
OOOO~OODODDDDDDODDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDO~

o o
o o
o o
o o
o o
o oo o
o oo o
o o
o o

ITASCA I
o oo o
o og g
o oo ao ao oa a
g DEL §
o o
o Qo Q
o o
o oo oo oo oo oo o
o o
o oo o
o oo o
o oo o
o oo o
o oo Q
o o
o Do Do o
o oo o
o o
o oo o
o oo o
o o
o oo o
o o
o o
o o
o oo oo o
o o
o oo o
o o
o oo o
o oo o
D oo oo oo og o
g §
g g
o oo oo o

I NOVEM·BR:E 1922 I
o o
o oo .0
o o
o o
D D
D D
D D
D DD _ D

~ , a
-OODDDOOOOOOOOODOOOOOOOOODODOOOOODODODDDDDDDODOODOOOODDOOODDDOODOOOOOOOOOODOOOOOOODDDDDOOODOOOOOODOODoooqQ



o

DEMANEU-LA
o

~ Teixits A~lioDitats ~

'Juan Bové~
, PLUS! CONSTITUCIÓ, 19 ~
~I~AJ
o o

ESPECIALITATS DE LA CASA

Anis MUR i Gran" Licor Estomacal, WIlSON~
DESPAIG: OABRINETTY, 20.-TELEFON 36

LLEIDA
. -

@~~@;::C=:=::;<====»-v-----====>C:::===::::@".. ....@

o

LLEIDA

MOR

5astrerfa • eamiserfa 1Genres de punt
LIanerfa '. Telxlts • Hrtlcles d'ocas16.

GASA DE SAIJDOS

ANTDNI CARME·
MAJüR, 19, PRAL.

-----,~ e E ~-----

PERE

"hft lliDUSTHlft hEHIDftlift"
,Fábrica d'Anisats, Licors, Xarops i Olís

d'Olíva i d'Orujo

l§j-

magat]ems FERRER
~LES PORTES ROGES)

o ~LLEIDAO o

Marcaria, Paquataria, Llaucaria, Novitats, ~o Bisutería, Roba blanca, ,etc" etc. o
E3pardenyería, Oordil1ería, Saqueriu,

Rorrasses, Lones, Articles de Palma
i cal«ats de varies menes.

¡~BARrnS~~

¡Ballespf¡
Derreres creacións en fantasies

~ per a nens ~

IMMENS ASSORTIT EN BARRETS
D NAClONALS I ESTRANGERS ~

~ MaJor, 2S LLEIDA n

[",

TELEFÓN 261

. -

LA MES IM~PO'RTANT

MAJüR 17

5astrertaBasol,
SUCCESSOR DE C. VALLS-

o oo Q o o o o

DEN

FRUCTUÓS PABLO

i116ns americans. - Higiene. - Oonfort. 
Massatjes. - Raigs ultra-violeta. - Loci6ns.

Constitució, 27, entressol. Teléfoll 412

(
L l. E IDA L L E 1-0 A-

~~~(§O~~~~~@:o~~¡@O~~~\o9 t9io.========'=====~o



~ENSUAL~
Radaccl6 I Hdmlnlsfracl6

Hostatge del Centre
Carrer del Carm6, 3

BOTLLETI

..

HAN PASSAT ja bastants díes des que'l <Centre de Dependents del Comen; i de la Industria deL1eida i sa Provincia :., d'acord amb les entitats nacionalistes lleidatanes - joventut Republicana, L1igaRegionalista, joventut Catalanista - organitzá i realitzá aquell brillant acte d'afirmació catalanesca, ambmotiu de I'homenatge als regidors que, en el nostre Consistori, sotscrigueren les proposicións del <Centre de Dependents :. de Barcelona.
Han transcorregut ja bastants dies des de'.1 29 d'Octubre derrer; emperó, amb tot, servém d'aitaldiada un record inesborrable i una satisfacció fondament sentida.
No es pas la mica d'orgull propi pel brillant resultat d'una festa en quina realització tinguérem nosaltres una participació gens petita ; no es pas la vanitat de que'l nom de l'entitat deis nostres amors anéslligat íntimament amb túts els actes de la Diada; no es pas tampoc perque'l titol del Centre i el nom _dela nostra col-Iectivitat hagués d'esser pronunciant aleshores mantes vegades.
Es, únicament, la satisfacció interior pel deure sagrat que acomplírem i la íntima complaen<;a pel fet'de que, mercé a una iniciativa nostra o deis nostres'companys de causa, es delimitéssin a L1eida, d'unavegada, els camps, no en el terreny de 1& política, ni en el de I'administració de la cosa pública, ni el deisafers locals, sinó en el del sentiment patriótico D'aleshore_s en<;á sabém d'una manera certa, indubitable,qui son els qui romanen al costat de Catalunya i els qui's troven en contra de Catalunya.Esguardant les coses sots aquest punt de mira, pot afermar-se ben bé que la Diada del 29 d'Octubreprop passat ha marcat una fita en I'historial del nacionalisme lleidatá. Des de'l mitin celebrat pel dematíal Saló Nova Catalunya, sots la presidencia d~l company en josep Solé Barri, p,esident del (Centre:.,fins a després de I'ápet de mig-día, al Camp d'Esports, per tota ciutat surava aital ambent de nacionalisme i aital sentiment radicalíssim de catalanitat, que fa augurar dies venturossos pel ressorgiment de la

vida nostra.
Fou el devassall d'entussiasme que'ls ciutadans abocaren en l'acte del mitin; fou el parlament delcompany en Francesc Casas, del Centre de Barcelona, a I'analitzar raonadament el problema de Catalunya; fou el discurs den Manel Florensa, a I'identificar a la <Lliga> amb les proposicións del (Centre> ;fou el brillantíssim parlament de I'Humbert Torres, a I'exposar la situació en la 'política lleidatana en elsdos bándols de catalans i anticatalans ; fou el discurs den Maciá, de tons radicalíssims i enlairats; forenles manifestacións intimes fetes en I'ápet ; fou, potser, tot plegat, que en els nostres cors jovenívols hideixá un sentiment de catalanitat, tan gran, tan intens, tan pregón, tnn intim, que no haurán d'abastarper a arrencar-Io tots els maquiavelismes deIs homes, ni totes les f0rces de la terra.1, parionament amb aquest, una satisfácció fonda, una íntima complaen<;a, per haver estat nosaltres,els humils, emperó també els dignes, dependents de comen;, els col-Iaboradors del Comer<;, els qui portárem elllevat per a la pasta d'aquesta unió d'esfor<;os, de voluntats i d'actuacións, en profit de la sempre

amada Catalunya.

NACIONALISJV\E

t
_del eentre de Dependents del eomerc 1de I'Industrla de Lleida 1 sa pro~lncia 4
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A PARís!

Una excursió colectiva

El Gremi de Viatjants i Corredors del Centre
Autonomista de Dependents del Comere; i de ]a
Industria, de Barcelona, ha organitzat una ex
cursi6 colectiva a Paris, Versailles, Verdun i
Camps de batalla, amb la cooperaci6 oficial del
Office Franc;ais du Tourisme.

L'excursi6, colectiva s'efectuará durant els
dies del 26 de Mare; al 4 d'Abril de l'any vinent
i té per obgecte fruir deIs avene;os de la civilit
zació, l'art, la industria i el comere;, en-la rica i
hospitalaria capital de la Franc;a.

Més que rés, 1'excursi6 del Gremi de Viat
gants es una excursi6 dJestudi i, par'e;6, entre
les visites assignades en el programa, s'hi con~

signen, una a les grandioses· manufactures de
Porcel-]ana de 8évres, de fama mondial, a les
manufactures deIs tapissos deIs Gobelins, fá
briques d'au,tom6vils, als Magatzems del 4: Lou
vre " «Le Printemps;o i les <Galeríes Lafa
yette >, per a perfeccionar en lo possible els
ooneixements ccmercials.

L'excursi6 tindrá caracter oficial, celebrant
se una recepci6 per la Municipalitat de Paris,
al <Hotel de Vme " una altra per la <Chambre
du Comerce du Paris >, 11I1a altra per l' <Asso
tiati6n des Voyageurs du Comerce et du I'In
dustrie , i una altra al Ministeri del Comere;.

Altrament, se donará també a l'excursió un
oaracter patri6tic i, d'aquesta faie;6 s'efectuará
una visita al cementiri militar del poble de
Chattancourt, a 25 kilometres de Verdun, ont
hi son enterrats un grop de cataláns, als qui
s'anirá a ofrenar una llossa que recordi a per
petuitat aquells h rois germans nostres ; i tam-,
bé's retrá homenatge a ]a gloriosa bandera ca
talana que en el més gran 110c d'honor, mages
tuosa, resguarda la municipalitat de Verdún.

Haus aquí diferents conceptes pels guals
1'excursió colectiva de] Gremi de Viatjants i
Oorredors de Barcelona, es altament atraienta i
simpática.

Els companys del nostre Centre han estat
invitate a agregar-se a 1'excursió j de manera
que'ls qui tinguin reunits uns petits estalvis,
poden aprofitar 1'ocasi6 de passar uns dies ben
agradables a la <ville Lumiere" per pocs
dinere.

1:> En la Segretaría del nostre Centr.e se'ls hi
facilitarán les dades i antecedents que'ls interes
sin sobre itinerari, programa, preus, con
dicí6ns, etc.

Apa, companys ; el qui vulgui anar a París,
que aixequi el dit.

FESTA íNTIMA
,. .

La nostra castanyada

En la n"it de Tots Sants, al 'nostre Casal, s'hi
celebrá Una festa intima forQa simpática i al
tament patriótica.

Brollá l'idea de la con:versa d'uns amics i
aná eixamplant-se la forma de realització, fins
al punt d'acordar:se la celebració de la festa
com un obsequi de' les Juntes del noatre <Cen
tre, i de «Joventut Catalanista» en·vers deIs
seus respectius socis i llurs familjes. _

Fou una castanyada íntima i patriótica, que
a pesar de no haver pogut estar anoncia.da per
a coneixement de tots els companys, per la ra-.
pidesa d'organització, a880li tot 1'éxit que era
de desitjar.

Aquella nit es reuní al ~ostre casal una bella
munió de companys nostres, pelebrant-se en el
sí del companyerisme més franc i d~ l'amistat
més ferma, una festa que per etzars de la.v.ipa.,
la majoría, deIs nostres cpnsocis -!J.·o podien cel-
lebrar'31 costat de ses families. . .

i l ' "'lo '\ •

El company Corbella, en unfi sessiq rescent
del Concell Directiu, en parlar-se de 'la nostra
castanyada, tingrié una frasse felissa:, <,Els
que'ns trovém fora de la llar pairal, com som
casi bé tots els Dependents, en trovar-nos reu
nits junts els que formém aquesta gran familia,
ens trovárem com si fossim a casa '.

1; per a que aix6 tingués més semblane;a de
reali'tat,- varis deIs companys' nostres assistiren

. I
a' l'acte, acompanyats de liurs mares, de llurs
germanes o. de liurs promésses. . \ .

Les Juntes d'amdúes entitats obsequiar~n

als concorrents amb panellets, castauyes i b.Qn
vi, en tanta d'abondaIÍcia que tot hom ne restá
abastament assaciat.

r La festa ldeixá un grat recc;>rt, parlant.-se .de:
repetir-la en aUres ocasí6ns, quan la diada s'hi

<;¡ presti.



MANRE5A, 28-29 OCTUBRE DE 1922

II Assemblea de la Federació de Dependents de Catalunya
ó .La qual es possessioná de la Presidencia i se-

gUldament el Secretari lIegí I'acta anterior que fou
'aprobada per unanimitat. /
. . El Se~retari del Comité Executiu, company

, V¡cens Vilarasau, doná compte de les tasques
realitzades pel Comité, essent aprovada per una
nimitat, com així mateix ho fou i'estat de comptes
que lIens:a una existen~i~ en caixa de 8036'10 pts:

Pro;ectes del Comite. - El company President
-del Comité Executiu, Francesc X. Casals, feu us
de la paraula per a exposar a l'Assemblea els pro-
jectes del mateix. '

Temes i Ponencies. - A continuació es doná
compte deIs temes a tractar, .essent lIegides les
ponencies per sos respectius autors, i entaulant-se
algun debat en alguna d'elles, essent defensades
pels propis ponents.

Els enunciats deis temes son els que coneixen
nostres companys, per haver-Ios publicat en nos
tre nombre anterior, i, per aquesta raó i a fi de no
do~a! excessiva am~litut a aquesta ressenya,
de¡xem pel nombre vment el fer una informació
més a1J1pla deIs temes tractats i discutits.

Foren presentades algunes proposicións i tot
seguit es passá a I'elecció del Comité Executiu es
sent elegits per aclamació els seguents companys:

President : josep Ricart i Sala, Barcelona. 
Vis-President 1 : josep Samsó, Sabadell. - Vis
President 2 : josep Sales Masquef, Reus. - Se
cretari: Vieens Vilarasau, Manresa. - Compta-

-dor : Francesc Catalá, Valls, - Tresorer: Fran
cesc Vives, Barcelona. - Vis-Secretari: Enrie
Miret, Barcelona. -

Fou lIegit un telegrama signat .pel Gremi de
Viatjans i Corredors, adherint-se als acords i deli
beracións de l'Assemblea

El Company ColI, del Centre de Reus, exposá
la bona i costosa tasca realitzada pel Comité Exe
cutiu sortint, fent el prec a l'Assemblea de que
Ii concedís un vot de grácies i que aixís constés
en acta.

Parlaments de comiat. - El Company presi
dent de i'Assemblea, Estanislau Cases, remerciá
l'assistencia de les entitats germanes i en nom del
Centre de Manresa, agraí I'honor que se ti havia
dispensat.

També feren us de la paraula els companys
Casals, President sortint del Comité executiu i
Rieart, President electe, oferint-se incondicional
ment, i prometent tot son esfor~ per al bé de la
colectivitat.

El President doná per acabat I'acte, aixecant-se
la sessió a les dues de la tarde del dia 29.

, Conforme estava anunciat, els dies 28 i 29 d'
Octubre prop, passat tingué 1I0c a Manresa, la
segona magna Assemblea ordinaria de la Federa-
ció de Dependents de Catalunya.

En el magnífie hostatge <del Centre Autono
mista de Dependents del Comer~ i de la Industria
de Manresa >, a les 10 de la vetlla del día 28 i
sots la Presidencia del que ho era del Comité
Executiu de la Federació, Francesc X. Casals,
comen~á la constitució i deliberacions de l'Assem
blea.

Hi assistiren, ultra son President"els segUents
companys del Comité Executiu :

Vis-president primer: josep Sales Masquef,
del Centre de Reus ; Vis-president segón : josep,
Samsó, del Sindicat de Dependents de Sabadell;
Secretari : Vieens Vilarasau, del Centre de Man
resa; Comptádor: Josep Marsá Boguñá, del
Centre de Terrassa; Caixer: Francesc Vives, de
la L1iga de Corredors i Representants, de Barce
lona.

Hi assistiren el seguents Delegats :
Montepio Sociedad La Unión Ultramarina~

Barcelona. - Enrie Miret i Amanci Domínguez
Bertrán. - Sindicat de Dependents de Sabadell,
Sabadell. - josep Valldeperes, Ricart Pintado
Arroyo. - Centre de Dependents del Comen; i
de la Industria, Valls. - Francesc Alentorn i
Francesc Catalá. - Centre de Dependents del
.Comer9 i de la Industria, Reus. -, josep ColI i
Jaume Fargas. ---'- Lliga de Corredors i-Represen
tants del Comer9, Barcelona. - Rafel Padrós i
L1uis Suj'íer. - Centr~ de Dependents del Comer9
i de la, rndustria~ Mataró. - L1uis Andreu i, Angel
GÓmez. ~ Centre Autonomista ele Dependents
del Comer9' i de la Industria, Tarragona. - Elías
Montoli i josep Odena. - Centre de Dependents
del Comer9 i de la Industria, Terrassa. - Fran
cesc Padrós i josep Mallofré. - Centre de Depen
'dents del Comer9 i de la Industria de Lleida i sa
Provincia, L1eida. - joan M. Morante i Manuel
Solano. - Centre Autonomista de Dependents
del Comer9 i de la Industria, Manresa.' - Adolf
Soler i Estanislau Casas. - Centre Autonomiista
de Depeudents del Comer9 i de la Industria,
Barcelona. - josep RieJlrt i Sala i Antoni L10ret
FumanaI.

Constituida l'A.ssemblea, es passá al nomena
ment de la taula definitiva que tenia de presidir
la, quedant el-Iegida per aclamació com segueix :

President :' Estanislau Casas, Manresa; Vis
president: josep Odena, Tarragona; Vis-presi
dent segon : joan M. Morante, L1eida; Secretari:
L1uis Andreu, Mataró: Vis-secretari; Francesc
Alentorn, Valls. <{



EXTRAOTE DE OOMPTES DEL MES
D'OOTUBRE DE 1922.

El 8egretari.

Josep Gombau.
Els comprobante d'aquests comptes están a

disposici6 deIs socis, en la Segretaria del Oen
tre, durant les hores d'o:ficina.

/) posici6 del Oentre de Dependents de Barcelona
acordant-se pagar la cantitat que, proporcional
ment, correspon al nostre Oentre, per les des
pesses d'aquells aetes.

El company Solano doná compte detallat de
la celebraci6 de la II Assemblea de la Federa
ei6 de Dependents de Oatalunya, tinguda a
Manresa els dies 28 i 29 del passat, explicant
els temes discutits i els acords que recaigueren.
A proposta seva, s'acordá felicitar al nou pre
sident de la Federaci6, eompany en Josep Ri
cart, per son nomenament i agrair als eompanys
del Oentre de Manresa les atencións que tin
gueren amb els nostres Delegats.

El Ooneell quedá enterat de 1'estat de comp
tes de la Federaci6. S'acordá aeceptar 1'oferi
ment de la Joventut Oatalanista, per a pendre
part en el segle de conferencies que ha inaugu
rat. S'aprobaren les propostes d'ingrés de Ig
nasi Lopez, Josep Dalmau, Josep Escuer, Hono~
ri Abizanda, Josep Oastelló, Josep Guardiola,
Manel Gispert i Ant6n Regales. _

Se doná compte d'haber-se celebrat el dia
de Tots'Sants una castanyada en honor als socis

j llars families, acordant-se el pagament de les
despesses ocasionades i, a proposta del com
pany Oorbel1a, que actes semblants se celebres
sim sovint.

S'acordá que la Biblioteca del Oentre esti
gui oberta al servei deIs socis, durant les hores
d'o:ficina j també s'acordá el pago de diverses
factures, la eonfecci6 ,d'un reglament interior
per al régim de la Secció de Foot-ball, nome
nant-se ponent al company Vallv.erdú· i el no
menament d'un Oomité técnic, format pels
eompanys Josep Gombau, Joan Mereé i Lluis
Casals, per a regir la Secció Deportiva, amb
garantíes i facultats.

El company Solé exposá que per ra6ns par~

ticulars havia d'ausentar-se de Lleida, encarre
gant-se de la presidencia el company en Ant6n
Riu.
sEssr6 DEL DIA 10 DE NOVEMBRE

Presidi el company Riu, aprobant-se l'acta
() de la sessi6 anterior i una relaci6 de factures
v a pagar. S'acordá: abonar una mensualitat al

11'55

56'25

33'80

1009'92

5'60
958'97

1009'92

PESSETES

953'67

QASTOS

Despesses bestretes pels Delegats a
l'Assemblea de Manresa, a reinte·
grar per la Federaei6.

Gastos de Segretaria i trasl1at d'hos
tatge .

Al recaptador, 10 % premi cobranQa
rebuts, s. 56'25.

Oabals en Oaixa en el dia d'avui.

INGaRES.OS

Oabals en caixa en 30 Sepbre. 1922.
Oobrat de rebuts de socis, S. liqui-

daci6..

Lleida, 31 d'Octubre de 1922.
El D1pos1tari, El Comptador.

Pau Solé. Manel La·Rosa.
El Garent,

Joan M. Morante.
Aprobat pel Ooncel1 Directiu, en sessi6 de

3 d'Octubre de 1922.

Extracte de les actes de les sessi6ns cel-lebrades
peZ Concell Directiu, durant el mes d' Octubre,
fins a la publicaci6 del pre3ent número.

sRssr6 DEL DIA 3 DE NOVEMBRE

Presidi en Solé Barri, aprobant-se l'acta an
terior i l'extracte de comptes del mes d'Octu
bre, el qualllenc;:a en el :dia 31 una existencia
en caixa de 958'97 pessetes. Es doná compte de
la liquidaci6 de la cobranQa de rebuts presen
tada pel recaptador i de la nova entrega d'efec
tes a cobrar feta a son cárreg, ascendint a
pessetes 244'75.

El president doná compte de la celebraci6
de l'acte d'afirmaci6 nacionalista i de 1'ápet a
honor deIs regidors que sotscrigueren la pro-



Altra vegada agafém la ploma per a adressar
una coral i afectuosa enhorabona a varis com
panys de casa nostra, amb motiu de la satisfacció
que experimenten per afecte del trespás de la
seva vida de soltería a la vida tranquil-Ia i apaci
ble del maridatge.

Vagi, dones, en primer 1I0c, la felicitació coral
per al company, president del Concell, en Josep
Solé 8arri, rescentment retornat del seu viatge de
nuvis, amb la seva formosa muller, na Salut
Culleré.

També havém de felicitar carinyosament al
bon company en Ramón Segarra,' membre del
Concell, qui, amb motiu del seu casament amb

'l'agraciada senyoreta na María Garrabou, ha pas
sat de dependent a co-propietari d'un establiment
de Mercería a la vila de Mollerusa. L'enhorabona,
dones,' amb doble motiu. .

Enviém també la felicita.ció més coral a I~Igna

ci Miró, ex-membre del ConcelI, qui rescentment
ha contret matrimoni amb la bonica senyoreta na.
Carmeta Argelaga i al company en Josep ColelI,
qui va unir-se amb el lIay del matrimoni amb la
graciosa damicela na María Calvet.

A totes aquestes felisses parelles els fem pre
sent el nostre desig, que es el de tots els com
panys, de que'l sol de la seva ventura i de la seva

<:¡ felicitat no's pongui maL

(' I

/

Gerent del Oentre ; demanar a les Delegacións 1:>
de Tárrega i Balaguer els extractes de comptes,
liquidacións i metálic sobrant, pendents de pre
sentació; pendre en consideració l'equipar
degudament al l: team > de Reserva de la Sec
ció de Football; contestar a la Oasa Piera i
Brugueras, de Terrassa, sobre sa petició ; orga
nitzar algunes conferencies de cultura i socials;
agrair al Quadro escénic de Joventut Oatalanis-
ta la dedicatoria d'una vetllada teatral i aprobar
les solicituts d'ingrés de Josef García, Romuald
Agulló i Rafel Esteva.

Es prengué en consideració la proposició
del compan,y Solano sobre un distintiu per als

. membres del Ooncell en els actes o:licials; s'
aprobaren les gestións fetes pels companys
Solano i Oor.bella,· prop de varis indivíduus,
allunyats del Oentre, acordant-se haver vist
amb satisfacctó aquests trevalls i el seu resultat
satisfactori.

UN FOLLET INTERESSANT

EIs ~ompanys de Manresa
Els companys de Manresa, deIs qui mantes

vegades hem lloat el zel, l'activitat i l'entus
siasme amb que trevallen, ens han fet aquests
derrers dies un bonic present

En paquet, per correu, hem rebut el follet
<IV Jocs Florals del Oentre. de Dependents del
OomerQ i de l'Industria de Manresa >, editat es
pléndidament per aquesta forta entitat.

En un formós llibre d'unEls cinquanta pla'
nes, imprés amb tots els primors tipográfics i
d'un format ben oJliginal, s'hi apleguen les
composicións en vers llórejades en aquella gaia.
festa de les lletres catalanes, cel-lebrada el dia
30 d'Agost de 1922.

Allí hi hem vist trevalls de la Oarme Karr,
que fou presidenta del jurat qualificador, den
Melcior Font, qui guanyá la Flor Natural, den
Josep Vilá Ortoneda, den Pere Salóm'i Morera,
den Josep Maria de Segarra, den Anton Bus
quets i Punset, den Vicens Oller i Riba i mol
tes altlles belles poesies, llegint les quals s'hi
passen molt plaentes estones.

Algunes fotografíes, com el retrat de la Se
nyoreta Pepeta Jorba, qui fou Regina de la

5

festa, il-Iustren el llibre, donant-li un major
encant.

La Oomissió Permanent de Oultlfi'a del
<Oentre de Dependents > de Manresa, está fent
una forta i pro:litosa tasca en bane:lici de les
lletres i en pro:lit de la IUajor cult~ deis seus
associats.

Una vagada més hem de felicitar als com
panys manresans per sa tasca, agraint-Ios els
varis exemplars que 'ns han remés de la seva
derrera publicació. .

En quant als companys nostres, si a algún
d'ells pot interes&ar o esser útil elllíbre deis
J ocs Florals de Manresa, tindrém molt de gust
en rebre la seva visita a les o:licinas del <Oen
tre~, per a fer-li ofrena d'un exemplar.

ELS QUI 'S CASEN

Enhofabona -als companys
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CRÓNICA ~DEPORTIVA

L'EQUIP DE FUTBOL DEL «OENTRE l>

VENQUT; NO, DERROTAT.

MACIA Ó nostra porta hagués sigut tant soIs un portel'
un xic bregat; pero en Garrofé qui mantes ve
gades ha donat bones probe.s d'una destresa
ben estimable, en aquella ocasió, visiblement
astorat pel nombrós públic - no baixaría de
2.500 persones - i per l'importancia de I'encon
tre, es comportá d'una fai<;ó ben desgraciada.

A la segona part, ocupá elUoc den Garrofé,
l'Agulló, paesant de l'avant centre a la porta,
modificant-se la delantera, jogant I'Agustí d'ex

. trém esquerra, en Castelló a l'interior i en Cairó
al Centre, variacións motÍvades per lessións
den Garrofé, qui no pogué continuar jogant.

El joc, en aquesta segona part, adquirí un
relleu extraordinari, havent-hi moments de
verdadera emoció, en· els que's disputá la 'pos
sesió de la pilota amb un braó fora de tota
ponderim<;a.

Els locals entraren el tercer goal d'una faiQó
meravellosa. L'interior dreta arreplegá de bolea
I'esféric i, sense donar-seln compte ni ~l porter
endin<;C: la pilota al nostre marc, en mig de
l'entussiasme del públic, qui aplaudí a rabiar la
formosa jugada.

Verdaderament fou I'únic goal de la tarda.
Els nostres desplegaren un joc d'una acome

tivitat extraordinaria, trevallant amb gran 'fé i
empenta árrotlladora; els aven<;os de la delan
tera nostra es succeien .menaQadors, peró
també els nacionalistes oposaren una q.efensa
desesper?-da i no deixaren foradar-se la porta,
malgrat els esfor<;os deIs nostres devanters,
par a lograr el goal de I'honor.

1 quan el joc prengué caires de més vistosi~

tat i eficacia, finí I'encontre, ~ntre grans aplau
diments del públic que gaudí de la victoria
"deIs seus i el Oapitá del «·Joventut.Naciona-

. lista» rebé de mans del Sr. Maciá la magnífica
copa de que era ofrenador.

Els equips s'alinearen d'aquesta fai<;ó :
Joventut ,Nacionalista. Ber~ran J. - Lopez,

Bertrand R. - Estaller, Brugueta, Tarré
Giné, Esteve, Segarra, Arrufat, i Guasch.

aelltre de Dependents. Garrofé - Pardo,
Gispert - Gimeno, Maciá, Dalmau ---' Solé,
Lopez, Agulló, Oairó, Oastelló.

<¡ DeIs nostres es distingiren l'Agulló, Pardo,

FRANCESCCOPA

joventut Nacionalista de Borges, 3,

Centre de Dependents, O.

Amb motiu d'aquest partit es traslladaren a
Borges el día 5 del corrent, ultra el donador
de la Oopa i Diputat digníssim d'aquell districte,
Sr. Maciá, bon nombre de nacionalistes de
I,.leida i contorns i un nombrós grop de socis de
nostre Oentre, qui par primera vegada anaven
a presenciar el joc deIs nostres defenders, en
ocasió d'esser alineats enfront d'un equip de
valúa, que, amb tot, estava refor<;at per mellors
elements.

La població de Borges presentava un mag
nific aspecte, apareixent endomassats la majoría
d'e<;}ificis i cases particulars, per a la celebració
de la festa.

A les tres de la tarda, sortía de la Joventut
Nacionalista, en compacta manifestació, la po
blació de les ~orges en massa, precedida per
una banda de música, executant «Els Sega
dors ), els equipiers de la Joventut i del nostre
Oentre i, al final, la presidencia, formada pel
Sr. Maciá, la Junta Directiva, portadora de la
Oopa i nostre company en Joan Mercé, delegat
del Centre de Dependents.

Ja a punt de comen<;ar i alineats els equips,
els Oapitans d'ambdós teams requeriren del
Sr. Maciá l'alt honor de tirar el kik-off, accedint
aquell galanament, en mig d'una sorollosa
ovació.

Del joc, poca cosa podrém dir-ne que no
siguin lloan<;es per a ambdós bándols, puig jo
garen amb un entussiasme que'ls honra, suplint
aix6 la seva manca de facultats, perfectament
dispensables si's té en compte que son equips
novells.

Pel demés es feren creditors a tot el-logi
per la noblesa i concisi6 de que donaren mos~
tres durant tot el curs de l'encontre.

A la primera part, els locals marcaren dos
goals perfectament evitables, si el guardiá de
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Centre de Dependents F. C. OJuneda F. C., 4

Nostres equipiers estaven atineats :
Farrús - Olariana, Pardo-Agustí, Oastelló,

Dalmau - Bertrand, Agulló, Oairó, Solé, Vi
llanueva.

El diumenge, día 12 del corrent, el nostre
primer equip es traslladá a la pintoresca vila
de Juneda, per a contendre amb l'equip local,
en un partit amistós.

A l'hora anonciada pel comen«;l, el camp
oferia un bell aspecte pel nombr6s pubtic Cjue
hi acudí, abondant-hi les cares boniques de les
xamoses damisel·les junedenqúes.

A les tres i mitja doná comen«;l el partit,
baix les urdres del refer6e Sr.' DucJ:l: Sdrtiren
els nostres, apoderant-se tot ¡segürt els contra
ris de la pilota' que feren arribar fins a la I;lbs
tra porta, marcant l'extrém dreta, d'un fort xut
el primer goal a son favor. Vingué una 'arren
cada deIs nostres, quan en López tirá un fort
xut anant a kik. '

El joc s'estacioná al mig del camp, eneal'
que's deixá notar un lleuger domini deIs locals.

OastigatS els nostres amb un jems devant de
porta, els hi valgué el segon goal d'una rasa a
l'angul, que en Oastelló no pogué evitar, tot i
llen'«;lant-se aterra. EIs nostres trevallaren de
ferm per a variar 1'advers resultat i's tiraren dos
corners contra els locals sens consequencios. '

La surtida del" porter local tirá la pilota
prop de nostres defenses ; en Gispert, veient-se
els devanters a sobre, 'la llen«;la al porter, peró
amb tant mala 80rt, que en Oastelló tdt' just la.
pogué parar, .entrant-li l'interior esquerra,
aconseguint el tercer.

Als pocs moments pitá la final de la primera
part i després deIs minuts de descans, comen«;lá
la segona tanda. ' , l

En 'Oair6 passá a devanter'centre i aquest) a
son 11oc. En un atac deIs nostres incorriren en
corner, que tirat par l'Esteve, un defensa local
d'una espuela, torná a convertir en corner que,
tirat pel mateix, acabá sens consequencies..

En Oastelló es feu aplaudir, parant un fort,
xut del devanter centre, a dos metres. Un altre
corner contra nosaltres, finá sens consequencies.

En López salvá un goal segur, en el precis
moment en que el devanter centre ea' disposá:

<:¡ a xutar a uns tres metras cuadrats de la porta;

, ..

STARTER.

" .

Oastelló, Oairó, Dalmau, Gimeno i en Maciá, qui Ó
sostingué el pes de l'encontre.

Del Borges, en Bertrand J., Bertrand R., Lo
pez, Brugueta del Barcelona, els quatre refor
«;lOS de 1'equip nacionalista i en Guasc e:xtrém
esquerra, qui posseeix un joc rápit i afiligranat,
b'en notable. L'arbitratge, discreto ,

Després del partit, tothom es dirigí en mani
festació a 1'hostatge de Joventut Nacionalista.
Els joves futbolistes i els expedicionaris s'es
camparen per la gaia població de Bdrges, re
ben,t els nostres moltes atencións, que'ls re
merciém.

F. C. Termens, 2. Centre de Dependents, F. C. 2

Amb molta concorrencia es celebrá aquest
partit el día de Tots Sants, en la simpática vila
urgellenca de Termens. ,

La primera)>art transcorregué molt J;livella
da, anant la pilota d'un camp 'a l'altre,'constant
mento Fou digne de mentar un cop de cap den
Villanueva; un foi't xut de 1'Agulló .qué' 'passá
un pam massa alt i una gran parada den Farrus
a pocs metres. Per fí en Leri foil' el 'primer de
trencar el gel, conseguint el primer goal a son
favor.

En Oairó, de molta distancia, ens proporcio
ná l'empat, passant la pilota per entre mig de
les carnes del porter:

Els loeals :marcaren a son favor el.' segon
goal per mediació de l'interior esquerra, aca
bant als pocs minuts la primera parto

Bell punt comen«;lá la segona, els nostres jo
gadors s'imposaren, logrant dominar i essent
molt poques-Ies vegades que'ls locals xutaren
a la nostra porta.

Hi hagué un fort xut den Oairó, que'l portar
enviá a corner i que, tirat per en Bertrand, re
sulta corner altra volta, sens consequencies."

Un penal contra els locals, fou tirat amb
tota intenció afora i una' aglomeració devant
de porta, ens proporcioná l'empat. Un gems
contra nosaltres, a. pocs metres de porta, fou
molt ben parat per nostre porter, produint-se
després un corner cuntra els locals, sens
resultats.

I amb un corner contra nosaltres, sens resul
tats, el referée Sr. Isanda, pitá la senyal del
partit. El referée estigué regular.
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en López m,)It valent, li entrá, rodolant els dos
jogadors per terra.

Els locals dominaren per complert, essent
molt poques les vegades que'ls equipiers del
Centre podíen xutar ala seva porta. En López
passá a ocupar son lloc de devanter-centre. Un
deIs nostres jogadors, dintre l'área fatal, tocá la
pilota amb les mans, essent castigats amb penal
que, intencionadament fou llenQat afora.

Es succeiren tres corners contra nosaltres,
Bens consequencies.

Quan tot just mancava un minut per a aca
bar el partit, els locals marcaren el quart i
darrer goal, devant l'estupefacció general,
dones en Castelló no feu res per a evitar-ho,
en la creenQa de que un jogador havia tocada
la pilota amb les manso Als pocs segons, es do
ná la final del partit.

Nostre equip estava alineat d'aquesta faiQó :
Castelló - Pardo, Gispert - Pujol, Cairó,

Teixidó - Esteve, García, Lóp'ez, Solé, Palacín.
Actuaren amb més encert en Cairó, Pardo i

López ; en Castelló estiguá regular en la prime
ra pal t, peró co10s8al en la derrera. El referée
es deixá de pitar una infinitat de vegades ; per
lo demás, regular.

Km.

F. C. Puigvertenc, O. Centre de Dependents F. C., I

El diumenge día 19 del corrent, el primer
team del nostre c: Centre) aná a Puigvert de
Lleida, per a tindre un encontre amistós amb
l'equip de la lacalitat.

A dos quarts de quatre de la tarda, s'arrat
lIaren els equips, baix les ordres del árbitre
Sr. Cairó, donant comenQ tot seguit la partida.

Sortiren els locals, que arrencaren en bonica
convinació, tallant en Martínez amb malta faci
litat i arreplegada la pilota per els nostres, arri
ven fins a la porta contraria, per mitjá d'uns
quants passos curts i matemátics, den Castelló'a
en López i viceversa i, quan sortejada la defen
sa local, esperávem un bon goal, resuItá que
en López, d'un xut fort, la llenQá en fora.

El domini deIs nostres s'accentuá i degut a
no presentar complerta la ratlla devantera, hi
mancá un bon xic de decissió al xutar a goal,
lo qual feu que, degut a la poca coessió, es
malograren dos o tres tantos.

1> Es tiraren dos otees corners seguits con-
tra'ls locals, sens consequencies, no resultant
goal últim, per miraele, dones en Castelló, d'un
cop de testa magnífic, llenQá la pilota en fora;
rassant el pal.

El domini es feu cada vegada més accentuat
i els locals foren castigats amb un penalty que
en Castelló es cuidá de llenQar-en fora, en mig
de grans aplaudiments. Oontinuá el joc amb
boniques jugades i sens rés més digne d'esmen
tar, finí la primera part.

En comenQar la segona, foren els nostres els
qui sortiren i els locals s'ho prengueren a la
valenta, i es feren ben aviat amos de la pilota,
fins al punt de que'l seu joc rápit i impetuós
causá un xic de desmoralització en les nostres
ratlles ; no obstant, la nostra defensa, que tre
vallá de fe,rm, esguerrá tota convinació de la
devantera contraria.

Pe! dues o tres vegades, quari el perill de
la porta del c: Centre> era més inminent, es
guerraren les jogades per l'extrém dreta, sem
pre en declarat off-side.

En Bertrán passá a devanter-centre i en Ló
pez al lloc d'aquell, notant-se tot segtlÍt una
mellora en nostres linies que d'atacades es con
vertíren en atacants, logrant, després d'una
colossal melée devant la porta contraria,' el
primer i únic goal de la tardil.

Els locals s'encoratjaren de nou i, per més
esforyos que ·feren, no pogueren lograr variar
l'advers resultat ; finint d'aquesta faiQó aquest
encontre, que deixá satísfeta a la nombrosa
concorrencia que havia presenciat el partit.

L'equip vencedor estava compost per :
Agulló - Martínez, Pardo - Escue'r, Ber

tran, Gispert - Esteve, García,' Castelló, López
i Agustí.

Per sobre de tots, es distingiren, deIs nos
tres, en Martínez, Pardo, Castelló i Bertran, qui
compliren molt bé ; deIs locals, en Manonelles,
en Vidal, el porter i el devanter-centre. L'exte
rior dreta trevallá bastant bé, pero sempre en
declarat off-side.

L'árbitre, imparcial i a gust de tots.
Els equipiers lleidatans foren acompanyats

en sa excursió i en són éxit, per varis membres
del Concell Directiu i més d'una vintena de
companya del ( Centre).

COMPANYS:
Propaguéu els genres i articles de les cases Protecto-

res del « Centre >1, anonciades en la « Tasca lt. <:¡

SEMI.

IMPREMPTA DE JAUME MIRÓ - DAUNOIS. 20 - LLEIDA
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SASTRERíA

ACADEMIA COTS
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Redactor gráfic de varies Revistes
d'Espanya - Informacións gráfiques,
Vistes, Monuments i actualitats per
a la publicació en Oatálegs, Perió-

dics i Revistes.

ESTERERÍA. 10

COMER<; 1 IDIOMES
Reforma de !letra. - Ortografía. - Corresponden- ~

cia. - Gálculs mercantils. - Teneduría de Llibres, 
Taquigrafia:- - Mecanografía. - Coneixen9a de la
moneda. - Francés.

Titol. de Tenedor de L1ibres. - Locals apartats
per a senyaretes i per als alumnes de majar edat..- _
Classes.de día i de nit.

PREUS ECONÓMICS

MAJOR, 34

SAMUEL FARRÁN
FOTÓGRAF

Sun Hotonl, 17

~REFRESCS

SE OONFECCIONEN TRAJOS A MIDA,
PER A HOME I NENA, AMB

PERFECCIO 1 ECONOMÍA.

o

o

o

~ SIDRAL I MAGNESIA ~

~TEIXID.Ó~
i BARCELONA ~
@~@)t:a=5)~I ~@)D5Z":1@

CE
~ ~

,~afel-Bosch '

o

ont trobarell mobles de totes
- menes, a prells Itmltadisslms.

RAMBLA DE FERRÁN, 33 LLEIDA

Francisco 'Ayguadé
Carrer Major, 123, ,CERVERA ~

o o o ~

Especialitat en Botons - Brodats
Passamanería i Ram de Modistería

Mercería LA. PERFUMADJl

AVANS DE COMPRAR
VISITEU

o

CAMJ~o:~ElL i
o Genres de punt, Camises, ~

o Gorbates, Lligues, Tirants. ~

GRAN ASSORTIT DE ROBA BLANCA
CONFECCIONADA.

PREU FIXE

~XiMPANY' LUMEN~ 6

~ I VINS FINS DE RIOJA DE LES



1> ~ ~~'7 ~ ~Ii~~

~i SABATES de' tates menes
~ SEMPRE ELS ULTIMS MüDELS ~
Ji ~

HBHRQlIR5 1 eHLeHT~ DR GOMH
LLANES PER A MATALASSOS

P. Gonstitució n.o 30 Gabrinety n.o 4

TEL.EFON 328

D'" ~~~~~

~
TrevalIs de fantasia :: Comercials :: Recordatoris
'rel-ligiosos :: Esqueles i recordatoris. de dcfúnció ::
Obres :: Revistes :: Periodics :: Especialitat en irlj- 1I

presos per a Societats i Sindicats agrícols :; ~

~ !~i~~~~~!p~.~v1~b!!~O!.~!
~ BLONDEL,'7 LLEIDA TELÉFON,504

Objectes de elcritorl :: Sellos. de cauchú i de metalI
:: Plaques esmaltades i plomes esti10gráfiques ::

EIs encarrecs se serveixen amb gran acti'ltitat.
PREUS ECONÓMICS',

Ji L.
Ji

FARGAS~
~

LLEIDA

LlO~

¡FilIa de l' Amatller I
~ BAR e E L.O N A: ~

t:I~O~~O~t:I

~ XACOLATES EXQUlSIDES ~
. MARCA "L.A L.l.UNA" ~
~ , ~

DE LA CASA

.. L.L.EIC.A..... AJOR.,32

. LLIBRERíA .NOVA

DE -JACINTA NEBOT, VDA·, DE GR·AN ADA
P APERERIA, LLIBRERIA, DICCIONARIS,
MANUALS, 1 TRACTATS DE TOTA MENA,
DE ZOOLOGIA, AGRICULTURA, QUIMICA,

ELEC'rRICITAT, ETC. ,-

Se r~ben continua~ent noveles deis melIo.rs autors.

ImmetÍs assortit en plomes estilográfiques,
escribanf~s i objectes propis per a regal.

Papel' fantasia, tarjas de visita, postals, figurins .

~ ES~E:CI,FI'CS I ~.
, .

PI PER'A'CI NA
~ .. DEL .' J

Ji SABüNSI CER.A
Ji ~

de la casa

,

~ Niercerfa i Novitats ~

! Emili1)ur-ó I
~ , )

. Plass~ de la Sal, 8 . Telefon 302 ~
~ LLEIDA ~

o~o ~o O·

Reclders dilr~ i direclés a BARCHOHA~'

?ETá 1, FILL~
RAPIDESA, ECONüMIA. 1 8,EGURETAT

EN EL8 ENCÁRREGS.

LLEID,A.: Estorerfa, 4_

BARCELONA: Mop.fesion, 17

¡Dr. GRAU~
BARCELONA' I ~:
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