-A.CCIO

CO^^ARCA.!^

D r o g u e r i a d e Jaume Polch
Venda exclusiva de les acreditades pintures "üoí«y"
Gran assortit en tots els colors
Extens i variat dipòsit en pincellería de totes classes
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apartat «que la major responsabilitat recauria sobre els directius d'ambdós cercles focals per no haver sapigut orientar com calia
mer pas, per tal d'arribar a un acostament i la veritable opinió esportiva».
Varis documents interessants
«Remerciem lo que'ns manifesten en el terpalesar
davant del poble vallenc, els veritaEi Consell Directiu del Valls Deportiu, ens
cer paràgraf de que «com a Club degà en
bles
sentiments
de
germanor
i
concòrdia
que
envia per a la seva publicació, els següents
deuen inspirar tots els nostres actes en els donar el primer pas, per tal d'arribar a un
documents:
acostament i palesar davant del poble vallenc
«Sr. Director d'Acció COMARCAL=Ben- moments actuals.
«Les anteriors circumstàncies i tenint en eis veritables sentiments de germanor i convoigut Sr. nostre: Com sia que es motiu de
compte
que el Club de la vostra Presidència còrdia».
diversos i contradictoris comentaris, l'ac«Respecte al quart apartat, de que nostre
actualment
es troba en la seva plenitud de
titud presa pel Valls Depórtiu en un que«Club actualment es troba en la seva pleniforces
per
disposar
de
valuosos
elements
de
fer de relativa importència, agrairem de la
tud de fofses per disposar de valuosos eleseva amabilitat, la publicació de tes següents reforç que e! permeten arrenglerar un onze
ments de reforç», lis manifestem que, per tai
completíssim
que
indiscutiblement,
es
dels
lletres, creuades entre la nostra Entitat i
de poguer-los complaure en part amb els
millors
que
fins
suara
ha
representat
els
co
VAtlètic Vallenc, en les dates expressades
seus desitjós, i restant pendents de quiscuna
en les mateixes=Amb la mateixa sinceritat iors de l'Atlètic Vallenc, en .sessió tinguda
contestació en certs equips i al ensems alque començàrem i hem acabat l'assumpte, divendres passat, acordà invitar-vos a la cetres dates compromeses, ens resta únicament
lebració
de
dos
partits
amistosos,
un
en
caens ca! manifestar que des d'avui, per nostra
lliure la fetxa del proper dia 5 de Juliol, en
da
camp
respectiu,
contra
el
nostre
primer
banda, el donem per totalment llest i resolt,
quina data acceptaríem un partit en nostre
equip,
quals
encontres
tindrien
lloc
en
les
doncs del contrari obririem un parèntesi que
camp, entre ambdós primers equips, abono podríem tancar mai=Perdoni la molèstia dates que ambdós Clubs prèviament designant-lis la quantitat de cent pessetes. Resnéssim.
que tant per vostè com pels volguts lectors
«Entra en nostres propòsits, procurar que pecte als elements que podrien arrenglarard'Acció, això representa i mani sempre als
els
dos Consell Directius, s'esforsin en orde- se en dit encontre, tindrien d'ésser els fa
seus affms. S. S.—Per A. del C. D.—El
nar
i recomenar ais socis de eis dos Cercles, coneguts fins a la fetxa en els últims partits
President, Francisco Torner. El Secretari,
celebrats.
Enric üuis, vís.—Valls 7 de Juliol de 1925.» demostrin una vegada mes la màxima serenitat i el major seny, qualitats essencíalíssi«Esperant una prompte contesta satisfacEls documents al·ludits, textualment diuen
mes en els moments de prova perquè està tòria, restem com sempre molts afms. seraixí:
passant nostra terravents q. e. s, m.—Per A. del C. D.—Ei Se«Valls 10 de Juny de 1925
«Respecte les demés condicions d'ordre cretari, Joan Domingo.»
Sr. President del «Atlètic Vallenc»
tècnic i econòmic, creiem es podria nomenar
«Valls 25 Juny 1925.
una Comissió especial composta de dos indiCiutat.
«Sr. President del Atlètic Vallenc»
vidus de cada Junta que tindrien cura de tot.
Moit Sr. nostre: Es un fet molt simptomàCiutat.
«No dubtant que trametéreu ben aviat
tic i també indiscutible, l'apartament cada
Molt
Sr.
nostre:
Varera
rebre
la
vostra
una contesta afirmativa, restem com sempre
vegada mes significatiu dels vallencs ais
molí affms. S. S.—Pel A. del C D. del lletra lletra amb data 17 del mes que som, i
camps d'esports existents a nostra ciutat, i
Valls Depórtiu.—Ei President, Francisco espontàniament hem de confessar-vos que et
per aquesta raó, el futbol atravessa una de
seu contingut ens deixà més que sorpresos.
Torner. El Secretari, Enric Lluis, vís.»
les seves crisis mes serioses.
«Fins hem arribat a dubtar, si nosaltres
«Sr. President del «Valls Depórtiu».
«Si anéssim a descabdellar l'origen d'asapiguerem exposar prou bé i amb ia deguda
quest fet tan anormal com greu, potser troclaredat nostre pensament o és que l'<AtlèCiutat.
baríem que la major responsabilitat recauria
tic» no entengué l'alcanç de nostres propòsobre els directius d'ambdós cercles locals,
Molt senyor nostre: Confirmant la seva sits. Encara que reconeixem no som qui per
per no haver sapigut orientar com calia la atta, lletra del 10 del corrent, en reunió ce- a dir-ho, ens decantem per això últim.
veritable opinió esportiva, potser veuriem lebrada per aquest Consell Directiu el dia 16
Altrament, anotem tal confusió en la vosque rau precisament en la manera d'ésser del del mateix, acordà contestar la seva com setra lletra, que amb franquesa tenim de manipoble vailenc, o tal vegada ens convence- gueix:
festar vos el concepte que ens mereix: «No
rjem que rep l'escalf o influència dels esde«En quant al primer paràgraf respecte al sabem per on agafar-la».
veniments poc esportius que es desenrotllen «apartament cada vegada mes significatiu
«Són tal vegada aquests els vostres deen majors altures.
dels vallencs als camps d'esports de nostra sitjós?
«Davant d'aquesta realitat, el Consell Di- ciutat», opinem nosaltres que rau precisa«Aspireu, potser, a desorientar-nos, per
rectiu del Valls Depórtiu, que té a la seva ment en no fer desfilar per nostres camps a tal de fer nàixer en nosaltres una passió, fins
encomatlda a l'ensems d'interessos esportius clubs de reconeguda vàlua i al ensems tin- a cert punt natural i legítima que ens fact
d'altres d'ordre patriòtic, no ha dubtat un drer un bon equip per poguer veurer verita- rebel·lar contra ia vostra conducta i rebutmoment, com a Club degà, en donar el pri- ble futbol, i no com diuen vostès en el segon gem per endavant les vostres pretensions do-
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