CIUTADANIA
Bestit» amb una selecció del C. E. Saiilpolenc, sinó que fou el reserva

complert.

Tampoc és cert que «guanyés la

tPenya»

ja que'l resultat t'on de'•)gols a .5, marcats
dos del «C. E.» de penal; con» tampoc ho
es (jue's varies l'hora... No vull allargarme més Sr. Director coníui que ja n'hi ha
prou perquè la se»a prespieàeia

pugui

compendia la mena tic reporters que té i
si més no. lixis amb el resultat que donen
en el mateix numero el Miliet i Col del
primer partit: l'un 6 a 2 i l'altre, 6 a 1;
en que quedem?' a més diu el Sr. Col que
tenia de jugar la "'Penya' 1 amb el primer
equip. Proves?
L'esperit rtitinaii i venjatiu que ha
dictat les ratlles de l'aludit report, ha meditat poc en comprometre les planes del
vostre setmanari amb una versió inecsacte
i imaginada, sols per a dir quatre mal lligades paraules carregades d'un virus mal
dissimulat. I «ixo no és pot ni és deu tollerar, \ Ien honor a la veritat com a Corresponsal Esportiu de "la rambla de Cataluy n a " suplico que per vostra i nostra pròpia dignitat, feu publica aquesta carta.
Disposeu sempre del vostre agraït, i
alt s. s.
JAUME VIVES 1 GlNElUiA.
Corresponsal Esportiu de
"La Hambla de Catalunya"

Advertiment:

Hem rebut i publiquem per raons
de la més elemental cortesia la carta
que precedeix aquestes ratlles, sens j
que el publicar-la vulgui significar
la més lleu conformitat amb la mateixa.
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Sàpiga el senyor comunicant que
el ésser corresponsal de "La Rambla
de Catalunya", periòdic que ems mereix ia major consideració i apreci,
no ems és cap garantia de que ell si«ui imparcial i desapassionat i que
les seves ratlles siguin la veritat, única, pura i indiscutible.
Sàoiga que la seva forma d ' e s eriurer, més pròpria de bugadera del
"Xut!', que no d'un periòdied'esport
i ciutadania, ems evidencia que és un
cas de fòbia el seu i per tant sentim
coníessar-li que mentre no tinguem
altres testimonis que ens mereixin
més confiança que la vostra, seguim
creient que ia veritat pura, única i
indiscutible és la de nostre repòrter.
I més, com hem vist la carta del
C E. Santpolenc, contractant la Penya Bestiï, em sembla molt que la
mala fe rutina i mala informació, resa per vos company i que els que en
surten enganyats, si és que n'hi ha
algun, son els que llegeixen les cròniques de futbol de Sant Pol a "La
Rambla de Catalunya".

La
V E R T A és
millor del nr>ór).
Aquest número ba passat
per la censura.

