICANA» ha fet en favor del

sport. Ha fer sacrificis per a 'que Lleyda pu-
\.I1Va" , -¡¡ . ~ _ _ , • " .

de rennls i tol amb el gust exquisit en que's

féia aquelles idees genials deis seus aurors,

més tard habíen de constituir el avui magní

fic Camp d' Sports.

Prova del absolul asentimenl a la obra

----__.lr 'I realitzadx p'er cJOVENTUT REPUBLICANA:> era
~---......;.

... , zscs

. .
DI9J;lA de 101 encomi i Iloanca's el que

'hasta ay~i ha íet cJOVENTUT REPU

BLICANA:>.
Ning ú corn ella, arreu la provincia i

fins diriem de Calalunya, ha assolil

tans exits, lograts als entuselasmes

deis seus organitzadors i a les pro

ves del apoí arnb que el nostre poble

els ha afavori'l sempre.

Del ' concepte que a Catalunya 's

te el que significa la obra de JOVENTUT

RE'PÚBUCANA, probes en tenim donades.

I al efecre, avui, al fer aquest arti

~Ie com a proba elel afecte que cLLEY-

"la tauI ~JorUYa

~e "J~VfnIUI R(~UBU[~nA"
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bien vist a nostra clurat l rnolt menys a la provincia. Per a O
els seue directors no s'ha presentar mai cap dubte perq ué
sernpre han contat amb que la nostra ciutar sabía correspon-
dre al seu estere. 1una bon a preva del que diem es la v ln
guda del F. C . Barcelo na l'a ny 1921 a Ll eyda per a lIuilar
contra el Cardiff Cori nt-hiane.

Es més sign ifica li va la tasca empresa per cJOVENTUT RE
PUBlICAN,V don es es un Iet irrefutable que la generaci6 hu
mana es un camp de inper feccions i precissament per aix6
degut al seu esforc han ringur els seus detractes que al fi i al
cap no han fet més que cJOVENTUT REPUBLICANA» assolís Ióra
de Catalu nya un norn, simpatíes i adhesio ns. I es que's mol!

natural. Contades deuen és ser les societars políliques que,
com cJOVENTUT REPUBLICANA» tenen fet per a l'esbar] dels so
cis tant amb el sentir cultural com sporliu queel que el1a ha Iet.

L' ánlrna d'aquesta obra de dignificació social, es el ge
rent de la dita entitat. en Alfred Pereña, home iove, de genials
concepc íons que, degur al seu esforc i a la seva perseveran
cia conta cJOVENTUT REPUBLICANA» amb un camp d'esports
digne de Lleyda i deIs seus creadors, als que desde aques
tes ratlles, LLEYDA DEPORTIVA es complau arnb felicitar
los, oferint nostre setmanari per a tot el que sigui en bene-
fici del nostre ideal de regenerací ó de la raca , .

S, PEREZ.
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Ofl[lnA En LUIDA: Mayor, 48 Pral. - Teléfono, ]96 [Q] En BIR[ELOnA: Alabonadon, ·zbajos· Teléfono, 25, S. ~
Reclamaciones· Reuisi6n talones F. e . y .cobro de portes abonados en más, . Informes

sobre tarlfás y condiclones .-Precios y rutas que deben seguir las mercancias . - Paqos al con

tado al Comereto abonado.

1

•
•FerroviariosInformesdeOficina•

•

Transportes EL RÁPIDO· POI' su seriedad * Por .su eeonomíe * Por su competencia,

Por sus excelentes serutctos * Por la aet íutdad que la caracteriza.-eombinaci6n. domtetlto a
~ .

domiclllo .-8erulcio diario, Madrid. Barcelona. Valencia. Zaragoza. Palma. Balaguer a Isértda

o uic eu ersa.-Precios según tarifas .

Ésta es sin duda alguna la ÚNICA AGENCIA que le interesa al Comercio.

"'------..----,--------------------------il'
AIs nostres llegídors

,

Agraírem ens dispensin si hi troben alguna cosa que estíguí amb

pugna amb el nostre desitj de que LLEYDA DEPORTIVA ' correspon

gui a la conííanca demostrada ja pel público

En el proper nombre publicarérn amplia informació del partit Atlé-,

tic de Bilbao - Europa - per a disputas el Campionat d'Espanya, amb

fotografíes del mateix.

-----.........----..------ ......~Il'"

I Mnn l':'MTII ~ 1 f"'\"I':'1\.IT I IT. _ RI f"'\1\.ln¡::;, I 7 _ l' ¡::;,vnl\ -

domlcillo .-8erulcio diario, Madrid. Barcelona. Valencia. Zaragoza. Palma. Balaguer a Isértde

o uic eu ersa.-Preclos según tarifas .

sta es sin duda al una la ÚNICA AGENCIA que le interesa al Comercio.
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: . . modernísima de les granu-
: ' lacions. ===

: ' METGE - OCULISTA ~
: -----------•: '.
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Venda al comptat

. i a plassos.

-

Máquínes -d' escriure

Remington

~ ~ .

, AL PETI T PARis

..Juan .Alloza Grau

. ' .

LLEY'DA.

. Carrei Major, 24. . '. T'elefon' 136.

-
Venda 'al' comptat

La :.nes perfecta. .

La millor del mono

La mes barata.

Teixits nacionals .i extrangers. Almacén de Quincalla, Mercería ,
. , . y . J.uguetes.

Teleton' 315. • LLEVD'A.
E8TERERfA, 16 ', LE R I D A . .

~~ ~~l~ ~

~Cas a eAsT~ LI:. V í. · Fun~ada al any 1888~

Máquines Hexagon per a cossir i brodar I

\} \} \j '

.~. ~

Ambrosio 'Saniu 'n

I

'~Kt.====.========;==~'

P" CARAMELOS_~~. LLOP ' "ljí~

iil.llaniel ~)Iop

i a plassos. Irt~cles .'de Sport

Calcats de tates menes ,
~ ~a:~:7~~~n~~~~4_-.~elelon 244 -LLEYD~

, ~~

___ i i~M__áquines Hexagon per a cossir i brodar


