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S'assenyala el dia 12 del corrent a les
14 hores per a que la Comissió de Foment assessorada del técnic correspo'nent procedeixi a dictaminar la procedencia o no procedencia de la recepció
definitiva de les voravies del Passeig del
Pare Manyanet, Ram bla del DL Pear, son i Plaça del Quartel.
Estudiar la petició feta pels veïns del
carrer de les Escoles i per tal procurar
amb la rapidesa possible verificar els
. treballs de tancament de la parcella del
municipi radicant a l'esmentat carrer.
S'aprova una rellació de jornals i diferentes factures i lliurances .
.

·REN·OVACIO

a escola, que tan apassionades discusións ha causat, cosa que pot fer-se amb
gran facilitat, avui que 1.' Estat contribueix amb la quasi totalitat de .l'import
de les despeses. Solament hi falta l'empenta definitiva, que la voluntat de tots
hi es sobrada.

Corresponsal

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
r

FUTB,OL
Tremp F. C. (Primer equip) (1).
Tremp F. C. (Reserva) (4);
PALAU DE NOGUERA

El diumenge
de Carnestoltes
tingué lloc aquest encontre que fou jugat per servir d'entrenament als jugadors, a l'ensems que pertriar l'equip
que te de jugar en Ietxa
110 llunyana
contra un
potent equip de Lleida,

Es trebal1a activament en la reparacro
i reforma dels camins, pel' tal de fer
possible el transit en carruatge per tot
La victoria que aconseguiren els reservistes
.el terme. Els treballs van a càrrec de la sobre el primer equip, fou ben merescuda. ja que
jugaren amb mes entusiasme que els del primer
·brigada volant de la Generaliiat, sotala
equip.
direcció de l'expert capataç senyor BarEn aquest partit vegerem dos magllifics goats.
bal, essent gran l'entusiasme del poble
un dels quals amb un xic mes de serenitat,
Santa:en veure portada a la realitat ço que era liestra podia deturar-lo. Foren el tercer i quart
l'aspiració unanim des de molts anys i dels reservistes i foren obra tots dos de Fumàs.
que la manca d'unanimitat del veïnat El primer d'Ull xut creuat i trobant-se en ulla poper una part i per altra les dificultats sició gairabé d'esquena a la porta i acossat per
Altisent. El segon rematant Ull passi de l'extrem
que hi havia per a conseguir la brigada,
feien que es cregués poc menys que im- i esquivant l'entrada dels defenses, Aquest goal
podia Santa.iestra
deturar-lo
si hagués saltat a
possible ço que amb tanta facilitat s'ha temps o al menys podía ell viar el cuiro a corner.
aconseguit.
La porta del reservistes,
molt ben defensada
Prova de I'interés que hi ha en les mi- per Forradelles, solament fou traspassrda una
llores que es fan, es que s'han deixat vegada d'un xut a dos metres de Pansi 11.
L'Arbrit
assenyalà penalty contra els reservisapart petites diferencies personals, i totes
quan
el
tanteix era de 4 a O al seu favor. La
thom, en la mesura de les sevas forces
falta fou executada per Sanchez i rebota al pal,
ajuda a l~s obres, mitjansant jornals d~
aclarin poc després Forradelles.
prestament que excedeixen bona cosa a
Reforça al reserva, Vila I, qne juga mitjanal'aportació de la Generalitat.
ment.
De desitjar es, aquesta unanimitat tinEl reste de l'equip 11101 bé, sobresortint
Fumàs
i els mitjos.
gui durada i que l'afany de millores,
GOAL-KIK
s'estengui a altres necessitats locals, es-'
pecialment la construcció de l'edifici per Imp. de Vda. de J. TARRAGONA. - Tremp
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