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Setmanari esporti,u-humorístic de I~ PENYA SOROLL •

I , ""

T i,~·. T ~ e'!, """..: Cruilla - Cávállers - Major) va ha-, Durant el descans'lel> OClmísel'les
ver-hí una pertorvacíó, imponent en felicitaren als selJS ar.rojgdo$ o tor-

Amb aql1~iia~t~Ó:n,fian~aque l'exít la '~irculacíó, tant <le peatons com de mentos q~?,.tan, bif!,n paraqo ,d~jaoban
dona a t(Jt prjncFpjant,r"'hetrl l',is( es- vehicles, la 'confusió fou enorme, eIs' eJ.pabellon de 4, J-LP. G, ". '

, ~':''-' fb ""'.. ; . .....' • Comenl¡:a la s.egon€l pal't amb una
gotar el noStre_jJr~rpÚ número de norstres perlOdlsles, dIC repartldors, f 'd bl . " d 1 d j'S t'

, r.. .'.. OrlThl a e reacclO , e s e por mg .
«SOROLL», d~~~l1t-n.~s,':~ ,~~::'S~Cl~ de. es o, ve~ren, molles vegaaes ~ punt que malgrat d~i'4.a O en' contra, s:e'-
que :cap mes" títolJ." hauJ'la escalgut d'~sser,linxats per la multitud que guíen amb una }nora} i un entusias
millór 81 nostre setmanari, puig ha -demanava «SOROqo» sense parar ni: me esplendit.

estat tant el 8Ótoll' qüe hem'fe'i;' que "un m~ment i fent mé.s' esciw.dol que El domini ·de l'Sportíng s 'aécen-
enCara portern "els ';~auriculars» un:aparell de r~dio. t~a de tal manera, que el profesional

tapars aínH cotofluix. .: . AcolÍsellem"'doncs, en vista de, (aquell q"ue cobra) ~s ve~ué tan apu-
" . ":' . . . I . . . I'at que a l'acaba-r el pal'tIt el. marca-

BIs estrall~ que ha. p,rodU1:t lal l'ecorregut, a les mares que tenen d l' 5' 4' f d
" "',." • 0

0
' : 1 • .' -. '. , " 01' assenya1a un a· a, avol' e

so~tÚja.. -.efe )'~?,~JLL». l¡an, e~ta.~ tan, !J1js,!l1j.e els compr111 <ISOROLL» pUlg ¡'Sporting,í faig constar «que él
crescp[~, ~u..e f¡ns.. ha· SOl'pres a «la mé:nt1'e no ~l tinguin no deixaran de duende estaba durmÍen.fio». .

p,ropí,,t ~mpresa»., Selil>men-t, c0mep~' 'pJorar! (l¡'¿grime.s com tI pe'dres, Com ja hem 'dÚ el partit ti~gué

farem a'igun detall, fa qúe-:§j tingues-' ~i~res). ' dos fases dístíntes, 'la prím'era' 'd'una
sim de descr'iü-réls rdis, zi,'i/per 1Ín, : ",:,., ' : tecnica insuperable deIs F. r e... que
el nostre «l'Otatiu» lit/uria a'ésser ' es tr¡¡duí amb e14 a O al seu favor,

{'"r,t ....t t', ." " b i la segona' p'art d 'una gran reaccíóaugmen- 11 en no sa e,m q.ua~1J(s o . ' •

• • '1~""'" '; 't ,.r .. ,'.' . R'~e S' S e'n y a. de l'Sporting -que inclina el partít al
mlllOns .de plqnes. , : f ',,'" ,', 'seu aVOI,

En primer lloc, us direm que,al' '- ~ I E'l - 1 '1".. - els' F -J ro
F. J. C. 4 - SPORTING 5 s go s e, s marcar€.11 p ,', . s..

sortir deIs tallers-impremta e-} primer Porta 2, Broto í Maten, '

'exemplar de «30ROLL» hdm v..apoguer , .~ l' hora as.se,nyalada c?menl¡:a el El!> de YSpol:ting, 'roren marcats
fruiI' de les més va riad'es . e.scene·~ pal'tI( ~e. ,~-a. «.~~xlma ~moclO"'" ~ 4 p~.r en Solé í per ~luiso

d'arrej;~'¡a:n~ni(les r;~-{at;l'e.~ de pit " Diem,~artit d: la «~axí.ina» per 1.a: DeIs jugadors' el~ millo;'s: for~n:
• . d ' expectaclO que hl havla entl~e el pu- de l'Sporting el davanter centre Vi-

plorav.~n ~lagrlI1Jes ' com a pe res . " 1 F J C . . t t ., . .' ,
. '. ". '," ". bllc per venre a s .. . 1nJec a s, dal, Sole, Llms 1 Zamorano, 1 pels

l'lere.s;p~raHo efe que el peIX gros. es ainb.s~ero 'Athletic,í. ' , F. J. e Vidal, Mateu, Broto i .PorÚL
menja al; petiLicper tant no pod1en 'LaT>rimera -párt fou q' un domíní Els demés actuaren discretamen.t.
arrivar on at'rÍveñ'~7s grans, pero, deIs F. J. e. qu.e íncI.in¡¡¡ el marcador Aconsellem áls dos equips, que
ens cOrl1tiJ. fiui

j
a hores d:ara ,tote~ qm~. 4,~ O al s'eu favor. A la mitja canviln el mig ceñtre, d011cs no els

les esineAiiI'del '~ria/ures Hj~ l'h~n pál.'tl h~vfa qu~ ve~l'e els panxes con- 'vegerem per cap 11oc. -
JI 't d . a peus i malg.rat aixo t,et]tes deIs F: J:e. (amb la directiva al, PEDRIN

egl eL~_~' I - <; l .. ." hont) «pr:or!Jetiéndose!a$ 'muy fe1i-¡¡"""_-=~............;==_~-=~ ......"""""__,,,,,",!-;.
no han· drl1xat ,de plBr.ar. (llagnmes. . 1 ' d f t i1 b " P.- SAMI, 3 - N'U'RIA, 2. . .... . , . ces» 1 e s Juga ors ~n ma a al'lS-

com a' pelJil.'r:s ~iel'~s)7' ¿C?zrina és Fa, mes í fotografíes. Hem de fél: notar Amb un temps que molí millor
causa?-'Solam~iii,a';!all de c-oll1iden~ uns quants «meneos» del j,ugador í ,haguessim estat a casa al voltant del
cía us'1Ío"dir~' si~aóti~u~parau7a !te, a l'ensems «delegat modisto». braser o be en qualsevulla cafe dís-

• "".,. .: '~71 f.< ~ 1 r.. .¡ 1'1' , c: .., e • ..

no escamp'ar-ho, puig al nostre ex-, . .L'Sp·ortjng a la primel'a,part, amb cutint assumptes nostres, ens varem
tens i ..ce¡TPp1if:é!t . s,ervei .h! tenim:, la ~e~e'tÜtat que els caractel';"ít,za~d dirigir, sense reparar en sacrificis,
«duendes» «mediums» i otras hier- es lImlt;é!r,en a fer el pi;!pel' de «XlUftl» tot i bufant-nQs «las yemas», al nostre

b . (?l E t ~ '11 e f'q e' 'del D. Juan Tenorio. Havía que veu- estadí per tal d'inf.ormar als nostresas.., ,/' s raCL'a senzlI- am n u" '" . , . "
.' , ., ". ,reals 'F. J. e. conqmstant a les for- lectors del que pa.Ssa al terreny de

estan esper.ant~questn.umet·o.l men- mo~es da;nissel'Les' (~elegats i iunta) joc .(esc1aus q\?e' s~m!) i tot just
tres no ell1~gu111n'O ~elx.,/:!.ra,! de plo- que pre~enciaven el partit. entrem i, Oh! veíerem quelcom in sos
ral' (llagrimes' éom él pe~I'es rieres) bmb' uns quants' malabarisme's pitat i «a.bracadabrant» (tenim un dic-

Apunta.! aixo, .en~ r:~sta di.r que d"en Serrate l'a.r15itre assenyalá la cionari que e'ns costa un ull de la
a 1'arribar al_ «Broad-~ay» ,; (v.ulgo I primei'a part. (Teló entreactes), (segueix a la quarta plana)
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MirL. lí explicaré ben cIar: EIs
«meus» tota vegada que ~n tenien
quatre hav~ssin procurat posar-se- a
la defensiva i no vulguer fer més gols
«otl'o gallo cantaria». ¡Pero qu~ :hi
fareml «la vida es así, 'que le vas' a
hacer, Che, Papusa, Chillo

-1 deIs. jugadors?~ .. · '.
.-Contentl i tingui en ·com.pte que

encara que hem perdut aquest partit
d'aquesta manera,:. donarem. ·..~Igun
disg-ustet. _

Optimisme? ..
-:-Potser sí, sinó pregl1nteu :al

mateix Sporting. . ,
La davantel'a ens ha semblat moIt

bona.
Formidable! I:a 'mitla un xic fiulxa,

sobre'tot el Sarrate; -que més aviat
procura ca~ar jugadors :que pjl.otes,
i aixo amb nosaltres no hi diu.

Ens despedim de tan amable De
legat, deixant-Io uamb .muxonets al
cap').

Tot seguit 'ens üirigim al «cuadro
de los vencedores» ·i d~sseguida

busqueIÍl, no hü enilev,íneu? .d·oncs al
Pulí que estava la mar d'eFlf.ei'mlt:-d.es
cordant les sabates deIs' jugadors,
abraltant-Ios, donanHos"'hi esfregues,
etc. etc. ..

Pulil -val'em 'áidar- 'i iot seguit
várem sentir:·

Espereu:'vos un momento que ara
estic molt enf-einat. _

TOI i aixo, ,pero~ vingué de~se

guida i Ji varem oemanar «a·lgo». (no
la revista, no enrede-m).

Mireu l no puc estar per yosaltres ':_
ara, feu constar tan sois aixo:

Dijistes que me querías
perdiendo dinero.y salud
y tr.as de tus paverías '
te v.endiste a otro club.

•
que el Rayo és un equip Ji-

Aquj saps, lector volgut
10 que a l'Athletic ha passat
que s'ha tingut de retirar
perque eIs jugadors l'han f ....

•EIs biberons de la Penya Sami
van quedar convertits davant del
Nuria en vaques suisses. _

•Retallem de «La Tribuna": Los
equipos se aliniaron así: Albitos,
Pavo, ... Pavo?... aixís no ens estranya
que haigin perdut els F. J. C. Devien
de fel' el «pavero».

•Pares que teniu fil\sl Inscríviu-vos
al Montepío V. A. G. O. S. (Vagabund
Asociation Grimegians Obreros
Sportif) per tal d'assegurar el pa als
fills. Aquest anunci el publiquem
sense ca p interés, creguts que farem _
una bona obra de caritat amb alguns.
Pal'aula.

•EIs de l'Athletic ens supliquen qut
propaguem el cantar que ara han
posat de moda intitulat: El Canto
al Vel'Í»

¿Per
quidat?

Per que te un Saldo.

D8pOrlisllsl [omprlD ales tases aDDDdadares de l' SDRDLL». .

ELS VENc;UTS

Despl'és d'acabar el partit i quan
es vestien els jugadors d'ambdós
bandols, ens atansem al Delegat deIs
F. J. C. SI'. Miró í amb una cara de
prunes agres que feía Ji varem pre
guntar:

-1 dones, com a anat aíxo?
Puig miri, que l'Esporting ens ha

demostl'at que i'I la segona part és
més equip que nosaltres, i per tant han
juga't eom nosaltl'es a la primera part,
amb la única diferencia que ells han
fet cine «golets» i nosaltres quatre.

-Pero tenint quatre gols d'avan
tat-ge i jugant tan be no ens ex
pliquern com a la segona part s'han
deixat guanyar de .gols i de joc, dones
els seus no els hem vist en 1I0c.

LLEIDA

«SOROLL~
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copas

I MEDALLas
PER A CLUBS

ÉSPORTIUS

Sorol15

EL JülER QUE
US CAL VISITAl}

BLAnco

Estorerta, ,

Recomaneu

-Que passa, on va la gent?
que és tot aquest moviment1
--Cuiteu, senyor Fonoll
acaba de sortir el (lSOROLl.>1
-Tanta pressa per poca cosa?
dones eom queda Saragossa?
-No es «SOROLL,. espiritista
és un setmanari deportista.

Vos sot1 amant de l'esport
i 1Jh senyor com vos 110 pot
deixar de comprar el setman'ari
encara que sigui ordinario

Amb el temps, senyor Fonoll
arribara a ésse'r el lcSOROLLlI
de l'esport el portan'tveu
més volgut, ja RO veureu.
-Que dieu, senyor Gonltall
a comprar-lo vaig volant
i d'agradar-me, jo seré
el primer que'l compraré.

D'agradar-vos no dubten
dones riureu més que voldreu ..
-Merces de I'avís, senyor Gonltal
-No lli ha de que, tant-se-val.
Pero, recordeu senyor Fonoll,
compreu sempre el «SOROLL».

TOM

Ha passat un cas a l' Athletic
desvergonyiut i un xic xist6s
que a l'afici6 posa frenetie
i per culpa de dos jugadors.

Tals jugaJors> dír-me ern pláu
s'hah venut per qltatré rals
a un equip de futbol
que resideix al Palau.

Del Campionat.
, Impresslons del Dele9.t deis F. J. C.

...-----......--...---.. .$r. Miró I la 9f'an alegria de Puli

,
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La Junta del Campionat. entl'e al
tres coses acorde\- que eS fes un eXÍ'I'ac-

·A. Repúbliéa

te de comptes cati"a meS. EIs comp- ho digué un -xique1, . del qual no en
tables q'ué vuIguiñ solucionar el seu f~rem caso Hav\el1 pas~a,t \ln~ cinc
«modus vivendi» lloden oferir-se...en- lllitmts, qlJélñ entrc\ un' delegé!t que
c.aI'a que ro més segur es 'qu~' i surtin porta pa.rabrisos (lentes), ~ll, moreno,
perdent... també st~corda que .l'equip af!1b un ¡;lb'fié ,i.unéS .~olapé.s que fan
que no presentés les fitxe.s abans.d'al- fr~dQr d~ 'veurel'lés, 'di~nt q",e .venia
¡;ar-se la sessio se Ji ",ap'liqui una de R~rt d'e'!~ junta de l'Athletíc i que
penyora... o una pinya 'al 'DeIegat de e1!s e~¡ r~iir~vén de )a pr9rI19~í9.
torn (cada equip en té una. dotzena). L'espéétaci~. qqe s.eguí de§prés

~ a"f~'rd ~, r i e s Q.uines ga,nes de perdre el t~mps., d'aquest~s; para~ies, fei" llªstíma de
A lá...resenya d~1 dilluns dél nostre ...<L'Athletic Lldda'ta amb motíu de veure'l. El que pre~idía, uri nen alt i

colega «La Tribuna», del partit Spor- la séva retir.ada,· i despré$ d,'hav~r re"; ros, amb el "se,u'pluma aI:c'o~tat per
tíng-F. J..c. hi ha unes quantes coses' 'parat la panne demana~el seu rein- manca' d"ab'ríe, queda amb ei seu 'p~l

que ens criden l'atenció, 'i q'ue son grés, en una carta d'aquel1es "por los estinlt, (serpblava ún ári¡;ó), al costflt
, les següe,ntsi Din així: «¿Fué exceso siglos de los siglos» que a hores d'a.,· un delegat amb uns u!ls' fora de les

de confjanza? ¿Fu~que sus contrarios, ra encara deu-en estar' '1legint .eIs pa- orbites (per mé~ s~nyes jugador al
jugaron más en la 'segunda parte que¡ cients i ma·i 110ats components de la pokel'), quéda ane~tesfatamb els. bra
en la .prime.ra? No, de ninguna ma- Júnta. Per'o ·ens consta"ql1e algurÍ ¡;OS estirats peIs nervis'i a"continua
nera.);· Epl Alto noi, pal'a el carro. d'el1s ja dorm des de fa unes hores, ció una serie.. de cares 'llastimoses,

, Aixo de «NO., de nin:gima manera» a altres fan mitja i d'altres :ganYotes. Tot seguit es posa fi .esbl'Ínar i
,.mi no'«ma'suena'hien»,'puigl'Espor- En Pulí dibuiKa un cargol 'sobrE! la indagar sobre aquest assum,pte, del
.Hng a la segana p.art, amb ajuda deIs taula. qpal peI» pogut.qegpir.que.... -
,asl)afegs del «Pulí» va jugar un doble Arriba un moment en que la Junta Per; í:ulp?1 d'u!! torerqt :un es-'
,que a la p.rimel'a, ¡;per tant millor en pes·es' contagia'd'u'u'roina'n'ticisme tu.dian~,í ,un. pag;es l'Athleti~.n? pot

.¡que -els seu'!> contraris. Aixo ho, sap: propi deIs' enamorats, p1'eC'Í'sament en ter r~s.· , . . .'.
'.t -lhom. ..... la diséussió d'el reingrés de l'AthhH-ic. D~ts m.embres n~ han t1t1~.lit amor
, Q • ..• .' al club .n1 al 'camplOnat¡ 'pUtg s'han
· ,.Tot'·S~~U1t, a .,c~ntmuilclO' tambe ~omenc.~n a ~esf.lo,r,~r. marg?er1d.e~, estimai .g~,cmYar-;;~ 1;5. píes. poiges,
posa: «Fue ,una lastima vel' que pOI' S'l, no, SI, no, SI ho; en h, que I Athle- que poguer quedar-s~ amb les ganes
falta de entrenamiento apropiado se tié rep~'eset1tava un papel' <je «vam- d'ésser ~Is p'rimer~ d'aquest cam-
.resignabaa ._p~l'd'er utÍ"partído que pkesa» e¡ué no"acába de dominar. pio~at. - --
tenian ganado,corri~ndotra~ el ba!~n . Es deina·na qhe es passi a votació I . ,s jj e ':'sS:. - .:S

a tontas' y a locas sm guardar el SlÍ10 secreta... . B· O ,X a
ni sa~r ol'Jenar una defeusiva éfi- Ce-rt delégat diu'així mateix: ~(j'o crec Els d~J }3<;>-xing'C1ub pr.epár~n'·JlJ1Jl
caz». Ens fa gl'acia aixo de entrena- 'que daixó se n'ha -de presidil'» (valía vet1lªQ,a en l~ ~Í1ia} ens pr~.sé.ptaÚm
mi.entoa.prlJpíado?doncs qJie. vol? que dh pr~s-eind'ir). L'inteledualis'me es la nueya adqujsicfón de la te]ITpara
practjquin la natació.'o be la hoxa? veu per tot arreú. , da, un tal Ramon Farns, que, sego,ns
.no es.taria mal; ens ho pensar.em. Altl'e va dir ql1e elem~nts estl'anys l'amic Mesalles (a') Duel}d.e .de Za-

ragoza, és u.na cos~ fa:ntástic.Q, doncs
.' l,el -que fa re!erenci~ Cll. d.e~és, s" íntradueixen Cl les..reunions. (lMa- ~quest xicot ha ,esta! eiftl'ena-t p.~r

slguem quekom, .1mparClals 1 dlguern rramanl). . l'Artero, menager actu.alment de ~1
que a la prime-r-a parto li Vd tocar a S' ~ccepta una proposíció de'l' Es- ronés. Que també .ha e~tat (:sp~rring
l'Esportíng d.P fer el huro!,'i per tant, ,cola (l1·lus.tra.t~ que son) deman~nt ·partner.» del maíe1X G1rones, 1 hor,n

I '.. 1 f . I S h1' DI que es ,facm d1plomes per abans d a- diu que la seva manera de repart¡re que crelem es ('fue a e~- o - .<.. ' ••
~. . ~. o', cabal' el ,c.amp1o"ñal; ~,uposem que pinyes la te igua'} .que ~I camplO.

· primer goJ als F. l· ,C. ~s.-vaH~~ des- tdmbé n"hi haura pe}s r.edactQrs-mar- Després diu el Duen~e: (li eopiem
mOl'alHzar. ;iPeJ1o resl~e t!1gotaTl1lJlmt.o, tirs de ,.SOROLL». ._' al peu de la \letra) ...Que posee unp
fiquem-hi poca pestányi. Ah! si e1s El celebre elUcufista «'Ros»", (mis- rapidez ta·ntástica y qU!? s.IIS brazos,
F.. L c. -tinguses:sin' el abuelito Pulí... ter) ri:>ega ,un,crit de: l:Pr.es.ento la 'di-' el! ~cción~- no's .re.c.ufIrd¡m ,las é!-spa-s

. 1 . , 'd" d 1 del 'venllladi3,r- glran.do .vertlgW(l)-.Ilavors g.uanyanen e s partlts sense missio¡ que trenC<i tots els VI. res e "Q : t .;' .
.. O' P '1'" ". d 1 11' samente." u-m. e,cmClsme.

· sOI'Ílr al eamp. I u 1. . casal de la Junta 1 e les u eres -Una pi'egl,lntfl, .a,roie D;U~nde: Vol,s
..-, Bé; don'em per acabádes 'áquestesde l'idem. 'P..ero.,. en-ca-ra conti-nua d'e dir que l'has vist lluitar mai, a Oí-
ratUe~, .puig si no, no aeabariem mai Secretario ' ronés? No ens engany·es? Perque,

-i h~m 'de püblkar aUres í'xafarderies'~ •• .. si és verita't tot aíxo... 9ue ,fas ~(lra~?
" - t t Esta ven reaJitzim (els -compo- Porta en Forns a Pa ns!:,. tD ln pors

mes Impar an s. .. .. anal' en plan d'apoduat.r il'lc.lús E:t
GarngU11a... Gar:ngu,tta nents de la junta del 'campi'onat), ei,s faries riC i aviat vellir~"lI1íl GIs diaris

eres un buen deportI.sta escorcol\'s -¡ confi~ontament -de f.itxes de tot Fran¡;a: Le Mesallé y Sil «ca
pero-- a veces, t1!5 ~o.sItas deIs' eqÚips' participants a aqu~st chorré» torné .ase pafJrÍ'é a.1Jarro/.é
nos hacen mucha rISIta campionat; quan UI'1 cdt energic de calerí, periJ le pewpli espanyolé

A.CA·DE.~A;L.A tv1 A RT,I NEZ vibra dintre' de t'estatge social, un no quereré «fe-r,r:ié'» de la periJilé.
LVii Si et decideixes a m¡¡¡rxar Jll,rccUI:a

l.l E IDA crÍt que a molts deIs de la junta «descambiar» a Fa t@\l'taacia r o bé,
disgusta i a a ltn's alegra.' Aquest crit afaita~ les, perilles Ult'l'i1 !!le.r nna. I

era qu~ ¡o.Athl~tic ~s retirava de.l,caPl- Bé, i aixo d"aq,?-e~t_ xic~rr,en
piona l~ pero, indaga-rem i' NsúJtil que Forns, ..p:r.o-meteJ!!l. JllJl'~Gl'(¡Ulp'ar.-D.(l)lS en.

~'.- 'Que 'estié molt' conteiít deIs meus
«pollzieI,os» i sobretot la reacció a la
segon;:¡ part.
¿. Pero ....
"'- ..J '" • •

Res més, adeu! 1 ens deixa amb
la paraula a la boca.

Molt be; Pulí, 'cele~rem que t'llaigi
( torili1t uel·h?Jblail. '



"Per al. diumenge

LÉRIDA

- '._.•~~--
, Gran alimltén de alpargátas

de todas clases. .... Inmenso_
~surtido de zapatos tRHc; tOR

. . y demás. d~ses.: "
Gran variedad para niños.·,

PLAZÁ FRANCISCO MACIA, 11

Zapatillas las más' ínoder··
..ilS para Señora. Ro olviden
EL VALENCIANO

4

~ . . . ..

(ve de J!'1 prime1'jJ pJ811a) .':. 'E:Is' que ,1IH~S agradaren (s "entén:I'•.-;...,.-..:.P...,;U:::.".,;.N~'~T_J~U;""i-A~C';;"i"I~O~'~~
a a) solament dir-ho ens vé una' 'e~j 'juganl): Del'Nu~ia ca

p
p 's.a":1 i,ahliur·fa de;' .... J. 6. l' P. :.o~.. ;~.'

c r.,. :10 -, , ••'" ',. 1; la sev'a'fama i de la '. amr o eren!, .' ._~
gal'nfan<ya tal, que tremolem com e! bé Anelo"'Royo i Vile11a i els' -demés Calavel'es, 1 1 O O 6 O' 2
Parafang d'un Ford .en mal'xa, . ..,' b 11 d ~ '1 O O 2 O 2

' . . -, . cumphren astant. . el' a.·. '. ' -l

Els bibelGts de. ta. l:'.el}ya ·,S,,!-ml., ' Espel'em ~que el Nuria es refa~a, Sportin.g... , 2 1 O 1 5 6 2,
trencant tota m'e~a de respecte. pa-; ben aviat d'e la llí<yó que els mal'recs"~' Samlf1:.r. i J6' gil ~ .~ ~.
ternal, ~u~sr pad~inel, es «c~usp,len» de la'Sami li han donat, i altra vega~a ~: f'c~u:I~ : 1. O O 1 '4 5 O
als papa~: o ~adrms, ~:l NU',Ia.? una !la sOl'tira al camp tan ~ónfiat, .i mes, C. D·.'Rayo, O O O O O O O
forma tat1· eVldent que no qona, pa~ tl'actanl-se de partits de c.amplOn,?t. G. Cultural' . O O O O O O O
Uoc a düotes,' ~ - . ' K. P: HELUT E. del·Treball. O, O O O O I~' O

De vell antuvi, j.a eñs ..tr~we.m amb .. .

que e! pa1'tit no pó~tié éomen~ar;~e a Envíen els vost.res escrits sígnats i en sobre'
l'horá assenyálarla. per mim~a qe elos.¡l 1! Administrad?: Blondel, 54
l'arbitre 'uomenat Sr, 'Vflalta, pero
com a tots els campiona-ts d'impor
tanda, sempre s;esta previngut, cuf'a

,de l'arbitratge el. Sr. Asill;ta: .

nents a les pl'actiques de salts·d'At
letisme i els' assegmem un p~Tvin'dre

molt es'plendoi'ós sobre!ot si' ho arrr
ven afer amb la faciHtat ,en que sal
ten els acoJ'ds<.Í les aC,tes'cel campio- ..A les· onze> del ma-tí -te:nim Rayo .

, nat. '
Escola, No vqlem ...fer -cap comenta,n .• '

e o ri1 p r e u.. « S O R O.L L» sobr'e ~questa;m'ena,d~p-artits, perque Amb una g.ran sOFpresa peILpart, .
, ..' estern escamats; !"d'-e ·la' 's-etmana n(')stra en;' he.m enterat de.que el pe-:

~y a "rigo.r de la,s' aesdich~s .l~ .pa;sada. riódic «El Correo» di.sposa .ó:un lec- .'

PenYé! SatilÍ'dona ja'de bon Pl'll1C'I?1 A la tarda, a dos quarts' de tres, 'p8rter espOl'tiu CLue es fil'ma «Clarit'Ü») ,
una mósf¡~a del. 9u~ pavia, d.e succell'j Oh! Emodo! Ex-pecfació! Inu?da-: el qual amb -la seva p.l'o.sa ens :ha
a no ésser per les «canCles.» amb cio... del calJl:p, d-é' joc p:ers famlÍlcs, , deixat mel'·aveJ1ats. ESNeu qne aquest
que els.obseqpiaren els rI?P!'.esentants ·orillant' actua~ió deIs guardies de Sr.- una de dues: o e~ d'aquells que
prehlstc)rjq del futbol lleidata,_ ha- assaH. Oido! O{do! els posem :segui- co~eix més \a pil 9ta aran-a. qÍ1e al

;guessin acabá-t més malame~t _ dgment en comuni~ació a~~ el nostr~' camp 'd~ futbol, 0-: be, es~qU'e es.cri~
El priínel: gol el ku'la' P, Saml a' «medium» ..... , «Velg camlJ1es,. sang, I amb la mateixa facilitat que es treuetl

conseqÜeticia d 'úñ pe~ar donat per mossegades, c ofluix, (jaafluixaras) el,$ adoquins ..... quant.ha sortit el pri- ;
en Pacheco; ~l segon el marca el N~-, alcohol, ds ju~adors es fan nussos a mero Clarito, clarito," aixo ha -veiem
ria també de'Renatdonat per en VI- les cames, els delegats' es mosse.gue~ molt espés.
dal; el segon'-de la Penya Sami el les orelles, els expectadors senslbks,. _.....,¡_._~ .;..;~.....__J.....-

marca NasÍ amiFuna jugada subte-: sof1'eixen atilcs cal'diacs, les senyo-
rrania, 'burlanfla' sorti"da d 'en ,Bo- retes es desmaien .. , Carail Que}la C!orre..u... s.nse caure

-qué; :l,segon de! ~uria' el yaJ,er. Qu, estat aixo? AL. es:que el ~obl'et tam- ... ·Vigilant.---C.Vigili ~ígílant, p~f~J1~e'
-t 'afalta (a) Mon),? amb ~n ~~t !=reua,t p,oc pot Sop-ol.'tar les eqtOClOns fortes s,i no vigila, vig~larem p~.que' 'VIglhI1~
-1 finalmen-t el ,de-"la vIctOrIa ,_d~ la i s'ha deSíll-aIat. Nosaltres, que hem la seva vlgilanclél poc.vlgllada, .
'p,. Sami'o el r~alHza Ca,lvera- d 'un senÜt radiar un Italia·Espanya ja n~ ;> ··Ta~et.-El «cuévano»' está des--
c~ntre 'de Cas-als. . ·ens fa efeete res, " co'nsoJa 90; COI)';~O lo consolaéré?
!III .._-IIIIÍ.-IIII!I~.., ~-,;........;.,....;;:..;~-~---_:"-~~ ., ti l'Gl n t-lí l'articJ et

qu~.hq fet el ,Sr. T?pet.
~sorotis»' que han arri,úat lord -Tom,-Voste te itlspiracíó. El~

nostres \<medj~ms» 9segl!-ren. que s~r?l
pins aguí, arriba el «SO~Q1J» qúe un gl'ar: "P?etiso». "

fan els alumne-s de l'Escola del Tre- XdJ'xa, _ Un 9 ltl'a vega da ~igui
· ball, perqué el diumenge sorti;an al mes diligent' ,

camp, amo equips nous de .~rinca·. B:xlna.--Mec.., mee. ...pas al cov~.
• El seu articlet sembla que ens vulgui

,,-Se 'ofrece uiJ extrem.o izquier.da. prendre la cabeflera.

con galones y todo». . Pedl'in.--Pel' ésser periodista pa-
· Cap-viu, cuidadors d'equips, és rat' el veie-m'poc inspil'at. Publiqtiem, ,

'una bona ~dquisició. q.uelcom .

- • ·Rap,-Potser que prengu~s cada
- ELs'alumnes de l'Escola del Tre- dia unes sapetes d'aquest pelx. Van

ball han llogat dos camions de cina molt be per·aprendr~_-d'escriul'e.
.tones, per a transportar a l'al'xiu de CeBe.-Hü aprofitem. Pero un
J'Escola els~gols que els del «,Rayo» ~a"ltra vega da. no sigui un \<Cebellot».
els encolomaran. . Abd _del- Coco -Segurament es
'. •• . . 'p~blicará la sétmana entl'ant ".

· Aconsellem a la Junta del Camplq-
nat que 's'e~tl'enil1 els seus compo':' lnipremta COCA - Blondel, 54 - LLEID,A


