
\ 1

"'A'''' ''''IJ 1"' , 1 "tu....1 VI UUIlI:: IIIC UI:: la COlonuza '
ció en'a'qlléJleá l en es ,. es moJt més impor

- taet-per Jee-deeoeeeee-que cornpo jta al fet
mateix de la." construcció del Canal I del

" (Qu e ,e s consideraran s':lscríp,,
rs si ilesprés de rebrer....exenu ilar
~e.s és retornat.

80 - r eleJan 1"919

, ~ul conegui b~ ' la topo~rafla 'p,eninsu
les Ob~es, {:ompl¿rtes del Bisbé: Torras i !Ibr i el seu re'gim pluvl ómetrlc, c(jnvintf~~

lca cólecció ae 3'3 oolums que surten de les que E~"anyaJ esta especlalment' Indicada
olum cada mes, per a portar a cap ob res hídráulíquea de

IONJrLI'SME i en dquest Ilibre l'ea) tor !w ~o~h' extensió , molt més que les que pre
Tradicio Catalana está publicada en (Jos tenen regar contarqtÍes senserea i flns a ve 
' .., : 'gades , «p¡'~vfncies» complertes, fent ' p6S-
pa i no iiespreCicible; per exemple el dis- "S'ar' sóJ;; tad,ament un'terreny, del eglm es te
s sem1Jlánls. iizl>les quals el- '1Jisbe T orras pari a un regill),tcl 'horta, amb totes lfe8' con 
icnalisme. 'A ltres', QP verita1ilÚ 'engrunes, seqüencles lamentables que els lenteSos
I tS iSolats que el l anotaua pa a exp lana r- »'~oneiXien ~dólorosamel1 t .

quests 'pensaments, fins ainii in édiis, ' ol- ,.N,o es que es t nas ml tél (Jes itg d'empren 
a.juueatu: Ff¿fJian{l.lista. sdre gren obres de regadiu,_ si no que
el regionalisme és un principi aqlutina nt, 'a ques tes ," deuen condicionar 5 0< pero molf

ceres que xes ulten, a ' paraoS' que estl -
s~f.a ls : 'l1one'S· que sigui un ,~lp¡m'eI1 t de dis- . .gu ih 'Ja ·pteparats per a puguer regar.. Per

lo eis nostres enetntcs. . .exemple:· la posslbilitat C!flextendl.'e el rega
i la naturalesa U!t~ix i no diuideia: no dtude "~Urgell acruel a les ~propere&.ea
I desiiñats q form ar .un á unifat lprga1il{ca. ~marq;u..es de la Segarra 'i ~hJJ~rlgues balXés,
les coses' 'natlirr'a ls fl ink e d llif' més: gr,áh. ofelrerx; l~alvfm ta t.ge <te IqUe~ ,els J0l'ren-ys :es -

. . " . tan ~eQ1J;~U'él t8 , ni\\!~"ats·, '~I an tats , • I la· 1'0-
ent el Bisbe-Toúrasi és,'fill del c'rist ianism e. MadQI.~ · psou d ens é, p'er a Que la.serle ' '<f~

ieqionalistes: ells qui albsorvi-en dintee de rpr0b lente8 Que pla nteja .I'alg ua r leS' des
manifestacions de uida dioina.i humana, peses c.on~fEJ eráblesl a que obliga el fet de
l déu Estat. Dintte de la gra'frl uniiat ge- refJall,.pUgUi ressistlr Ies el pafé I abcf un

coneix tots els p obles i tracta amb tates _- Rstat ;degud&w~nt informat, DO r.eplltarla

t

Catala: No.. :deixis.
ORIENTACIONS.

\lUl: DO se 05 VlDgUI mes per jusnncer
eerks. ac(t tS• .lAPe no ~ J~t1m:ació,

cnnl) la cantllretfa e salvar la-Aept1blica .
l~a ~p~J)ltéa, ltap" othoro, que sol¡8ment

UIIl~U5W, 10 1...nI-VaD~ar 1 econseguu ea.:tu
seQle~ dtl . \Itztlcl i;- hOf,él trogl~ Ji,
en JliJe es somnla ~ó 'I~ar~j!r l'h pnre mure,
amb el ferro .fnfa D;l,ant '4.~ . e'séJóviug.e.



Poi í t i q U ,e s

,-
Ha estat nomeneí Secretar! particular

de l'Alcelde.el nostre volgut amlc N'Anto
ni Ballesteros -Aguado. Rebi la no~tra més
sincera enhorebona. ' ,

-
En la sessió celebrada el dia 14 del cor-

rrent, fou elegit Baflle de la nostra ciutat,
el nosrre benvolgur 1 estimat amlc senyor
Alfon.8 Porqueres Alabart, que rentes pro
ves de cápacifat ha donat durant ,el temps
que ha desempenyat el carrec de C ónceller

de Flnances.
Amb altal motlu, rebl d'aquesta Redac· , 1

ció la més cordial enherabone, i l! q~sit 

gejn un feli~ exit en la difícil tasca que 11 ha
e'sla i enéomimada. "

IU

gratuitament la Confederacíó de l'Ebre es
tudi'i aquesta megatzeme d'aiguai subven
cioni la seve conatrucclé, "poden permetre
als pobles resoldre un problema vitalfsslm.
Es amb poques pessetes, es amb presta:'
ció personal, es amb el trebell de tots a I~s

t ' epoques que la felna escessegl, que poden
I deuen construir se aquestes obres, pre

, viamenf estudiades per la tecníca de la
r construccló hidráulica. Es amb aquesta 6

" naUfat; que la Confeder ácló de l'Ebre ha
r pr és equest ecord, -que jo crec que els po
i c bles deuen aproflrer.

, t...- I

, Nn naufreg que ha arrlbat á bon po
Don ' «Pepe» Estadella al Porf Frané', ..
Franc...? I ¡ca homel

A : «jovenfut Republicana» es
a'han rornat pecífístee, ja que segoD
ntm entés. , no .volen saber res ' aiob
,«C as us B,ei·It». '

" ~ .'
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Hsporfius: Sí volea tenír una bo·
, ~a iiúormacíó esportíva, no deíxeu
- de comprar-cada dílluDs ORI~NTA·
CIONS.

¡.

.' ,

A 'MOARÓS GRIÑÓ
f -" (DE L'HOSPITA.L eLINIC DE BARCELONA)

Espécialista en Enfennetats deIs
.. .¡ .

1 -

Primer lffol 06clal de la E~pecialitaf d'1nfañela ~ la

UNIVERSITAT AUTONOMA DE CATALUNYA

Consulta: De 10 a 12 man 1 de 5 a '7 tarda

- 'I!s torer ia , 11 - 1.er ' . L 'L E IDA

RA Ro'trRE
/'

de L1eida i Barcelona

querra :...:.... LLI~IDA

- BARCELONA

ssebenta a la seve distíngida clientela

ue ha traslledat . ~ I seu despatx a

_Teleofn 2076

Rambla d'A r agó, 2.

Enrie Granados, 153,

JOAN R O

No ,ho dígueu a 'ningú,' pero sabem
molts senyor Babaus que tenen .mol tes
seres i fiortets ¡ 'cuponets , etc., pero q

A 'darrerahora , pero, e(s rumorela q
com les elecctons és 'fa'l'an .a l: febrer-s-e
tots els anys -, arreconaran una veg
més al «lené», ' cosa', 'que "sentlrlemi .de
COI'.

LLEID A

Bateria de Cuiná - Vidres'

•v
Ferreteria

.A R T-XC LES P',ER A -P R E5ENT S,

, ,

Aquestes consideraclons, venen al meu
, . \

pensamenr, amb motíu de I'acord prés a .
proposta '«si"no estic mar' lnformat» del meu
estrenyable amlc En Marlan Jaques a la
Confed érecló Hldrográflca de l'I~bre de
Saragossa! 'referent a l'estímul i auxllls per
l'es rabllment de petits regadius, proposició
1 acord, (fue 60S amb les modestes pro por
cíons en que s'ha ínlclet es viable per totes
les ter~es ,:le la .Conca del'Ebre ' I espe
cíalment, per les de les nosrres comar- :
ques de Llelda, Pensi per exernple que se
ria l'actuel Comarca del RiuCorp, si
més amunt de Vallfegona, sense messa
pretens lons d'obra de cost, es puguesln
emagetzemar, tres o quatre milions de
merren cúblcs d'algua que , asegurés al
l' éstíu la poslbilltaf de regar abundanment

i '

les ter res de Gulmerá, Clufadilla, Nalec,
Rocaforf, Vllet, Sant Mar tf de Maldá, Mal
da i Belianes ; velgts si aq uelles terres que
av ui am b l'eacasfss tma algua de que dls
posen són ja un [ardt.el que serien després.
E l eost de l'o bra, molf petlt: hi ha un estret
més amunt d'Albl6, que sembla especial
~ent des tina t ,per la nafuralessa a fer-hl
una presa I ,fins hi tof, sembla ,que en temps



Londres.-Als voltants de les vúlt de la
nil fou facilitat el següent ,comunlc;at ofi·
cial, sigñat pels 'res metges qu'e assistei
xeo el rei, respecte el seu estat de salut:

«El rei ha passa' una jornada tranqui)
la : No hi ha Cdp canvi en I'estat de salut
deS. M.

Londres.-Durant tot el metí el poble

brltántc ha continuat posan' de manlfest de

la manera més digna i discreta la profunda

ansietat produtda per la malaUia que so 

frelx el rel, i el disig .fervent de veure el

soblrá completamenr resteblert, per a la

qual cosa a totes les esglésies s'han ' cele

bra' pregárles especíels.
Al'Abadla de Westmtnster fou servar

un minut de silenci immediatament després

de la predica pronunciada pel cenonge Va
rry, el qual féu remarcar que, no hl ha cap

angles al món que no estlguí pres de l'an 

sietat que en aquests moinents experimen

'a la familia reiaI.
' Q uan recal'dem -seguf dient-Ies con-

dlcions de resistencia de que vo dodar pro

ves el rei durant la seva darrera malalua,

'enim el dret de conservar alguna esperan

~a q!Je encara assoleixi de refer ,s~.

La petlta 'església de Sandr4ngham, si

tuada al mlg del ' Parc relal, aquest matf

ha esta' el ' cen' re convergent de 10ts els

habitants deis vollan's.
Bis campero!s que ' assistien cada diu-

meoge a missa; en companyia de la ,familia

reial., expressaven clara'ment, lIur grim in

quie'ud, en contempla.. quasi bé buits els

l1acs reservats a laJamf1ia del sobira, car

només hi assistla el com'e dffIarew-ood; els
• • • "1

seas das fills 1 dues dames de Campanyla ..
, • • • f lt • ' . • ~ ,

Als , vaUa~is de , I'església, completa-

ment coberts de neu, la ,multitud era man

finguda a distancia per un servei de 1'011

eia especíalmen' establert.
Damunt I'església va ésser col'lacada

una bandera amb els colors ¡j-ersonals (Jel

rei, I al seu loterior, com a tots els allres

temples del regne; els fidels, donant pro

ves de gran emoció, 'varen entonar prega'

ries pel restabllmen' de la salut del sobira.

IU comunicat de les vuit de I~ 'nit

Cas que aquella sigui de lJarga dura

ció, d'examlner la constltució d'uo Consell

de Regencia que s'encarregul d'execurar

les funcions de la corona.

La 6reu MalaUia del rei d'angla
terra

To'a cJasse d'assu~Ptes admlnlstraflus i ges
fions a les Oficines públlques. Corporacions,
.BaQ.es i Companyies d'i2ssegurances . .. ,... "

Estrangera•
Ial

, ESTRANGER

Agé'ncia' Aclministrativa MONT'ANA

CON~SE'RVES

AGEhEt
~

[LEIDA

Pla~a de la Sal, 18-pral.

El prelat entra al temple sota pal'U por

els semínarletes, j s'edrece dlrectarnent

Capelle de la Mere de Déu, ecornpan

al costat del pal'JI pel cor de la catedral.

prelat ocupa un setl a l'altar mejor. Fou

onat un solemne "Tedéum, que fou oít

públíc que empleneva el temple.

El prelet sortí de la catedral en la ma

a forma que havia ebtrat, i ana cap al

palau, on a les set del vespre va cele-

r s' bi una recepcló, ,que va resultar

lennestma.

((tmentarís d~ viatlte ,d el Princep
de Gales "

Londres.-prócedent de 8andrlogham,

arriba' a aquesta capftal el prfncep de

les i el duc ,de York, els quals immedia

enr s'adre~aren al palaú de Saint 'ja

S.

El primer ha est'a"a Downing' Street
ferenclant amb el senyor Baldwin, des

les '4 '30 a les 5'15 de la tarda, ' i bom

u que aques'a mateixa tarda toróarir a

ndringbam.
81 duc de :Yb.rk ha mé:Jr~at a dos quarts '

dI cinc de lá tarda a', 'Windsor, ,des d/on

dema al matf tornará a SandrJngham.. . .

-dos ¡ills grans 'del rei Jordi a
Londres

riba~a d'IJna personalitat

París. - Procedent de Madrid, ha arribat
, ,

l'exprés el senyor Madariaga, que a les

23 ha marxat cap a Ginebra.

En el' mateix tren marxa també el mlnls

anglés d' Afers estrangers, senyor Eden

ual havia arriba. a Parrs a les 20'15
cedent de Londres.

Derslngham.-Hom sap que el rei ha

acoDseguit dormir diverses hores durant

el diar

La marxa cap á Londres del prfncep de

Gales ha suscitat un gran movlment de 'cu-
, "

riosltat ~mtre les nombroses persones que

es troben als voltan's de la residencia ofi'
cial, Flns ara no ha estat possible de co

nelxer I'obfecie dela visita ,feta pel princep

de Gales al senyo~ Baldwing, encara que

hom su posa,que la conversa s'ba referit a

Ip, alaU,iéJ que p,atelx..el sobi~a i a la can

ve tencio.

Subministre de tota

mena d'accessoris

per a automobils

LLEIDA

TALEERS ELECTRICS

, L L e I D'A

Oeneral Brifos, 4 - Tel. 1,97.8

Homenatge a uns polítícs

To'Jetl~.-:-EI~ carrer! han es'ar molt anl
ma's duraQ.' aquesta 'arda, ami:> ,motiu de
I"arr.lhada del Cardernal Primat . !

Les dutorlta's mar~aren vers al poble
d'Olias del Rey, on,Ja bl havla el governa- 

d~)f, civil, el corrtandant mill'ar, el presiCJent

de l'Audiencia, etc:, per esperar el doctor '
Gomal ,

E.o balxar del 'cotxp, el prelat els ,dona

atiesar l'aneJI. i després es 'raslladaren a

la cap!'al. Als afores ~e la' ci~tat s'espera-
, va molt de púJ)Jlc que aplaudf el cardenal. .
E,~ arrll>ar a I~ ,catedra l' fou ' cóml.'limentat 

. p~r divers,~s p~rsoiialltats. I s'organUz'a ~I

seguici.

Telefon 1158

Pupilatge de cotxes
, Cabines independents

LubrificlInts
SERVBI .PERMANENT

TARReOA
Av. C2It2lIunya, 13 - Tel. 127

BOSCH, AUTOBAT,
A. C., DELCO-~BMY,

RAIDADGRS"HARRIRON

L'bomenatge a-- I'cseriptor Sen,y,or
• ~ . _ • ) ( .J

M~anuet 'Brun~t ,',, • J

El dia-del cap del Oovern

Mad~id-.-EI cap del Govern, II les onze
del man, s'absentá de Madrid i s'adre~a (1

la serra del Guadarrama, 00 pasea la resta
del dla, flns a les sís de la tarda, bora ~n

I '
que r~torna, a Madrid. A aquesta hol'd,
s'edreca al Mlhlsteri de la Governacté, on, '

estlgué rebettt dlverses visites fins a léS'

vuit de la nit ~ A aquesta hora es retira a
I'H~t~1 on g'jes,aIÚi. , ' .

. ( ,
~ "/ .. ,.... I ( ' • ~ •

Jmposició d'un. sanció a un..peI'Ío-
diste estr~ngar'

Barcelona.-AI mlgdía va tenir efecte el

banquet d'hornenetge als senyors Calvo

Sotelo i Bau, al qual asslstlren uns dos mil

comensels, que es varen entre I'Hotel

Ortent, restaurant Can L1ibre I Hotel Es-

-pa nye , El baoquet celebrar a -I'Ortenr fou

ptesldit pel senyor Calvo Sotelo, el del

restaurant Gau Llíbre, per senyor Bau, i el

de )~Hotel Bspenya, pel Baró de Vlver. '

A I'Hotel 0rient, els postres, pronuncia

. ren parláments els senyors Garcla Gel Ra

mal, per les Iovenruts de Dreta de Catelu-

13arcelona.-":"BI 'deleg a' g~ne-raJ JI'91dre . ~a; el senyor, ,~aÍJ tiago Torentulo, vice - "

Públic. se-nybr DiJero. «m rel)Í'e "a nll el pe- , p,res iden¡ de Drera de CatalJ;l,Dya : l'ex-dí
rlodlsta '(fel ,«F'U'lfOfi~í'a l» , que f~ Infor~a- putat tredlcloneltsta, se~yor Puig,fragell i
cíó.en aq~e'lI ~epar~a-men'i. Ji facilita la no- ele .senyor é Bau i Calvo Sotelo; L1urs dls-
t .. t cursos foren retrensmeeos als alrres localsa seguen : " ." ,

~, . '-ICí['enint c()Jle'¡~0mént el delegar -d'Ordre hablnfats per al 'banquet.
- Pú-b:Hé' qUe~l: correep ónee] -en _aquesta ,ca - L'acte -aceb é pels volrs de les dnc.

pirar·t;tel -«'DmJy 8;,c-ptes.w,¡ d~, Londres, ha-
, - Descobrimentd'una, impremta clan-

vléi íh'lentdt cur-sar-, 'ú6' , tel~grarna a aquelr '
" .. , .., > l' - -" "é. " , destina

periodic 'donan compre de l' assassina"

frustrat d'una_ ~'-'a' p~r~o ... ~¡It~-¡ P9iulca, I ' Els. agents de policla 'que composen el

considerant tal infundt conírárl a I'ordre l ' ron'df ee p~.rsecucló deis saboteJadors, des
al c'r,edit ~úbJje qU,e-, ','e¿ "quest ' c~~ ' ~~nc llet cobrlren, en el~ baixos de la. casa número

,. '. . :: ' h( •

e~i'gei~ 'la IlÍter.venció urgen'. Indfspensa.. ' 71 del' carrer ce Vllamari, ,una . impremta
ble' i necessarla de~'I;aútorltat, ha aearClat, efandestin6., i derrngueren el seu propietario

en' v~rtút áe I~s"fácultats qu'e 11 c-onfereix la Aureli -Oand1a i ExpibsU, el qual, segons

vigent lIei d~Ordre públlc, ~n ' el arto lB, , prbpia declariJéló" e's dedleava a editar fulls

d'iP1'po~a'r al perl{)dlsta esmentat una murta i fa~déles "d án des ilns .
de·1,iO() :pes.se'tes,ClIa~, haura ·de fe~ efeeHva ", Eh"lH registré',"lJo''}ó.t'en ocupades cap

eó ,if lerfufri-l' rD'axim '.que ést~'bleix .el :rete- d'aque'sfs fulls ni 'els molUos ..

rU ~os leg~l~ - " " I El deUngut esta reclam~.n' , p,~r un J~'jat
~' -,.' .~_. " , - . se~iII~ per un d,elicte,cOD1r~ ' la prf?pie.lat j _

DeteAClo . ,.. p'er la qual ,co~a ha estat 'posat a Jadispo- .

'''~B-ift'eelén8~'-'¡~~;re'¡¡-~er'P'Qja-élIes '¡s s-I~i6' del 1'u'jatde-guar(Jla. " ,1; '" , "", J;~-:>
agents.C!le P ,O",CI8 ,procedl'ren i1' 'it detenció .:) , ' ,
d~ Manuel Garcla i ,Molina , que es dedlca- ' Arribada del Cardenal, Primaf d-e
va 'a eOfitzar entre els obrers del ram de la ' 'f,oledo
pell. ' ~ ¡ ;

,., -~n'p'o'der del' ds'in¡ut foren troba'des 20. ' ,
pesse'es I segells de cót~(zaci6. , : J
¡ . • • t . ...' ~ . '~ f f I •

~1 'EiJa-rcia' 'Ma lina· rtlal1lfest'a que' s'ha"
'1 , ~

vl~ troba' els s~gells, I pega , que es ,dedi-
, ,

qu~s "a cotifzar.,

,lG A R A T G E, E ·SRORT

Info,rmació Naci
o R 1 E N"T A e ION S

" Barcelona. 7 ,rJa del1'los'racló d'afecte

. q'úe ha estar.'orgiml.tzac;la:ci'honó~ del p~rio-
.".. )i ,. _ :

d~s,~ seny~)r ·ManueI'Brune!., éooslsfira en

UQ ,~?~p_q~~t ,~~,~~, d!S~ábt~ vinen', di~J' 25;,
~i rJ'dr~l'f~Ch:; ~ :a .I!3P",d~~á de~,la .~ard¡t ;, al Res· ,

. taurañt Ltibré. ' v ,

F;STACION5 DE SERVEI TALLERS ELECTRICS '1 ~B'nni;l Aflministrativa MONTANA
~~,~~-



EL SENYOR VERITATS.

""&J "",v~ , UI~~-e------ ""' , • U I A I

~ arem donar- n08 compte! -de fa verltable
valua del nosf.na ¿)),o.x:lld.G.t ,. .
. 'lBn el dlUllft mhati, 'R'Awell¡fa , de Ter~

rassa, guanya per abandó a la te cera re~

Impremta SOL-Teleion 1173 Lleida

Preu d'un número 15 cts.

I Trimestre. 2 '00

PI'I dE S se' cló- Semestre . ~OO

Any 8 '00

entengué alxfs el combat fou fallat ,nul .
't1 as thna de t as a l Amb més;~ivif'at

fora tina~co'sa' er lo a, dalt d'u.n rlng. .
Ló 11, q e com I seu ger 'a posseelx

tnnltLl l'Ial!~!li.\lltat ",1 ~ hatr.~ ~as~U'nnllDt

LI~~i~ i propageu ORIENTACIONS.

.EI dissaptq a «l.a Vi.~leta» (:astelló,y.q . repre 1més que qn~ ~lQ~a,

. ' . , . a l'enfrontar-se amb e! seu antlc contrín -
Labella i 6alieia guanyareu,Vidaña - 'cant"Kld Moreno.

i Pujol beniGlarament Aquest, que cada tilla progressa d'una
, , I .r manera fantáetlce, s'edíudlcá t?Je~ le.s.r~pre•

.ELdlssabte a I@ nlt, nombrosos aflelo ses a favor seu per ample marge (fe punta,
nats ~s congregaren a «La. Vlolera» per a ¡de.sRrés ~'ltayer admi!Jlotrat II Callla una
po Her g,audlr ' " (le - Pfriteressenr vetllada serlosa correccíó,
que presenteve el «Llelda Boxtng» I ~ fé ]\mbdós es ferer) ' aplaudir, J'un per la
que tots els 'é'Ombats orén refalment mag- seva classe certa I l'eltre per 'Ia seva corat
nffies, Jlewat del de fons, desg..-actadament losa valenlla. , ' .
s'hagué de donar tal I com el ptíbllc rapre- OaUcla, se'ns moslra desconegut, lanl
cla esbroncanl (le mala manera. I 'e§ el que ha . ¡uaqyat en potenCie! de cop

Galán, el madrlleny professlonal ~ue I en actlvitat.
compleix aol a la nostra capltlll ,els 's eus , , Pujol,. ~mb ' lot ¡' ~ossei'r bODa ,cJasse ,
deures militars. sofrf,el dlloua "ma-serlosa sorf[ b'atut ben clarament de mana del lIel
Indlsposicló que feu neces,sarl fas poFta.t al - data que col 'loca unes precioses series al

' Hos pita l Militar: Ignorant els c?mponenta fellle del de Terrassa qul pogué acabar el
del «L1eida Boxmg» aquesl succes fins a les combat demp,eus mercés a la seva exlraor.
dues de la tarda del dlssapte, sen~~ temps maarla re fSfeoéla i ·co a l~. , j

materlalment per a pogper comlJinar un GaUcla s'emporta la -ovl(cliS (fe la nit

combat mUlor. . .que va compartir amb el seu J]oble contrln-
Anem per fi a ressenyar el que fou la cant, fent ren,arcar que Pujol calgué per al

onti- - vet,JJada~ , . _ compte de tres a la 'tercera reptessa seria ·
, Brs 'Iqfanlils RublQi ~1*,u~ fer~l\,tre~ ment tocat pe'!' una e8querra ben dirigida

)repressea d'exhlblctó q~e:: ,plagueren~ ~olt~. ')~ I :felge. ,
demostrant els «paul 108» ~':' R~s,ell que LlIb'eUa, quiD c~bdat d'energfes- hl ha
estan ben do tata per a .\'-exérclcl (fe1art de cancentrades en el seu cos tot fibra I .mús-
la boxa . cul que sem'bla~ granlt tallat a cops de des-

BI combat SenUs-ftarré, fou sens dubte trai?
el millor de la nlt I es fal1línul, amb evlde.nt :vitlafta, ~ '''8elt 'centJLinemtf, eec mostra
Jus ticia esbroncant el' públlc sense cap jus- molt perlll<ts; per la seva pegad. I pels
ificacló perque, encara e el sJre por- seus h'uC8.

tava contlnuament l'inlchlt1va-de ·l"iJmc" Far; La primera reJ'l"essCI tou tgualaifa, pero
é es defensava bé en una guardia molt a la segona, molestat LabeJla per un cop

~an cada que felen qu els cops de Sentfs no galr.e pe, ~I de Tenr 88a~ es JIIura a
arribessln a 110c, perden gran a~t de: la un ter rl le 41. e ·a a la te cera re-
sev.~ por lI;91a . . ' pressa fent caur I'fd dé la Bordeta al

Crelem nosaltres. que una reven)a fora . seu contrlncanl per al compte de tres.
én r.ebuda per l'aflció l1eldatana. A la .quarta repressa, després d'encal-

Pedra, s'ens mostra molt nervlós.. fa- xar ~ fia UlIa fQrta. corr8ACló aJxeca el
lant contln\Ji8ment uns cops «telegr: » brac en sényal d'abandó , ja que \feS hl le-

que es velen venir des de lIarga distancia, la..a fer-d:a.v-ant,d:.un~tiu.c:au.l qul ja
1, com que el balaguerl Canala fou més a,'haurla d.e pensar en. epCron.tar-lo amb en
efecttu i més aellu en I'atac, es felJ me re1- BaJlvé, el campló de Catalunya, o bé amb
xe<!9¡; . la. '~11!8ló p~r0 el jutge no ho en Costa, i J se.u~eguld'or. mme lat, I a lxf
entengué alxfs el combat fou ~al1at nul. ~ Ci,rem donar -OD8 compte! de la verltable

t1 asthna ~e Eas al Amb mes- agJlel!j.v~f'at villua del nos~re .bo-x.lld.GlJl ,. ./
fora 'Una~c,o'sa erlo a, dalt d'u.n, rlng. . lBn el dlUllft mhati,~ell¡fa . de Ter-

Ló 11, 'ijue com el seu ger a posseeix rassa, guanya per abandó a la te cera re~
~olla agresivltat, el va batre escassament pressa a Medlna, del Sant Cugat.
per punta, ltavent pogut éaser un aUre el

por res ulta t si Lasa s 'hagués mostrat més ac
tlu .

J. G.~, P. f ,
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,Al/{ Camp Escolar '

Amb un matl sense S91, pero, t bé
sense fred, es ruga .a.lIl~. I 'a J'l uoclaJ pa rl de
futbol entre el F. C . ' Esportlu, de n '.flut
de Seu d'Urgell I el nostre réprese nlant
també Cle 'I'lns tl' u l de LJeida, ' F. C. nstl
lut, segons es velé en el camp, Jl~est

parUt de6f>erta enlre l'iUiclonat un feres
amb quin moflu el camp Bscola.r o la un
bon aspecte.

.L1a 'vors de fer-s'e el canv~-de ra
flors, eJs capUaos deis respecti~

es dlrlgiren junt dmb I'arbrit, vers
cos d'honor, on, enlre les nombro!5:
misel'les I figurava J'encarregada
el kik·of, una vegada saludada Ji f
tregats, per cada un deis capltans,
ramellSl, tots jots es dll:lgiren al e
joe per a cult\pllr el seu comés de
nyoreta, esse.nt molt aplau~lda, I
nuació es comenca el partlt.

L'impressló que de moment en
l'~qÍl¡'P vlsltant, es que ha de ; tiany
r(l), premp1e Jaquesta Impressló e
abandonar el noslre «Instltut». mo
la lIuita tot el seu. sabé, fins I tot, e J'e~

qulp de la Seu es totalment dominar
o anr la primera part . amb el resulta
a Ofavor ole ala ~e J'lnstitut de L1el

Q;ome ca I~ segooa PéU't del
preveure el cansament de lots els
plers,..si -Bé, els vlsitanl demostren e
més¡ en aquest tenl))s, es marcaren
2 a f1"'0r de I'equlp guanyador I
ven~uts, que fou aconsegult pel se
rior esquerra, marcant alxf el de I
el nostre equip pagué fer més gola
únlcament e,e .lImita afer passades,
davant la porta, I quan el gol era e
el 'Úb1tc, vls'ta la 'Poca reslstencfa
c¡m, vlsUaflt, desi.J'luclaua, 1:

si les ' forces hagues~in esJat' I.g
s'haUl!iá Vilst un partit (Que· lié ~en

rla memoria.
Acaba per tant I'encontre amb e

tat de 6 a 1 favorable .a.ls de I'clo8f
L1elda. Tirant-se 6 «corners» a O
deis veucedors.

L'a,brlt Santiago de-Ioa -Afbltoa,
tlJ-molt bé en el seu cornea.

- E n els palcos d'honor Isaben
deres 'es pan ola i c atatana, oc

Institut,"6

tU, quan, d'una arrancada de l'Am
econsegut el 2 I últlm gol pel seu equi

Sastre agrada molt.

Tarragona.
Mora d'Ebre
A. 5. Llelda
Catalunya .
San 8adurní
Reus .
Dertusa .
Anmost,a : .
Ta~rega .
dimnastlc.
Llelda S . C.
Martore 'l .

Per al dlumenge, dla 26. a le~2 '&0
tarda, es jugaran els següents parti ts ;

Amposta - Martorell, Tarragona . '
Lleída S. C. - Dertusa, Reus'- (fiirnn
S. Sadurnf - A. B. Lleida, Catalunya
nova-Térrega.

-

Lleida S. C., O

TIN MAR SAN.

Al Camp d'Esports

Al Camp d'Amposta

LI.ida A. E. s; 6imnastie 1

A la a part, d'antbdó eJlulps ee · s'haUl¡la vlst un partir (Que lié ~en rda-
Ila(lcaren a ItI ofensiva, velent se magnffi- rla memoria.
quta ~T:margl!atalx-o, als v.lnt+clnc . A~aDa per tant J'encontre a,mb e esul~

ml~uls de joc marcaren el primer gol per tat de 6 a 1 favorable..a.Js de I clo8f1 » de
111. ocftl~ 1 1Q.ld", :r:: ll! l'I n t-,,~ 5 «l!Or-.nR.I!5UO ~ ..nr

Ahlr Juga en aquest camp, el correspo
neDt17llrtU 'de-caml'ianat"'<le 2..D Dwleló 'Ele
L1lifG' baHtHi e&lFe eJ.s.,.e.qu~p8 del L1elda
S. C. I e -.Amposta .

A la a part, d'aQJbdó e,tulps ee ·
lIa,~aren a la ofensiva, velent se magn[fi
quts ~t8r:malgl!at-a.f.X"o , als v~nt+clnc ,
mlnuts de joc marcaren el primer gol per
als lo~als.

A la segona part, els del ' L1elda plens
de vlgór. pel gol sofert, jugaren .molt, peJfo,
les bones condicions del porter fora, no
p metf que le perforesln el seu marco

Faltaren sls mlnuls per a acabar el par-

A.posta,l ,

Ahlr es fuga en aquest Camp el pa tít
corresponent al Camplon t lte 2.11 Dlvlsló
de Ulga..clltalana. entre els equlps Llelda
A. B. I el Gtmnásttc de Tarra,ona en que
re8ulf~ 'lIuanyado r el Irleld a per 3 a 1.

Al comencar el partlt, el Gímnástlc es
-lIen~a a una forta lIulla aconsegulnt dornl
nar 'quas l tota aquesta part, . en la qual ju
garen amb 10 jugadors, per tesló de. Casu
lla, no aprofltant les oeaeíons en els.xurs. ,

Els del Islelde es reanlniaren, I en una
formidable escapada de Ros, c~nlra al

, InlerloT jov&, que aquest 'W un megnlflc
xut creuat, pe;rfora la .porta del Glmuáettc,
que el porter .no pagué parar el gol degul .
a les males condlclons en que es trobeva
el c'amp.

Segulren elrre vegada la batalle, piro
els del L1elda en unamagnffica demostré
ció de loe, arribaren a la porta contrárle, I
en la que Iové, econsegula marcar el se
gon gol per al seu equlp.

Pocs mements després de centrar, aga
fa el culr Llenes, quí pessá a Ros, a aquest
a 'Florensa I aquest converfla amb el 3 gol

el sen equlp que tenia d'ésser el derrer.
El Glmnastlc es reanima, pero no-ácon

.seg.uf res, degut al poc temps que maneeva
·per lél~ar ' questa part.

CoJnenca la segona part molt enívellat
el [oc, velnr-se formidables jugades d'amb
i:l6s equlps.

Pocs segarls després, e's fa amb el culr
el devanter centre d'el @Imnastlc, qul passa
a Lopez I aquest marca el gol pel seu
equ p,l encara d-egut, a · que el porter del
L1elda ef traba un moment (,iesmarcat, (ja
g~e le.s bones qualltals de jugador Ji ón
perfectes).

Es tiraren qualre recons pel Gimnasllc
I ub en contra.
. Ales iJ"dres del senY r.Bayes, mollln

s§ll,ut, arreng.lera els eQ!:1lps de la ~eg~ent

manera: 'L1elda A. B. -Florensa 11, Pe)hcer
Rodéa; Rqses, L1a,es Creus; Ros, jové,
PlanelJo, Florensa 11I1 Man -1.

Glmnastlc: Zenzano, Sespes, Recasens
Bar.tus,-Sala, L1opis; Lopez, Casulla, He-
rrer.o, C~f~és 1. Pala~. .

Ci;l1 destacar els bons elemenls .per part
, l ' . . . •

del -G lmnasl'lc, els dos defenses, el mlg '
centre Sala I els devanters, Casulla, Palau
I Her.rero.

-Pe eW8. ce p9.r.fe FloJleR8a, -el ·defen
sa ,Rodés , el mig ala Roses I els devanters,
M nel, Florensa I Jové .


