
Marce.!·lf,MOUETA

perd les esperances per la Hulla.

D'aquí que s'eccentur cada dla més la

tendencia a la burocracia, manera fa

cil de dlaposar d'un mirja que aseegu

re una vida arreglada, sense preocu
paclons i sense petllls, Nou motlu
Que als observadora por certlñcer la

. -
poca conñanca en les modernes pro-

mocions. El burócrata raree vegedes

s'englnya per a novea fntcletlves ,1un

món eense equest afany de renovacté,

que significa' la florlde d'tnlctañees,
dlflcllmentpodrá rodar emb gaire exu- 

berancta.

He IntUul~t aquestes notes d~

«L'ofenslva de la [oventut». Es en mí

un~ convlcctó que la millar defens~ es
, I

I'ófensiya en tol~ els fronts, La joven-

tul, tots aquella que no podém avenir

nos ni amb 1'~~lat ¡ ectualde coses, o .

estem díspoeere a deíxar-nos eoce~

ciar en l'atmosfe.ra eorarlda qu,~ e~

respi~a a tates bandes, devem conver-
n e vaHe1'8 d'uua ''OOva croa..

da que don una . íip,Cb es en a lJ
, . '

tal allo del quel .s'ene acusa. NI éseet
J ' . ,

Instruments deis profession~ls de la·

gltacló, ni vícfimes,d~ls pocs escrupu

losos que m~rcadeJen amb les lIágrl-
.. " : . . '.'

mes I la· suor del qui pal~lx 1Ireballa,.
• '1 J • " .,

Tan mafelx, les jovenluls s'han ca..

m~ncal d'aáonar,del Que, poi:l~.m re,'a

IlIzar amb un trebtlll' intel'lIgeot I d~cl·

dlt. Bis n~dis de jovenlul . que viln

crei,eot ,arreu del m~n. signiflquep" no

hl ha pas duble, . Ulla renovació de

melodes I una- revolucló e'n lola la
~. · n '. .

concepcló de la vida,

Admefo.Que el fel .fins ara per les
lovenluls iJo ha oberl un , soí profu(l~

pero, cal cpnvenir en que els grans

Ínovimenls quao surlen a la superflcl"

fa molf lemps que s'ban Incubal en
'- . • \ t

I'enlranya invisible. Es quelcom sem-

blanl als voicanls.

L'ofensiva de la 'joventut solcarll

la podrldura del món modero. I en
1 1", ¡ ; -r

, dlr a~o, no pel\sem amb els blsler~~·

mes deis que vesfelxen uniforme gris.

n~gre o roig; I no comp~rtim--, ni I~~i~
pu~ls de partida, ni lIurs pUQts d~

lerme. La noslra frajeclorla es opo

sada a la seva: Bis oilclonallsmes ra~

clsfes, ens semblen la qulota essencla

del mllterialisme hist6rlc. els ca
mlns de I'espirlfuallsme eos sao més

alralents. I qul dlu esperlt. dlu IUber

lal. L1lberlal que es I'anf(pod~ de. tpf~

el{:l naclonalismes que pul'luleo per, ' .
Europa.
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SETMANARI CATAL.A

Benvingul sia el lemps aspre! amb ell revenen

les energies de l'esfort;, que imporle~

p er enaltir tal ideal en lluila.
que és llei de noslra vida.

Aqu~sl és'el.nostre ideal: un id~al en lluita. ql!~ és lf.ei de noslra vida.

Reprenem avui la comunicaci á ititerrunipuda des del dia que deix á de

sortir LA VEU DEL SEGRE. Era necessari restablir el dialec amb el públic i
per 90 aoui la'Juventut de «Lliqa Catalana», ofereia: aquest modest Setmatiari.

. 1 •

BI periodic; és el porlant-veu d'un partit qu~ fa ressonar les, paraules, que

sense aquest mitja; quedarien ofegades en Eintimitat de la lkir. El periód~c, porta

a la gra,n llum del carreroi de la placa, les idees. ~ls:p~ojectes i l~s realitais, que si
no fos per la lletra impresa, quedarien tencades dintre dels cetiacles politics

L'altaveu és tiecessari, per tal que .arribin a otdes del gran públic, les; normes

directioes, les paraules d'encoratjameni en res. hores de lluita, el oa~t de victoria'

i també les serioses reflexions després d'un con ira temps. Per {:O, auui env.iem
aquesta fulla a recorrer els carrers i a dir paraules de ueritat i sinceritat: .

. ,

EIs petsuadits dela botiesa del nostre programa: h~ trobaran en les seves
columnes, un resó .del que tenen dins del cori del cetuell.

Els coniraris de bona fe: hi llegiran un desengany o un nou. elemen,t de

judici, i els enemics a ultxanca. una censura enrabonada i un . fre contra la
dija;nació i contra l' ús d'a~mes menys nobles.

1 la gran ml'-"~a del públic. que no sent ni {red ni calor i que pel sea tiom

~~~~a:-.~~~~.~~~:s~W;;¡t:..~es.~· ~l~JJ;'~:>/~~=icanta:t; la balang,a en tates les eleccions: que no vingui pas a
;"~ 'onri em eifr!l Z;'~ ,

. LLIGA C&... L1.NA, . té una historia t té uns llibres que són el seu codic.

p:ol{tic. La historia éS,d'el.dominipú,blic:els: fets s6n" més , el?qüent~ que ,no p as
les parq'fles. EIs ,llibres.UN PAR~I1' 1 UNA PQLITICA iDOS ANYSD'AC

TUAGIÓ, S61~ transp,q,rents i d'una d,iafanitat. del tot m,editerrania. D'aquests
llibr-es hem de posar nostta doctrina polltica.

LLIGA CATALANA no 'promet el que no podrza ,complir. No fá(a propa-
, t , • •

gan,da amb la promesa de cas~ i IlOrtets; n~ ' di1!a m Q;Cque s'l ella governa, els

fi.~ls de Calal~nya no fara.n el servei militar fo(a de, la -seva terra; tr:-mpoc par'"
lara de repartiment de terres .rob~f/.es, ni d'e;ccepéió de triOuts.

No dira que' si gov,ernen els seus homes. ja no cauran pedregades, ni vin
arau dies rufols, ni plagues al camp, ni epidemies alb~estiar.

. . ." .

El fer pr;omeses que no és p o.d€Q. compHp, hó deixa, per a els demagofls o els
i.nconcients.

LLIGA CATALANA no té inclinació a les dictadures i soIs alguns dels seus

homes més distingits, encara en guarden el record d.e persecucions injus{e$., . ,

LLIGA CATALANA no ereu cap mess-ianisme polltic i -té la -persuaci0 de
Que del poble ha de veQ.ir la salvacíó, i no d~l;1.1lJhQme per excels que sigúi, cal'
no admet el poder taumatúrgic d'una forma. de govern o d'un sistema polftic.

Segons el pensament d~l gran Rei En Jaunie: (bon p?~le fa bon Rei»; creu , q~e
bo'n poble fa bon govern, i per 90 LLIGA CATALANA ha trevallat ·semprf p€r

lq digniflfació del poble i de ~ots els instru~en.ts de la denwcracia peJ-i¡ue té la
s(!-gureiat de que no e."Ci:¡tira mai,pall durable,si no té per gar'al~tia la multitud
ben educada politica 1. socialm~nL ' ,

Venim dones a continuar la tradició 'de LLIGA CATAL,tl.,NA. Combatud9

per l'esquerra,- combat~da per l'extrem'a dreta; té Ja consagració de l'odi, que
ennobleix.

Arribem e« moments crUics i afl'ibem embolcallats amb les ~oires gebrades
í fu etejats per .les ventades de l'hivein, sím~~l ~e llufta i element de fortif:.!1t com
escriu el poeta Costa i Llobera:

···o fensiva
la -joventut

_- Jo no sé si tenen o no.ra é, els .qut

~t~~~gurenque ao . cal esperar; grans.

co.~~s de les promoclons que s'lnicleo .

ora. en l'exerclel de l'ectlvírar polltlca.

P~lfffca en el sentlt més noble, es el

dé dotal:' a 'un poble 'd'uo ldeel creador

"~cercar' els camlns que portln al,

ttl091f. d.'lftIu.es.t Ideal. HI he esc:;riplors

1IeacorafJadors? ~al vetflid6 alguDs.

,'L a duresa de la vida. en primer
. .

fftltlf. crea una at~ósfera no pas

viDe s~brosa. El love 'que es passa :
- u

ty;Je. aDJa fJ Ja Unlversitat, molles v~~

'i:Clde$lI costa de graos secrtñcre, surt

t~~lnt. sense una esperance de 1'0

per exerCir amb eficiencia els conet

.xemenls ad~uirlf • en les erts ma
h' Is, e ,í cow, r~ el;! la. Indústdá
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L'Havana.-L'aviador Menéndez
ha ernprés el seu vol en dlrecctó a
Venezuela, Peré, Natel, Dakar a Es
panya, aquest vol es per a tornar la..

.visita que fer~n en aquel'a lila els.ma-'
logra/s aviadors espaoyols Barberán
i Collar.

Del Cas Haupmant

Trentón.-EI Tribunal especial ha
denegat fa petlcíó d'indult al proces
sat Haupmant.presunt asseseí del nen
Lindberg, no abrlg'entse cap espe
ranca pel processat ja que aquest es
l'últlm Tribunal per el recure del
procés.

ESTRANGER

El vol Cuba-Espanya

L1egiu i propageu ORIENTA
CIONS,

Barcelona.-Ha esret pronuncia
da una interessent conferencia a la
Sala Capitular de la nostre Catedral.
amb motlu de la visita que feren a la •
metelxa els amics deis museus a Ca
telunva: '

Explica en forma mestrívola totes
les modalitats d'art de I'esmentat tem 
pie.

A-vúi després d'un gran trebalJ;
vencent tots els ·obs tacles i no escatt-
manf e'sforcos de cap n:.ena, s'ha po
gu/ col' locar tot el blat ofert fins at
mes de desembre a 47 pessetes, ne '
de descom pte per" goia, qued ant nO
més, alguna partida I'.etita oferta amb'
posferiorltat, degut a obstacles origi
nats per la inestabilita/ del Minister'r
d' Agticultura. pero s'espera col'locar
lo dins de poc temps; have'nt se venu.
ja un total de 600.003 quiJos .

La pagesia del nostre terme muni
cipal, es una de les poques que afec
tades per aquest difícil problema, ha
pogut gracies als homes de Liiga Ca
talana, vendre el blat a un preu ver/a
derament remunerador, sense haver

éFíiñar a la pigñóraci6, que represen
ta seínvre una disminució de preu, per
pagament d'interessos per modic que
sigui el tan/ per cent i d'a1tres despe
ses 1, mermes. -

La nostra pagesia pot estar plena
ment satisfeta deis Regidors' de L1iga
Catalana ¡ pot dir com aquell adagi
cataJa, «que per els fruils es coneixen
els arbres»,

Conferencia del ~r. Puig i Ca
dafalch

. ,

Assa~enta, a la seva disting,ida clientela

·que ha traslladat ~I seu despatx a

/ A~vocat deis Col'legfs de L1elda I Barcelona

Rambla cl"Aragó, '2. entressot-e-squerra - LLBIDA

Enrie .Granados, 153, 1,er, ,b is , f.lI ,,-- BARCELONA
\ .

Plen'. tranquilitat

Barcelona.-BI senyor Duelo ha
menífestat a derrera hora als infor
rnadors que no hi hevla notes que co
municar, Ia que es goceva de bona
(ranqutlltet.

Pregunrat sobne els ~amions blln
dats arrtbarse aquesta ciutat ha .c,on
testar que, han errlbet 9 camlons blln
dats, amb destí al Parc móvil, pero
Que degut 4lI no poder-se "encebtr en
dU local, e.s proce'dira tot seguif a e~

t!Jdiar la forma de solventar tal insu
'fici(ancia .

Manifestacións d'última hora
fetes pel Gover~adorGene
ral de Catalunya,

- Barcelona. - BI Governador Ge
neral de Catalunya Sr. Fe1ix Escales,
ha rebut a un quart de dues de la tar
de é'!ls tnformadors, menífestent-los-ht
que 'no por ampliar les noticies dona-

- 'des a la redacclé del Full Oficial del
dtlluns. '

A una pregunta d'un deis Informa
dors sobre la "reposlcló deis Ajunta
mente, ha contestar que s'eetudtera

, en el Consell que avui ha de celebrar
se a les 5 'de la tarda, I que es procu
rara donar la major rapídesa possf
ble a aquest assumpte.

Nacional i Estrangera

Ol\:ICIlOODOO8iQllX1lDDOGoCXXXlQQOOOCIOIXIIDOO8CXJOt OIXIOOOCXICXXDIj •. . .' .

ConsBrvadorismB iprogrss social
, ,

Nosaltres, sensore~ i senYo.rs., contra la .rev-Olucló sociai no hi opo·
sem el cODservadorisme. No, no! Fóra un error, fóra un crim! Si es 'po
gllés. establir la.consolidació ,definitiva del esfato qua» economic ac/ual
en forma que 'o/s els homes gaguessin de continua!' eHs i lIurs descen
dents en les sltuacions que ocupen no solament hauri~ mort tot esUmul
i /bta-temenca, s 'inó que s'hauria Creat .la més salvatge 'de les revolu·
cions, perque si ;a ls home-s que avul són desh~redats de la fortuna els

1
,talleu el éami ,de ·Ia mlilora. d' aquests homes, necessariament en féu re

voltats, e~ 'féu enemies de !a so·cietat. No,' nosaHres som partidari~ del
progrés social sense Umits; és a dlr, solamant amb un Umit que implica
el progrés mateix. ~ 'sigui que el progrés social" no pugul destruir la ri
quesa damunt de-la. qual aquest progrés sociai ha d'assentar-se,

Bs una cosa fatal que els polentats cada dia himran de resignar·se

' f1 donar m~§ de IIUf f)stfimafJi ,a la t!61lecUvltM i qüe els desheredars
cada dia trobaran e.n I'Bstat i en rorganiizdcró social una millor situació.
Aixo és el que s'ha de -pro duir i es prod~elx fatalmenf' en e[s ' pa'isos que
segueiven una doctrina evolutiva. ~Is paYsos que en materia social van
per un camf revolucionari, com hi ha anat..Rússla, han fet miserables els'
potensats, pero deis pobres n'ban fet afamats. Que es compari la situa
ció de I'obrer a Anglaterra i de I'obrer a Rússia; pere al costat del viure

--' mate~ial, té una al/ra cosa imponderable que val més que totes les ri
(¡ueses, i es que és un home lliure i un dutada voluntari, conscient deIs :
seus d~ures». -

I (Del discurs pronunciat per Francesc Cambó a Badalona diumenge
passat). · . '_a_ClClCXHXDD__

la causa contra els atracadors del
camió de I'Ajuntamenl de Madrid, els
quals es varen apoderar de un mi1ió i
mig de pessetes la causa durara al
guns díes, sent la impressió de que
seran comdemnets d'acord amb les
petlclons del Mtnlstert fiscal'.

Notes '~e I'InstitU.t'co~tra I'atur
for~ós ,

Bercelone.e-He esta" tramesa 'a la
premsa una. nota del Dlrector de I'lns·
tltut contra l'atur foreés en la que . es,
contesta a la' campanya que es fa
contra aqueste Instltucié I en pertícu
lar es desfan totalltárternení les acu
.saclons que sense fonament ha fet el
que. fou secretarí de Pesmenret lnsrltut
senyor Grau iRos. .

Bs lamenta finalment per no ha '
ver-se pogut concedír 'a jut á tors els
nucl s de Cetelunya que -vertadera 
ment ho necessuín.

Arribada del Governador Ge.
" --

neral;~e Catalunya i el Con-
seller d'Obres PÚ!JIi..ues .

Barcelona. - Procedente de Ma-
drid, arribaren a aquesta ciutat el
Covernador General de Catalunya,
senyor Felix Bscales i el conseller
d!O\>res Públiques, senyor V1I11és .i
Pujals., :

Al Balxador de Gracia eren espe ·
rata pe'r una nombrosa mullitud, en·

, (re els qlle 'hi figura'ben els c.oFlse.llers
de ' Finapcea-; Bconomla I Agricultura; '
el de-T1"ebaf4 el de SaoUat .¡ Assisf(m ·
cia Social~ el Cap de Cerlmonial l'
molles altres personalitats.

Tot segull es' traslladaren a la _.
,G e nera tita t, 00 tingueren un canvi'
_d',impresions_donan~ c,omple a lIurs
company-s de les gestlons ' fetes a la
Capllal de-la Repú,blka,

Queda convocal Consell per: a les
5 de la tarda.

ORIENTACIONS

Informació
La propagan.da

política

LIi~a Catalana

Barcelona. .. A.l'Ateneu Democrá
tic Regionalista del dlsttlcte 1, es cele
bra un acre presidlt pel senyor Soler
de Sójo, fent us de la paraula els
senyor~Pau Roig per les Joventuts,
Ferran de Segllrra, conseller de I'A
luntament, que glos~ la tarca - de la
Lllga tomparanl-Ia amb la desarrolla
aa per I'Bsquerra, a conflnuacló parla
el senyor Soler de SoJo que <!iserf<a
sobre.. /e situac.J,cSactuaJ. el p~bli~ que
o~plla ellocalaplaudi amb entusias
me els tinGIs deis parlaments . ',

El discurs de Gil Robles

Córdova.-AI Gran Teatre feu us
de la peraula el senyor : Gil Robles,
que va explicar la tasca que ha desar·
roll'at el parlit de Acció Popular des
de el Poderl també tracta de 'la 'ques 
lió polítlce :des de les elecclons del
any 33.

"

Tasques -muRíeípa Is'

Biscurs del Sr. Maura

Madrid.-AI Palau de la Música se .
celebra I'acte orgenltzet pel Partit Re·
publica Conservador, fent us .de la
peraule el senyor Maura, que va
,explicar la tramltaclé de Ia crisi del
desembre I també el perqué de la seva
unió amb les dretes,

Bn eceber el seu díscurs fou ob
íecre de una gran ovacló.

. Barcelona~-Bn· dlferents loca,ls de
aquesta ciulat han ~elebrat"rrinlng s ,
diversos p~rtits p.olrtlcs de Barcelona.

Vi~tad'una causa

Madrid,-Ha comensal la vista de '

. Moltes i importé)n/s s6n les tas- .
ques realitzades 'per ¡'actual Alunta':.
ment amb els pocs mesos d'actuació.

No han sigut tasques fetes com 
ens tenien acostumats els AJontament~' .

d'BsQuerra ,1 com .vulg a rment es dlu a
só ~e timbal's. sinó tot el contrario

En aquest breu .co menta rl .a nem a
' des tacar el que fa referencia a la

qüestló del blat, que tanl afectava a la .
nos/ra pagesia i encara avui afecla' a
la major part deis agrlcultors. d'-ell~a

d'aquella faUdica .o rtlre d'impor/acló.
(le blat decretada per I'ex-ministre Sr.
Marcel'Jr DomiQgo.

CI§ ng~tr~§ gmh;§ d~! ~g,m~i§lgri

seguidors de les orientaclons-dels cap-,
devanters de L1iga Catalana, no aple.:.:
g-aren els pagesos. del terme de Lleida
I els :feren mil promeses; si no que
I'encarregarse de les tasques munlci,.
pala, després de I'etzagaiada del 6
d'Octubre, trobaren que la nostra pa
gesljl estaba' amb una sÍluacló angoi
.x088 en no poguer vendre el blat, i
donant·se compte de la gravetat, sen
se aufories ni promeses, es. dedicaren
a I'estudi del ~ prob lem8 i c~rcar's'hi

sol·rució .
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Campionat de L1i~a Nacional
.1..B Divisió

Ovíedo Ossessuna , 5-2 .
Allhelic de Bllbao-Menrld, 1·0.
Befit Barcelona, 2-0.
Hércules-RacIng, 4-1.
Espanyol Sevilla, 6 1.
Atlhetlc de Medrtd -Vetencle . 22.

Se~on ~rup

Júpiter-Arenes. 1-1.
Badalona Donostta, 3 1.
Irún-Sabadel1, 3 O.
Baraceldo G lronn, Ó Q. .~.....

N. de IjI 'R.-Tots els representanta
dels Clubs forans. que .desUgin que
s'els hi .publiqul la reseny.a dels es-o
ports, poden envlar-ho abans del di 
lluns, per aixf poguer ésser cumple 
guts, Redacció I Admlnlstracló: lm
premie Sol.

No ho dubteu: ORIENTA
CIONS, es ·el vostre SetmanarirI t . . ,

Anit a Bala.fl.uer .
Una exce"'ent victoria

d.e.-~abel'a
Anit, al ~eatre (?r.locipal de Bala

guer, es cele~Fa un .magniQ~Q vetllq~

da amateur organtt~ada per la Unió
Bsportlva Balaguerlna, que assolf un. . '\ ..

gran' exit. de públlc I també esporflu.
.~~ -p! lmerl- lIoc, Ló!! guanya- p'~r ·

escas,' nia rge . de punts a Laza, del
LJeid.a B. C. p. . '

. Carials I,Rosell, de~!és de cinc
repr~sses molf mógudes, es falla nul.

J enca.ra.que la d.e.cis.s.l6,p.oilia hav:er ,s e
donat al nostre. que féu un tasca més
efectiv,\\

Fart~. gJlariyª atMinarro. del Te
rras~ B. C. per punts, dominant sem
pre-elbalaguerí que colpl amb més
palencIa.
. GalicIa, guanya per punts a Pujol

del T. B. C. amb qul al nostre tenia
fets ,dos matxs nuls.

Cazorro 11, del T . B. C. en un,ban
combat, guanya per punts a Blauzaco
del «Ferrand B. C.»

Tomás, també .deIT. B. C. en UD

bon combat, guanya per punts a Ló·
pez del F. B.. C. '

En el darrer combat, el nostre La
bella, s'emporta amb Munuera, dél
T. B. C. finalista del Camplonat de
Catalunya. Labella, a la primera re~

pr-~!a, tQ"uala, I COm@Dca 1I la §~Q"ODlI

a Imposarse, locant amb un fort gan-
o '

- xo de dreta la barbeta del subcampló
I el tira aterra per 7 segons. fenf-lo
caure dos vegades més pel compte de
6-1 3 segaos. dominant ja fins al final
.ass olint una esclalant victoria als

punts, encara que de tenlr Labella
'més experiencia, hagués pogut gua
nya abans dellfmif.

En fi, una vetlladA que plagué a
tothom.

'E l S~nyqr YERI:r~T8.

BQXA

_,A. LLOP.

-
F. l. C., O;;R~y,o, .3,

A,.hir t I al mateix caP,lp, celebra tamo
, ~é el partlt d~: camp'iqnp. amater, ·ele
equJp~ Rayo I F. J. C" ,que v~ i!cabar

. amb)a 'victorla del Rayo per tre~ .gola·
de diferencIa I no en marcaren més

• j ' ~ • ' . •

per la forta defenslv:a a que es. varen
• I .. ) •.

entre¡ar els, del P. J, C. 'que malta.
"art d~1 p~rfit jugaren amb . nou juga
dgn~1

L' arbltratge d'~lbUos fou accepla
ble.

Re~~lIa~s del!!, parms'celebrats, ahir:
Tarri!gona-A~posta, 2-1.
Reus-Mora, 2 2.
Catalunya A. S. L1eida, 4-2.
Simt Sadurof-Dertusa, 5;2.
Tiurega-Gimnastlc. 3 1.
Lletda & C~-Martorellj q-3.

x.

Campionat de Lli~a. Catalana .
:1.& Dhrisió

b'e va que el «deseoso» gol era se
gur, el seu extrem Folch, fall~ i tira
la pllota a «comer». Executat aquest
i tlrar pel metelx extrem, fou rebulle
da desprée ' d'un gran centre, per la
defensa enemiga, seguelx la prestó
del NurIa pero sense sort, I als ViDI-I 
cinc mínuts. :es lIaD~a el segon «cor.
ner» contra el ferroviaris essent ellu
nyat, hebent-se pr9du'il pero, UDa
«melée» pels seus adversaris. Els Per
roviaris feren alguna escapada. pero
ttobaren en la defensa una muralla;
la , quel juga , una prlmere -par t mol r
bona, acebenr la maretxe s'ens que el
marcador funcionés.

Comenca la. ~eg,ontJ part i .el partit
preot un caire no de futbol sinó de
«lucha», el públlc prorestava algunes,
Iugades vlolentes d'elguns lugadors,
pere) I'nrbrif poc energic i entés, d~i

xa fer tot el que es volla i per aquesta
raó, ó'apqdel'a deis jug,odors un ner

'v lo{S,!sm~ q~~ .de no ésser aquest ~'ha-.

g.ué~ un ,~ar!it «b,ell». E~ fer~n alguns,
«p.~palf~s., perp l:ar~rit es. veu que
Qormia i en aquest segaD t~mps, tin
gúé d'in'erv~nir la forca pública i gra
eles a ella no passa res.

. El partlf i;lca~~tSens fer<"se cap ego ,
let», pero he,m de ~ir que amb un al' ,
brit com hauria d'ésser, el Nuria s'en
'. . ( .
hagué~.sortU mé~ beneficiát.
~ P. roylm-Js pl"esenta en q'gun8

elements r~servi8tes Iper aixo el seu
adversarl el' domina lIeugeram~nt.

Es. d~s,aé~lren pel Nuria en prlpier
1I0c, el defensa Llop.I, que gracles al

I . . '

m~t~f~, PQt ~Ir-se DO foren "'~n~uts,

e..s¡sent per tant e,I '~lllor deis 22. De la .
linea mUja encara . 'lP.e, un xlc pulxa,

. ~~staca ,el ~ig centre Amengual. i de
la devantera, el millor Cas~ls segul'j
per Broto, els demés feren quan <"pQ
iu~!'tn pero Sens..(jes,t$lCilr-s..e..

Deis Ferroviaris, el seu .s1efensa.
Martfnez. fou el miliar i ' de la milja
Bravo. de la devantera Pascual·ll'ex·
tr.e..m esquerr,a, s,e,guU pel ·s ell oposat

'. - ;:J

c:J~.la dreta. .
Es lIan~a tres «corners contra dos

a favor. del Nuria .
Ferroviaria, ~

Preu d 'un
,

15 cts.

e
numero

Trim estre. 2 '00

PrBOsdBsubscripció I S emestre, 4'00

\ A ny 8'00

l!(uria. O

J. M.
J. G. E . P. F·:C. P.

Tarragona ' - 2 2 O O 8 \3 6
Mora d'Ebre : 2. ,2. O O 7, 3 5
~atahmya. 2 1 O 1 7 5 4
San Sadurnf. 2 1 O ' 1 9 5 4
A. S. LJeida. 2 1 1 O 8 7 3
Tarrega . 2 O 1 1 4 4 3
Reus .. 2 1 O- 1 3 4 3
Gimnastic - 2 1 O 1 7 5 2
Amposta . 2' 1 O 1 2 3 2
Dertusa .. 2 1 O 1 5 10 2
L1eida S. G . 2 O O 2 8 11 2
Martore'l.. ~ O, O 2 5 10 O

I?er al dlumenge., dla 19, a les 2 '45
'" la ·tarda. 's j~a!an. els ·segiiF~ts
partits: .
Mora-Catalunya Vllanova. Martorell
Tarragona. Amposta-L1eida S. C .•
Dertusa - Reus: Tárrega, S. Sadurnf.
A. E. LJelda -Gimnastic.

. '

Ah;r, i cor,respopen t al campionat
«amateur,» de L1~ida, es va . celebrar. .... - .
e,o aquest ~amp, e) parlit de fuibol en-
tre els eq.,!ips, «Nurip~ i «F.erroviaris».
Aquesl ",~rtif, comja el,"a ae preveUFe, .
qp flngué, é'llP, historia. do~at que
oPlbós .equlp~ fornlren l!P joe de p,.oca .
classe, si ~é~podem .dlr, Que el Nuria
~Ds d~mostfa tenil' .uQ xic m~s de con~

junt i malJlrat, toh of~r:f alg,lln~ lqgada
,de bon gusto

. El pl!rtltr comeJ;laa un quart més ,

'ürd de rli9"f~ ~ñüñ~ia~,ii i a le~ ór'
dres de l'arbrU. els equips foren:

Nu~ia: Bolfda; L1ó~ 1, Melé; Paco;
Apte~gual. Poos; P.olch, Broto, C~-

sals" Ros I S.olé _
F~rrovlarI8: Espin; Marlfnez Gar-

" I '"

cla; Casljllo, Badi~, Bravo; Solsqfla,
S-obeJa. PascuÍlI, Diaz j Sierra.
Un~ vegada sQJ'lejat el. caIP,p, es, _L _ •

posa la «pilota» en joc, estaot encar ·
regats de ter-ho els Ferr~viaris.S~m

bUI efe moment. que eis del NÍlría h·a'n
de fer-se ámb els dos punts. ja que
després d'uo petlt Qomtni I qu~n se~

• • J J J; ..

.
ORIENTACIONS. porta um~

selecta 'in ior m a ció- política Fe~ 
gíonal, nacional í- extr.anger-a.
N! deixeu de ~om.J!raJ:-IQ t.ctt!l
~Is dilluns.

tacar I'acluacló de la devantera que
feu un partlt, que .ser~ dlñcll de supe
rar, lugent els 'seue ¿~mponelits amb
molte compenetracló ¡demost ent tors
que són perlllosos e,n e. sxoot: el
L1elda S : C. q~lan tlngul miliar eco
plades les altres linees, amb equesra
devanrera lograra una classificació,
al nostre entendre, enveleble '

Els mltlos, durent la primera .part
varen :estar mC!1t flulxoal no lograren
contenlr a la devantera contrárla, pe-

• " I \ ~ '.

ro. com ja lJem ,esm¡entat, 'a la s~ºna
part afectuaren un bon partlt, desta
cantose Abelló. La 'defensa f~u" e'l
-més fluix de I'eq.ulp, P~D.,~· i;I Ip ~ort~

va csmplír,

C. D. Martorel1 3! LJeid. S... ~. 5

A la Bordeta

Ahlr es juga en el camp de 111 Bor
deta, el p·artlt corresponeut 'del Cam
ptonet de 2.11 dlvlsló de Lliga Catala 
na, entre el C. D. Martorell Eel Llelda
S.C.

El campo malgrat la boira, va ha
ver hl malta anlniacló, cosa que de
mostra l'espectacló .desperta~a perIa
uueltret-d'ambdóa equlp á.

Sens dubte fou el miliar parfif que
em vist ací L1elda des de que es co
men~a el Camplonat de 2.11 DivJsió.
La primera part fou la més ínteressant
perque els dos bendots atacaren amb
corarge, éssenr d'un domlni altern
peré, que els forans aprofitaren més
les ocastons la qual cosa els valgué
marcar 3 gols. menrrea -qu-e el L1eida
80ls en marca 2. ;'

t ' ' ,
La setona part la flsouomla de la

liuua cambia de ·ia l ma~era que e;'
-J - , , !

pot dlr que va ésser un dominl cons-
tant deis local,s. No obstanl er Marto-.
...ell va ler algunes aván~ades· que po~

,1 .- _ . r· •

's a ren en perlllla parla del L1eldll pero
aense resullat. Posem de manifest hi

QJUl actuació de l'e.quip ·Iocal en a
"esta part ~...e qu~n el~ seus part!· _
IIr Ja cW1Jla en en guany"r. ma 
a eJs l/ gofa que 11 donaren la vlc-
rlll. ' •

El primer gol del L1efda fou obra
'En Santlverf, en rematar un' corne~

Irat per 0114.
En Mlquel del Martorell aprofitant.

na mala entesa c;t~la ~ef~nses localtt• . ' '
'un bon xut acons~g~\ m.a,r~ar el

yr.lmer gol pel ·M artorell que els hl
lIgué r~mpat. '

Ala vlnt minuta de joc, Rodrlguez
aproBta uña fállada- de-'I'Avelln~:~ '1

d'un bon tret marca el segón gol pel
Mnrtore.ll. po~ d~spr~& Mlquel acon~
8el!{U~a el tercer go.t"per I'e~ui~ fora

Plrla, al rematar amb el ·ca p ua¡
~o~ne.r tirat pel: ~n CéÚ!denas, fe_u que;
dlsmlnuis la dlf~rencia warcant eJ~

se.Slón gol del L1elda~ ,
, !~ la segoqp part ~n piGla al Jirar

un ~frek k» . dlre~ta a la porta desde
l~ Ifnea deis defenses aC!lps,~lluI6.

l'empat a 3·goJ~.

EII tirar Cárd~p~& uH cprner m~r

ca el quart gol! el qulnt a favor. del
~Iel~a, que fou el ml!lor .de Ii! tarda el
va mp'rcq.r Sa41t!~eri al remlltar UQ,

bon centre de Cárdenas.. ,
Els equIps es varen arrenglerar

com &egueix: C. D. Martore"; Vall

bo6a: Más, Cürrefes. S.oler, Roca,
fy1ontserrat, Miquel. Rodriguez, Font,.. . \ .

Matas I BuriUo. -
Per ei Llelda. S , C.; Pons, Aveli·

no. DomÍngo·. A'velló, Castro, Lato
rre. Ollé. Pirla. S~ntlverJ~ Mollns I
Cardenas. .

Del Marlorell es distlngf en prImer
lIoc la defensa qu(> fou el millor de

¡ •

l'equlp, el mUjos cumpliren, desl~cant·

se Roca que supera al mig centre con- .
fra.r•• I de la devDntera Mfquel, el por

te ~~.
Del L1elda en primer 1I0c cal <te~-


