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lIei9!)tans. quina devantera es lI'ln~a ,0
l'atac, succeint-se una serie de jugades
que entusiasman al púl;>lic qui moslra I~

seva conCormitat amb xardorosos aplau
diments .

. Aquest domini dóna el seu Cruil IIls 13
minuls, ja que Pirla, després d'unes mag
nifiques centrades de Cardenes i alié,
aconsegueix col locar el peu i marcar d¡:
nou

No obstant el 2 a O. la devanlera no es
mostra salisfeta i una centrada de Carde
nas, que e"ltil imponent. es recollida per
Santiveri, qui després de driblar varis ad
versaris, col'loca la pilota a ¡'angle opo
sal al porter, Tant sois porlem 15 minuts
de ¡oc i el resultat es de 3 a O; no cal dir
que'l'oplimisme bessa i qui lTIés qui menys
espsra oblenir una sensacional victoria i
establir un record de goals, I'ero... als 17
minuts s'escapa Blasco j envia la pilota a
la dreta; recull Sans qui lIant;-a un xut rae
que Pons incomprensiblemenl deixa pas
Silr,

Aquest gol anima aIs forasters,. que
presionen, El L1eida poc a poc es sacu
deix el domini i pasa d~ dominat a domi,;
nado!'. Aixb,dona 1I0c a uns remals esca
"Iofriants de Castro i Pirla. que s'esl~bellrn

contra el pal, essent sal,vats, cin exfrerñis:o
pel porter, Poc després alié recull l'esCe·
ric r s'interna d'una manera perillosa i
quan es disposa a fusellar el gol es car
gat violenlament per en Montserrat, ro
ddnt per terra. L'arbril amb b ln acord
concedeix penal que Pirla transforma en
el quart gol. A. continuaci6 s'acaba .la pr~
merll part. : 1 I ,..,

En comen~ar la segona part, es nota
que el 4 11 1 ha donat confiant;a 11115 locala,.
que's dormen'sobre els Uor~rs, Callant ~I

gunes oc~sions de lTl'arcal": Aixo'es apro
fitaf pel Qerlusa per a dpm!n~if; als 13 mi
nuts malerialitzen aquest do.mini amb up

.g,ol provinent d'un passi de Bosquet 11

Biasco, aq~~sl KUla, Pons rebutja, fIluix i
la pilota va a parar a)s peus de Saos que
completamenl sol no le més que empe
nyer la1pilola. ..

Aquest gol scmbla animar, els locals,
que es lIencen a una ofensiva que no dona
frui!. jll que els dertusans defensen el ler
reny pam a pam i encara els" queda enero
~ies per a fer, de lanl en ta!ll, a1.~una ea~

PENYA .. SOROLL ..
"

IPREU. .. 51 cl!!nthns

. .,
, De sorlida es desenrotlla el joc a. fa

rnllad del terreny, No obsta~t E7l [leida
coment;a a donar sensaci6 de peril1 i San
tiveri perd una bona 0'casi6 de marcar,

Aix6 esp~rona al Dertusa que contra
alaca briosament, Aquesf conlraatac 'es
rebUljal per les fileres defensives del Llei
da i als á minuts un pase de Lalorre a
Sanliveri es aprofilat per aquest, aconse
guínt un gol de fais6 brillant.

La consecuc!ó d'dquest gol anima els

DE LLI6~ C::4T4L41'14

Dertusa 2

PARTIT§

Lleida 4

COl1l~ j~ Vi! essent tradicion;1 quan
's'anancill un parlit al Camp de la Bordeta,
plogué. No obstant. ~sense arribar a una
bona entrada., el camp oferia un <;onfortant
aspecte. Aixo prova Que el fulbol ha entrat
de pié en ¡'dfició lIeidatana i que els fana
lice no es deturen per a res quan es tracIa
d'ildmirnr el seu equip predilecte.

A I'hora a!l!Jnciadc1 com¡mt;a el partil.

Hem crcgut oportl1 intentar per segoma vegada la publicació del
setmanari /lUmorístic esportiu u sOPo;' H per enfendre que en la
actunlitat (amb l'ambient esporliL~ en que viu Lleida i més encara, per
el (el·de que fu táolístic€lmen't L.a nostra ciutat es va situanl encara que,
poc a póc aL Uoc on per molles causes l'hi correspon) sera be.J1 acoLLit
pels esportistes .fleidatan~, En elz' hi trobaran tant en broma ~om en
serie actu..aLitais de futboL, boxa, natació, ciclisme, ,atletisme, catch-as
calch-ean, etc., o sigui, tot el que a esport es refereix. No propose.m fer
d'ell el nostre,sllslenl ,com a mitjir.< de vida, sinó moll el conlrari, tol el
~lOstre interes es ·redueix. a. donar U{W estona d'amena Lectura als nos
tres lectors, entre sonades uerilats i coses imaginaries, amb el desinteres
propi q,e berladers esportius i amb L'anim de dolar a la n'ostra ciutat
a'un selma;llari elJc~ra que modesJ digne d'ella.

~. Ens poseq1 de cara a La (asca am'b tota la {é i entussiasme qúe
dimahen en tot princ'ipiant· en l[uites periodístfqufl,S, i decidits-com es
proiz a afrontar-nos amb l~s dificullezts própies del cas, en que ens ex
posem, pa no comptar amb els mitjans eco!1ómics necessaris que re-
quereix la no~lra empresa, . I .

Es per to( L'exposat, que desitgem tingui el nostre setmanari un
bon acolliment i sigui. de L'acceptació de tots els Lectors, i serveixin
aquestes ratlles de nova saLutació i presentació a L'ensems que esperem
no ens mancara l'ajut moral i materiaL de L'afició esportiva lleidatana
1>éi a que ens faci ésser oplimistes en L'or.,gaITitzaci'Ó· que hem portal
a cap.
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Pel material del v

sport no oblideu casa

Sabates, mitges,
pil~tes i tots els -de
més articles de fútbol

Be r
C-ARRER

FU TB Ó rl ST.E S

Parlils Plr al propar diumanga
da .Lliga [alalaga

Pel proxim diumenge es de
preveure un gran partit al «Camp
d'Esports» amb la visita del Reus
Deportiu, doncs ademés d' ésser
equip que juga en superior cate
goria, de tothom és prou l~econe

gnda la seva vaIna, no obstant es
perem una mínima victoria local,
si no es deixen enredar pels fo
rasters, donc tenÍm entés q'ue a
Reus són molt vius.

- El Lleida '\ a al camp del
Gimnastic i com de costum, supo
em que perdra.

Els hi promelern i per ca
guanyen una cigarreta de paqueti
11a al iugador i al ((Bimbo» i els
altre que el. aaradi el "j un ao
tet d den a la mina.

1 AODl - BBEBO.

Comentad

~ear~a::1~~:i~ta raíl, a) cor deis supor- 011 [umpional amalgur lo[al
En una-d'aquestes eséap_ades" Blasco.

recull )a pilota s'interna perillosament; RESENYA .DELS PARTlTS DEL.

pero Domingo l'entra amb daresa. fenHo, e.AMi>- ESCOLAR
rodar per terra La entrada fou dura, pero' Despr~s de l"exit assolit en 1'01'-

lícita; no obstant l'arbrit. d.avant l:.estu- Em vaig' lIev.ar lf les nou del mat(, i ganització deIs darrers Campio..
pefacci6 deis espectadors, concedeix pe·. encara amb la son als u)ls em 'dirigí a) nats Comaí'cals, el Lleida T. C.
nal. que es fallat per I'enearregat de tíllns-' Camp f:':scolar per a fer les modestes re- bl d' t d . d
formar-fa. ,- ·senyes del campionat 10c~1. En arribar senl a, "l-spo.sa a ol~mlr-.se a-

Aquest penal ha estat un avís pel~ ju:' r.' aJlí, p~fo, 'em trabo a~b elcllmp tan en~ .munt els 'Uorers í a pasar sense
gadors del LJeída que formen a~ I'~tac. El : vádi_né!f d'aigua que fins ..si \<9dia nave~ eS!Qrc;os ·gaire : hitens9S els tres
parlif s·endureix. Als 25 minuts es té que g;ar. Tanta era I'aigu~ que hi havia .que. mesos d'hivern:durant els quals,
's~~endreel joc per auxiIi,ar. a Bela~t. bél, .:~haYia a.i.untat ~mb eLriu Segre. . .les nestres' 'festes, e,s vetien.rUi:K:8- -
un Jugador foríl ster., Belart es tret del Despres valg veure com arnbaven d b H' -'t" "b - -'le"'-''';.
can'ip pero reapareix desseg~id~.· 1 amb vaixell, qúé pa'ra .armiif-del camp: eiS" es, ··am . SQ. ~ ~Cla .enevo n,Cla,

POc de;prés Blasco tOf\na él repetir . jugadQ'lls del Dentusa ql,le ~p.el' la tarda día sLdia- també pel D'éü' <!le les
4'.escapaditÜ)omirlgo, per .8o~sserm-enys :.hj!vien de jugar. contra-..etUeida. ajgües ~l-ql.tai"'sembl .:;:p0s.ai' e.S~-
repeteix I'enlrada, pero ja d'una manera Vaig imar a parlar a la Junta del cam- cial empeny' en convertir-les en
fr~ncamenl recrimina'ble. L'árbrfl,r'sÚlse pionat hi em notificaren que suspenien .piscines maanifiques de deb.ó; pe-
pensar· ha. conced~ix penal que·... nova- els partits tant del matí com el de lal ta'f'da ' .• ' 't . t 0'_ . "h .' ._
menl'es fallal pel Derlusa.· per haver-se acordal a úlrima hora i en 1'01 que, an que ne S a.uT..a..IQ\T,e~

.A:ixo desrtlOralitza els jugadors foras- vista de l'aigua per no fer parlifs de t:wa· tat un hOll sist~ma d.e_p-ilotes. im-
ters a I'ensems que fa cobrar noves for- ter-polo>. permeables, NO . es ;.vem:ren- - .i
c~s als locals q~~ presionen i després ,. DonanHos les gracies em vai.g aco· concorregudes com deurien.
d uh parell de fre-Klks que donen 1I0c a .mladar. quan sen lo que el "'Murg.¡> , qUe ..' . :.' •
unes quantes siluacions apurades davant eslava amb la seva barca per allí rarea Vol dlr-~~ amb. t<;>t a1XO, que
la porta forastera, fineix el párlit de penalti pescant. em crida i em convida Il)algrat l'ent.nssiasrpe i a:fréióld~l

CI donar un passeig amó barca. i després elements des.tacats de~ nostte llri
del passeig, m·en. vaig . ~nllr donar una mer Club dé tenis, 11,0 els és impu
v?~ta pel carrer !V!alor. quan de prompte table, aquesta inacfivitilt obs'erva~
valg trobar .ais- delegats deis Ferroviaris, , . , • ,.
tot seguit vaig jnlerrogar-Ios. da darr~rament, Ja que. alXO és

-Com anat que no jugueu? solsament qeguf a'1'a inÍJ:absigen-
-Horne, segurament no has visl. el Gia deIs elements, i 'val,ent .és, mie

campo . ,. . . contra aquest no s'hi pot'l~tiitar.
•- Prou' que ,1 he Vlst, pero c!om que ·Ia .,' • ''''', ,'.. ,,_ "

Sami i el Núria varen jugar aquel-hdia. '.' A~~o, pero, ha qlaü~~ar alglJIl
-¡Sil ¡He! perO. var~n pagar de. danys ~ha, 1 n~vors;. qu~n yin~L:!-i ~ b.on

i pel judicis 29 pessetes i c;om que ara tem ps, a1h:e .cop a deséniundar les
van molt esc!lsses no les poden llen9ar raquetes i ,a comenc;ar· iU;Ia '9Jtra
de IqU~I~eV91 manera _temporada, que afermi lá nostT'a

alXI ens hem quedat se'ns fer les re- ',. _ "~
senyes corresponents. supremaCla temsÍl~a a la prqvm-

cia i ens apropi un xic a l'al~aría.

de les de Barcelona i 'Tarragona
de les quals, forc;ós és reconeixer
ho, tenim molt que 'apendrer enca
ra en materia de tenistica.

El partit ha estat mogudet i a estones
emdcionant El Lleida que a la primera
part tenia el partil materialment a Id bUI
xaca s'ha vi sI i desiljat per guanyaf, i cal
reconeixer que ha estat de sort.

• El resullal es just ja que si be el Der-
tusa ha fallCft 20 penals, sa davanlera no
ha dO'Tlal mai sensa1'li6 de perill si ha con
'seguil gols ha estar perque e\l seu extrem
drela, polser I'elemenl mes fluix de la da
vanlera, ha estallola la tarda completar
men1 desmarcar.

De joc treienl alguna jugada d'en Pirla,
pura lecnica i domini de la pilota, no se'n
ha visl, perqué eflerreny en pissimes con·
dicions no ha permelia.

En Pons ha e lat insegur; la culpa
polser, la lé la defensa que ana de boH
duranltol el partir. La milja feu una pri
mera parl magnffica, lan! en la defensiva
com en ¡'atac, de callan! Castro que fou
un deis millor damunt el terreny. La da·
vanlera lambé eSligué afortunada sobre
sorlinl en Carden as i Pirla. Santiveri com
de c tum molt oportunista i xUlador.
¡Si dominés millar la pilota!

ISIDOR FLORENSA.

De Sant SadurnÍ

Calaueres' 3 Sanl Sadurni 2
Per el mal esta~ del temps. la televisi6 .

no en permeté veure c1arament aquesl
l'artit, n·obstanl. per les noslres ones cri
ticone - ens entararem, que fou un magne
parti1 jugat per les t:vedelles> del Calave
res. El que prova haver guanyat el partil
a fora de casll. Cal destacar la la ca del
mig centre Llanes, ben secundal pel seus
companys.

EIs gols foren marcals. el primer d'un
xul creuat per en Ro . El segon per en
Florensa 11 i el iercer r en 11 Ire.
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.La radio «Soroll» a l'edició
<favuf'radiara: .el qUe vulgui amb
éonsentiment'dels ul'bans-ae gu:h'
dla.

a leSl4~2t,
Música 'el1 discos. '

Lbcal preferit·per '
el. Esportistes.

E, POCHo

¡
passan-í.. Roco.rdoo áquelJ equip:de
fa un idos ariys, amb ·aque.ll,.con
jUBt tan apreciafule que el. .reia és
seF e.ql1'Ípl «lriiesq» periaJs segulrs
campions, i mirant· el d'ara, tan

dolent ,1 qua'si no: elilS.\. ho podem «Reaparici(11» Fandanguillo per
creure;-IDs cert ql!l'e. tres:o <fuatre els e<llll'lpOnents del ~o'roll i co-
-d'e les :figures el:SJ,mq.'rxaren, pero' rejat pel «eco», 1

cal remarcar que més qu.e res es «La danza de los Calaveras» Ja:va
deu á la poe~ volnnta-i' de hi seva mÚsica d'0sos acompanyades
junta direcHva-'pél' a reorgarritzar- " p.el Faraón t demés. FFFFFFF.'
10 d~gud'ament: " ")' .' ) «Esperanza» ,Coplet pey l'oí'ques-

, El «1lel'da)>, pgr 11'0 ésser 'una tra del Ll. S. C. i admiradors.
exoepció ta"m'pH9C¡és olUbia del que' «Ca azones parti(ÜiJs» Fox p.er 1'01'.
era aba,ns 1 • B '1 ,-

_ . El -«IN uda» és, pod€m. dir ¡l- questr.a del .'ar " idOrla 1 sus..
1 pirs de la «Sami».questá' excepcjó, ja qHe és e que

«Desilució» y,ango~ per les dahlioonserva l;l'¡¡n'b ·més regulaFitat, la
1 sel'les del «Rayo» desp'l.'és deseva classe.de j-o'c ac1l1!lal,! lalll'w ., al

seva antellÍor; que no' obstant nOI . la teinpestat.
. «Canto por 110 l/orar» Himne:

Passa d'esser "una 'mlca .mes de re .
aplés'peIs 'Alumlll'es de FEscolagu.lar. 1 ¡". r;'

1 lels 'B0tlS equJÍJ}il&. qu-e, ,aquest _ i aplaudoits;pels professors, f

any" han 'pres·rpárt· al campjonat «Est(J1/ liJez:m'e'qu·ediJ ~ Discu(r,s ti'en
poca cosa em podem dir,' donGs PU;U a ,tota l'Europa: .
enteaFa que n:á \siguillil.' res exíraor- «AnimaGÍó/1»'Ma,rxa pel"eIs air~o'"

dinari tenen la di.sclrl:'pa íd'ésser tius .. del «NÚria)~ a coro pels
equips 'que per primera vegada jugadors.
prenen.t parhm aquestes 1luites, -l:l «El Coco» Hall sense nom a car·
pesar de que no fan cap papel~ de- rec dels abnegats del carril a1-
sai;'ós, ¡ni mo1t rÍlenys. l'· compas deIs xiulets de le .m~-

Dits equips són els «Ferrovia-' quines.
1'is»).i la «Penya Eúropa». Abd «la. en ·tenim qua/re» Pasdobl~ a
dons, aquests són, al nástre parer, el militar i marcant el pas peí"
els que illkl'lYs crítica es m¿eTeixen. 1'«IIerda»,

No ens sorpren gaire "aquests'
fets, si ·ens fixem que ara, tenim a les 3~IS

dos equips 'qúe ens repl'esenten, «Plasta pronto» Sarsuela amb ' de·
ba~iant dignament pe!' ce!'t, en la 'cora'tS i tol per la redacció del
segona categoría de Catalunya i «Sorol1» acompallyats de molt

. que aql1ests d0S equips es compo- bODa voluntat.
sen de bástants aels jl1gadors que FI DE L'EMISIÓ.
s'havien revelat en éls passats
campionats 10cals, i aixo rep)'e
senta un fort handicap per als
eql1ips d'ara, peTO aixo no és obs
tacle per.a que ~ls dirigents deIs
equips s'animin i emprenguin amb
doble for<;a de voIuntat que aballs
si es possible, fer prosperar no
solsament en orgalúlzació siuo
també en qualilat de joc als equips
qne prengueren part al campionat
amateur, «cuna» deIs jugadors 10- •
cals,

t;; Rr'. jfj • 12, A.l

. De tots els ·campion01s .ama
teí.~rs -locaIs, que de~de fa tres o
Guafre .~nys es van celehrati en'o
a'questa, el, acÜral, e~; organitzacit5,
es quasi el millor portat a terme,
el <¡Jal' d'llná part!' mereix un el
l~.gi pér ,als dil'.igel~s, deIs ~~.uip.~
19c.als; ..p'~ro Jen ~a:~vi" tn e~o'ci6
de lluita i en iguaLtat de calItat de
joc es.molt relatiu, cOPlparat _amb
el.S1llnyt}l~pteri O'1'S l<.loncs-;~q lsam¡ent

'es {ietaquen com a bons, ttes o
quatre, ~qui:p"s" i encara ,uJ1 ~ells

amb -una actual. baÍN.a, forma; que
el possa a la cgte~oria in;F€Jr¡'Qr deIs
demés. ElS' á.Urés anys en' camvi, i
habien mes eqliips igualats en joc,
pel que erá; 1n~s ;dificil fer-·eÍs. pro
~q~tiG~ fl pe.r ta.n~ mes interesant.
Ep,I';wJ.uaI comt:v:enim dient, estcIIt
casi acostumat>s a veure perdre el.
mjlloJ;" ~Ol~'l .Q1~s. irregvlars 'els
equips. i .e~te~ per .dir tamiJ}é, en
plan de sincer.itat, i p'er melf. que'ns
pl'8.n~" els trobem ,una mica més
dolents que els aUres· anys:. 1 aixi·
veiem com I'EscoIa· equip fonnat a

D.asse de jugadors iriats d!altres ,
equips i el qual el feien favorit en
aquest tor~eig," anal" del baixa f
perdre par(its ine'xplicables d'una
part si ens fixem en el seu eguip i
explicables si ens fixem. en la poca
voluntat i ferinesa' posada en el
joc per la majoria .dels .seus' ele
ments.

«La SamÍ» tampoc, a vesar d'és·
ser fll1s ara el més regtllar i el
menys dolent, no a~abel1 de. fer
l'acoblament d'un bon equip, que
per' la se:va, c1assificació merei~'

i quasi ens agradaven més l'any.
pl!ssaf; que en el corren l.

«El Rayo» eqnip dur per ex
cel-leiJ.cia i en el qHe _deu el seu
fet de bon equip, més que res, a
la seva duresa característica, en
guany també va peTdent aquesfa
per a quedar només que uÍ1 equip
vulgar, tot i que el primer partit
dé campionat que juga el feia pre
veuré futur campió.

«EIs Fejocs» també són deIs
que més palesen la crisis de. joc
que en el campionut local e.sta



Junta General.. deIs «€aIaveres »
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El divendres passat tingué lloc ademés es pérmeteren el luxe de dent, aquest digué molt seriós:
la lan esperada assemblea deIs maltractar-la. Voste no pot votar.

. Aixo es mantida, digué una veu. 1 ara perque?
(cCalaveres» i per cert que SI po- Perque abans, i em sembla

d' d t t Els jugadors a callar!
dia llogar ca Ires, oncs o era Doncs, com vaig ,dien, conti- queamb ven molt alta ja ho he
desafios, renecs, cops de puny...... d d'" 1 dl't, qLle 0ls ;r/.'~nt)·ls no podtennua en Berna Ó, alxo e senyor ",.,.ll _'

i tol plegat gens de sango f'ranquet va dir que si aquells votar.
A les deu i mitja i després de 1 . Les feines varen 'estar. en con-jugadors no eren expulsals, el I

canviar de la sala al saló, perque d' ~encer al 'Garcia que' 110 deixes, dimitia encara que, ara igl11 que .
no hi caviem. es comenc;a la sessió ¿Órrer. . t

no es veritat, que no. va dir res d
que era presidida pel Secretari d'aixo...... O'esprés lambé s'en cri" a un
Sr. Bernadó, dones el President Jo sóc testimoni de que es ve- altre qlie respbngué:
Sr. Mangrané tenia molta feina rital-digué- un tal Ribes que es Jb de BAIXA!

b 1 b 11 . g Després de fer l'escrutini aónaa em a ar aca ans I con res, el que parla més en tota la ni1.
. l' 1 . f t d el se.Q-Üent resllltat:pmx 1 lavIen e una coman a Homes, si qu~ es veritat que u

It . 1 t President: Mangran~.mo 1mpor an . ho vaig dir, pero recordeu~vos-en, d J
d 1, t Vis-presi ent: uslo.

Es dóna lectura e acta an e- que després també vaig dir que Seoretari': Rib~
ríor i després de llegida..... ja hí em «tornava a gallineta» retirant Tresorer: Franque1.
somo per tant tot el que abans havia dit. Vocal1.er Tapies" .

¡Demano la para ulal ¡Aixo .es mentidal Ji contesta el Vocal 2.0T,l Aixala.
Voste la té. mateix'Sr. Ribes, doncs quan va- . Voca13.@r Piqué.
V Id ' "g r perque pre Feia l1astima veure al Porté,o na sapl ue , - ren passar aquestes raóns, jo es-

sl'del'v vostA quant aquI' pI'esent h . al Bei'nadó i al Asarta, aqllest .no
A t; tava jugant a la manilla i. o valg

h~ ha e~ Sr. F:8nquet que COl1l a sentir tot, i seguidament em vareu pogué més que exclamar: .
VIs-presIdent 11 yertany a ello .' cridar posant-me al corrent de, tot Por primás ipor pagános.

'¡~olt bél dIgueren al~uns; l. i. no varem pas di.T res de la galJi- . A hacer pu.. :.... nos vamos.. ~
segmdament es fa .el canVI, $epse neta ni del pato~ , ~. va haver. up altr~ figl1~;del,
cap classe de coaecló.. Foral es 11n espia, esta corn- m·ateix'. 'que' exclam~ >io 'pog~~en't'

¡Demano la paraulal dlgu~ un. raL Al carrero . aguaMar-se més. ",
¡La canalla a dormirl contesta p ¡No, aixo nol .digué el presi Simpático entrenador ~

un altre, i llavors ens en adona- dent, q11e setien cinc peles 'D;lepyS ¡El de mirada ingenua
1 ~ y y ~I lipa arrebatado!Tem que el qui havia demanat a cada mes. :.

I G · (F 1 l ) Olé' 1 f 'd El que con fe constantepara u.a era en arC18 o e a . por QS Ipos cons~rya .0- antes de q'ue el sol ;>e levante
qui no ens varem enterar del que res (una veu). . '.' por el ancho firmamento
deja puix ere molt Iluny i no es Despré.s de p.arlar d'altres. co- acudia al entrenamiento

cayera lluvia, nieve o piedra
sentia res. ses que tot yema esser el mateIx ~~ nad" su valor arredraba

Bueno, digné el President, que- pasa a hi volació per la novajun- ni la helada, ni el viemo.

da aprovada l'acta anterior. t~. Es dona deu minuts per «deJi- Tu eres el héroe ignorado
1 un rabel Si els «auriculars» berar». Tots tenirn dret a votar de las gentes olvidado

un mártir glorioso eres
no m'han fallat em sembla que he qleyns els infantils, o sigui els que ceglas cada- encostipado
sentH, no se d'una, entre el Club tenjen carnet d'Ílúantil que per cada reuma despiadado

i tot plegat res
i el Fonlane1. cert va coslar molltes raons con te ha~ cRegado.reado. (parllula tecnica)

O res home, no resl Aixo ho vencen-los ja que al-legaren que' A en Uuis Florensa' Ji va aga-
dejxem córrer perque hi ha massa ells també «pujinyaven» cada mes. far tanta rabia pero aquesl "vers
«teca» i passem a 1'assumpte ju- Bueno seriyors, ja s'acabat el

que lo! d'una éxcIama: '
gadofs. plac; de deu minuts. Ara aixís, com Em vull esbravar, vuil' mosse-

Demano la paraula i trenta els cridarem aniran venint a I
I • gar, tinc ganes de sang:, .. , ;.

previe l El que a(a convé es dei- posar en aql1esl armario ai per- Peguem g¡. lllj, digué e.¡ Tapei
xar l'assulllpte peles i preocupar- donin, a la urna. El' primer de que es el seu bufó. .' ~

nos deIs jugadors. llisla va ésser en FQnlanet que al No, a tu no, no, vull cOll~etre
Jusl! cridar-lo contesta.: un infan licidi. ,
Molt bél Que voleu ara, més líos encara? Si, tonto si, peguein a mi, aixi
Conflicle! ,arem exclamar to!s No, home no, es per a votar. VeUl'aS com t'oprecio, sino ploraré.

aluHs i pr ocupals. o en tinc ganes, ara esUc 1si no arriba de vindre el cam-
Com és que els Florenses, en molt ben assenla1. brer dient que anessin a dOl'lllÍr

Manel i el Rodés no hi varen Pero si es per possar aquest doncs el comptador de llum corria
anar? paperet allí en aqtieIl xifrell. i era qÜeslíó d estalviar, encara

P rque es varen sublevar con- Quant varen cridar al Gal'CÍa estariem allí.
tra la Junta-digné en Bernadó- (Foleta) i dona el yot al Presi-

- ----- '
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Al bar "Besós" aniré

a beurer 'UI) cafetó

i ·sempre el trobaré

s',ens cap dub~e el millor.

r. '

¡«Aniericanada» a la vistal ja
m1estranyaba que no hagués d'or
ganitzar-ne algúná. ¡Sényors vaig
a' dai:-vos la noticia'· BOMBA! ¡Pi
t pe vol orgánitzar (lha vetl1ada
de'Cátch-as-catch-can! 1

Jpitope ál 'tánto que al'«astaro»
no hi ha calefacció. ¡ , •

M'estranya per Pitope el que,
no hagi imaginat alguna «ameri
canada» afi i efecte de que el pÚ
blic acudeixi a~les vetllades.

Pero com quejo soc molt a\llic
d'elI i l'aprecio, ni faré veure una.
¿Que't sembla Pitope, si a la pro
pera, anunciesis als programes,
que a l'intérmig, cantaras i baila
ras la MARIA de la O ? -

~

. Pitope, Pera i Ratés, «els tres
mosqueters» deIs boxa L!eidala,
els persegueix una persistent mala
sort. ¡Pit amunll¡No defalliu¡, que
els vostres partida17is no us aban
donen; «Sufren en silencio y' llo
ran amargamente vuestra pena»
Tango.

FUTBOLISTE§I
per arranJar vostres sabates

de futbol

MANUEL HURTADO
Estereria...., (baJxoa).

PERRA BUFET_DES l TUT ORAPI

LICORS
DEL

Sir voleu veure

V'iO& i licor...
els del MARQUES DEL MERIT

son els mlllora.

VINS

lentia!
- -Pero...... Deixes la Boxa?

-Si, perque reconec que vaig
eq-lJivocar, l'oficio

¡Si senyorl ¡Pit enlairat! ¡Amunt
i critsl .

¡«Olé, por los tipos BRAVOS»!
Veiem ~enir eJ;l Sentís, i «el

manager dél primer l'enemigo
pÚblico n.o 11 deIs barbe1's». Els
dos capficats. Interroguem.

- Que vernu d'un enlerro?
.1 -¡Nol"

--:'Com que feu aquestes cáres
de «fm:mes ·agres). .
, De repent salta en Jlosell in-

dignat: . .J

" -¡Que aixo tingui que passar
a Lleidá no bi Jia 'dretl

-'-Es clar que no...... Pero' ¿que
ha passat?

-Sentís contesta:
- Es' que:..... I (mÍlJ:allt-se al seu

«managen» 'm:han pres el ·com-
bát. ',¡ , (.:

-¡1, a];~! ¿quil! ha ~stat 1"31utor .
del robo? . . •

~En Rey.
r -N:0 ehs estranya (e~ólarríem

com' a vértacters republicáns).
pedra-Canals. lA-doquinsl ¡Res

més que adoquins! EÜ~ata' sIen
peguen' ara de ga rotades, pero.....
res ¡ADOQUINSI· . '"

El proper dimarts rebran,
l'empresa, els dos arbrits, el prim
i el gros, el delegat de la Fédera
ció Excrn. R]ver~, el cronometra
dor, i· per fi ei GRAN RICARDO
(¡-ojo, que vé el negre!) Tol b ...... -
rebrá., V I N S

THE· vVEESS y BUSSKEM
LICORS

CONYACS,

VINS, CO.NYA.CS
i tota cia.e de Iico....·

."arquís dal' Miril

TREliZE RAlS

-INTERVIUVANT ALS DE LA
L

VETLLADA DE BOXA DE

FA DOS DISSABTES

•
Després d'anar a la.yetl~ada de

«La Violeta» que .per cer varem
~ tropar seieQt-aixo ho dic p~r la
«gen'ració» de «persoue~» que hi
varen 'acudir:-, dorlcs no es pod¡~

baIlar d'empentes, v~.:rem inler
viuvar als autt'lrs de les, «trompa
des», que per cert hi varen ésser
abundants,. ~ I '

Pero ordI'e «lilfa.beti~ vetlladís
tiC» (~ns toca a Rabenja que va
ésser el primer de rebl'e....:.. les
nostres plumades.

- Vaja Ravenja, ¿el tal M01inar
era u..n caramelo, eh? .

-¡No feiem «clíiqué», no!
-¡Qui ho ha dit.aixÓ!" Ca: ho-

me, ca.
Nosa'ltres que ctmeixem a-·en l

Vidanyá no ens expliqúem del
séu abªndó davant'd'Abella i Vl!

remo interrogar-1Q..
-=-Pero ¿que f'ha st1ccelt?
-Res llome, res ¿Quin 'ofici té

el que' ha éstaf el men 'adversari?
-Tel,ller. .

-No pot ésser. Jo crec que
l'han tret d'un estable; ¡pe¡:..que
pegava cada guit,zal

Una vega.da més, varem rosse
gar el combat Pujol-Galícia. ¡Mol
ta valential Molta volúntatl per
part d'en Pujo!. 1 moU.~ ..adoqui.

Esta vist que en Catlla Ira d'és
ser el «sac deIs cops», puix davant
d'un Moreno, molt «Moreno» es

.va ~robaJ.«rºs». ¡Mireu que el tal
«mo'renato» n'endinya cada unal

Pero. Cama tan (. campexano».
C.onteu si es fort que la seva taro

. 1a esta feta d'adoqui ......
¡I que ILés de dural ¡Ohl (que

li has tocat).
lDiab-bld ¡¡Diab-blell iIlC~tch

as cathc canll! (quins renecs, eh).
¡Lectors, «del alma .mia»1 jAga

feu-vos! No lant forl que no vé
Pitope. Pero si la gqm I:lova.

¡LASA vol ésser tarerol
-Si, ¡perqu~ amb la meva va-
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GARATGE

RAMBLA

.. Cein~. Jedicáda.' u~;¡;~rtcT dun

equip d'aquesta localilat el qücil en'

- T~serve"; él ~om' péi' >evitar...s~ñg.

I

Pupilatge,¡ Ren

tat de Cobtes

•
Obert dia i nit

A. REPúBUCA,-42. TElEF. 1980

~

En el sainet «La tornada del
margués» hi havia dos contradic
cions. La senyoreta Vallejo eslava
empenyada en no callar mai. ¡Bo
nic papel' per a una donal i en
Florensa empenyat en fer-la callar
i quin papel' li van endevinar, ja
que a l'escola ha de fer el mafeix
amb els seus ((cachorros», i amb
la sola diferencia que al t.eatre ho
feia per aflció i a l'escola ho fa
pe} sjgr~.

. En el sain-et, on la Sta. Va'1lej.<i)., l

parla" 'des :d'U1l-'p~QGeIíi, un·dél pÚ;"
blic, donant-se..-les de.viu es posa

, "a cridar: ¡Que {a aquesta dona, M,¡síca ¡le .SOY·U A'.1'L'OR'CAlDA>

queja tJ;~gU'i;rn! Q.uan,un de la 'Vora . '.'.' \~ <,
li feu notar l'erro~', es fo,ngué .• , " ' So'c im'1ehYóJ., VÓ~Jei¡;~~a: ~ J. \

~ la vidá jugant,
1 •.

J .' • • sempreprocudmt , ' 1 •

La l'ondaUa'.exeplta el ·«.[!antl"l! , b' b' 1/ ," 'j;' '" I ,1:":' ';':", '. n tre. a ar maSSé1 . ' , ....
bi }jJa:u:». ,¡P.(j)bre Stratlssl. f ;,' J. '6 t' ~'" r,',; • ,1 J 'h /

so a dI p r a ,- .
) ........ f l· ~ '" 1~ . J~ t .... ,··

j ajudat pe7s defenses . .
.." ,. ~:., !.~ Y r .. I ~ r t ..

res· no m Importa
el'cb'ÍJtrihcanf I ;

puix se aturar i aturo.

e/s'mts més genill/~l""

tan"! sl'é8 dé'dosiriJís 1"
_ f

com sí sónrde'dur-o'

Í aix! I/ueixo

i segj¡eixo ". " ' '.

.(' r' fent uñ plongeón:s f ,

doncs f¡m:t.paradf}s ','

i florej<lInt juga?elj,

és endevade.s

que en busquep dqs~'!l;t1lóni'

I mentr.er IUTÍ/{ jUJ!ant

l'i1fi~ÍoniJ~ ft/1J rll Gan,tant;

.. ~s FLORER.O':II. ....'
ningó h<J pqdill,l)egllr

es FLORERO- . :-

deIs més pa.veros, que hi hiJ.,

• J Pero a la port;i " I ;~ ,)

quantel noi esta insp,irat
.. ~. , .. 1"';

es capa~ de"jugar sol

Í guanylJ 'ün co~p~oné1t.
, ¿Quien sera?

t. • ~

Els que varen assistir llJa· vet
lladl;l, es .deguepeq fixar'amb a'quell
maniquí, vestit de gI;Ü:l.f9-ia eiv.il·
qu~ !eia, tan~a patxpca~ ·el que no
suposaren es que el propietar.i:.d....e:1¡
ma:Big~ s\estés'tof efpvimer 'aete,
detras del deaorat:' agllallta~t-Io.
per 1al de que.ll(j). cai~ués"

~
,

Les ab.rac¡,ad.es . d'EJl Suau i .en
FJor~.P'ia en:s l;lrrjJnn:eJl iillS:a1 CÓI',.

Semblaven Romeu i Julieta. D~s:-¡
p~és: diranLsj elt'póhlic pensá mal.

-~

En Cier:<;Q,·la-~I.ge!l1itd'í,x ¡qije els
11Ome~ d~.}la gn;.xetfl, es fan Ullil'!

harba- d'or amh les. p,1;OpineS .i ~no

pflra fim¡ .qlae· es.'tr.oba despatxantr t

10,cal.itt:lt,s. El des~llgany fou. ·grl!ij,q
al veure que amb 'lllolts esforc;os
pogu.é recQllir {l.'35 f>t-es. Per 'cert
que al vendre URa butaca"l¡\l com-"
prador lj. ~a~gá 0'10 ptes. i quan 1

en Cierco amb el més angelical
deis seus somriure'.g havja dónat
les gracies,lsent qne li diuen: «Fa
ci el favor de cambiar-la; no en [
vul1 de' la perilla». La cara d'en
Cierco es converlí en un mostrua
ri d'una tintoreria.

C,l'Ítiqa,de 'l~'V€?t1'-ajla-featral

celebra.da pels ~$.ttJdijJP!s' el,'

día ?fJ dfIl corren.!. . I '

Amb extrao:Fdinarl ex~t tingué,
noc el· dia 22, al «:featI:e VictQria»,,r

'Ia ,vetIÍa<ia to8atral orgawfz.ada per
la «Comissió Estu9,iantina».

Encara que eLtema s'aparti de
les normes fihades. en ~l nostre
gr,8I;l, rota,till, ho es¡uentelJl per
foqnar. part de. djt~ fomissió 0'3.1-,
gUlls cpllíl¡J>aJ)ys,po:stlj~sl\ . ;, i ,.,

La r,edacció,eq. pe& d~l «So¡:oU»,
ocupa una llQtja.-Sa ptesenei.a do-
Hil' l;elleu a la., ~etllada. . "

La re]1resentllcici> éo.m~n,9a¡á~~,

l'intei'pretació d'un sainet del fa-,
~ós aut~r Tdstan Berna'd, intit~l
lat (Antonieta () la tOI':1'lada del
Marqués». L:origi!1alitat del tema
i a l'ensems la depura!la interpre
tació per part deIs comp<?nenJs de
1'9Rl'P'. fore~ 1s.ub~~lla?es, pel P.?:
bli;C, qure. ¡dIt Slgu~ ~e f>as'" omph~

de aom a 0.111 el local, aIp.b xar-'
~ r _,

d;r:qso;:; flplaudj~eI1ts.. '.
Després eS,posa ap.'Ib es«ep.a ~l,

diverti t aprop.ósit cónÜc é'n.' tfes
acles de Paso'i Est)'emera intit.ulat
«Sixto Sexto». Seria emprésa su
perior a les nostrés for<;es l'inten.;
tal' reproduir el sens-ti de situa
cions comiques i el gran 110illbre
de xistos de bona liei; ~an so1.s di':
rf'm que moltes persoliles varen
ten!r que ésser operades de la
berpia adquirida duraI;lt la repre-
sentació. .

L'interp1'etació fou exceHent,
descollán la Sta. Vallejo, que és
supera a cada nova actuaeíó.

EIs entl'eactes foren ameni tzats
per la rondalla «Els nois del Se
are» quina actllació al!radil al 1'es-b 1 . ~

petable.
Com que els Ílostl'es 'espies són

inapreuable sabelll de bona tinta
que la omis ió té en projecte
loraanilzació d'una monumentalt'>

,eUlada 011 s posara en escena
una obra de Pirandello que ball'a
tots el l' cord de comicilat esta
blert. Procurarem a sabentar als
nosb'es'lector ja que la cosa seu
val.



Raons al'~ canto

~

CATGH-AS-CATCH-CAN

CONDE'KAROL

~

~Rosell «maneger» de Sentís i
Lasa, quant no te contra qui pro;
tesrar, es mira al Ínirall i s'agafa
amb l'altre. Tila, molta Tila.

~

Pedra, el gran (cmaneger» li
aconsella, que agafi una escombra
i no una esponja. Sera millor per
eH i pels altres.

:t\."RMAND LIO IB&ONo~.

Ves per on.... ens hem ertterat
~l~e'ls aliment~ que 'pre(ereixen
els J jugadors del «L1eida S. C.»,
son 'ls segÜe.hts: " ¡,

Pohs.-(porter):l El seu alimení
predilecte l'Arrós d'Amposta.

Áve lin0':-(defensa). Uesques de
pa mote~o amanides amb suc <le
caga-ferro.

Farreras.-(defensa). Esparrecs
a·la :vinagreta.

Latorre.-(mig). XurrQ.1;i ~a1en-,

kt,s,

L

e•

toA ENJA-O O RS

OORMITORIS

MÚJi~ ,LA <:U€,AAA€HA

BARATíSSIMS
•

. ,

•

Jletra PERRUCA

Avui surl el primer número
¡el d'~qf'eslgran Selman~fi

ja sorlf una.altra vegada
I e-m '!?B/Jlav.a'tholi 'iivarri."

, Seguram~nt que dintre l'ó'rga- Castro.-(mig). E.sparrecs, pero
~ització deIs Calaver.es, pas~ quel: més llarcs que'ls de Farrerras. '
com estrany. Abelló.-(1nig). Els ~igl'ons amb
, :{roba:reln a,lglins deIs juga€lors, salsa (pero téJa desgracia que l'hi

'L -que per cert portaben rrioHa'presa, 'ptlgenal nas):
en acuqir, a tina ·réúnió'en que ·es- ' 0[[6.- {dirvanter), Les trllites
táven' c(i)f.rvoeats;Jja els fer'eI1l pre- clI'aspína-cs. I

,guht-es, pero,-i:a:fidélitat'~q.t;lé tenen 'Pirla¡-l~daval'lter).iS'alimenta
, ';.al Ctúb 1]Íl1> eJ.'s cleixa' ttabocliJ'» re~; exclusivament de fiq,eus.

no obstant, xafa;td'elts'rfh'ls ~la"n{~- JI ISaH!ivefliJ-2(dávanfer).. Els pi
dula (espinal)' ensipo-sat'.em .3, in- 'nyoris' pelatsí,ahiJan'Í.'Í's/ainb aigÍlar-
dagar. ' 'tlent'(si pot éssel' de'lá,Marria).' ¡

Só I n'In' Quina ~ol¡lla nost:J.:a¡ ~9rpresa a Molins.i-Jdavanter.).' Lés' 'colsn" ?~¡~,:of11ar¡.~ff~~on"pf,cf<o;manos" ' \.
elti 'q¡i~ 'h! ha..!amJl'Hospilal, ' .1:ept~l'ar-,no~; de que e~s .volen.. fer gegantes són el seu apeti tós allÍ-
¡'elti\cl!.bNies~:-¡ e/s 'c'Lo/ltés~'" ~profes~ionals. ,.', ment.· .
; els;qu'f ;f;al!'de.'P8ti'¡j'r¡eHfónal¡ . _ 1- Bu~c~r~~ alg¡.¡.ns deIs jugadpr~ Cárdenas.--(davanter). Ta ..ra..ri
tos' ~n(;m;a'néls..·l:tvü('teíielr ' ' 'C9HVOC~tS, i tot segpit .Ínterroga- :rararé.:.Ránxo. r

un gran assufnple entre manti - < M t IId t) A ., ...rem.,. , _, _, a eu. \ avan el' mI SI a
un dl2fensa ¡un exlrem , -Ola, com ha estat ~la reunió 1'l1ora'de meI1jaT' e-':ll paden de' la
'¡'ellio deIs dos germans\

d'ahir. Greta Garbo o de la F1lOreneta" del
Els. seus cont~~ris-elsseus confraris -'tv.Iillor del que ens pensavem. earrer del Cartne; perdo)a gana.
no els volen deix,ar jugar I ....:. 1~ixo? ' ~

-perque 'élix[ creoen -;'perque aix'í coeuen .1. , ).~" h' '~. t d " ,
,/~ti r.aon.sí?taf1,d~ac.abar, • , l! l ¡ ,"' -:- u~x,en~ an con.~s~ , e:qu,e

els J ugadors {orans tenen llJi SOI,l
.estil?ul~t, , . ,.'., "

. -¡Ca,'lióme; cal! ¿doncs no :són' , .; .,' 1', '

aniateuí's?'''' J " Total S. E. ti' O,-Irto,pad~s.: J,I

" -Aixo ens ho deian, peró ara ';' 1~

¡fha'Ji oambiat l-es cases, 'SÓQ, més Catch-as-catch-cim. RimÍi~~' i
formals, 'els qúe r hi aF8, alllhIenys ramells de flors: ¡Ah! ¡Quin 'bell,
tEmen paraula d"home.,' motlu pero l1na formosa crónica!

"'"-1 que penses fer .a'1J:a: Flors, clrlvells eS}ó>ányols, rialla de
fem,ella mOl'ella: Danubi blau, vi.o

" --,·.flame, qne'vQls que ebdigal
, linista ros «VlJ.elan mis canciones»

com"que' jo fai'g la Imateixa f~ina ¡Ah! 'r. el sol,daurant amb els seus
que ells, be es!..ara de que em pa- raigs, els formosos uTIs grocs d'una
guin. -.«girl» ~e cabelis vert~.. Ba, ba~. La,

I així en contestarem alauns formahtat es-algo de~ItJada. IIllor
d'eIÍs, ., - ,1::> pe! ¡Que ens fas '«Ch~qllé»?

Jo crec que pasara lilla «(ma..rÓ» ~

,gran i no m'estranyaria que tor- Per la «poli» ens em informat
TALLER .DE¡~EBENIS-tERIA Inés a vindre un 6 d'octubr~, (pero amb tot luxe de detalls que dos

dinh'e la Jun!a deJs Ca~averes). (cmanegers» mantenen rivalitats
ORELLES. pugilístiques. í es molt probable

qúe' ~l club del L1eida Boxing fos
teatre d'un erim"La «poli» ja ha

.pres les precaucions l-necess4!'ies.

f

GRAN LUXE

•
PREUS

~a9d.alena,.~¡4,Q

.. 1:1 '

Es él cSÓllOLL-!?s el c.SOll(.)LLn
'del que On.s ara em parlal
i !'afició-i ftIficíó ..
cree moll ClU,e corr:espondrlJ. _

J .' ~ 1 pl¿.J(.L ,) q 1: !r~'l I .

·~r.¡.ri..f/jf1'!lqU.l.tleit!'jl1,.· > "l'. ¡' ,I¿ .!~.<:
\ lr·"'ltip.,ort il,!Q¡r;lia¡!;!l v,iúre ' . , '''11'-.f'J. :t~. j.a lJ:' r J' ... .' .#J ~

1 SI' lolti el Iractem'1>é ...'. 1

1, I d /. ';1 , ¡ t' '"per mo ,s anys e I?Q. em mure.

1a l'atis"umptéJesNl'1'esoll .
, '8mb malta ,piearrdia1" 1 L', f' ,

dJ pen,tia eJ¡ que~'R{l{!.s'af!}J' ," 1 i '1 ~ ,,' .fJ
ja les cames em fiJn liga. I ,-..
:Als; s.eu,fJ cort(r.é!ris~altt,se,lts epr:r.lraris .~

.fa/) l{nglf.1. que detilfiflxar ,'(:' ~ I

per[lue aixfRui!u//)~p~rC(uea{xí ,I?uguin ,
fin 1') J. ,....'rn •.·l ,1 .' ') ,. I ,tIque 's jugauorti fU ir. - ,

.. (~r [, J • 'r 1 "," ~

El SOIlOLL es desR,edelx
i lins a fa/Irá selmana
a la dóna Ii ilegeixo
i sempre em fa la rialla.

'El primer plls--..-el primer pas
ara jtI el lenim donar
Ila canr;6-i la can~ó

per avui ja {acabal. "
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D'on erribes noi?
d'Abl.slnial ..
A peu?
I ps cIar, que-no v:etis que porlo Babates de c'an

BERDIÉ que's6n els miJlors del m6n.

si et toca a tu el,rcbrc ha se.ntirem
am1> I'imima: dones seria una con
tradiccic'l per al teu eUlllÍ d'inter
nacional.

Cap viu cuidador& d.'equ'ip;;. '"
• ¡ J ~

S'oferei'< un entreo.ader (con
dientes de oIe) y d0s meinbres de
junta a tota pr,pva.. Garantim l'exit.

• ......

~

'fenim uit dubte. D'es'itj~rié~l
sapiguer si sóu els F. J. €. e1s' «ni
juguen o es el Regiment pe Infan-
t · o 25 ,. "\\' \ . \,erIa n.o . . .

....,. • l. 1.. . ,

Si a bon j~gador'vosarribar I

a l'Escola has de jugar
i 'ara que deJ'Escola parlem
a veure si algun dia arribarem
'a poguer veu~e-la guanyar,

L

-
No saps que Aguilar esta en re.-

beldia amb el seu Club?
Ah, si? "

" Ha fet dec1araciens i tol, i ha
dH que menlre jl1gui «FuIanito de _
ta1», eH no vol jugar; pero la Jun-
ta rio n'ha fet cas i ara resulta qlt€

, es el «Fulanitó de ta1>5 el qui juga
i no ello

:Ao0nseJ1em al amic Aguilar
una x·ic més de serietat, que. no e's
el mateix' jugar al LIéida S. G. que
jugar a..... sans de capsa.

-' ......
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El porter deIs Caláveres és
molt graciós.

Vols dir que té tanta graCia?
¡Si llomel '
Té cada sortida!

......
És estrany,que el NÚria perdi

cap partit.
No se pas per q.uel .
Amb els .diners de l"«Empera:- Correu ...-

o

sense' ca-ure
do}'»' podria comprar.... fins el
pito....del sereno, ai del arbdf.

Tip Tip.- El cove se l'enguUit....... Ram-Rat-aplam. Els seus f1~licles a.1
En Belard del 'Burges .'Qlan- eove vap. . ' .

ques (suposem el davaQ.ter.oentre)' _ Ras·Cangelo: _o Senyor Ras aquesla
ha signat per el «LIeiqa S. C.» 1 balalla la perllull, ~.l cove !la dnaL. '

d
· 1 f" d" 't Centpeus.-N hl lreurem uns quanls
men que e . al an -J!Igar 111 e· i l'allra setniana li publicarem.~

rior, al lIoe de qui? q1.l i rebl'a~ , . , .
lA oh ets Molios
a fora o a dios?

veres».
~

Els Úrfics supervivents del At
letic en la fussió, són en la Junta el
«Ulleres» i en els jugadors .Mateu
i Aguilar. ~ , . ,

¿No sembl~ per l'Atl~tic, ~n lIoc
d'un~ fússió liÓ.a·defunció?

.....
Els dirigel1ts de l'Escola d~uell

que en' vis la, deis eJHits d,e)s .sel'S
jugadors en aquest eampionatel§i
volen fer jugar un partjt al Camp
de les Co-rts perqll:e pugHin de
m0stral:, ]a seva «clase»' al púhlic
barcelonés.

El jugador (?) del LIeida S~ c.~

senyor Mateu esta disposat afer
una energica reclamació als diri-

Pitopades, PERAgrúllades i
RATESítiques, són els tres mots
que dona a la Huila Puértolas-Lar
rinaga. HMIAUI!

.~

Recomanem al XATO (a) «Ma
driles» qúe prengui «Hiposfosfi
to~ Salud» (uo cobrem la propa
ganda) per tal d'adfJlJirfr,mésforc;a
amb els peus, puig quant en t~.

alguna ocasló de xut~r a gol ja ens
donem .per perduts, puig estell?
certs que la pilota no arribara a la
porta. ,

~

A..mb' motíu Qel q.espla<;amen1
de l'equip de l'Escola a Masalco
reig, s'en pot cOntar UBa de molt
fresca. El resultat fou' ae 2 a 2 i
resulta que'ls quatre gols els feren·
els,jugadors de l'Escola P!1Íx dona
el cas.que jugaven onze «Niñ'os de
la Escuela» contra onze «Niñ-os de
la mateixa Escola»,

D'aixo s'en.pot dir, disposar de
jugadors.

Prompte, es posara en' venta-,
,el llibre «El b~n pagat» ,esc).'it per
Galicia, i amb els diners que lpen
sa fer es retirara de la bOf'-a.

Res,'igúal qU,e. un profes~ional

qualsevol. Pamet rés més que pa
met.

!iD
Voliem parlar de J'equip Espor- gents' de l'equip, per tal de que'l

tiu de Seu d'Urgell que el dia 19 fnci)l jumu', .puix sí n_o jtlga !lO' pot
. passat juga al CampEscolar coJ}- U~li'r -el seu (di pe,!» a,les' aal.lJisel
ka ~l n~t;re!J.nªtitut, pero foren les.quc assisteixen al c¡:¡.m:p.. '
tant dolents que no es mereixen ni NosaUres recomanelJ)r' al 'Se
que e]s esm~ntem eli.cl n08tre set- 'nyor M~te~l .qua es prese9Li ,en la
manari. ~ ) 1 , primera oonvq.o~,.t0da de «vcde.t
" Si: no saben n}es d'estudiar'que les» pey· el ci-nelna: ,
de jugar ahfutbol (s,i jugar al fH'tr - L'hi- gal'an~il\l,.'l: l'exit. ',f

bol es po.t dir el que Vl;lren fel') el~ ~

ammciem, pel futur molt~s c.ara- J Els velIels del' LIeid'a S.' C.
basses. ',"1 diuen que en la Lliga, que es'juga,

~ . f ' ffl guanyal:an les dues vega-de's a'fu
seus rivals lo('als, perque ells en
cara que estiguin a punt de moril'
d.e vells els altr~s ja són «cala-


