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una pilota dirigida al mateix angle del marco A mida
que passa el temps, l'Ilerda es va acoplant, fins do
minar lleugerament' él seu adversari. Es nota en la
seva tripleta central, una major profunditat, qpe fa
que els seus avenc¡:os siguin sempre perillosos pel
marc contrari. AIs trenta-tres minuts de joe, el Spor
ting es castigat amb «penalty» per mans d'un defen
Sa ,dintre I'area: el fort tret de Farré, passa fregant
el pal per fora. Als pocs moments, l'arbitre asse
nyala el f.i del primer temps sense que hagi funcionat
el marcador. La segona part, comenc;a amb les ma
teixes característiques que la p~'imera: la davantera
de)'Ilerda, ben llenc;ada per la seva rótlla de mitjos
desborda constantment la defensa cont!,aria, mal
ajudada pel mig centre Morera. El Sporting, per a
contrarestar el millor joc deIs seus adversaris
apel'la a mitjans poc recomanables, fent la seva apa
rició el joc brut. Mil' especialment i Solé, es distin
geixen en aquesta modalitat, provocant alguns ¡nci
Elents, que l'arbitl'e no sanciona amb prOll cl'energia.
El daTrers m~nuts, són ja de het domini ilerdista i
hom preveu la seva viétoria. Pons 1 es Hueíi en es
pectaculars parades a dos fal'midabl@s trets de .Flo
rensa III i Fané. Hi ha una gran, jugada de la da
vantera de l'Ilerda, acabada amb una mitja vo1ta
enorme de Florensa III, que bat irremediablement
a POl1S~ I'arbitre pero, anul'la el gol per off-side,
devant la desil']usió _deIs ilel'distes. Aquest contra
temps, lluny de desanimar-los, té'la virtut d'estimu
lar-los, i es l1encen novament al atac, marcant Flo
rensa IIT, als quaranta mínuts d'aquesta segona
part, el primer gol valid que és acollit amb una ova
ció. Enc.ara al dal'l'er minut de I'encontre, en dispu
tar uOn pilota a Pons, aconsegueix el mateix Floren·
sa III, el segon i dan'el' punt pels seus, lesionant-se
lIeugerament. Amb la seVd reaparició al terreny i tot
}ust centrada la pilota, l'arbitre assenyala el final de
la partida.

L'Ilerda, en aquest, el seu primer partit, ha donat
la sensació de posseir un conjunt molt compenetrat
i perillós, que donara més d'una sorpresa al l1arg
d'aquest campionat. El seu tercet defen~'iu, es una
cosa molt seriosa, el crec molt superior al deIs de
més equips. La ratlla de miljos incansable, superant
les aIes del cenÍl'e. DeIs davanters, cal remarcar la
seva tripleta central, especialment Ftorensa m i
FalTé; el primer es filtra continuament per les ratlles
adversaries i FalTé es un xutador perillossísim. EIs
extl'ems en canvi, estigueren bastan f1uixos.

Del Spol'ting, per damunt de tots, Pons, que de-,
tUl'a trets molt perillosos i salva el seu equip d'un

(segueix a la quarta plana)
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Set{llanari esportiu-humorístic de la PENYA SOROLL

El diumenge al matí s'inicia amb aquest partit,
el 3.er Campiomit de Futbol amatellr de Lleida. Uns
minuts després de l'hora indicada i amb assistencia
d'un públic forc;o nombrós, come1,1~ala partida. EIs
equips, a les ordres de l'arbitre Vilalta', es presenten
en Id següent f~rma: . , - .

ILERDA: Guix, Rodés, L10p II, Teixidó, Badia,
Gigó, Serra, Solsona, Florensa m, Fané i FI'an<;h.

SPORTING: Pons I, Belana, Hernández, p'ons n,
Morera, Sancho, Niubó, Solé, Mil', Vidal i Uuís.

Els pl'imers minuts de joc, evidencien una gran
igualtat de forces; les arrencades perilloses es suc
ceeixen alternativament davant d'una i altra porta,
oonant 1l0c a que ambdós porters es llueixin anul
I~nt algunc.tirs perillosos... Guix especialment, es fa
credilor a una ovacíó, en ocasió de desviar a cómer,

ANY 1- NUM 1

Presentació
Amb motiu del III Campionat de Fút

bol Am.ateur a Lldda, hem cregut neces
sari, quasi obligat, crear aquest simulacre
de setmanari .esportiu-liumorístic, que
creiem sera de l'acceptació deIs nostres
pacients lectors.

No donem a Hum 'aquest setrpan¡;Iri,
basats en una de~proporcionada ambició
de lucre, no, ans 'al contrari; amb un des;;
interes propi deIs vertaders esportius i
amb l'anim de dotar a la nostra ciutat d'un
setmanari, encara .que 'modest, digne' d'ella.

Ens posem a la tssca amb tota la fé i
entusiasme que dimanen de tot principiant
en llices ¡:>eriodístiques, i deciclits a 'supe
rar totes les dificultats, que' quan majors
siguin, ens semblaran ínfimes.
" 1 serveixin aquestes curtes, _pero clares.

paraules de salutació i presentacíó, a l'en
sems que esperem no ens mancara en cap
moment l'ajut moral i materia} de l'afició
deportiva lleidatana, que ensfaci ésser
optimistes, a mateix temps .que l'exit ens
inviti a l'organització de majors empreses.
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eoHPREU els afticles d'esoort u oreu ín
Um i qualltut insu
perable u ID euso

representant excluslu deis
lubriftconts FISKES i RD9AL

Tenim un dubte. Ens interessaria sapíguer quí
m.ana a la U. S. Calavel'es, si els delegats o els ju
gadors.

El «Rayo" esta. que Dull, Q éssel' cam¡:¡ió- €le f.€>- =::;=~ ...::;
tes passades, és llogic que bullin, es molta la "Car
bonílla» que tenen.

•
Aconsellem a Llanos, jugador deIs Calavel'es que

es pentíní .abans de sortíl' al Campo

•Al jugador del Grup, H. Bravo que es rentí les
carnes, per jugar a futbol alrnenys.

•
Al del mateix l'quip Aguilar que detul'í un xic els

nervís.

Protegíu « S O ROL L »

Als components de la. Junta del Campíonat que
obrin una suscripció per a compl'ar onze bíberons
per als «bebés» de la Penya Samí.

Als jugadors que no tinguin fama, fitxín per dos
equips. •

A la Junta del Sporting que doni la jubílació fut
bolística (amb paga) al seu jugador Pons I.

•A en Domenec de I'Escola que s'afaiti les carnes
a menys que vulgui fer competencia a cert delegat
de l' Atlhetic.

•
Al mister «Ros» de los Calavegas que no «acapa

gue tantos cagos a la ves», (on diu cagos, lIegeixis
«cargos»). •

Al Delegat del Núria que afaiti tots els seus i els
doni una loció de Rejoveniment perque no semblin
el vells que són. Que tl'Íste es la vida «pasa y se
vá» ...

S O.R O_~!;.c

Sorolls
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Compreu « S O ROL L »

articles per

a regal-Copes

i medalles

per a clubs

esportius.-
Estorería, 4 LLEIDA

El joier que

us cal visitar

P!'eguem al públic tíngui present, no confondre ..1

als pOI'ters que reben les entrades deIs davanters,
amb els que reben les entr'ades deIs espectadors .

•En Poli díu que d'aqul en endavant sera «mut" ....
celebrarem que aviat Ji tarní la paraula. No ens es- i

tranya gens que a la seva edat li vínguí una paralisi
a la Jlengua.

Per que vegi l'amic Poli que ens pl'eocupem deIs
que com ell han donat a Lieidl'l aies d~ gloria futbo-,.
Ifstíca, ens comprometem des d'aquest moment
a obl'Ír una subscrípcióa les columnes del nostre «1'0

tatíu» (la que encap¡;alem amb Ot001 cts), per a com
prar-Ii un gramófon pal'1ant. EIs donatius seran dí
po itats en un 8anc...... de la plasseta.

EIs delegats del G. Cultural no han deixat
de díl" que ser-an segons del campionat¡ pero a
nosaltres com ens agrada la c1aretat i no volem
que els demés equips al sapiguer aíxo es retirin
del campionat, hem de fer present que no han dit
sí volen comell~ar pel cap o comen¡;ar per la cua .

•El mig centre del Sportíng és un xícot que
pensa les jllgades amb la mateixa facilitat amb
que juga.

Pero em deixava de ressenyar que juga amb
els peus. •

L'alt!'e dia Vdfem sentir al delegat Fulano de
Tal (no posem el nom perque no ens agraden els
«desafíos») que va dí!':« Mi equipo será cam peón
por lo menos".

«Por lo menos».
Esperem que aquest Sr. ens digui algún dia I

que volen ser «por lo más».
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s interessa comprar bi
cicletes o bé accessoris?

AvinguDo Renóbli[a, 11

és la que té les millors mar
ques als preus més limitats

Per extés d'original bem deixal de publicar algUDs-asuils-nfíDserlarem al 1.° 2

LA CASA

•••
Deu equips són els que hi entren (no sa

[bem si 9 o 10)

i com una serp
vos encaragolareu (que vé de. cargol).
De tant riure
us desfareu en peces
i per menjar solament
us podran donar «vesses».
Vet aeí un gas
Vet aeí un gat
el cante
ja s'acabat, AB-DEL-COCO.

al proper campionat
U11 bon nombre d'eIls es creuen
que ja el tenen engabiat.

L' Atlhetic i Calaveres
somnien desde fa un anYi
IOh i1'lusioos passatgeres
fan el mateix de cada anYI

El Rayo segur n'esta
que tornara a trabar-se
el gr?ln títol a la ma
sens patir ni capficar-se.

Els demés veuen també
el trofeu ja ben guanyat.
Més jo ben cIar us diré
que cap d'eIls té el seny sentat

Els «lleons» guanya l' desitgen
als «esqueletes» tivats.

'Velgs molts ossos escampats
i melenes que es trepitges. FRE-EKIK

j; _.

Qui aparells ortopedics
no vulgui usar
aquest setm-anari
mai ha de comprar.
Perque no l'ec1ameu,
ha avisem per.endavant,
ja que nosaltl'es,
estem f1uixos de cabals,
puix si un dia llegiu
aquest paperot .
poden ben dil' que sou al «pot»,
perque de «indemnización»
no en confien pas
i amb una «c.amilla» a I'Hospital
depressa i corrents
tindren d'anar,
del contrari us mOl'ireu

Xafarderíes

Deportistes! compren ales cases annnciadóres de SORDLL

Pel diumenge
El dia 9 el calendari del campionat assenyala una

jornada que no deixa d'ésser del tot interessant. En
primer 110c al matí a les onze, amb motiu del partit
Sporting-F. J. C. i quin pal'tit preveiem sera interes
santís~iII,1 si t~nim en comp!e la derrota del 'Sporting
el diumenge 'passat davant J'llerda i el benefici que
ha obtingut la F.' J-. e de la retirada de l'Atfhetic i
en. perjudici deIs demés equip~ al poguer fitxar ya
luosos elements d'aquell equipo El resultar d'acjúest
parlíl és dubtós, més bell dit 1111a incognita, ja que
desconeixem en absoiut el rendiment que pot donar'
l'equip que presenta la F. J e De tates formes pre
veiem 11no vi<,:toria mínima que es podri?l decantar
per qualsevol deIs dos bandols. .

A la tarda a les dnes i mitja tenim Nuria-Sami
tier. Hom preveu una facilíssima y categorica victo
ria del Núria. Ens agradara presenciar (l-quest par
tít. ja que té l'alicient de veure jugar per primera
vega da en aquest -campionat al Nuria i que per la
alineació que ens ha estat facilitada preveiem com un
deIs més perillosos aspirants al tÍtol de campió.

El pasado dia 2 tuvo lugar la apertUl'a del cam
peonato de futbol amateur, en la qu~ aficionados a
tan noble deporte pusieron toda su voluntad en orga
nizarlo como dignamente se merece nuestra capital.

No pretendo demostrar con ello, ni mucho menos,
que-la organizadón dicha, sea una obra de gran mé
rito, pero sí, hacer natal' a la afición, que el esfuerzo
llevado a cabo por estos deportistas, merece, por lo
menos, un poco de su atención, con lo cual estarán
más que agradecidos.

Espera pués, el que escribe estas modestas pala
bras, que las mismas hallen eco en la afición y que
la Lél'Ída deportiva sabrá corresponder de un modo
digno al esfuerzo realizado, haciendo acto de presen
cia en Jos paJ'tidos que se celebrarán todos los do
mingos en el Campo Escolar.

EMILIO POCH
De la Junta Organizadora.

Dél Campeonato

Si voleo [ol'labDrar aSDftDLL envieo les notes al'Administratió: Blondel, ~4

SOROLL
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gueró, Vidal, Llanos, Avelino, Aldabó, Casals, Bo
net, Molins i Jové.

PENYA SAMITIER: Anelo, «Cisco», Vilella, Vi
dal, Royo, Corr:panys, Carreras, Pujol, Piql1é, Calve
ra i «Nasi».

Als cinc minuts de joc, Casals, marca per prime
ra vegada, d'un tret fluix, de prop. Als vint minuts,
Molins, batpH segona vegada Anelo, en rematar un
corner tirat pel' Aldabó. Als cinc minuts de ]'ante
dor, Bonet, ac1areix una m~leé, entl'ant l'esferic al
mareix angle superior'del mare. Amb aquest resultat
i sense cap jugada d'intHés, s'alTiba al descanso Als
tretze minuts de la represa, MoJins, obté el quart
punt per als seus, en rematar de cap un centre d'AI
dabó; als vint-i-dós minuts el mateix MoJins, marca
per cinquena vegada i als trenta-tr'es, Jové, tanca
la sel'Íe, al batre Anelo per sisena vega da, d'un tret
fort, de lluny.

El partit, ha donat molt poc de si. Ambdós equips
han causat una pobre impressió, doncs no s'ha vist
una sola jugada de merit en tot el partit. Deis Calave
res, els millol's, Vida], Avelinoj Jové, desastl'ós, i lla
nos i Aldabó, clonaren la sensacio d'estar fora deforma.

Per Penya Samitier, els únics que feren quelcom
de bó, foren Anelo, malgrat eIs gol s i Vidal el qua!
treballa encertadament dl1ran tot el péll'tit; els demés
molt fluixos.-F. PORTA.. ,

Correu... sense caure

Sobre dos punts, voldl'ia portar l'atenció deIs 01'

ganitzadol's d'aquest Campionat: e'l prímer es la
puntualitat en comenl;ar els encontres. Creiem
s'haurien de fer els posibles perque éomencessin els
partits a l'hora indicada, especialment pe.r les tardes,
(Ion s de1 coot dl'1, ho n s'e-xpo a dJI11 ucol'l'e.gue el
dillmenge, a acabar el partit a les fosques. Els ma
teixos equips que es veiessin obligafs a comenl;ar
un partit amb menys dels oTIze jU;g1oldors, s'espabila
rien i procurarien ésser puntuals.les altres vegades

Tampac esiai'ia d-e més, que, tractant-se d'un
Campionat de «foot-ball>', els equips, presentessin
els seus jugadors, habiIlats tal c9ID mana aquell
Reglament. Trobem, que precissament ara que s'han
intl'odult unél serie de millores tant benefieioses com
l'instal'lació de xarxes, banderes, etc., no hi diu, el
veul'~ evolucionar pel camp, jugadors amb pantalons
llargs.

,~ .... '

J. 6. E. P.
Goals

P.---
F. C.-------- ------

u. s. Calaveres 1 1 O O 6 O 2
Ilerda . 1 1 O O 2 O 2
Sporting . 1 O O 1 O 2 O
Penya Samiti~l' 1 O O 1 O 6 O
C. D. Rayo O O O O O O O
C. D. Nuria. O O O O O O O
F. J. C. O O O O O O O
Grup Cultural. O O O O O O O
Escola del Treball O O O O O O O

Aquesta secció la inaugurem a benefici dels pe
l'iodistes parats, admetent-se tota classe de xafarde
ries que facin «soro11», xistos «malos» (com més
dolents millor) i tota classe de profecies esperitistes
(no ho cunfonguin amb .I'alcoholisme).
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~~pa tillas. las más. moder
nas para ~eñora. no olviden

EL VALenCIAnO
- Plaza feo. Maclá, 11

LÉRIDA

gran olmocén de olpargatas de'
to~os cla~es.· lomemo .surtido ~e

zapatos Tractor y. demás
[Iases. tiran vnrio[ión poro niños.

u. S. CALAVERES, 6 - P~NYA SAMITlER, O

Aquest partii, que es jug~ a la t.arda, comenl;a
amb molt de retardj aixo fou la causa de que aCClbés
ja fosc.

A les ordres d' Asarta, els equips s'alTengleraren
a i?Cí:

U. S. CALAVERES: Florensa n, Llop n, Bala-

(vé de la primera plana)

resultat més adverso Els demés, no donaren gaire
mai la sensació de conjunt peril1ósj Morera en éspe
cial, no creiem tingui aptituds per a ésser un mig
centre acceptable. Es lIastima que Mil' i Solé, els
únies que podrien fel' que1com. d'efectiu1 es dedíques
sin a segar tUl'mells la meitat del temps. En benefici
de tots s'hauran de prendre mesures enel'giqUfS
contra aquesta classe de jugadors que són un p.erill
constant per els,seus companys.

L'arbitre tingué errol's petits que no alteraren la
marxa del artit. Tant soIs peca de poc energic.

• ••
Des d'aquestes columnes, agra'im en nom de tot ..

els esportius lleidataus, deIs esportius que sentet~

l'esport per damunt deIs fanatismes deIs equips
l'atenCÍó del SI'. Comissari de la Generalitat, d'en
vial' al Camp Escolar una parella -de guardies d'as
salt per a -lliurar-nos d'una vega da de l'espectacle
deplorable i ja cronic per desgracia, de les invasions
al terreny de joc.-F. PORTA


