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nostre

Cal aturar-ho,
resoltament

própies mans—
únic en la Historia, en
les

ha

estat

un

cas

aquests moments

greus.

El tacte exquisit de les autoritats i la
comprensió de la realitat viva, ha

seva

fet

possible,

nova

al costat del

aurora

poble,

aquesta

civil.

ombra, per?),

Una

s'ha dibuixat
aquests dies en el curs nervios de les
jornades de la Revolució. Una ombra
fosca, dura --com un pesombre d'hores
passades—, que no té cap excusa ni jus

-

que no pot tenir cap raó ni
cap motiu. Ens referim als atemptats
de carácter social produits aquests dies,
alguns d'ells irreparables. Sita vessat
sang d'uns bornes, en una inquietud

reversió histórica, és l'Estat faraanic en una defensa
de la seva jerarquia de dret diví. I perqué no hi ha desesperada
caza enfront
de Catalunya, és pe< que esperen& confiadament en el
dema.
Elle— els homes de la República espanyola —,ells i nosaltres,
hem fet junte la Revolu,ció. Agermanats pel dolor i per
la tragédia
d'un mateix afany i d'una lluita idéntica, ens hem batid,
colze
a colze, per la llibertat i per
la fraternitat. I el dolor de la lluita,
les ferides de la brega, els afanys de l'ideal, comporten,
en la pau,
deures cordials d'amistat i de respecte, lleialtats de germa
i ambi
cions perales de civilitat. Per aixo nosaltres, en aquesta
prometenpa
d'aurores noves que és la República, en aquest acostament
a una
Europa civil conquistada al preu de la sang i del dolor d'homes de
Catalunya i d'homes d'Espanya, per aixa nosaltres tenim, fe i
som

vindicativa d'odis.
Aixó s'ha d'aturar, implacabletnent.
No pot haver-hi cap etiqueta —ni ver
mella ni groga— que pugui fer bo
na una mercaderia emmetzinada com
aotwsta. Comprenem, sí, l'estela de ran
cors, el sediment d'angoixes socials que
l'opressió dictatorial deixa darrera d'e
lla. Pero els homes no poden prendre's

justicia per la prOpia má, quan, com
ara, la Justicia no és una paraula vana.
Que es tigui confianca en el Poder
judicial i que se li exigeixi la justicia
per a tots. Que es faci cívicament la
denúncia, que s'acusi, que es concretin
les culpes d'un borne. Els tributtals sa
ben el seu cle,ure. Tot rnenys li'atemp
tat al carrer, l'arma que s'avanca en
la fosca, la tragédia innominada de la
la

de la

Preu: 15 céntima

entrebanc.
No calgué, pera. Millor. A darre

una

de Despujol, segu
rament ens hauria bastat una petici6
en forma
al senyor Márquez Ca
ballero per aconseguir el nostre
primer nom. Pera ens sobrava dig
nitat per a suplicar a la monarquia,
varn deixar les coses tal com es
taven.
Ara que les coses han canviat,
que hi ha una legalitat i una justicia,
que la monarquia ha desaparegut
i que el Poble imposa el sea govern,
ara volem reivindicar la nostra cap

çalera primitiva.
LA RAMBLA, que
reix oficialment, saluda
coaes

i

espera,

una aurora

avui reapa
el nou estat
amb confiança

de democrácies

de l aauc,rsari p,r
vencedor no li pot

Catalá, barceloní:
Diumenge jugará l'equip

part del poble.

L'enderrocament de la funesta monar quia
borbanica ha palssat que aquell títol era
apacrif. L'ex-rei podía ésser molt aficionat a
alguns esports —l'Anido pot dir-ho—,pera
d'esportiu no en tenia res. Ho ha demostrat
a
bastament a ?'hora de passar comptes.
L'home que, com eh, s'empara en la noblesa

mer

hora, després

Repú

—

el dilluns segiient
sortia "La Rambla de Catalunya",
que substituía el fraternal collega
liquidat pel general de la segona
dictadura. I, si hagués sal,gut, suc
cessivament haurien sortit "La Ram
bla de Canaletes", la "de les Flora",
la "del Centre", etc., etc. Les tenfem
en cartera, a punt de Hangar al pri

llibertat. I quan el símbol d'aquest problema, quan
la veu mcixima
parla en el seu nom és aquest gran vell que es diu Don Francesc
Macid —honor de pesarles i de cavallers —,no és
ni correcte esperar
ne desviacions
d'incomprensió.
Nosaltres, liberas catalans, republicans catalans,
dutadans
eatalans, lenim canfianpa. Esperem sense angoixes, plenantent
opti
mistes, la rea litat d'unes Corts Canstitutnts
-que'Orpigiten
donar
una concreció jurídica i cordial del fet
de Catalanya. Com ha dit
niolt bé Don Franeesc Macla. el marge
de temps acordat per a
preparar el nostre Estatut sera, encara,
una majos garantia de la
nostra victoria final.

República.

G

publicació.
I, en efecte,

plena,

Teléfon 19603

Nosaltres no haviem dit mai— i menys ho
haviem oregut —que ?'ex-reí, nét de Felip V,
fas el primer espertiu de la Península. No
obstant, aquest títol
cara tants d'altres
li era cancedit ,per bona part de premsa
avui republiCana--i ell s'ho creía i s'ho creia

seva

de

–

El triomf de la
blica

bar azab l'existéncia de LA RAM
BLA auspenent indefinidament la

ra
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Despujol, gover
nador.
de Barcelona, va creure aca

que

Els obren, els ahir vexats, els ahir
perseguits, han de tenir confianca en la

Justicia

Un bon día de la dictadura- Be

optimistes.
El fet catala ja no és el d'a,hir. És el d'avivi. Un
note régim
polític equival a comprensions noves. 1 des d'una
Espanya
liberal,
senyora deis seus destins, des d'una República que
ha pogut admirar
el nión amb el seu adveniment cívic, no poden
existir reserves
mentals ni baixos egoismes davant d'un problema viu i
palpitant de

sang.

,

RAMBLA,

renguer, el general

—

tificació,

Impremta: Barbará

Atomi-weit«.....rourrairo

altra vegada

optimisine

En aquesta setman-a vertiginosa que laca
Son de viure s'ha produit=clestacadament
n fet políti
la mportancia del qual f6ra
neril tractar,d'esbiaixar. La, nota facilitada
'ssabte a la Presidéncia de La Generalitat,
csprés ele la visita deis ministres del Govern
'rovisionai de la República, fixa bé la qüestia
la situa en el terreny j'uf, per a esperar
.adveniment d'unes Corta Canstituents de
República. Per a esperar-lo amb confietno,
nib garanties de comprensió,- amb ferman
.es de cordialitat.
Hi ha, sí, un problema, un fet catea El
que no hi ha, pero—i aixa és el que ens
cohcue-ca un profund optimisme esperanpat
és la Monarquia espa
panyola enfront. El que no hi ha és la raaa déspota
de Felip V
davant la reivindicació d'una nació en pugna per posseir
els seus
destins. El que no la ha, perqué ha desaparegut en una
emociancent

El canvi de régim ha estat una cosa
admirable. La ciutadania del poble
—aquest poble que ha demostrat fins
a quin punt mereixia tenir el Govern
a

!LA

CIUTADANIA

Nosaltres
diem...

Teléfon 14757

–

de l'Estat iliure d'Irlanda
a l'Estadi de Barcelona.
Cal que no hi manquis.

Irlanda és un poble germá,
i els seus futbolistes són
deis millors d'Europa

fugir, balut,

i quan s lluny i sap que el seta
el valent i planta cara, no és esportiu
ni és digne de dir-se'n, i menys de considerar-se el primer d'un
poble en el qual tots els esportius saben que sense noblesa no hi ha

fer

res

fa

esportivitat possible.
Fet constar <zis()) hem de

que els esportius catalans
la inquietud, la joia i
l'entusiasme d'aquell memorable 14 d'abril. I ara, davant els nous
Poders constituits, sentir?' unes més fonamentcules esperances que
la cultura racial del nostre poble sera un fet i no un tapie,
un
mirallet per a capar aloses, com, era en els temps del régim
ham sentit

també,

com

remarcar

els altres

ciutadans,

,

enderrocat.
Passats els rnoments del daltabaix, és hora de construir. És
hora d'edificar un poble nou damunt d'un régim nou. I ens adrecent
especialment al primer ciutadd de Catalienya—l'illustre Macla
al primer clutada de Barcelona, l'amic Aiguader. Des de la
presidéncia de la Generalitat de Catalunya, des de l'alcaldía— mós
popular que mai
de Barcelona, esperem—i ho esperen pesqué
coneixem el tremp d'aquests dos ilustres ciutadans— que el Govern
de Catalunya— des de la Generalitat i des de l'Ajuntament
es
preocupard amb aquel interés que sempre han sentit per les 11e083sitats ciutadanes, d'aquesta branca de la cultura que ka fet
d.
Txecoslovaquia i de Finlandia uns pobles admirables i
L'esforp, l'interés i la intelligéncia d'alywres hamas elogits pel
poble ha fet que Bareelana piola mostrar ami) orgull remasreele
obro eukstruls. Bá esta tot el que s'ita fet fine era. bes feima,
porD,
incompleta i h de tota necessitat ceznYater-la. Cenbpleft,ork-la
engrandir-la. Completar-la, afegint-hi agnest ramal isttor:warns
sim que cap noble oulte no negligelx; engractelir-la, pogiasAf-/a fins
al4 indrets, més liunyans de la nostra Cataivnyes.
En Vái, ilustre Macia, i en vós, alidada Aiguadsr, aeraRan
alg
etportius catalans, aquests esportius-ciutadans que us han vdri`tury'at
el dia del triomf i que kan estat, estan i estaran, ~a,
ks
vottres ardres.
L. AYMAM1 I BANDINA

cuita per tal d'esborrar

—

Justicia implacabSe
•

*

Trobem bé que des del ministre de la
Governació fins al governador senyor
Lluís Companys lii hagi el criteri •de
no privar de
llibertat aquells deter
minats individus que, ádhuc senyalats
concretament per tothom i acusats més
concrtament encara,

estant sotmesos
hem estat els pri
iners de combatre eh ernpresonaments
governatius i no hem d'ésser ara, din
'tre la Ilibertat de la República, qui els
a

no

procés. Nosaltres

estimuli.

Pero, i
entenem

pública

en

que

casos

per

una

molt determinats,

qüestió

Des del dimarts, el "Real Club Do
Portivo Espanol" ja no és "Real".
I si el: hem d'ésser francs— ~are

—

que

—

ter

f..A CORONA DLL
PITER.
japosa del local que el JúP41te al Poble Nou hi ha una grossa

ensenya del club. Aixd

de

l'ensenya

seria res a no ésser que el: ProPis
homes del club sembla que no la in
terpreten. La corona conaal que por
ta, la veierem l'altra dia tapada ami.,.

I'Les

drap

con:

si

es

tractés de la

coro

reíd espanyola caiguda per b éde
tots els catalans.
Ais amics del Júpiter, que no han

antorigats catalanes 1 republicanes rebemen
ahir rhomenatgee espontani dels
esportins cata
1 ns, congrega& amb motín d'un
partli de habla
al camp de Les Corts

"presumir mai de "reials", el:
quilzent pregant-los que deixin

tran
a
la

cia7t llum del sol la tradicional coro
na comtal que de la nostra ciutat
por
ten en la seva ensenya.

de salut

no

poble exigeix justicia,

PER ACABAR D'UNA VE

GADA.
La setmana passada, el F. C. Barce
lona deja, en una de les seves notes'
oficioses, que el nos/re amic Sunyol
havia deixat d'assistir—sense prévia

una

transformació fonamental de
lors, de proce-Yments i d'ideals.

jus

Esport i Ciutadania

va

Les autoritats republicanes
alcalde de Barcelona, ciutada
Aiguader, conseller de Política
de la Generalitat, ciutadd Gas
sol —presenciaren ahir, des de
la llotja presidencial del eamp
del F. C. Barcelona, el partit de
futbol que s'hi celebra. El poble
els va rebre amb entusiasme

ls nostres lectora
de tractar de

dissimular,

al contrari, les eviclerns deficiln
des periodístiques de l'edició anterior,
de les quals demanem perdó ato nos
tres lectors en la seguretat
que sa
bran fer-se cárrec de les circumstán
cies d'aquells dies i de la feixuga
taca d'informado directa al públic
estacionat davant les nostres of;cines
en espela de les noticies
electorals de
tea el Dais, que LA RAMBLA pogué
anar
cornunicant rápidarnent.
ans

-

una

designada per

austera

una

reunió de la ponencia
reformar els Estatuts.
aquesta mateixa secció, el dilluns
passat aclarirem el: fas, remarcant
que. si En •Sunyol no !savia assistit a
resmentacla reunió era perqué previa
ment havia manifestat que no accep
tava el cárrec. Amb aquest mateix sen
tit, visita el senyor Gaspar Rosés, per
tal que rectifiqués la susdita nota i
restablls la veritat. En efecte, la dar
rera nota oficiosa del club
blau-grana
diu, entre altres coses:
"4. Assabentar-se que el senyor Jo
sep Sunyol, pele motius ja allegats da
vant la Junta Consultiva, no creu
pro
cedent acceptar la designació que el
Consell directiu li havia jet entenent
1 creicnt que havia d'ésser-hi.
Insistint, el 'sastre amic ha de fer
constar que quan li fou ofert el
cdr
rec renuncia:
Primer. Perqui PIO Podia ocupar
sin.
Segon.—Perqué havent formas part
de la Comissió que confecciona el: re
excusa—a

j implacable, de la quid
no
s'esquitni ningú. 1 les autoritats
han de servir el noble. en aquest de
sig humaníssim i justiffcat. Cal que
s'adoni que el r1gi11i non no és un sim
ple canvi de noms i de bancleres, sin6

.

ha

na

por els marquesos í els comtes.
Ara
no hi ha diferéncia entre es
cintadans.

em

republi?-ans—ho

no

un

prop. I no ras els infeEcos merce
naris, venuts per quatre diners, sinó
eh alts, els personatges —encara que
siguin títols nobiliaris. Que no facin

No

som

Perqué

CIUTA.DANIA

pot deixar-se en llibertat
certes persones contra les quals existeix
no solament una acusació pública, sinó
sin auténtic fonament per creurels cul
pables, per retenir-los i per no deixar
los passar les fronteres de l'Estat es
panyol.
Cal vigilar tota aquesta gent, de molt

ticia

els emblemes

reials.

11111~11111111111y-~maimew
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NARQUICS.
Amb el canvi de régint molts clubs
han hagut d'agafar els pinsells a corre

sinceríssima adhe.sió.
Els esportius catalans van
reiterar a aquests homes que han
sabut donar-ho tot pel triotnf
'd'uns ideals, llur afecte i -11w
admiració.
Les nostres autoritats catala
nes

republicanes

pogueren

com

Catará, barceloní:

Diumenge assistiran
l'Estadi

a

els congressistes

olímpics internacionals que
han de decidir la capital

on

celebraran els Jocs °lim

se

pies

de 1936.

Cal que l'esdeveniment
de diumenge sigui

un

éxit.

'

provar ahir
si en dubtaven
que la massa esportiva catalana
sent amb tota intensitat la vibra
ció ciutadana i patniatica que ens
—

ha dut la victoria.

Hi

va

nom

compromés el bon

esportiu de Barcelona

i de Catalunya.

a

glamenli fracassats--els del nomena
ment de delegats—es creia desautorit
sat per a intervenir en la confecció
deis
nous. Ara be: En Sunyol té interés
a
ter constar—Per esvair el: dubtes

d'alguns

senyors--que és rotundament
i del régim de .delegats i, per
tant, absolutament partidari de la se
centran

va

supressió.

Ho diem així i ho repetim, perqu,
alguns senyors deis que manegen
aquesta nova ponéncia dejen que no
sabien quin era el Criteri d'En Sunyol.
Ara !a no Podran dir-ho.

•

u•
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D'engé de molt
Bilbao, 20.
temps que en aquesta capital gai
rebé no interessava més que el par
tís internacional Espanya-Itália, i
sóbre ell versaven totes les conver
ses.
Fa quinze dies snobs arribaven
assegurar que no interessava la
política i que només el futbol atraía
l'atenció dels naturals de Bilbao.
En els darrers dies augmentá
l'anitnació a la capital i diumenge
culminé al máx'inurn. Transitaven

nombrosíssims automb
bula arribats de Madrid, Barcelona,
Navarra, Sant Sebastiá i altres po
blacions. Ala hotels no hi havia ma
d'aconseguir allotjament.
nera
No cal dir que amb hinterls que
aquest encontre havia desvetllat
l'escasetat d'entrades s'experimenté
fa molts ches, peses en realitat, com
esdevé en sotas apuestes jornadas
d'interés. era més ficticia que real.
Tothom volia 'assegurar les *ave,
localitats i la deis sena amics, i da
vant tal afluencia, que semblava que
havien d'ésser els espectadora di
versos milers Inés deis que presen
ciaren l'encontre, resultava dificilís
sim assohr una localitat; no obs
tant, a l'hora del partit, no en so
bravea moltes, paró sí les suficients.
de general, parqué els revenedors
lea expendissin una pesseta més ba
ratea del seu preu. Es a
dir, que

pela

part:ts jugats fin; ara entre italisns
i espanyols han resultas igualats.
Nou encontres amb tres victbriea a
favor i tres desfases per a cada
equip i tres empata, és el récord
deis onzas espanyol i italiá.
Ehs jugadora estrangers assistiren
el matí de diumenge a un festival
al Club Deportivo Bilbao. on se ce
lebré un part't de pilota basca.
L'alcalde de Bilbao publicá un
ban recomanant ah s seus ciutadana
equanimitat i que tractessin en la
deguda forma els jugadora estran
gens.

MAL TEMPS
El temps no s'ha posas a to amb
la solemnitat de l'encontre. Des de

divendres,

qué estigué plovent,
el turma ha continuat molt insegur;
tamb4 durant disaabte plogué du
rant el dia i a la nit caigué fortea
n'armara: i després molta agua.
en

A la matinada d'ahir el ce! de Bil
bao aparegué ennuvolat. Al matí els
aficionats es velaren sorpresos per
un

petit aiguat.

L'ANIMACIO
Malgrat el mal temps, l'anima
ció, a mesura que s'apropava el
partit, aná constantment en aug
ment, sense que els afic'onats s'an
guitiessin pel ruixat que caigué a
les tres de la tarda. Mitja hora des
m'Es aparegué el- sol a estones.
EL CAMP PLE
Des de mítja hora abatas de co
•tonear

Marnéa

partís

el

el camp de San

quasi pie; quatre cin
aplanes parta de la seva capacitat
total estaven ocupadas. Seguia plo
vent a estones. Després aparegué el
la ara espléndid. L'are de Sant
Martí es deixé veure un moment
al cel, perb de seguida ,s'esvaí.
EL PUBLIC S'IMPACIENTA
A un quart de cinc, tot i que era
estava

el moment assenyalat per al comen
gament del partit, el públic, negui
P5s per les alternativas del temps,

comenca

a

impacientar-se

i ho

ex

terioritzi amb potents xiulets.
ELS PRELIMINARS
Prop ja el moment d'iniciar-se
l'encontre, el públic esté pendent de
la porta per on han d'apare'xer els
jugadora dala dos equips. També
els fotagrafs esperen la seva pre
sencia. Vuit d'aquests esperen al
passadís per on sorgírá la "scuadra
azzura” i tres per on sortiran eta
Ileons vermells.
Són es quatre i disset minuta,
I el soles slecideix a beneficiar els

aficiona;ti. Ja
-

no

plou.

La Ir" una de les autoritats está

"ocupada pel

governador inserí de
Biscáia. l'alcalde i altres persones.
sl les qu tre i div it minuts sur
ten eh s 'dos equips al rnateix temps.
Seis aplaudeix.
Els espanyols vesteixen jersey
Yerma 1 pantalón Watt i els ita
liarle jersey blau i calca blanca.
Eh s fotógrafa trebollen molt. Im
pr. ,s'onen innombrah'es plagues.
Al centre del camp, els capitana
ralligaris, de l'italiá, i Zamora, de
hespanyol, canvien rams de flora
smb els ccdors de les respectivas
nac'ons. Les cintas trieolors volten
el

•

El partit Espanya
amb empat a cap

20.000 persones

espanyol.
JUGADORS I JUTGES

rana

Després

conversen

amb

eta

ca

'plrana l'arbftre i els jutges. E aqueli
el belga Ilaest. i aquests Vallana
un
Italia. Es procedeix al starteig
del terteny 1 ti toca elegir á Italia.
L'arbitre. procede'x a arrenglerar
eh s conjunts. Ho fan, per Espanya,
Zamora, Cirfaeo, Quíncoces, Martí,
Marculeta, Roberto, Lafuente, Re
gueiro, Bata, Aguirrezabala í Go
rostiza.
I per Italia: Comba Rossetta, Ca

li.garia. P:tto, Ferrarini I, Bernar
dini. Constaatini. Ferrarini II, Mez
au, Ceaarild i Orsi.

Ciutadá:
No

parlis gaire

-

SURT ESPANYA I

AVENÇOS

MERS

ELS PRI
SON ITA

BLE

LIANS
els yermen&
en
joc i inicien un
avena que tallen emmediatament els
contraris. Ataquen després aquests
i Quincoces allunya el perill amb
Són les 4'24
posen la pilota

facilitas.

Ha

tornat

a

quan

plaure. Ehs espanyols

i salven amb faci
litas ela defensas italiana. Hi ha des
prés un altre bon avene de Lafuente
que no té resultas.
En tots dos equipa ea nota falta
de seguretat per excés de nervis.
Durant uns moments ataca Espa
nya. perb sense inquietar el porten
italiá. A continuaci6 hi ha una sor
sida de Zamora que no té dificultas,
i despréa el portes espanyol detura
també amb encert el tres fluix amb
tornen

atacar

a

una
escapada d'Oral.
ELS BASSALS DEL CAMP DI
FICULTEN EL CONTROL DE
LA BALA
El mal estat del terreny de joc,

que finalitza

la pluja, impedelx que tant
els itahans com els espanyols con
trolin bé la pilota.
No obstant, els nacionals, que
s'han afermat abans, dominen en

degut

a

aquests primera moments. Calliga
ris talla amb oportunitat una bona

avanlada
un

Bata, i després
espanyol per
l'arbitre as3enyala
de

altra

atac

joc

que
rostiza.

perd

es

fora de

Go

a

FLUIXEGEN ELS MITJOS
ESPANYOLS
En aquests moments de i0C 2,
loa i interessantissim es nota ja de
ficiencia en la labor de la línia mit
ja nacional. Sobre tots quixeja
Martí, que és burlas amb fragüen
cia. L'encontre és ara verament
emocionant, més que per la quali
tat del joc, que no és molt br'llant,
donat el mal estat del terreny, i per
contra és imprecfs per la cobejanga
i entusiasme deis dos bandola.
LESIO
DE
REGUEIRO, AL
QLTAL SUBSTITUEIX IRARA
GORRI
En aquest moment Reguciro so
freix una topada amb un italiá i re
sulta lesionas d'importarla:a. Ha de
retirar-se del terrenys i surt per a
substituir-lo Iraragorri. Van setze
minuta de joc.
Eh s espanyols ataquen ara i hi ha
un bon
tret de Chirri que va a fora.
•

Després,
aclarit

un

a"-

atac

espanyol

és

per o

geix

Ferrarini II

per les

violencias,
ca
fa objecte
duna "caricia" a Roberto. El cás
tig el tira aquest mateix jugador i
el perill que origina el desfá Ros
sayas

.

setta.

UN BON XUT DE LAEUENTli
Lafuente burla dos contraria 1
Manea una bona cenbada. que acla
reix el mig italia Pittc. Hi ha més
tard una altra falta ita!:ana.
tiza llanca la bala i la tornen els
defensas contraris. Reaollida la pi
lota per Roberto, seryeix una cen
trada 'larga que origira una e irticla
de Combi amb encert.
CONTRAATAC ITALIA I GRAN
PARADA DE ZAMORA
Es treuen ara el domini els ita
lians i contraataquen. Ni ha una
gran escapada de Constantini, el
qual sobre la marxa Ilança un xut
espléndid que permet a Zamora
huir-se en una parada admirable.
Tant el xutador com el porter són
ovacionats.
Els espanyols no es deixen do
minar, i de seguida tornen a l'atac.
Combi ha de realitzar una sortida
arriscada per a aclarir una situa
ció comprornesa. Els espanyols ata
quen
dues vegades rnés per l'es
guerra, i aclareixen els defensas ita
lians nsolt segurs.
MITJA HORA DE JOC
LA "RESSIO ES ALTERNA
En aquests moments estern a la
hora de l'encontre i pot dir-se
que el joc és igualat. Hi ha
una
centrada d'Orsi ben aclarida per
C:riaco arnb el cap, i un altre avene
italiá que salva Quincoces.

mitja

ES TORNA A IGUALAR LA
LLUITA
Els italiana tornen a treure's la
pressió. Ch'rri realitza una falta a
Orsi i tira t1 cástig Pitto; Quinco
torna la pilota. Hi ha
italiá que acaba amb la
ces

jora.

atac

un

pilota

Després

els espanyols s'acosten
dornin's italiana, i Rossetta
aconsegueix allunyar el perill, a pe
sar que és atacat per
Bata.
fla tornat a ploure, i en aquIcst
moment una fallada de
Ciriaco ori
gina un gran perill per a la nostra
que

salva

Quincoces

amb

VIOLENCIA DE-MARCULETA

L'arbitre ha de renyar a Marcus
lata per una enttsda que efectua
saltant amb els peus enlaire, a un
contrari. Aquest resulta lesionat,
paró continua julant.
Un avene d'Italia acaba amb un

tret a fora; després una centrada
de Lafuente no és aprofitada. Hi ha
un altre avene de
Bata sease resul
tat i una nova centrada de Lafuente
no

aprofiRt

en

qué la pluja
lestosa, La qual cosa
en

anima,

els

perd

Bata

magnífica

aquests mo
és tenal i mo
treu al públIc
una

«asió

trobava a vu't
metres de la porta italiana. Van 40
minuta de joc.
quan

LLEUGERA IMPRESSIO DEL
PRIMER TEMPS
En aquesta primera part, en con

junt

el

tat.

Els

joc

ha

atacs

de poca quali
pot dir que han

estas
es

bastant alternas', encara que
tal vegada hagi dominat una mica
més Espanya, paró tant per l'en
cert deis dos defense3 italiana Ros
setta i Calligari, com per la hallare
c;sió deis davanters espanyols, el
resultas nul el podem qualificar de
just. Encara que ja hem dit que
hi hagué llenar domini per part
dele vermells.
estat

SEGON TEMPS
--

INICIAR-SE CONTINUA
PLOVENT I AVIAT DOMINA
ESPANYA
Durant tot el descans ha estat
plovent amb intensitat, per bé que
aense arribar a diluviar.
En reaparéixer els equipa al ter
rreny son aplaudits.
EN

Ara posen la p:lota en joc els
italiana, i de seguida els espanyols
els tallen l'avene. El públic escri
dassa i anima els seus.
Una falta comesa a Bata la tira

Marculeta sense resultas.
UNA VIOLL.l.TA CARREGA
DE
CALLIGA al A IRARA
GORRI 1 LAFUENTE
Els espanyols tornen a atacar, i
per tal d'allunyar un perill el de
fensa esquerra italiá CalFgari dar
raga amb violéncia els espanyols
Iraragorri i Lafuente. Paró
no
pot evitar que de seguida hi
hagi una complicada melée davant
la

seva

porta, que aclareix amb

tres

balls Combi.
PRESSIO ESPANYOLA I MA
DE ROSSETTA NO ASSENYA
LADA
Continuen atacara eta espanyols.
En aquests mornents fa l'afecte que
Rossetta toca la bala amb la má,
pero l'arbitre no ho assenyala. Ehs
vermells juguen amb entusiasme.
Bata envia la pilota amb el cap i la
detura Combi de puny. Nous atacs
deis vermells que obliguen als de
fensas 1 mItjos italians a jugar amb
excessiva duresa.
CONTRAATAC ITALIA I TRA
BETA A FERRARINI
Al cap de sis minuts de començada
aquesta para contraataquen els italians.
A la primera de llars escapadas Mar
tí pira tribéta a Perrarini.
Desnazs avancen els espanyols per
l'ala dreta i Lafuente passa a Irara
gorri i aquest a Gorostiza. Tornen a
atacar els italiana.
BONA SORTIDA DE ZAMORA
Obliguen intervenir a Zamora, que
fa una itort'da thaeriffica, i el públic
aphudeix. Ferrarini es %TON de Iba
n

i Ii dóna

uns

cor,ets a

l'esquena

par

qué no s'enfadi..Hi ha una moments
d'emoció per un gran xut de Cesarini.
Áfortunadament a la porteria aspa
nyola hi ha Zamora.
I UNA ALTRA DE MILLOR
No acaba el públic de tranquillitzar
se amb l'emoció que li
produí la ca
nonada de
l'interior esouerra blau,

sa

nota

una eRtelna.

COMBI ALS PEUS DE BATA

Escapen els espanyols per
tiza, el qual centra i Bata,

Gorosencara

que es troba en off-side, s'interna.
El rnoment és de gran patín i Com171 el resolveix Ilancant-se als pena
del bilbaí 1 traiant-li la pilota. A conttnuació, Baert assenyala un fora de
!he Una centrada de Robert. Calligaris torna la pilota.

GRAN PERILL PER A LA
ROPTA ESPANYOLA
Avanga l'esquadra i Orsi centra.
Zamora rellisca i la pilota es troba
la lima de gol
a mig metre de
espanyo'a El públic es pesa de peo.
Qaiacoces. tapid i oportú, intercepta la pil )t. El gol era imm;nent.

ja

PRESSIO ITALIANA
Eh s italiana dominen; sbn més raara, que els espanyols. La nostra defensa cedeix córner, que Constantini té cura de Barman Zamora
Ehs espanyols arriben quasi tots
Ehs espanyols porten quasi tots
Ilurs avenços per la dreta. Lafuente
i Iraragorri es combinen bé. Una
eaérgica entrada de Calligaris priva
Lafuente de centrar. Després Combi
fa una gran asurada.

pids,

CANSAMENT EN ELS
ESPANYOLS
L'equip espanyol es ronstra cansat, especialment la líala de mitjots,
que no pot contrarrestar 1.a velocitat
deis enemics. Fa mitja hora que juguen. Continua plovent.

ZAMORA, EL GRAN PORTER
Davant el bloqueix deis italians,
el nostre porten Zamora, es Ilueix.
Orsi centra, Mezza remata amb el
cap, i el guardameta espanyol detura
admirablement. Altres diversos treta
també els detura el portar indiscu-

tibie.,
ESGOTAMENT DELS
NACIONALS
Marculeta, mis esgotat, juga a la
defensiva. Chirri també ha de jugar
retardas. Hi na una avaneada aspanyola; Calligaris cedeix córner. Lafuente es disposa a centrar, i el públic demana a crits que Roberto remati, davant la impericia dels davanters. La pilota és centrada, amb
gran emoció, tothom es desencoratja,
en veure que acaba per anar a fosa.

espanyols

Els

tornen

de Lafuente,

a

atacar

per

éxit.

sense

EL PÚBLIC DESFILA

minuts de joc i ja
que els espanyols no són
capalos de fer res útil. El públic,
defraudat, comenla a desfilar.
Van

es

trenta-set

veu

AL FINAL, GRAN

PRESSIO
ESTRANGERA

ta
es

Al final pressiona Italia amb molintensitat. La defensa espanyola

multiplica

per

allunyar

el

la tripleta central

els

-

JUTGÉ DEL PARTIT
Podria dir que la furia s'ha tor
nat italiana. Els italians han cstat
millors, peró mancats de tret. El
resultat és just.
BAERT,

•

valents,

amb gran entusiasme. Han de
la por, si bé hi
no conlixer
invitara l'espléndida i decidida actuacíó de la defensa espanyola. Han evi
denciat la seva bona técnica i sobretot
cal elogiar la tasca de conjunt que ha

match

EN GENERAL EL JOC FOU
DOLENT. ESPANYA DOMINA
MÉS TEMPS
En general el partit, pel que el
refereix a técnica de futbol, ha estat
dolent i ha defraudat l'afició.
A la primera part hi hagué Ileugerissim avantatge per a Espanya, i
també durant la primera maja hora
de joc del segon temps; perb mai
l'equip espanyol pogué portat un
perill extrem a la porteria italiana.
QUART D'HORA
PERÓ UN
FINAL D'ACORRALA/sIENT
En canvi, eh s darrers quinze minuts del partit han estat de franc i
ciar domini italiá, que sense arribar
a un acorralament absolut del nostre
equip, ha tingut en absolut la iniciativa, i ha fet treballar molt el tercet
defensiu espanyol. En aquest quart
d'hora l'equip roig nomée ha fet escapadas soltea i molt de tard en tard.
UN RESULTAT JUST
Analitzant la labor realitzada per
tots dos equips, el resultat ens sembla just. Ja hern dit que en temps
domina mé$ l'onza espanyol, paró
han de fer constar que en técnica
i en entusiasme ho han estat chi
italians.
DE L'EQUIP ITALIA
UN PORTER EXCEL.LENT I
UNS DEPENSES MAGNIFICS
El portar italiá Cornbi s'ha mostrat excellent. Ha destacat la seva
gran classe en la valentíssima sortida que realitzá llançant-se als peus
de Bata.
Els defensas italiana han posat
cátedra del que és el joc de defensa.
Han fet un joc dur, d'homes. Han

perill.

jugat

amb rapidesa i amb un entusiasme fantástic que s'han imposat
a la davantera espanyola. En alguna
moments pecaren d'excessiva duresa,

paró

en

general

no

fou així.

BONA LINIA MITJANA
La línia mitjana italiana s'ha mostrat també excellent. S'ha destacat la
tasca de l'esquerre Bernardini, que ha
destacat igual en els moments de domini italiá que en aquells en qué el
Be ttequip havia de plegar t la defensiva.
ATAC CORATJOS
Eh s davanters s'han tnostrat mlt
UNA
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mitjá

A
l'ar
bltratge ha estat molt ho. Baert ha
demostrat extraordinaris cona i x e

estat exceRent.
xut de Cesarini resalSi hern de destacar individualitats
esbiaixat.
ta
assenyalare
ma
Orsi, perillosíssim, en
augmentar
La pluja ha tornat a
les seves escapadas i en els seus cen
i el públic continua desfilant.
tres; a Mezza, que realitza espléndi
Hi ha un altre xut fort de Cesa- I das rematadas de cap i a Cesarini, que
rini, que també va a fora. El domini
féu present el seo fort xut, si bé un
italiá cada vegada és més intens. La
xic
fluix de precisió. Igualment C,ons
seva davantera juga amb molt d'entantini ha confirmat que és un juga
controlen
va!entia,
per?,
i
tusiasme
dor de gran classe.
la pilota amb mona dificultat, pel
L'EQUIP ESPANYOL
mal estat del camp. La defensa espanyola no dóna l'abast.
ZAMORA, COM SEMPRE,
Eh s darrers cinc minuta foren de
EXCEL-LENT
gran
El
a
Zamora.
moka feina per
Dala
peninsulars,
Zamora s'ha desta
guardameta pot guanyar aquest parcat com el jugador de sempre, genial;
acabi
amb
l'emaconseguir
que
tit en
sense.haver hagut d'allunyar grans pe
pat a zero sense que marquessin els
rilla, Ilevat deis darrers minuts del
partit, ha estat el jugad& amb vista
i seguretat de tots sabnda. En els
darrers motnents, quan dominaven els
italians, el més destacat ha estat la
del
—

vora.

excepció d'alguns petits

massa

d'una falta comesa per Goque els jugadors estan
molt cansats, degut a l'esfora que han
de fer per a recórrer l'enfangas teraquests moreny. Per aistb el joc
Para de ploure
menta és molt lent.
es

espanyola.
Després un

la

Melcon, arbitre internacional.

mostrat

Als quaranta minuta, 1 en plena
pressió, Martí, com a mal menor,
cedeix córner. L'aclareix bé la defen-

Després

rostiza

vegades.

tes

JOC LENT

es

tranquillitat.

seva

LA DEFENSA QUINCOCES
CIRIACO, MAGNIFICA
La defensa espanyola s'ha mostrat
inmensa. Ha jugat amb valentia i se
guretat, i si per al públic Ciriaco s'ha
destacat més que el seo company, en
canvi aquest té l'honor d'haver evitat
un gol estant Zamora caigut a tersa.
ELS MITJOS, DEPICIENTS
La linia mitjana deis vermells, si bé
jugá amb entusiasme, va estar clefi
ajena Al comeneament el millar fou
Roberto. Marculeta, que comença ju
gant endarrerit, continua així durant
tot el partit i Martí n'a demostrá talla
d'internacional.
Tal con anava avançant el partit
Marculeta i Martí comencaren a ex
tenuar-se, i Roberto, per volar cobrar
l'obertura que oriainaven, comencé a
deslluir la seva obra.
No obstant. tots demoatraren bona

voluntat.
L'ATAC VA PERORE
EL PARTIT
En cana.' per a l'atac espanyol n'ó'
poden tenir més que censuta. fla es
tat péssim. Mentre va estar a la línia
Regueiro, tinsalé aquesta mobilitat i
eficacia, paró quant hagué de retirar
se 1 queda íntegra la línia d'atac de
l'Athletie de Bilbao, la seva tasca fou
stsmament deficient. Els jugadors sem
Ifaven de diferents equips i no s'an
tele-o-a-en ni un sol cop.
poc després de començar la
primera part, comença a jugar retar
dat per a no perclre el contacte amb
Marculeta. i amb aix5 la línia va per
dre profunditat.
Gorostila i Bata demostraran entu
siasme i caejanea, jugaren amb valen
tía, contestant en la deguda forma el
Use dur de la defensa italiana, paró ele
canvi Lafuente i Iraragnrri varen es
tar molt desencertats.
El joc de Ga
lligris els causa furor i per aquesta
prudéncia perderen algunas ocasions
trohant-se en magnífica posició. La
fuente tapé les seves falladas amb al
vas bona centres.
En el temps en qué Aguirreaabala
hila de davanter centre, o sigui en els

primers

mements del

partit,

tampoe

va

—e I els nostres davanters?-a-pre
buntá el redactor de Noti-Sport.
Baert contesté amb un gest com
dient "molt malarnent“. í afegi:
—He observat que l'equis) aspa
nyol no practica rona bacis".
Aquesta táctica de colocar els da
vanters contraris en offside és molt
usada a Italia. El -públrc ha estat
bé. De :ugadors, els minora m'han
semblat Zamora i els quatre defen
Eh s mitjos i davanters italiana
sas.
han estat molt superiors al sena
rivals, especialment la superioritat
de la linia mitjana ha estat clara.

ORSI. CAPITA- ITALIA
Un deis millors Iraragorti. Zo
bé, peró en sembla que no
mora
és el d'abans.
Quan ens diu aixó el :noador ;ta
la sem'ala que faci broma. Afegeix
que li ha agradat Martí. per') que
troba més fibra en Prats.
ZAMORA, CAPITA ESPANYOL
El públic ha sortit deeepconat

parqué

esp2rava

guanyariam

que

quatre gola, sensc clonu- se
cornpte que Italia és tot un .equip.
El resultat cm sernbla just. L'arbi
per

tre

ha

imparcial.

estat

Fací avuí
aquesta proval

illgtiet 5.31)0.

..Biancaí101

íará totnar
culs

estíQuela
"a
nj Cela

paLT:

tel

ntoost:s
ües

GApplUN
A.

Puig

MARTI
Hem jugat malament i no me
reixiem guanyar de cap maneta. La
davantera no ha donat rendiment.
MATEOS. SELECCIONADOR
NACIONAL
Si la gent observés coin juga Ita
lia no se sorprendria de la selecda.
El resultat m'ha satisfet. El ter
reny mullat ella perjud:cá. Cal aca
bar amb la llegenda que el cansp
enfangas afavoreix els biscains. L'ar
bitre dolent, dolent, dolent...
CABOT, SECRETARI DE LA
FEDERACIO NACIONAL
Els equips han ju,gat per sota del
seu nivell, peró millor els italiana,
la defensa sobretot. 41 resultat més
aviat ha afavorit Espanya.
E. DE PI

a

ment.

?Le

1

BONA LABOR DT L'ARBITRE
La labor del jutge belga, M. Baert,
fou bBna; alguna el censuraren per
ésser massa benévol amb els italiana,
paró cal reconéixer que aquests, més
que joc brut el practicaren dur i vi
ril.

Vd. agradable
poder tomar un purgante de
aceite de Ricino, si éste tu
viera el gusto de un buen ja
rabe de naranja?
Pues éste es el aceite de
Ricino GOLOSO oue enva

OPINIONS
de la Federació Bis
caina.—L'actuació deis espanyols no
ha estat afórtunada. Han estat molt
inferiors en joc als italians, encara

sado

E

lpresident

seria

un

a

lindo vasito

cristal se vende
farmacias.

en

tos

1

de
las

a

Nobles americans
Plaça Tetuan,

1.7

Tallers L. OLIVERA
installeu la vostra oficina ni
compreu mobles per al vostre
despatx sense demanar pressu
post a aquesta Casa
No

Diurnenge,

26

d'abril,

a

la tarda

Par lit inlernacional de Vutbol fissoclacló

[gdi

1,

r

-L1119

11E 2

Abns, tindrá lloc

un

match

de

PAPIS i BARCELONA

Demés

se

celebraran proves

GRAN ECONOMIA

atlétiques

es

1:1

STEWART-WARNER
Aparell americá de vuit lám
pares, de gran

•

tonnunciaran més detalls

abast, selecti

vitat i poténcia, per

a
Model

en

catas

E

a

corrent

altern i continu

VIVO, VIDAL

111

Oportunament
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futbol, rugby

entre els equips representatius de les ciutats de

ElP9LMSCI-1
1111
•

xassts

CORTS CATALANES, 602 (davant Universitat)

rastanzmunninnwsmaasumwmassmismessiir

molt.

'a

Salossaa

a

01.

l'altura de la seva fama. En
resuma la davantera fracassá rotunda
estar

Gran diós esdeveniment esportiu amb assis
ténc la del Comité Olímpic Internacional

en

cert.

espanyola.

Els espanyols,
meen

Zamora ha d'intervenir també mol-

quan el gran porter espanyol ha de
deixar altra vegada la porta per a
allunyar una bala perillosa.
Eh s espanyols porten el joc a terreny foraster í Rossetta destrueix amb
el cap un xut d'Iraragorri.

a

als

porta,

I LAMENTA
FALLADA DE BATA

PLUJA INTENSA

a

espanyol
decepcionat

sortir

va

foren

defenses,

els

-

públie

El

gun

i actua

gol

eelebrat ahlr a Bilbao, acabit
Presenciaren el partit unes

Zamora 1
millors de requip

carrera

f aren víctimas duna avaricia.
Ahir a' matí els seleczionadors
d'Os' des equtps han estas canviant
i-apr-ssions sobre les normes que
cn
ala havlen de regir. Han acor
dat que eh portera es pc.guesain
substituir en tot el partit i eis altres
jussadors en la primera part, i amb
un máximum de dos.
Els cafés 1 bars de Bilbao, des
prés del migdia, presentaver diu
manga un aspecte
espléndid. En
tots ells se &ansia comentar l'encon
tre proper i les possibilisarç que bi
seria cada equip. Hom reco-claaa
que el que es discuta era la supra
madi' del ft,thoi Ilatí, ja que els

que. aquest equip no ha merescut gua
nyar per la .falta de tir deis seus da
vanters. L'arbitratge m'ha cornplagut.
Hauria eatat més perfecta si Baert
llagues seguit les juatades de més

FIUTBOL

INFORMACIO DE

—

a

20 d'abril de 1931

rambla

la

)1,

20 d'abril de 1931

la

•

rambla
A MADRID

LA REUNIO DEL COMITE OLIMPIC

INTERNACIONAL
Des de fa dotze anys que els espor
tius catalatis vénen
treballaht per
aconseguit la celebráció d'uns Joet
°limpies a Bareelóna, En fa sis que
tenen a lee seves matts el govern del
Comité °limpie Espanyol, i des d'a
quest organisme han vingut sostenlin
la campanya a profit d'aquest propo
sit. cine ea prendre éstát oficial da
vant del món internacional l'any 1926
1 fou tatifitat pe' tiosti-e Munielpi

l'any re».

Per Canaletes (Buen..
Que aviat hi
gira a l'Europa.

Otie

Que,

haurá canvi de ré

Patria, de Saragossa,
reriuriciat a jugar el campiortat
tanya, perqua no Ina vela gaita dar.
el

Oue

Bilbao

o

amb

manea

de

vetlla.

Athletic de

un

Barcelona,

un

cl'

no

remiltea del festival del
Club Perterd 1d'EtitseetS, un dis
tinnit ciutadá espertiu paasa les nits
en

Que perdre

certament,

motiu.

no

Mas ha
donar la sevet

pe a
testa de Barcelona.

res.

esat

so•licitat

coeletencia,

a

Que perdre, pero,

amb el Bada
inconvenient: que no

Que el dia primer de rnaig tIndrá
lioc, al camp de l'Eurtma, el partit

lona. tenia un
es l'eta taquilla.

a

Que En Vigueres ja és de
panyol.

Que
de
per

Qua

és molt probable el traspás
d'un -conegudíasim porter.
tant

els cálculs electorals i ele
la segona categoría, ja no sap

Don Benito estan molt
agrafts del Barcelona i deis barce
lonins.

AL QUIOSC DE CANA
LETES HI HAGUE UNA GRAN

DISBAUXA, PERQUE ES VA
PROCLAMAR LA REPUBLICA,
I TOTHOM VOLTA SODA D'A
QUEr.LA TAN BONA QUE TE
NEN.

Portpienc

al

de cap ull,

d'eneá

s'hi

no

veuen

que En Costa és

regidor.
Que l'Espanyol

Que

natural.
els nos!

Italia el resultat da Bilbao

a

ele ha engrescas molt.

Que

els hauria engresicat tant,

no

—

Nacional, organitzat pel C,omita Olím
pic. Fonts liuminoses • Montjuit.
Dia 26, diumenge.
A dos quarts
de 'deu del matí: Sessió de Treball del
C. I. 0. (Saló del Nou Consistori).
Concurs d'esgrima al Polo Fickey
Club, i proves d'altres esports. Ver
mut d'honor al Club Marítim de Bar
celona. A la una de la tarda: dinar
ofert pel Comité Olímpic al Poble
Espanyol. A dos quarts de tres: Es
tadi. Partit París-Barcelona Rugby.
Calcurs atlétic inter-reeional. Partit
de futbol Irlanda-Espanya (Oorganit
zacia del Comité °limpie
Espanyol
areh les respectives federacions). A

—

di, »a!u

l'Estat, Stand Nacitlital.
Ftatna BarchlOna. Piscina
de

Máteh
(M'Oyes). A les

vuit del vespre:

sense

ara no

sabrá qué

el tito! de "Real".

entre

un

grup d'Arbitres hi ha

de fons.

la segona categoria prefe.,
rent, eón més optimistes que mal.
a

Que ja ho

tenen

tot

a

punt per

a

emancipar-se.

Que

Badalona

la Federació Catalana fa
dies que no hi ha dimissions.

n'hem de felicitar i

es

Que tarnbé n'hi ha entre alguns
jugadora 'de cert club de primera
categoria.

perar.

Que a Sabadell, després de l'em
pat de Vitária, són més optimistes
que mai.

Que diumenge vinent tate ele es
portius catalana han de fer cap a

ÁL

a

paciéncia

amb

tot arriba.

l'Estadi.

POBLE NOU

Homenatge

A GRACIA

l'antic

jugador Gil
Poca gent

Que

con:árrem en aquest
partit, el qual es descabdellá en un
anskient francameet amistós.
El j5c no va tenir geire :Merla i
semb:ava que els jueadaes s'ho pren
guesrin un xi a la fresca
A la primera para el laspiter va
obtenir dos gols, obra de Barceló ti
primer, i de Manyer el seiron.
El segon temps, que s'efectuá sense
el reglamentad de3eans, va dominar
la selecció. Al cap de pocs rnoments
marca Segura el primer gol. Després
Crcs s'encarregá d'obton;r el de l'em
va

pat.
Le

Ostia m3tivá que la partida s'a
caWs abans del temps de regiament.
Els equips estaven formats així:

Júpiter: Francés, Bussot, Homet,
Dote, Rosalench, Ventallols, Gil, Pe
rera, Climent, Barceló i Guix.
Selecció: Manyer, Mota, Moliner,
Espuny, Gamis, Pausas, Segura, Cal
vet, Edelmiro, Bosch i Cros.
Va arbitrar Aramburo,

El Grácia bat eh Alum
nes O. de Vilanova per
quatre gola a cap
La superioritat manifestada ahir pel
Gracia sobre els vilanb-sins va fer que
el partit es descabdellés gairebé sem
pre en el terreny deis forasters tra
duit
ter
va

treball per al por
Jo, el qual, malgrat del resultat,
fer un partit molt vistós i demos
en

un

enorme

trá la seva válua.
Poc abans d'acabar-se la partida la
pluja s*encarrega d'aclarir el camp.
A les ordres de l'arbitre senyiir
Armengol es formaren els equips eixí:
Gracia: Florenea, Sala, Artigues,

Rossell, Burguete, Sánchez, Pideiro,
Artigues, Josa, Esteve i Palau.
O. O. Vilanova: Jo, Baldia, Ber
trand, Vidal, Paco, Alemany, Gener,
Arnácz, Olaria, Bages i Safont.—R.

La Pátria té necessitat
de tu, ciutadá.

FESTA

.

esportiu:

resten molts pocs

1

l'obra

d'Enríe Blanco

cense cap
transcendéncia, no es
presta
consideracions da
mena, per tractar-se d'un en
contre amistós.
L'actual estst da l'equip 1.1..r
celoní Al eoneixern, de sobres:,
peró ens interessava veure la
forma de l'unze badageni, ami)
vistes al Gampionat pea:nsu
lar.
La nostra impressió fou bas
tant satisfactbria, i el resultst
de tres a un demottra ben ola
remeta que la victória no fou,
per ale barcelonins, una cosa

rnassa

Els costenys sertiren al camp
decidits a vendre car el trlomf,
i a demostrar que hom pot es
perar d'ells un brillant paper
en
la máxima competició na
cional. i encara que l'equip
s'aliniá en una forma una mica
diferent que de costum, tot, i
cada un dels jugadors, compli
ren amb el seu
deure i feren el
que bonament pegueren. Si no
reeixiren en el seu desig d'ob
tenir la victbria, fou certament
perqué el Barcelona és un equip
més bregat i de innegable mi
llor classe.
'Lencontre no fou res de l'al
tre mán, encara que reconeixem
que a nosaltres, com a la ma
jorla del públic, després de la
considerable tanda de partits
que veiem cada temperada, sols
ens interessa allb que
verament
és una cosa excepcional. Es
veieren algunes jugades de qua
litat, tant per una banda com
per l'altra, 1 l'encro:tre es des
cabdellh amb tot l'interés que
es
pot demanar en un partit
el partit amb un 4o
tan igualat i tan
persisten, que quan ja eslava
ben avançat, créiem que el Bar
celona, si bé obtindria la vic
Ebria, bo feria per un escassfs
sim marge.
En efecte. la primera nirt
acabá amb el resultat d'un a
cap, favorable als blircelcnins.
perb al cap de poes minuls de
començar el segon teiips. Cas
tro. en una magnffIca jugada.
obtingué un bonic gol, que neu
fralitzh el ileuger aventatge que
fins aleshores havien portat els

igualat;

blau-grana.

1 Boston-Barcelona
Si encara no el tens,

una

Poca cosa podem dir d'aquest
encontre, ja que el resultat,

mini

Ciutadá

una

gols

a un

Començh

1 LLIBRE
1
1
Es
Es

per tres

d'aquesta envergadura.

11 1 II DEL

exemplars de

En un encontre amistós,
el Barcelona va batre el

a

ens

no

et de.scuidis

so

ofert
lt espottiue e. l'Hotel Flo
rida del tibltiabó; á les deu de la
vetila: festival de pileta Basca al
par

Feontó 111dVetatS.
bia 28, dittiartt.

tetad: recoció

oferta per le Gtneralitat de Cátale
aya. Tárda: viáites a Grups tscolare,

Museus,

etc.

Fina ara tenen anunciada la seva
visita els representaints dels següents

paisos: Bélgica, Suissa, Brasil, Fran
ca, Angiaterra, Egipte, Bulgária, No
ruega, Txecaislovaquia, Alemanya, lo
Nord América, Hong ria,
América Central, El Salvador, Aus
tria 1 Espanya. Es creo que hi assis
tiran també els delegats de Portugal
i d'Italia.
L'actual Ajuntatnent de Éarcelona,
formas per ciutadans conscients deis
deures

SCU3

la ciutat i del

vers

qual

formen part diversos regidórs d'una
significaeló esportiva prou conegude,
s'ha fet cárrec del que representa per
a la nóstra ciutat aquesta reunió, i es
tá animas pchs millors bons desigs.
Entre ele actes que s'han de celebrar
sobresurten el concert per l'Orfeó
Catalá al Palau Nacional de l'Expo
sició i els partits de rugby Parls-Bar
celona i de futbol entre una selecció
peninsular i Irlanda. Dissabte al ves
pre els esportius catalana donaran una
veg'ada més una prova de civisme i
cultura assistint al coneert de l'Orfeó
Catalá, on s'executara el novell Him
ne
Catalá. L'Estat lliure d'Irlanda
envia u n equip representatiu de fut
ba per a lluitar amb l'equip peninsu
lar, integrat pela millors equipiers
cataians i

de

la

resta

d'Espanya.

Aquest partit será la causa d'un
lligam entre el nostre poble i el
bla gállic, les gestes del qual han
tat

nou

po
es

sempre admirades.
mar

A LES CORTS

Que

Que

I

bia 24. divendres.
Tarda: re
unió de la Comissió Eeecutiva (Saló
de la Comissió Permanent de l'Ajun
tatnent).
Día 25. dissabte.
A les dett del
sessió inaugural de la reunió
del C. I. 0 (Saló de Ceetd Entta
da per invitació. A la una de la tar
da: dinar finare. A les tres: sessió
de treball del C I. 0. (Saló del Nou
Consistori). A les vuit del vespre:
s-ópar ofert per l'Ajuntament (Font
del Lleó). A les deu de la vetlla:
concert per l'Orfeó Catalá al Palau

cial d'Hotelera.
Día 27, lliduns.
A das quacts de
den del metí: Seesió de treball. Vi
sites de protocol. A la una de la tar
a: dinar ofert pel baró de Güell. A
les tres: visita a Montjuic. Casa de
la Pitinaa, Päläü núiii. t, Pietes de
Tennis, Camp de basket, antic Esta

vuit dies abans.

Que

Que

aquest agralment,
té res a veure at

no

gols.

QUE

mar

a

Qtre

camina.

ment,

fer,

giient :

—

Que

entre

on

benefici d'En Pellieser.

l'Es

Que En Giner está malalt, de
fer números.

cap i casal de Catalunya, ha d'in
teressar a tots els ciutadans, ja que
collota la riostra chttat en oh 151á
tacas dintre el mon internacional. El
programa de fentl convingot amb
l'Ajuntament de Barcelona és el se
na,

—

Que En

ale feia

En el enes de maig dattet s'acon
seguí que el Comité °limpie Intern
ciotted detidie venir' á Bartelbna per
tteoeditt Mil es donen ele JOes Olítii
pie§ da raya Aquestá otopertt reunid,
que tiadrá Iloc del 24 al 46 del tnes
corrent, te uttá ithportantia ettbdál
per als esportitte cataláns.
L'acortee
auir unes °limpiarles per a Bátcelo

les ruit del vespre: banquet i festa
andalusa oferta per la Cambra Off

d'adquirir-lo.

obra per als esportius
obra interessantíssima

EDICIONS "LA RAMBLA"

I
1

I

'4

aquesta aspe
cialffat (mis ij feren el que po-,
en

tres

cercar

forma:
Athletic: Antonio,

DE NOVETATS
DE PRIMAVERA I ESTIU

a un

Noti

A la

•¦••••¦••••¦•¦

l'Europa

cap

segona part

el

per tres

FORTUNY, s. 4,
EPICERIE

FRANÇAISE

Hospital, 32
Sucursal:

Saltnerón, 133

Mantega fresca
VEGA.
PETIT

For
-

n

de

gel

s

TORRELA
GERVAIS

SUISSES, reeepcid

Formatges bola estli
Holanda, 40 %, marca "EL
MOLINO". Granja Poch, Torre
lavega, la millor producci,")
espanyola.

s••¦

suiza

soy

9
EN TUBO

PTES.175

CIUTADANSITT

LA REPRIMA
Gasteu productes del país, sobretot el
111

tul

Yljapelo "YrIRON DFINDV"

Bar

rás, Rara, Kaiser. Forgues,
Cristih, Castro, Rodó, Fer
rer.

A. PINAZZO
"VARON DANDY"

Copes

i

Medalles

per a esport

-

-

alxi,

-

E. SEGURA,

a

a

raig,

rale, recordeu

no

existeix. En el

sempre que

en

cas

sortireu

que

us

l'oferelxln venut

eneanyat. lis

liebre. Exigiu

arreu

véts demaneu

LOCIO "VARON DANDY" legítima, han de servir-vos-la
cons

"VARON DANDY' enflasconat, isdhuc

donaran

a

o

servit

gat per

cal barber,
en

INDIVIDUAL3, PRSCINTATS, precisament

Plao Reíal,

ie

Te)éfon

IR uiuuuuui uuuuuu'uuuuua

15
7
1 9 16

dos

capeala aquestes rattlee.
Ele equips es formaren alede
Horta: Montferrer, Bries
Vives,
Llopis, Boyer, Puig, Navarro, Cap
devila, Pérez, Cibeques i Vernet.
Europa: Zarranz, Peig, Ibánez, Ar
nau, Aparicio, Bartolí, García, Car
mona, Fibregues, Dermir i 'T'oren&
Arbitrá Ribera, fórça

Vilafrartca

A

a

match
amistós contendirea
aquests ds equipa en el terreny del
Guinardó, i dona el resultat que en

ven oblisat a retirar-se.
La plitja, que cau amb rata inten
sitat, fa rete el partit s'acabi i el pú
hile abandeni-rapidament el camp.
Eis equipa s'arrenaleraren així:
Martinene: Pasqual, Rius, Vinyes,
Altés, Pujals, Creixells, Cases, Mor
rajas, Tonijoan, Virgili 1 Fandos.
Vilafranca: Sabater, Aparicio, Ro
dríguez, Lara, Lartosa, Pastor, Soler,
Quingtilla, Torres, Xifren 1 Garcia.
Arbitra Pequera, hé.—T.

un e

1

En

es

marcer

en

13

—

La Unió A. d'Horta és
batut pel reserva de

juga aneb més entusiasme 1 posa di
verses vegadets en perill la porta de
Pasqual.
El jugador Rodríguez es lesiona 1

—

quedá convertit

tota

El Martinenc guanya el
Vilafranca per un gol

en gol.
Tontjoan és l'encarregat de marcar
el primer i únic gol de la tarda, apto
fitant una passada curta de Mom
ias.

Castelló

aEc,a;ic.amp
r

a

AL CIJINARDO

tit

Palma de Mallorca, 19.
Ahir
se eelebrá el partit corresponent al
campionat d'Espanya, entre l'antic
club Alfons XIII, avut Deportiu de
Mallorca, i el Deportiu de Castell&
triornf foil per als mallorenitts
per un gol a zero, aconseguit a 'a
p,imera part. S'antilla un altre gel,
per off-side. Arbitra bé Vilaita.
La concutrencia fou escassa. de
gut al temps plujós. A la segorta
part aconseguiren dorn:nar eis de

9

PORTA-FERRISSA

—

per

A SANT MARTI

a

El Deportiu de Mallorca
venl el Deportiu de

poder

especials
d'esports

Iniciat el joc per l'equip visitant,
es realitzaren
algunes jugades hosti
gues per part de tots dos contrineants,
més accentuades, perca, les del Mar
tinenc.
El Vilafranca s'anima i posa en pe
rill la porta de Pasqual, el qual es
veu
obligat a efectuar una parada
que de no haver estat la pian forma
del Piirter martinenc s'hauria conver

A PALMA

cense

Gustos i models els més refinats de la moda
Models excluslus de la Casa per a

...1~o¦oma.olowodil•o~1.0.34~411~4~~11.....411.

Sport.

perb

SENYORS 1 NENS

13

L'arbitratge l'Angel Rodríguez,

p

SELECTES CONFECCIONS PER A

mena

dolent. És un partít de més catego
r:a
deis que com a arbitre té l'es
—

la Mida

Extens assortiment de peces

han sobresortir Antonio, Santos,
Cuesta i Marín. Del Madrid només
merebt esmentar-se Leoncito. Vidal
tíngué una actuació deslluidíssirna
i va estar sempre insegur. L'horne
tatjat, Félix Quesáda, derpostrá es
tar cansat 1 en mala 1nnsa.

Angel Rodríguez.

a

PRIMERA COMUNIO

cía de la Puerta i Olaso.
Abans de comenear el pattit, Que
seda és objecte de manifestacions de
simpatía, i el capita Athletic Santos
l'obsequia amb un ramell dt flora.
El partit ha estas molt dolent, i
r o hi ha hagut cap moment interes
sant. El Madrid ha attuat desastro
sattent, i l'Athletic no ha hagut
d'emprar-se a fons per a aconseguir
el sets legítim triomf. De l'Athletic

rnentat

Especial

Secció

1

Corral, Cabe

Santos, Ordódez, Arteaga, Ma
rín, Losada, Cuesta, Buiria i Costa.
Madrid: 'Vidal, Quesada, Torre
groea, Bolsea Esparza, Pena, Lasca
no, Leoncito, Hilarlo, Marrere, Gar

Barcelona: Nogués, Walter,
Zabalo. Arnau, Guzman, Casti
llo. Diere, Goiburu, Arochn.
Ramon. Pedro'.

Casanoves,

ACTUALMENT. EXHIBICIO

zo,

un

de
de
tots la nostra enhorabona per
la seva táctica i companyonia.
Un deis alicients del partit
era
la "rentrée" deis jugadors
barcelonins Welter 1 Guzman.
Tant l'un com l'altre treballa
ren de valent, i en la seva ac
tuació, encara que s'hi deixá
sentir el temps que fa que no
jugaven en el primer equip, s'hl
veleé la classe d'ambdós. En
Guzman, sense córrer n1 matar
s'hi gaire, tingué a ratlla la da
vantera badálonina, i En Wal
ter, encara que a la primera
part estigué una mica espés, a
la segona ens obse,quih amh al
guns deis seus xuts caracterfs
tics, que l'elan la delfcia dels
fanátics ara fa in paren d'anys.
Deis altres, el miller fou Za
balo, sense desmerlixer l'actua
ció d'Arnau, Ramon 1 Diego.
Goiburu 1 Arocha no tenien
una d'aquelles tardes xutadores
com, per exemple, la de diu
menge passat contra el Don Be
nito, perb feren el que bona
ment pogueren.
Demés, En Casanoves, del
Badalena, esteva previngut, 1
s'estirava tant com podía per
qué no II marquessin gols.
Els costenys estigueren for
ça enecrtats, lluint espléndida
ment la tasca de Rara, que fou
el millor element badalonf, 1 un
os dur de pelar per la davan
tera barcelonina.
Forgues, en el lloc de mig
centre, treballh a,mb tot l'entu
siasme en ehl caracterfstic. perb
la seva actuació ne pot compa
rar-se a la de quan juga de da
vanter.
Castro, Inecrtadfslm en el
oc de davanter centre, aixf com
Cristih i Redó.
Comorera fou
l'hrbitre ile
l'encontre, i el seu arbitratge
va sser un de tanta. sense que
es distingfs per massa bo ni per
massa dolent. Obrá amb la de
guda energia n treure del camp
a Castillo i Kaiser.
Els equips s'arrengleraren -de
la següent manera:

gola

PANTALEONI Gmr

Madrid, so.
Al carnp de Cha
martín jugaren els eterns rivals mas
drilenys. S'arrengleraren a les ordres
d'Angel Rodríguez, de la segitent

tanteig
forces, perb no un tanteig
l'orces brutes. Vagi, dencs, a
anava a

Badalona:

Ja ben entrada la Wegona par?,
els hareelonins feren el
Aus
segc•
i tercer gols, sense que
ele hadálonins podessin marcar
novament i minvar aixf la dife
rbricla.
El resultat final fou, dones.
de tres a un.
A la segona par'. ultra el joe,
en efou nferf un espectacle
ene
no
figurava al prnsrramn:

vinibneiesa
En afecte.

gueren. No podeat dir quj va
començar, nt gairebé valdria la
pena que ho .diguéssim, peró sí
hem d'aclarir que tots hi feren
de més id e menys, a la qual
cosa no hi ha cap dret, i menys
si hom té en compte que es
tractava d'un partit ,purament
amistós en el qual més que res

SASTREItIA

En partit d'homenatge
i benefici al back madri
leny Quesada, l'Athle
tic vencé el Madrid per

on

si

flag

•

20 d'abril de 1931

rambla

la

4&
comarca

ruirat
DIUMENGE,

Que el nostre actiu corresponsal a
Girona, aviat pasara a engruixir els
rengles

deis

•

*

de salta, fará
arnb el caaarnent, el salt mes im
portant de la :leva vida. I li envf cm
l'enhorabona.

Que l'ex-campió

• •

•

els senyors del Catalunya
Nova, de Reto, tinguin més paraula
puix que nosaltres els esperivem
per jugar diumenge de Pasqua i no
compareg-ueren, ja feren ve perqua
sin6 haurien marxat arnb un ca

Que

bacet.
•

l'irbrit de Botarell que els
reis U porán un rellotge perqua el
que té se li den parar.

Que

a

•

Que el P. C. Almoster amb aques
vict6ria ja es colloca com un
dele minora aspiran; pel títol ama
de l'any que

ve.

SS.

Que Oliver, quan guanyen que no
es revolqui 1 que Borja, =entre ju
gui no caatigni a lea nenes.
e

Davant nombrosa concurrencia, que
el camp d'esports
de 1a U. E. Poble Sec, tingué lloc ahir
al matí el partit d'homenatge al F. C.
Juncosa, guanyador del concurs "Co
Intrépids
pa Fénix", i a la Penya
(reforcada), que es classificá en se
gon II6c.
es
L'encontre fou competidíssim,
sent, peró, la tasca del Juncosa més
eficaç per com els seus hornea pale
saren
una
millor compenetració i in
negable classe. El resultat final de

gairebé emplenava

cito".
• •

senyor

tan

•

qui será aquest
no
bondad&
•

•

el vencedor és Rania.

ara

Bel felicita.
SS.

Que

el dia

ta

va

debutar el

adquirit psi Flix,
rag6 (a) "el padrf".
defensa

nou

En Tar

SS.

Gin: es retirará deí futbol
quan trobi un substitut de la seva

..Que

qualitat.
SSS

Que Ragés,

no

ORQUESTRINA
J. Reynés

un

cal, dono, considerar

lo n'orinal i merescut.
En el mig temps es varen repartir
els premia del concurs "Copa Fénix"
i tingueren Roe diferents provea at
létiques a cárrec de Penya Aire Lliu
re.

El

públic sortí força satisfet

l'interessant

de

festival.—F.

E

IRME

finell

-

tardad tant

GATTZ-HARA

TapInerla,

36, Ler

AVIS IMPORTANT
Les clrounstindes pol1tiques

ex

eepcionalíssimes
aquests dice, fa

que hem travessat
que de les comar
ques ens arribin informacions rela
cionadea arnb el canvi de ragim que
per treure-les d'interas, publiquem en

aquesta página, habitualrnent dedi
cada en totalitat a l'esport.

1

Horts, 4; F. C. Esparreguera, 2
Renyit i disputas fou aquest encon
tre per la rivalitat existent en aquests
bandola. Guanyi el Vicentí, que apro
fitá els moments oportuna per marcar.
L'Esparreguera es forma així:
Ibánez, Termeus I, Miguel, Altarri
ba, Mates, Miguel B., Joanpere,
Grulla, Hinojosa, Murá i Guillamet.
CASTELLAR
A. E. Castellar, 2; F. C. Sentmenat, z
Aquest encontre havia despertat
espe
una expectació formidable i era
rat arnb grandíssim interés. Ultra la
rivalitat existent entre eh dos ban
dola hi havia la circumstáncia de la
cope que el propietari del café local
"La Rabassada" donava al vencedor.
I tot aixó havia de traduir-se for
13sament en un nombre tan conside
rable de públic al camp de joc que
dubtem que es toral a repetir.
de
Batlle, aprofitant una passada
Serra, marca el primer gol pels nos
tres, i quan mancava escassament un
minut per finalitzar el primer temps,
davant la porta local,
en un batibull
els forastera assoliren l'empat.
El joc descabdellat durant el se
gon temps tingué les mateixes carac
terístiques que durant el primer. Els
dominats passaven a dominadors rá
pidament. perb cap nEnt gol venia. A
assenyalar dues boniques parades del

Cinc minuts

d'ells un extraordinari ner
viosisme, i en trobar-se davant d'un
adversari que ells creien mes inferior.
en
tot contribuí a desmoralitzar-rós
excés.
Pels visitants ens agradaren: rnig
centre, defenses i porter, i pels nos

poderés

A BOTARELL

ESPARREGUERA

portee forastera.

que ells.
Els locals, davant del gran contin
gent de públic que acudí a presenciar
el partit, va quedar cohibit; la copa
que es disputava fou causa que s'a

tres, únicament sobresord C,oromines.
L'arbitratse, bé.

F. C. Vicenti, de Sant Vicents deis

•

P • P
fina

a

sap,

Que l'ala dreta de l'equip del Fila,
RanIs-Mur, no •'entenen de feina
en declarar-se tono dos a la mateixa
senyoreta.
Que

gola

• •

Que a En Mur, del Flix, iban ob
sequlat amb una subscripci6 per un
any al setmanari infantil "Pulgar
Que el]

el gol que havia de decidir la partida
i que donava als local: el trofeu en
disputa, el qual els fou lliurat en mig
de grans aplaudiments i entusiasme.
El Sentmenat no és aquel! equip
que anteriorment ens causa tan pobra
impressió. No és, perb, tampik un
equip superior al nostre. Juga—al
rnenys en el partit que comentem
potser amb mes entusiasme i més em
penta, peró aquests dos factors no
un
són prou importants per vencer
més partis fets
onze que porta rnolts

Penya IntrIpids, 1

• •

ta

d'acabar, i amb ocasió de tirar-se un
córner, marca Baffle d'un con de cap

F. C. Juncosa, 3

tres

teur

L'ESTADI!

dePBarcelona

casats.
*

A

Recomanem a tots els
esportius
les comarques catalanes Mur
assi
*anda al grandiós partit que
tindt
lloc el diumerge vinent,
l'Esta(

F. O. Almoster, 3
Botaren F. C., 2
El F. C. Almoster es tras
liadh diumenge passat a Bota
rell per tal de jugar contra el
seu
titular.
L'Almoster féu un partit es
plendid 1 aconseguf la victbria
per la mínima diferéncia, amb
tot i que el resultat batiría ha
gut d'ésser de quatre a un a
favor nostre, per?) com que l'ár
bltre no ho volgué, aixf va que
dar el partit.
Feia cine minuts que jugaven
quan Borja ilançá un aut fan
tástic des de vint metres, que
topá a l'angla 1 Vilarrubf el re
matá a la xarxa. El domini és
deis forans 1 no tarda a venir
el segon gol, entrat per ells
mateixos en un aldarull davant
de la porta. Reacciona l'equip
local i Fort es veu obligat a ce
dir cOrner. Trille incorre en
mans dintre de l'brea. Castigada
aquesta falta, val el primer gol
local. No tarda a venir el tercer.
Altés corre la pilota, centra, i
Borja, de bolea, marca el gol.
En una arrencada local, l'ex
trem dreta, que esteva en off
side, marca el segon per al seu

equip.
Durant la segona part, el joc
és rnés igualat, per?) Borja, que
es mostra molt perillós, des de
mig carnp s'escapa, dribla qua
tre o cinc jugadors, i marca un

abans

que és anullat per l'árbitre
per faut deis defenses locals.
Tira el panity Altés i la pilota
va a fora per un pam.
Amb el resultat de tres gols
favor de l'Almoster
a dos
a
acabá el partit, després d'ha
ver-lo allargat uns tretze mi
nuts, fIns que el públic xiulá
l'árbitre, si no encara jugarfem

gol,

ara.

L'equip vencedor era: Lle
(J.), Oliver, Fort, Fortuny,
Sugranyes, Trilles, Anglés, Lle
vat (E.), Borja, Vilarrubi i Al

Soler, Vinyoles, Larrosa, Rei, Ranis,
Mur, Jover, Zaba.za i Jover.
pel
Felicitem el3
setma
posen
en
el
lloc
que
ens
boa
nari "Xut", pero que sápiguen i
entenguin que a Flix no tenim els
diners per llançar, per a comprar

campionats, puix

que des del mo
ment que ens el van donar, ben gua
nyat el teniem. Apa, macos, que
deu-vos amb la "ceva".
Segab i Seriar

vat

tés.
El mateix dia, l'infantil d'Al
moster jugá contra l'infantil
de Castellvell. Guanyaren cis
nostres per tres gols a cap.
F. C. A.
MONTBLAND

A

C. D. Montblanc, 1
F. C. Venusde
Tarragona, 2
Amb nombrosa concurréncia es va
celebrar aquest partit. La primera
part finí amb on gol a cap a favor
deis montblanquins, obtingut per
Muntaner, als i5 minuts.
A la segona part, Roca es retira,
i els forastera van marcar dos gols.
Deis forasters, es van distingir el
mig-centre, defenses i davanter cen
tre, i deis locals, defenses i mitjos;
eh altres van complir.
C.
—

1
A FLIX
J. D. de FIlx, b
Penya Cervantes de Tortosa, 1
El día 5 d'aquest mes tingué lloc
de futbol entre els equipa
un partit
susdits al camp de la illa de la
J. D. Flix. L'encontre, malgrat de
guanyar el Flix per tanta diferincia,
fou interessant.
El diumenge vinent ei traalladá el
Flix a Torotsa per a jugar el partit
de revenja, on atnb tot i no presen

quatre deis seus titulars, va em
patar a tres gols i es mostrá supe
tar

Cervantes, per
més que aquest tenia l'equip refor
çat amb elements de l'Amposta i
del Roquetes.
Els equips estaven integrats així:
Penya Cervantes: Gombau, Gar
cia, Montagut, Llavat, Maten, Llom
bart, Pérez, Brull,
Febrer i
rior

en tot

moment al

Vidal.

J.

D.

CASAS
FOTOGRAF
TREBALLS PER A AMATEURS
Zurbano, 3

Flix:

Bagés, Tarragó,
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CASAJUANA

pressió.

L'arbitratge, a cárrec d'un
collegiat amateur, amb més yo
Juntat que encert.
Els equips estaven formats
de la seglient manera:
Gallofre,
Granollers E. C.:
Dedo, Miralles, Rebollo, Sala,
Moret, Lluch, Jordi, Gurí, Sau
ra i Cabacés.
Iluro E. C.: Noves (durant el
temps TerrO1), Mas,
segon
Tries, Prat, Soler, Llopis, Oli
ver, Mestres, Valls, Garcia i
Serra.

per Cataltanya
la ciutat de Barcelona.
,

i

EL. DINAPAIC CLUB
En constituir-se definitivarnent
secció esportiva del Dinámic
Club

saludern molt afectuosament les en
titats afins i restem a la seva
dis
posició per a celebrar partits de
futbol i basket-ball, pregant que si

guin dirigides

aquestes

estatge social
43, Pral.) i dirigides

nostre

demandes

(Canuda,
la

a

esportiva.

al

41

1

Comissi6

simpática RAMBLA DE CATA
LUNYA, comptará a l'Ajuntament
arnb elements duna significació es
portiva molt reconeguda, tals
com
Salvador Queraltá, Jaume Bertran,
i

111¦~1~1~,.

A.hir
butá

tri
un homenatge als
herois de Jaca
a

Vilanova

es

D'excursió a Tarragona, ahir, diu
menge, arribaren a Vilanova els herois
de Jaca, que anaven acompanyats de
l'alcalde vilanoví, En Josep Sanmartí,
i d'alguns compatricis nostres, que es
trasladaren a Vendrell.
El poble, que els esperava a la Ram
bla Principal, en aparéixer la caravana
automobilística, va prorrompre una for
ta °vació que dura uns cinc minuts i
no deixava de donar visques als expe
dicionaris i a la República. Els auto
cars passaren pel rnig de la Rambla i
la manifestació es dir:gí cap a la Casa
de la Vila, on a la plaça també hi ha
via molt de públic, sentint-se altra ve
gada els visques i aplaudirnents. El ca
pita Sediles i els seus companys, amb
molta dificultat, baixaren de l'autocar,
per la gran gentada que hi havia.

Una vegada a l'Ajuntament, l'alcalde
.Sanmartí va presentar els seus
companys de consistori i presents al
valent capita Sediles, essent aquest molt
felicitat. A continuació va parlar el ca
pita Sediles, i el seis parlament bu molt
ovacionat; finalitzá donant un visca a
senyor

Espanya, a Catalunya i a la República,
abraçant el senyor Sanmartí.
El noble dernanava que els herois
de Jaca sortissin al baleó, i així ho

SA STRE
COPA EXPRES

Primerament
i digué:

parla el

2. 1.*

BARCELONA

-:

Antoni Ventura

tació.

Malgrat la tarda grisa que feia i
l'aigua que caigué a intérvals, una
multitud presenciá l'encontre.
El joc descabdellat fou un xic dur
i sota un estat de nerviositat per

Vallet, Josep Font
Josep Baques, Josep Fábregues,
ells d'ideal noble i honrat, i tots
que
senten una veritable vocació
per l'es
port. Ara sí que es podsan
ostentar
els títols: Esport i
percas

un

bon

Ciutadania. N'es

govern

per a

ben volguda Vilafranca.

gran

part del Girona, que moltes vegades
els feia perdre el control de la pi
lota í deslligava el conjunt d'equip.
A la primera part, dominaren lleu
gerament els forasters, més tard,
els locals es referen i replicaren amb
més entusiasme que. sort.
En conjunt fou un partit que hi ju
garen un principal paper els nervis
dels jugadors i del públic, sense que
afortunadament fos de lamentar cap

incident desagradable.

BUSCA'L

Una altra victória sumaren
les ja obtingudes els mari
nen del Plata, degut a
qué des
del primer moment posaren
més
entusiasme que els seus con
traris, la qual cosa els valgué
que al cap de poca estona d'ha
a

ver

sin

ccmençat el joc ja tingurs
gol a favor seo, clegut

un

bon xut de

un

la

la nostra

FUTBOL AMATEUR
Creuer Rio de la Plata F. O.,
2
Assegurances L'Abeille F. C., O

Restaurant
—247

Fernández,

i

en

CataInnya

distingida clientela i al pú
blic en general, la inco parable
SOPA DELS PESCADORS Plat creaoló de la casa

recomana a

'

seva

senyor San

A VILAFRANDA

—Clutadans: Si memorable va és
ser el dia 12, també ho podem dir avui,
perqué estan entre nosaltres els herois

abans d'acabar la primera
pat't marquessin el segon pei
obra de Soler, d'una bona cap
cara

Gimnástio de Tarragona, 2
F. C. Vilafranca, 1

Jaca.

Al camp local i amb tnolta duresa

A continuació l'alférez Rafael Man
en començar, va donar una sa

zanares,

poble de Vilanova, seguí
la figura de l'ex-rei Altons.
I després, entre altres parágrafs, di
gné que ells, conresponen al sxkle,
perque el poble els paga. I que catan
arribaran a Osca, posaran una flor a
la tomba de Galan i Hernández, com
a
recordança deis seus collegionaris de
Vilanova.
El senyor Manzanares va rehre una
forta ()Vació i visques. El capita Se
lutació

BAR

-

madi,

de

-

CUCURULLA,

Girona, 2
Palafrugell, 2
Aquest partit entre els eterns
rivals bavia despertat força espec

ferens.

al

censurant

de

Lied, d'un xut fantástic a l'an
gle, marcá el de l'honor per
als seus.
El domini fou alternat. El
Granollers deixá una bona im

diles, que es tnostrava cansat, les seves
paraules foren ben rebudes.
Després, en un deis salons de l'Ajun
tament tingué lloc un lunch, brindant
se per Espanya i per la República. Eh
expeditionaris, després d'efectuar la
visita a l'Ajuntament, sortiren cap a
Barcelona, molt satisfets, del poble de

part deis forasters, es va jugar
aquest partit. El Vilafranca es pre
sentá mancat d'algun element de vá
lua. Heu-vos-el ací:
per

Sabater, Aparici, Morros, Lara,
Via, Pastor, Soler, Quinquilla, Cun
det, Xifreu i Barret.
El Gimnástic es presenta complet.
La victória els allunya de quedar
la cua. El Vilafranca es presen
tará complet davant el Martinenc.
a

***

Validó pot estar orgullosa i sa
tisfeta que, degut a les catnpanyes
dutes

a

terrr.e per la nostra

volguda

cinada.
A la segona pan, tots do
equips mostraren moltes gane
de marcar, peró ni uns ni alter
he aconseguiren, i el palta fi
nalitza amb el resultat dp do,
a cap.
Es distingiren, per l'equi,
vençut, el mig-centre i el quin
tet atacant.
Per l'equip vencedor, tot
sense

excepció.

L'equip

vencedor

era:

Prades, Torrents, Riera, XII.ri, Barría, Peiró, Gil, Colorneda,
Fernández, Soler, Vives i Cor
betó.

Vilanova.

NOUS

La

A OLOT,

E

Olot F. C., 2
S. D. Ferrovlaris Barcelona, 1
dia fred i la pluja que ha
caigut abans de l'encontre ha
retret el públic, la qual cosa ha
fet que ben aviat els jugadors
es contagiessin de
l'ambient i
el partit es descabdellés en la
més
completa monotonia i
poc interés.
Es marcaren tres gols. Do
ménech fou l'autor deis dos de
l'Olot, i López aconseguí el deis
forasters.
Els equips eren:
Olot F. C.: Suries, Descak,
Coromines, Pau, Trailer, Fora

a

Diputació, 279

Teléfon 17455
11•111~¦~1~11~~~~

F EIXENE
Xampany

tínez, Sauch, Estaun, Anyor,
Porret, Ruiz II, Vas, Duiz I, Ló

Escorigüela.

d'alta

CORRESPONSAL

111
111

Av. 14 d'abril, 482
Teléfun 76434

Casajuana

quyilitat

Granollers, 1
Iluro, 3
Aprofitant les diades lliures.
el* club local concertá aquest
partit.
•L'encontre era esperat amb
molt d'interés, per una banda,
-

Caves
a

degut

•
•

zszazizzaeNDENEwszaissizszaza

al bon paper que ha fet
el Granollers durant el Cam
pionat, i també per la tradi
cional, rivalitat entre els dos
Clubs.
El temps no ajudá gaire a la
fasta, perb aixf i tot acudí bas
tant de públic a presenciar-lo.
Durant la primera part, l'Iluro

obtingué

un

gol degut

a

Valls,

aprofitar una centrada de
Oliver.
Durant el segon temps, el
mateix 'Watts marea dos gols
Inés, i a les darreries del partit,
en

més bon preu

IAGATZEM: CORTS, NUM. 522

A MATARO

Teléfon 16901

ven

CARRER TALLERS, 29, 31 i 71

Oliva II i Roure.
S. D. Ferroviária: Vallbé, Mar

pez i

que

~44~

riada, Puig, Picola, Domenech,

MODELS

casa

E.,ant Sa urni

d'Anoia

1

DELEGACIO I DIPOSIT:

PRINCESA,

20

Teléfon 11935-BARCELONA

si

•

•

20 d'abril de 1931

la
Tercer combat,
Abella.

Quart combat,

quietada seriosament, ja

6 round: Llach

en

temps. Aleó no vol dir que
diumenge vinent, donant un de
de pit, assoleixi el Roe, ja que

en

so

rounds: Micó

Di Mauro.

MOBLES

URRUTIA

DORMITORM, NtENJADORS
REBEDORS

PISOS COMPLETS
des de 1.000 PTES.

La revenja Logan-Preciso, ajornada "sine die".
Giro/1U ha batut el negre Soya per punts. Ta
magnini i Gironls hauran de disputar-se el títol
europeu deis plomes.
Murall abandoná injus
tificadament davant Vara.
?Será Mateo de
la Osa challenger al campionat d'Europa deis
pesos forts?

leacilitats de pagament
preus al comptat

CARME,
(locant

a

les

a

14

Rambles)

--

--

deis simpátics i agradables
esdeveniments polítics d'aquesta darrera
setmana, la reunió que s'havia de ce
lebrar dimecres passat a l'Olympi a
base de la revenja Logan-Merlo Preci
A

causa

ésser

so, va
suspesa. De moment es
Va ajornar per a demá-passat, peró
després els organitzpdors del Palace
han fet públic que aquest nou ajorna
ment havia imposslilitat al púgil ita
lía de romandre rnés temps a Barcelo
na, i que per tant la tan esperada re
venia ha hagut d'ésser novament ajor
nada, aquesta vegada "sine die". Així,
la reunió de l'Olympia será substituida
per una al "Nuevo Mundo", a base del
combat Mico-Di Mauro, que ja figura
va en el programa de la vetllada de
la setmana passada.
Encara que es parli de posar en peu
la revenja Logan-Preciso cap a mitjans

valdre altra

cosa

que

enérglques

'

k....irresponent al torneig
d'hivern, els equipa B
i E del grup B quedaren
empatats

Al moment d'abandonar, el com
bat el tenia guanyat Vitriá, que a cada
represa anava acurnulant Inés puras.
A propósit d'aquest combat, s'ha dit
que l'Artero havia ofert al vencedor
una
ocasió d'acarr-se a Caries Flix.
Veurem si es confirmará. Encara que
Vitriá si bé ha palesat que es va re
eeperant, no ere eni que arribi.a ésser
ma; m'és un. heme de primera fila, i
per tant entenem que davant Flix po
Tics posibilitats tindria.
‚SS

El títol europeu de totes les catego
ries está vacant, per no haver-lo po
sat en joc el seu posseidor -el belga

maig, és possible que ens quedem
poder-la veure. Com a bous es
portius, ens n'hem de lamentar, ja que
sense

el combat que van celebrar amb ante
rioritat aquests dos mig-forts, fou deis
millors que hem vist ala nostres rings.
Pero com a millors patriotes, hem de
confessar que si bé la pérdua de l'o
casió de presenciar aquesta interes.sant
revenja ens ha contrariat, la "compen
aació ens ha deixat prou satisfets per
qué no n'haguem de parlar mai més
en termes de lamentació.
*

*

ha boxat, per fi, a
París. El seu adversari no era cap ho
me de primera fila: era el negre Hen
•y Soya, púgil que ha estat batut dar
rerament per hotnés de segon rengle.
El mateix Gironés l'havia batut per
abandonament en vuit represes a Bar
celona, el 5 de mare de 1928. Era d'es
perar, dones, que el graciene s'apun

Josep Gironés

taria un nou triomf. Efectivament, al
final de les- deu represes, els jutges
han atorgat la decisió al nostre púgil,
el qual -segons les poques referéneies
que tenim del combat- no s'ha pas
comportat a l'aleada de la seva fama.
nitampoc no ha acabat de convencer
el

públic de París.
Aquest resultat

no

ens

sorpren, ja

que Gironés no havia boxat snai mes
enllá. deis Pireneus, i la manca d'am
bient ha d'haver influit forlosament
en
la seva actuació. Peró cal que en

endavant procuri afinar-se més, ja que
un
borne com ell, qualificat com un
deis primers exponents -sinó el pri
mer- de
la nostra boxa, té el deure
de feria quedar, als ulls deis aficionats
estrangers, al nivell que per la seva va
hea u correspon.
A més: Gironés ha estat escollit no
vament per la I. B. U. per a disputar
el campionat d'Europa deis ploma, títol
que está vacant d'eneá que Tassin es
va
veure
impossibilitat de disputar-lo
al nostre campió en el termini regla
mentari Aixó succela cap a les acaba
lles de l'any too, i aleshores la In
ternacional designá Gironés i el belga
Scillie per disputar-se aquest títol, amb
temps fins al día 8de marg. Peró quan
s'anava a celebrar, va sorgir la topada
entre l'Artera i el promotor Dickson,
d'aleshores enea els púgil del mana
ger gracienc no han sortit més als
'lastres rings. El combat pel titol eu
ropeu tampoc no es va celebrar. I ara,
la secretaria de la I. B. U. comunica
que en la reunió del dia t5, el comité
d'urgéncia de l'esmentat organisme es
colli entre els aspirants que s'havien
inscrit al nou coneurs per a designar
els dos homes que s'han de disputar
aquesta vacant, el nostre Gironés i l'i
taliá Tatnagnini. Aquest és un púgil
del qual es tenen unes refereneies im
millorables, i que sobretot está dotat
d'un putsch fanástic. Es de suposar
que aquesta vegada l'Artero no dei.xa
rá passar tranquillarnent els 61 dies
que marquen els reglaments, j que no
arribarem al 16 de juny sense que s'ha
gi celebrat aquest combat, que reputem
com a un deis més interessants que es
poden combinar a Europa amb pesos

ploma.
•

*

•

A la Bohemia, dissabte, i davant no
molt gran quantitat de palie, es va
celebrar l'arnmciada reunió a base del
combat Murall-Viteiá. Feia molts me
sos que
no haviem tingut ocasió de
presenciar una topada entre aquests dos
nomes, i per aix6 esperávem amb in
terés el resultat d'aquest xoc, ja que
Mural' darrerament ha fet una bona
campanya per rings estrangers,
triá, per la seu banda, es va recupe
rant de dia en dia. El cornbat va tenir
un desenllal
inesperat per quant Mu
ral!, sense causa justificada i única
rnent contrariat perqué la puntuació Ii
era desfavorable, va aixecar el brari i
abandoni. El sea procedir no li va

GeIWNES
Pie,re Charles- dintre el termini re
glamentari. Amb aquest motiu, la I.
B. U

ha obert el corresponent can
al qual la Federació Espanyo'a
ha enviat la inscripció del base Mateo
de la Osa. considerat com una esperan
ea de la boxa peninsular per arribar
al títol mundial de totes les categories.
Corn que Pierre Charles ja ha tornat
dels Estats Units, és de suposar que
seva inseripeló no faltará, i aixb
ha donat motiu a qué hom cregui que
seran el belga i el base els dos homes
assenyalats per a disputar aquest com
eara

qual cosa -ni caldria dir
tindríem una gran satisfacció,
ja que aquest combat ens donaría oca

bat. De la

ho-

en

sió de poder comprovar si realment
Mateo de la Osa té candicions per
aconseguir el que Paulino Uecudun es
mal cap.
va deixar pudre pel su

QUEN SBERRY

DEL

-

Solts oficiosos
MICO-DI

MAURO

,Davant de la veteada que dimecres
tindrá efecte al "Nuevo Mundo", del
Paralice hi ha diferents opinions en
tre els aficionats referents al combat
Molts deis que han pogut veure en
els entrenarnents l'excellent púgil italiá
que vencedá al nostre campió
creuen
per ésser el seu treball ms dur que
el del nostre, encara que no Ii acom
panyi la brillantesa del de casa.
En Di Mauro, en els entrenaments.
ha palesat una forma espléndida i no
essent gens descuidada la preparació
d',En Mido, pot assegurar-se que la re
notables boxadors
encontra d'aquests
donará lloc a un combat memorable,
un cornbat d'aquells en qué la duresa
no apaga les notes brillants de la ba
talla en la que hom es dóna compte
que la bexa és quelcom més que una
vulgar baralla, en la que la forera, mal
grat d'ésser una factor importaraíssim

aconseguir la victória.
Ahir, dilluns, varen donar per finida
la seva preparació els boxadors en pro
grama, trobant-se en forma també En
Llach 1 l'Arias, el debut del qual, com
ainb justifi
a professional, és esperat
cat interés.
Demá, dimarts. de dos quarts de nou
a nou, tindrá efecte a la Federació Ca
talana de Boxa, el pesatge de control
i reconeixement deis boxadors en pro
per

1
1

se

se

d'Es
de
panya, sense excuses de cap
la
mena. Aquesta, i no altra, és

veritat nua i única.
Es bmolt possible que els que
traer-ven
han planejat Retuesta
ció d'Espanya en l'enccntre a
amb
qué ene referim, procurin,
con
Inenys
argumente més o
vincente, segons la mentalitat
del lector, restar importencía
ale fets 1 a la derrota deis re
presentante espanyols. No cris
preocupa abre). Perque tenim la
completa seguretat que tole els
atletes 1 tole els entesos en
aqueses ceses pensen com nos
altres i com nosaltres conside

4.-Whealer, handicap, 14 se
gnus; temps. 56 s. 3-10.
200 metros Mere, senyoretes
Primera ebrie
1.--Massanella. 4 minuts 3
segons 1-10.

Ahir al matí, a la piscina del
Club degh tingué lloc l'anun
ciada carrera dele 200 metres
estil 'hure,
corresponent al
Prerni Kappel.
Amb aquest motiu ne cal dir
que hi hayia una expectació
prou justificada, ja que el ré
cord deis 200 metres esteva
entre mig i amb moltíssimes
probabilitats d'éser batut.
rancament, ahir, el nostre
pronbstic fracassá. No perque
el récord fos batut, sine per la
protagonista, que hcm hi po
saya a la senyoreta Torrents,
va ésser la senyoreta Vigo, qui
duna manera formidable, com
no l'havfem vist mai, efectuá el
recorregut amb forma impeca
ble
Enguany, la senyoreta Merla
1Lifisa Vigo es presenta com
una
cesa
seriosa i amb unes
ganes enormes de posar de ma
nifest, una vegada més, les se
ves
extraordináries condicions
per a posar la notació femenina
al nillev que li correspont.
La lluita que s'entaula cos a
cos
entre les senyoretes Tor
rente 1 Vigo. feu quelcom de
formidable 1 fantástica, com pe
ques vegades havfem vist. Tota
la carrera fou un confinu bre
gar coratjosament per a arribar
al final de la carrera amb una
diferencia de tres segons la una
de l'altra, e° que diu la igualtat
que existí en tota la carrera. i
que grácies a l'esprint final de
la senyoreta Vigo pegué reeixir
vencedora, ensems que ender
rocava el record que detentava
la senyoreta Basols en 3 minuts
11 segons, per a deixar-lo esta
blert amb l'excellent temps de
3 minuts 8 segons 2-10.

ren

desllulda

í

pobre Pactuació

dele que, amb metete o sense
merits, foren escollits per a os
tentar la representació d'una

nacionalitat.
El més sensible

i el més do

SASTRER A LAYETANA
Iltellotge

La del

1

Oferim un assortiment immens en les novetats que la moda
imposa i oferim també uns preus que són la nota sensacional
a continuació:
de la present temporada, els quals detallem
65 ptes.
folro
extra
Vestit e..tam a mida,
85
diagonal seda
estam a mida, folro
"

.

Vestit

.

tos
125

Vestit estam extra, folro seda.
Vestit estam Australia, folro sed 'cines
Pantalons tenis a mida
Yestit dril, mullat, gran resultat
Vestit dril mecanic
Americanes Sport, preu únic

1257 aa 3405

dee

de 25

.

a

35
40

"
"

77

"

PO

ECONOMIA

PROMPTITUD

ELEGANCIA

economía que oferim és indispen
Per la baratura, Son gust i
aparadors
per a poder apreciar la
gratis
visita
als
sable una
veracitat de la riostra propaganda.

Vin

número 40

Laietana,
hot

6.-Fiora, 5

7

m.

s.

2-10.

flogona série
1.-Nadal, 3 m. 38 s. 4-10.
2.-Granic,her. 3 m. 44 s.
3.-Prieto, 3 m. 53 s. 4-10.

4.-Brun, 4 m. 12 s. 6-10.
5.-Fanny Palatchi. 4 minuts
13 segons.
Tercera série
1.-Vigo, 3 m. 8 g. 2-10.
2.-Torrents, 3 m. 11 s. 6-10.

3.-Autnacelles,

3

m.

23

se

gons 9-10.
4.-Mode, 3 en. 35 s. 6-10.
6.-Scriano, 3 m. 48 s. 9-10.
CONCURS D'HIVERN. GRUP B
100 metros eatil Illure
1.-Mirosa, equip B, 1 minut
15 segons.
2.-Arranz. equip E, 1 minut
19 s. 3-10.
3.-Ferret, equip B, 1 minut
19 s. 4-10.
4.-Sierra, equip E, ImInut
19 s.
100 metres braça de plt

No créiem que fos la vence
dora d'alije- la que pogués batre
el récord dele 200 metres, ja
que aquesta distáncia no és, n1
de bon tras, la predilecta de la
senyoreta Vigo. Per aixb sol,
mereix la nostra felicitació sin
cera, i esperem que amb la car
rera de diumenge, donant l'han
dicap necessari, assistirem al

1.-Heidenreich,

equip E,

vegada a l'enderrocament
del record otingut ahir.
La senyc-reta Torrente, amb
tot 1 efectuar una bonica car
rera, no va fer la impressió que
esperevem. Potser
nosaltres
una mica confiada, limitant-se
a aguantar tant serle,
quan es
va
donar compte que era in

41 segons.

3.-Guardens, equip B, leni

nut 51 segons.

equip

4.-Planes,

.". s.,

,,,

,

.

•

,o1,71,

,ry,o1,41.1e,i1.^1.1

lores és que tot aixb es pcdia
haver evitat amb una mica mes
de seny i amb menys precipita
ció per part deis consellers de
la Confederació Espanyola d'At
letisme abans "Real"). Recal
quem-ho: amb més seny, aquest
match contra Grecia i Egipte
no s'hauria realitzat en aquesta
época i en une moments en qué
ele millors andes catalans i
espanyols no es troben en les
eiegudes ccndicions de prepa
ració per a donar el rendiment
que cadascun d'ells cana 1 era
lbgic esperar.
El resum de l'actuació d'Es
panya en aquesta primera jor
nada ha estat el segfient:
Primers llocs, O; segons, 2;

Nobles de fu s

B, 1 minut

a

1

aeer

ventura, Mas, Heidenreich,

Ar

ranz, 3 minuts 7 segons.

Water-Polo

Equip E: Montesinos, -Itera,
Buenaventura, Arranz, Comte,
Heidenreic, 2 gols.
Equip B: Ferret, Planes, No
Soler, Masgrau

59 segons.

en

a

C.

olleines

desplt ni amb l'intent

de

lar

50, Salmerón,
Models

en

cris

PLUSAULTRA
e

E

50

E

agrahireu el consell

E

Sueters, Vestits, Brusetes i Faldilles

2.-Zographakis, Grecia,

52

ee__Kores, Grecia,

52 segons

3-5.

Muntaner, espanyol, ocupa el
cinque iloc, en 53 segons 3-5,
Duran, també espanyol, el sise
Salta de ilargb.r4a

1.-Rozaquools.
metres 58

Grécia,

8

cm.

2.-BlIvos, Grecia,
43

8

metres

cm.

Egipte, 6 me
tres 25 cm.
El cinque 1 el sise liocs foreel
per ale espanyols Roca 1 Conse
en I.
Llançament del digo
1.-Carabatis, Grecia, 38 me
tres 64 cm.
Gresela,
2.-Molyvdepoulos
35 metres 99 cm.
Orrhei n,
3.-Aravnit apoulos
35 metres 48 cm.
4.-Climent, Espanya, 34 me
tres 38 cm.
,

,

5.-Gaselles,

Esperma.

melres 38 cm.
Sise.-Vasdekts.
metres 37

Egipte,

30

30

cm.

Relleus..4 X 100 motees
1.-Grecia, 44 segons.

2.-Espanya, 46 segons 1 -7.
Tercer, Egipte. 46 eegons 3-'
Classificaolé
després de la primera Jornada
1.-GHTia, 84 punts.
2.-Eelpte. 53 eunts.

3.-Espanya,

punta.

40

ERE
Abans de comprar cap Ins
trument, visiteu la

CASI Hit
trobareu els millors
PIANOS de fabricació
prdpia, amb especialitats
patentades, des de 1.950 a
3.000 pessetes
Agent exclusiu de les fa
moses

marques

PLEYEL

I STEINWAY & SONS

PIANOLES
de la THE IEOLIAN Co.

(rúnica auténtica)
GRAMOLES
"LA VOZ DE SU AMO"
RADIO-FONOS de les

insuperables

marques

Atwater-Kent, Carmuse,
etcétera
DISCOS de totes les mar
ques. Stock.
(Subsci iviu
un Carnet Izabal, per a
Padquisició de discos amb
facilitats de pagament)

Llançament de la Javollna

-

me

me

cm.

Pianos i Pianoles de lloguer

Abonaments

Afinacions

-

Reparacions,

etc.

VISITEU, ESCRIVIU
o TELEFONEU A

2.-Vanvakas, Grecia, 23

se

gong 9-10.

3.-Neranzis, Egipte, 24

se

gana 2-10.

4.-Proponis, Grecia.
5.-Serelx, Espanyae
110 metros tanques
1.-Mantikas, Grecia, 15

se

Bon-Succés, 5. Telf. 14032
-

gons 6-10,

Grecia,

4 rounds: Farras

LLAGA ItITERMINABLEs<
:ariereeetee ork„de taeei

segons.

5-10.7

EN

metí-a,

1

cm,

Fenn e.

Grecia, 49 me
tres 50 cm.
En aquesta prova Tugues va
°Manir el elnque lloc.
200 metros plana
1
Pine Egipto, 23 sens
r

punt

me

Consegel 1 Roca P s varen
classificar en ciegue i siselloce,
respectiva men t.
400 metros plana
1.--Rovers, Egipto. 51 se

RESULTATS TECNICS

casa

1

cm.

Egipte,
70

I

Grecia.

cm.

2.-Mantellos, Grecia,
tre 70

tat amb els directius del Comité
Nacional, 1 ara, trencant el cos
tum, signarem aquestes ratlles
per tal d'evitar que se'ns po
gués tira ren cara que a l'om
bra d'un mot descarreguem tres
1 censures contra uns directius,
amagant la nostra qualificació
i ele drets que portem ccntrets
en l'organització de l'atletisme
catalá.
ROSSEND CALVET

2.-Coselles, Espanya, 49

31C3)
1

1.-Carionhylis,
metre 75

tres 28 centfmetres.

Visiteu els aparadors de la important

a;

Salte d'alcbria

la confessió de la nostra amis

tres 73

4minute

on

1.-Rosakis, Grecia, 53

Géneres de

4 minuts 25 segaste, i
28 segons 1-5.

(MURPHY)

SENYORA:

-

nyele, oblingueren el cinqué 1
sise Hoce, respectivament, en

premeditat de lluitar erntra res
ni contra ningú. Hem tel abans

L.G.ABRIL

•

grama.
El programa de la vetllada ha que
dat compost de la següent forma :
Primer combat, en 4 rounds: Mar
en

per

parlat

a

tín-Castilla.
Segan combat,
Alemany.

nya.
Abans ens cal afegir a tot el
que portem dit que no hem

Teléfon núm. 10288

Rellevaments 5 x 50
estil 'Hure
1.-EquIp B: Ncvell, Llera,
Masgrau, Vilar, Ferret, Mirosa,
3 minuts 1 segon.
2.-Eqiup E: Sierra, Buena

vell, Mirosa,
Vilar, 2 gols.

1

triangular Grecla-Egipte-lespa

Corts Catalanes, 598

ct

o

mi

nuts 12 segons 1-5.
2.-Morissaios, Grecia, I ml
nuts 12 s. 3-5.
3.-Tsoukalas, Egipte, 4 mi
nuts, 13 s.
Ruiz i Pairet, ambdós espa

de mena altres que no varen
meréixer l'atenció d'ésser cri
dais per a participar en les pro
ves
de selecció, celebrades a
corre-cuita, aprofitant ele Gam
pionats de juniors.
No demanem responsabilitats.
No som tan exigente ni n'hi ha
per tant. Pere si que cal que ele
nostres amics del Coma?. Na
cional es denin compte, mirant
de cara a la realitat, que en
aqueet cae són els fets, ,que
l'organització de Patletisme que
els hi fou encomanada no mar
regularitat,
xa arnb la deguda
ordre, seny i competencia.
Tot seguit anotem les diver
'ses classificacions 1 ele resul
tate tecnics registrats en aguas
te primera jornada del match

lié, S.

1

mlnut 43 segons.
2.-Llera, equip E, 1 minut
49 segarle.
3.-Novell, equip B, 1 minut
57 segarle.
4.-Mirosa, equlp B, 2 minuts
12 segons.
100 metros dorç
1.-Arranz, equip E, 1 mirnit
41 segons.
2.-Puig. equip E, 1 Ininut

tra

possibilitats d'alguna d'ella

Teléfon número 124413

-:-

„,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,

.....

.....

sh.

2.-Vergé, 4 ro, 16 s.
3.-Segura, 4 m. 23 s, 6-10.
4.--Gusils, 4 m. 29 s. 5-10.
5.-Palau, i m. 46 s.

per R. Foloh 1 Capdevila
1'50
aneu-ho a totes les llibreries.
LLIBRERIA BONAVIA

-

VETLLÁDA

l'equip representatiu

8-10.

s.

3.-Soriano, handicap, 7
temps 56 s. 2-10.

Nos.LLIBRE
DE LA

les corresponents a la primera
jornada, celebrada divendres de
la setrnana paseada.
Aquestes dades, d'una mane
contundent i dolo
ra gráfica,
de la desfeta
ene
parlen
rosa,

gons;

34 REGLES per a escriure correctarnent la Llengua Catalana

DI ADA
-

gens; temps, 55,

4

1.500 motees

tercers, 1; quarts, 1; cinqués, 7,
i sise, 5.
En cada prova hi han pres
part, com a máximum, sis atle
tes, dos per cada nació.
Davant aquestes classifica
cions, la pessima actuació dele
representante espanyols no ad
met argumente de defensa de
cap mena. I( els directius de la
Confederació Espanyola d'Atle
tisme han de reconeixer la raó
deis nostres cementaris i apre
clacions personals. Callant, con
tribulrfem a complicar l'orga
nitzaeló molt poc agradable 1
encertada del Comité Nacional,
comentarfem un flete d'hipo
cresía que no escau al nostre
temnerament. Altrament, el CC:Trillé lignelonst de la Confedera
ció Itspanyola d'Atletisme está
integret per tres vells 1 grane
arnics nostres. I ale amics se'ls
ha de parlar amb tota sinceri
tat, emb la máxima claretat i
consideracIó. Corri ha fem nos
altres. I dtr-los el que hem dit,
despullats de tota mala inten
ció, corve correspon ale brns
amies que Ilutten 1 han ilultat
semore per un mateix Ideal.
Direm Inés, encara. Deixant
de banda la InonnrtunItat d'a
quest eneontre, pel que fa refe
rencia a la intervenció diesen
nya, cal reconeixer, 1 confiem
que el Comith Nacional ha re
enneixere, com nosaltres, que a
Grecia me hl han anat ele mi
nore atletes, 1 en la seleeció
de l'emite) no impere el criterl
de máxima Justicia 1 conelde
recite que calla.
Amh tot aquest desaavell,
amb toites aquestes deficién
cies i defectes i amb tanta pre
cipitació, era molt lbgic i molt
natural que a Grecia els repre
sentante espanyols aconsegul
den uns resultats tecnics com
els obtinguts, que retan molt
per sota del prestigi i de les

aquestes retales
trian
l'encontre
tenim,
de
no
gular d'atletisme Grecia-Egip
te-Espanya, altres dades que
En escriure

1.-Rubio, handicap O se
garla; temes, 51 segons 7-10.
4

se

5.-Coptis, Egipte.
6.-Roca, Espanya.

Lá péssima actuació deis atletes espanyols

50 metres Infantlis
amb handicap

2.-Serinye, handicap,

17

1.-Bekiaris, Grecia,

CCINCURS D'HIV2:Y:N
PREPAI KAPPEL

La senyoreta Maria Lluisa
Vigo baté formidablement
el récord deis 200 raetres
estil lliure

•

Egipto,

gons 1-5.

-

-

següents

de

*

La primera jornada del "triangular"
Créala Egipte Espanya

censu

res.

segons.

4.-Perres,

condicione no li manquen, i la
deis 200 metres és la
carrera
seva distancia ideal.
L'encontre del Grup B, cor
responent al Torneig d'Ilivern,
la importáncia
no va ésser de
que sobre el paper mereixia.
La prova mNs interessant
fcii els rellevaments, la prova
de Pernoctó I la que el públic
de nervis
es pos á amb tensió
ben palesada.
Les nitres carreres, els ven
cedors es limitaren a aguantar
l'esbranzida de Ilurs seguidora,
1 el paren de water-polo va re
sultar una mica ensopit, com
parat ainb els nitres encontres
que durant aquest hivern hom
ha vist.
Ele resultate técnics foren ele

Espanya.

3.--Segurado,

ATLETISME

hl

no

era a

8 rounds: Arias

en

Comte.

Cinqué combat,

rambla

16
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Aigua de Rocallaura

El

manantial

més

rlo

del

món.

SI

patiu

aLITIASI
URICA (MAL DE PEDRA), BRONQUITIS PARENQUIErrib
MATOS.
NEFRITIS CRONICA, us guarireu radiealment

Aigua de Rocallaura

•

ismal~1~1~~11~1

D1POSITARIS GENERALS:

FORTUNY, .S. A.

-

Carrer Hospital, 32,

i Sxlmeron, 133

1011"1"111100111111.1.1111111.1"1".

