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Supertoritat
Ateses les ordres rebudes de la
deis
jocs no
obsoluta
referent a la prohibició mes
l'Autoritat
de
permesos, encarregar als Agents
exerceixin una vigilancia seVer.
Sessió ordinaria data

21

Marg de 1933.

Presideix l'Alcalde Sr. Rosell, s'obra la sessió
acostumada i es Ilegeix pel Secretan
a l'hora
l'acta de la sessió prop-passada que s'aprova.
Es dona compte del contingut deis ButHetins

correspondencia.
S'aprova el plec de carrec de l'escorxador

Oficials

i

de l'arbitre sobre
al 19 del corrent.

el consum

de

des

carns

i

del 13

de la Generalitat de Catalunya.
S'aproven les Ordenances de
•

les

exaccións municipals cc:Hui:reses dins
ordinari d'ingressos per Patty 1933.

el

diferentes

presupost

S'acorda l'enterat d'un ofici reines per la Su
perioritat en virtut del qual presenta la dimiss!ó
del cáirec de Inspector d'Higiene Pequaria d'a
quest Municipi, amb caracter irrevocable D. joan
Cerdá Vivé.

S'aproven
tes

unes

ie'acións de

jornals

i

diferen

factures.
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COMARCA
EROLE S
haver pogut arreglar-se su
ficientment el camí veinal de Tremp a
Pont de Montanyana, degut al molt
malament que estaba, el Districte ha
quedat molt satisfet dels servicis de la
Brigada de la Generalitat, que durant
els mesos de Decembre, Gener i Febrer
passats, estigué destinada a nostre ter

Malgrat

me

Tremp, F. C., (2); Nuria, de Lleida, (1).
Una tarda d'avorriment pels afiei
nats al futbol fou la del diumenge pa.
sat.

Havent-se coinplert QD que disposa l'article
26 del Reglament sobre Contractacio Municipal,
i no havent-se presentat cap reclamació, s'anun
cia per termiiii de vint dies la subasta de les
obres d'Urbanització de la plaQa Capdevila i part
del Passeig del Pare Manyanet amb subjecció al
projecte i plec de condicións. L'esmentat termini
de vint dies es a comptar des de la data següent
«Butlleti Oficial
a la que aparegui l'anutici ',en el

-

FUT BOL

no

del C. D. Nuria,. de Lleid
desfilen r
com tots els que fa temps
nostre camp, jugá molt malament,
els locals no s'haguessin posat al seu
vell, que dista molt del joc corrent se
el resultat final no hauría estat d'un
goal de diferencia, sinó que de més

L'equip

quatre.
Si la Directiva del Tremp, F. C.. u
contracta partits amb equips de mésc
tegoría, la poca afició que hi ha a nost
Ciutat pel futbol, minvada d'un tem
enqa, pels encontres dolents que prese
cia, anirá minvant més encara, i no
sistirá ningú a cap partit, cosa que ser
ja que tenint bons ju,
una llástima,
dors com té avui el Tremp, enfrontan
los amb equips millors podriem veu
un bon futbol.
En el partit del passat diumenge
Sánch
caren els goals locals, Fumás i
i el deis visitants, Guin.
Arpa, que actuá d'arbrit i ho feu
malament com els jugadors, arrelJe
els equips així:
Tremp: Santaliestra, Vila II, Manz
naro, Plá, Vila I, Parissi, Blanquet. 1"
liada, Funiás, Sánchez i Pés. En la
gona part, Monsó, ocupá el lloc de 1
liada, passant aquest a la ratlla maje
substituint a Plá que es retirá.
Nuria: Bogué, Mele, Aubac, Ferr
Castro, L'orca, Sorolla, Llorens, So
Guiu i Moreno.

municipal.
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