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Nosaltres

El la primer de mai,
catalá...

poble esportiu

és un poble eonseient
deures 1 els seus drets

Un

Es a la meméria de tots
—cal que hi sigui sempre
el tracte exquisit, la con
sideració fraterna, l'acolli
ment cordial que, durant
tots aquests anys de dicta
dura, han trobat a Bélgica
els perseguits catalans,
d'una manera especialíssi
ma el més illustre entre
ells, avui President del Go
vern de la Generalitat,
Don Francesc Maciá.
I és més evident aquesta
cívica actitud de les auto
ritats belgues, davant inde
licadeses recents d'algána
altra nació etrangera, que
ha tractat els emigrats po
lítics desconsideradament,

cual, dies

;aneen

deis

funciona
.

municipal in
rvingué decisi
ment i privá la

,

•

••

nsumació d'un
7 de tanta im
Jrtáncia
c o m
.quest de l'atra
oficines bancáries.
ca:eut
a
u,b
Entenem que la gesta del guárdia
Vidal— complidor del deure fins al
sacrifici—hauria d'ésser premiada
com
cal. Tan com un premi mate
creiem que
el que los
rial
l'Ajuntament republicá hauria d'ofe
rir a Vidal una minora en el seu
cárrec, per tal que la seva acció
trobi el premi corresponent.
Oferim la iniciativa a l'alcalde, el
nostre
amic Aiguader. Estem se
gura que en la trobará tncertada i
la recollirá als efectes consegüents.
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Cal que les responsabi
litats es facin efectives

potser, amb consignes

que
de qua

és moment ara
lificar.
Caldria que el poble de
Catalunya digués al de Bél

gica,

d'una

sible, el

manera

en

osten

Adhuc resultaria fins i tot
incorrecte, potser, deixar
passar més ternps
av-ui

gorja. Es perillós jugar aml) el po
ble, i aquesta mena de distincions,
de diferenciaci6 de classes podria

que el nou régim ja no pot
limitar la nostta llibertat
sense fer-ho.1 Hauria d'és
ser, de momént, per mitjá
d'una fórmula el més sen
zilla possibfe i amb carác
ter partidlar, en espera
de poder-ho fer algun dia
en forma oficial i solemne.
Per aix5, i en la convic
ció qup la nostra iniciativa
trobará a Catalunya l'aco
llida
LA RAM
BLA proposa que el dia

primer de maig

—

fer-lo reaccionar en sentit contrari.
Cineixent cona coneixem alguns
dels homes que porten en aquests
moments les regnes de govern, es
tem segura que així es faci.
Peró
no ens doldrá insistir, especiaiment
per dues

—

Manca de pudor

cada ciutadá deixi una sim
ple ,tarja de visita, amb un

d'agraiment, potser, a
portena
del Consolat de
la
Bélgica a la nostra ciutat,
carrer d'Aragó, 231 bis.

Assenyalera, denunciem una ve
gada més la manca de pudor de
cesta individua
que es fiquen per
tot arreu aprofitant-se del trasbals

mot

A L'ESTADI, ELS AT LETES TRIBUTAREN LLUR. HOMENATGE D'ADHESIO I SIMPATIA CORDIAL ALS
HOMES DE LA REPUBLICA, MACIA I ALCALA ZAMORA

recent,

a

aquesta

adreça 1 escrivint només la
paraula : "Agraiment".
Será una forma simple
i efectiva de demostrar el
nostre agraiment al poble
belga, que tan gentilment
doná acolliment, quan eren
perseguits i vexats, als ho

Esport

i

Avui

LA

fin

RAMBLA i
d/' fri• repicar les
companes. La Jornada gloriosa

es

va
va

redreear-se, va inflar-se,
acréixer, i vn dia fou un

cicle de

conferencies,

un

altre dio

nostres, alguns deis d'ahir, jornada flemorable, com una nova rnanifestació cívica, i
quals ocupen avui, al cos pensa, antb escreix, tots els nos arriba un moment que l'esport
tat de Don Francesc MaCik tres esforeos, totes les nostres fou el veritable i únic portant
mes

alts arrees en el Govern
del nostre poble.
Ciutadá catalá:
Pensa en el primer de
maig, i deixa la teva tarja
al Consolat de Bélgica!

El marqués de Foronda

cessant?

campanyes. L'Estadi de Mont
j•ic fou escenari d'una diada
triomfal, que no pot expressar-se
d'altra manera que repetint, una
i mil vegades, aquells mots que
són el nostre lema, la nostra ban
dera: Esport i Ciutadania.
No fa pas molt de temps, nin
gú ,no feia cabal deis esportius.
Qui no as mirava despeetivament,
els mirava amb indiferencia. Es
prit tiu —per a nolta gent, per a

moltes persones,de significació
era sinanim de no-res. L'espor
tiu era una mena de ciutadd, a
pcirt deis altres. ciutaclans.
Un dio, pera, .aquest esportiu
sentí:damunt seu la fuetada del
tira, la helada de les oligarquies
regnants, i mentre els altres ciu
tadans
bona pan t deis altres
ciutadans
van resistir resigna
dament el cop de tralla— els
cops de tralla,— el Outadd espor
--

Persona que n'está molt ben

informada,

ens

asegura que el

fins fa poe omnipotent seny,or
marqués de Formula será obli
gat a dimitir el seu alt cárree
a

la

Companyia

de Tramvies

de Barcelona.
Si es confirma aquesta no
ticia, no se'ns acut nitre comen
tan que felicitar cordialment

•la Companyia

de Tramvies..,

esportins

La vibració deis

•

O

—

—

d'un poble que volia lliber
tat i volia justicia. L'esportiu,
veu

vexat, meny'spreat, arriba; a ésser
rúnica finestra que resta oberta
de cara a la tempesta dictatorial,
oberta de hl a bat, vibrant, enar
gica, mienta, decidida.
No tothom, pera, ho considera
així, i alguna personalitat de
gran relleu dins la política pen
insular va iniciar una croada
d'odi i de desprestigi contra
l'esport. Hora arribe a dir que
l'esport aménaeava la vibració
Ciutadana del noble; hom arriba
a dir que la daría esportiva feia
malbé la joventut
ja ho hem
vist. Ha estat en ocasió d'una

jornada esportiva, una gran jor
nada esportiva, que el noble de
Catalunya, amb un voleiar de
tnocadors d-'un a escenografía
emocionan,l, amb uns aplaudi
m e

nt s

fervorosos, entu.siastics,

sinceríssims, ha assenyalat

una

fita gloriosa en l'historial
del nostre poble. Ha estat amb
motiu d'un cele esportiu que el
poble de Catalunya ha rebut la
primera visita del president del
Govern Provisional de la Reptl
nova

b 1 i c a, f raternalment, cordial
rnent acotnpanyat per la figura
més prestigiosa de Catalunya,
l'avi, el venerable, estimat i 11lustre Macia. Qui va presenciar

l'espectacle

imponent, inesbor

,,',

pal de Montjuic, ja no dubtara
més, no podra dubtar, no tindrd
el dret a dubtar deis esportius.
L'acte d'ahir fou la confirmació
més palesa de l'arrelament de
l'esperit de ciutadania en el po
ble esportiu de Catalunya.
A.ltres .fets hem de remarcar
en aquests moments gloriosos de
victdria deis nostres ideals. Re
cot dem que el nostre amic Sunyol
Garriga—i ene plau de recor

dat-ho,

a

despit

del que

pugui

dir-nos el nostre amic
en del
zar la presidencia de la Federa
ció C4talana de Futbol va fer
—

el que podríem &t-ne el seis
testarnent. 1 aquest testament era
una bandera catalana, una ban
dera nostra, amb la condició pra
vio iprecisa de no huir-la fins
que pogués anar ben sola i amb
tota dignitat. 1 aixa ka arribat,
per fi, i hem pogut veure flame
jant orgullosa, triomfant, al bal
eó de la nostra Federa,ció Cata
lana de Futbol la bandera de
Catalunya. Recordern tarnbé la
campanya realitzada pro inter
venció d'elements esportius a les
nostres
de tres

ta,

corporacions i
regidos els mies Cos
—

Aragay, Ventalló —de

llant

historial

dem,.en fi,

espertiu.

bri

Recor

el fet més
recent, la visita que ele esportius
catalans varen fer dies passats
al president de la Generalitat de
Catalunya, ele quals, per boca de
l'ami° Plantada, actual presi
chnt de la Federació Catalana de
i

aquest és

Futbol, tecordaren
211-acid que mentre

abnegats
l'exili

o

a

l'illustre
ele seus

companys --patien
p la presó, ele esportius

catalans, perseguits, vigilats de

prop i víctimes de tota mena de

vicissituds
injustícies, s'estor
a r e n—i ha aconseguiren
mantenir el caliu d'un foc sa
grat que amb la viciaría del
dio 14 d'abril s'ha revifat per
no apagar-se mai més. Recordem

aixa, remarquem l'espectacle
l'Estadi, a la tarda d'ahir,
repetim—i ha repetirem mil
t'Evades que ele esportius han
passat al primer rengle de l'allau
ciutadana, i reclamen
perqua
tot
de

—

hi tenen dret

un

—

lloc d'honor

aquesta hvra de victaria, cana
el voten— i mai no l'han defu
git
a l'hora de la huila.
en

Aquells cinquanta mil

moca

dore bienes— símbol de pau
que voleiaren ahir a la tarda a
l'ombra del casta! de Montjuíe

representen cinqucvnta mil coro
que bateguen per una trichiria
esportiva, pera que per damunt
per

la

bateguen
•ustfcia

per la llibertat,
la Patria.

Dilluns vInent publlcarem el
segon
anide del
Profassor

Blanco, osara

volta

en

el

seu

l món

viatge

recordar que fa pocs
poquea

horca,

encara

tractaven els republicana de mals
patriotes i recolzaven obertament la
gestió del senyor Borbó.
Ara, per exemple, hom veu indi
vIclus d'aquesta mena al Palau de
la Generalitat, frec a free de les per

honestes. Gosen elogiar, pi
dolar, demanar. I, dissortadament,
alguna vegada se surten amb la
sones

seva...

El públic no ha de
tolerar-ho
Fem
que

en

dolenta

la nostra protesta
revista —per cert force

constar
una
—

que

representa

es

en

un

teatre

del Parallel s'utilitzi el' dig
níssim nom de Maciá jugant en un
cuplet i amb vistes al reclam de
l'actualitat i a l'efecte de galeria.
El nom de Maciá ét massa vene
raSle perqué no importa qui es pu
gui permetre fer-lo servir en cu
plets de revista.
El públic hauria d'ésser el pri
mer a no tolerar aquestes coses sim
plement Ilastimoses.

Per ala amic.s de

"Diciembre?,

—

de tot

cense

dies, gairebé

Els no barcelonins, po
den fer-ho per mitjá d'una

targeta postal

raons:

Primera: Per evitar que els res.
ponsables es facin fonedissos, des
apareguent personalment o elimi
nant la prova del delictP,
Segona: Perqué la fam de justí
cia, en el Poble, és avui molt més
imperiosa que la fam fisiológica. El
Poble necessita una reparació i un
exemple, i cal donar-li sense perdre
temps.

aprofi

tant la festa de la diada

No tenim més remei que insistir
qué les responsabilitats es facin

efectives.
No és un esperit de venjanea
sinó un afany de justicia i d'exem
plaritat. Cal que aquestes responsa
bilitátsbilitats de la dictadura sigui:
fetes efectives, i cal, sobretot, que
ho siguin, no en figures de segona
o tercera fila, sinó en gent de cate

agraiment.

seu

enrera,

la realit
amb éxit

zació
de l'atracament a
les oficines de la
sucursal del Banc
:e Catalunya del
arrer de Salme
on.
Amb perill
e la própia vida,

seus

arbitráriament, d'acord,
no

de

eiutadanía)

esport
Any II.

l'abraçada

Bis andes del setmanarl d'es
"Diciembre", de Valén
cia, ens comuniquen haver ins
crit LA RAMBLA coa, a subs
criptor honorad del seu pe
guerra

ribdic.
Volem

agrair

columnes la

des

saya

d'aquestes
gentilesa

posar-nos cordialment

cíproca.

a

la

re

i

27 d'abril de

Comentant la gran jornada

República, el qual pagué

cons

va

tot

equip

categoria

de la

del que

re

de reconeixer que no nasi ha prou per
justificar la pobresa d'un resultas, amb
quina mimas de domini i poca sort,
tenint en comerte que el: partits duren
una hora i maja i no
un quart.
Un
empat, a casa nostra, clavara d'un
sosia com el d'Irlanda—que ahir te
semblar molt millo- del que és perqué
tingue dozent seu un adversari doten
tíssim--, és, feancoment, un resultat

Abundancia d'internacional*

formar

detestable.
En eh duren minuta,

guatas anys, gua» s'havia de

representathe

equip

un

ei

dubtes prr a elegir els anee soltería
*tate bollare» extre quinse o vis: ju
gador: als qsaLt tothom reconeixia su
la

a

lar:. Avue

resta

es

d'Aroeha, pera
encertat
tas

Sigui con igtsi, hem de reeonéixer
que el partit d'ahir tau un desastre. I
després del de Bilbao i defieres d'a
quella serie de partas detestables que
hem vea duns meso: ença, potser que
ja comença a ésser l'hora que baixem
sino m'ea les pretensions, i si no go
resquena
sem a penjar un R. 1. P. a
del nostre futbol--perqué un dio o al
a.* ressuscitara--tinguem almenees la
franquesa, la sincerada de reconeixee
que passem una mala época i que el
nostre futbol ja no és ni una ornbra
del que fou en aqueas termes deis Joes
°limpies d'Anvers i de la primera vi
oda del "Sparta".
Nosaltees, que mollee vegades hern
criticat el senyor Meteos, ene guarda
del

Lt"..

•

•

•

•

•

en

Cerro

de

cecs

ho--, peró canse amb tot el sentiment,
hem de reconeixer-lio. Zamora ex; ac
tuar com no rhaviem vist actuar mai.
El primer gol no fou per culpa exclu
siva d'ele pera amb una mica més lo
portunitat aquella. oportunitat que
tant admirdoem a Zamora—era evita
ble. Ya fer dues sortides més que no
acabaren en gol perqué !'una eegada
Soler va salvar el perill, i una altra
refusar al
va salvar-lo Castillo. Va
guna xuts innocentissims--aquell cer
—

nerl—amb una inseguretat esgarrifosa.
En fi, ahir Zamora no fou Zamora,
i

encara

no

ens

en

sabem avenir.

Sense portee, requiP

ya

jugar

tam

lma

panorámica del

altre equip. Agafiet don vulgui, sem
pre ti resultara el matess. .Aquelia
"pasta" s'ho acabat, ara com are. 1
mentre ele clubs no es dediquin de pie
a "pastar" de nou, no hi ha res a fer.
Aixa se'n va a can Pistraus. Aixá sa
caba si—ben de presea—no hi posem

l'equip d'Espanya uo hi varen:
gairebe res d'eiogiable. Feto una
lieugera excePció a honor de la &n
iki de defenses i d'En Picra, la resta
de requip va tenia tate el: defectes
imaginables; cap qualaat. Aborta, en
aqueas temps que retesiip d'Espanya
tensa sin cert prestigi, el dio que el:
wostres equipe na podien contaarestar

.

una

tecreica suPerior la técnica de

'radversare posaven e» joc alió que
seas digué «12 furia espanola", que no
era aura cosa que una gran dignitat,
una gran valentia, un gran amor !yo
pi, i amb caza s'aPuntaven 'arterias
sorolloses que cl »tés optimista no es
perara. Ara—ahir, per exemple —no
tenim ni tecnica, ni "furia". Ahir,
requip d'Irlanda hauria perdist davant
d'Espanya, melaras el jet deficientts
sim d'aquest, si el: jugadora de la *a
marreta verruella loauevia Iluitat amb
una

ge.

mica—uno mica nornée--de corta

Abans, el
la "furia"

aja que la

técnico folia

va,
en: destreia i en: engres
S'ha
cava. Ara, ja no CM distreu res.
Perdut la furia, la tecnica, la tactica
el control. Ho hem perdut gairebé tos.
I je, sisa ahir la gent es va fastigue
sor i era «ea desillusionar.
Abalee del fraetit era general l'opti
»neme, Perqua en: costa molt de des
ersqanear-nos. Qui mes,. (mi menees,
cm:fiase en una aictaria de. regiría
erntell per una. diferencia més o
menys notable. No obstant. ene /segué
rem
de consolar amb un empat, que
si bé és veritat que podio transformar

magnIfic Estadi, possible escenari

Si

voleu

divertir-vos

honestament

a

les

cos

telles de la difunta

el alidada mes conscient a lo
les vibracions del poble, i que va
defraudar al: que, de més a més de
respecte cívie, cm; haeriem fet la lbs
sió d'assaborir i magnífica i com
pleta demostracze de la nostra potencia
litat esportiva davant deis congressis
com

tes

monarquia,

com pr eu

l'AUCA DEN CAMETES

f
L'equip d'Irlanda
L'equip representatiu de rEstat tria
amb pregona
re d'Irlanda fots rebut
simpatia. 1 tractat així matear duran:
tot el partit. Val a din que la uva ac

Auca entera y sin censura
de la vida un poco dura
con mácula y con borrón
de un soberano borbón.

INinots

tuaciá—sempre correcta, sempre espor
tiva—no mereixia altra casa.
Ele irlandesas van aconseguir un
empat, que té per a elle tots ele honore

de Castanys

victdria, que no els hem de re
gatejar. S'ho van guanyar. Amb tota
sinceritat, pera, hem de confessar que
Ilur actuació no fou cap cosa extra
ordinaria. La clau principalíssima de
taza aconseguit en el marcador está
ett l'exhibició deficientessima de requip
frEspanya. Formen un conjunt discret,
HP-id, que no doenina maese la baba.
duna

eseurçar la diferencia
notable que el marcador assenyalava en
contra d'elle i va» deixar el pavelló de
Catalunya a una altura digna i alta

aconseguirem

mera

honorable.

juladors

de rugby--amateurs,
substituir, ahir, aquella
cldssica "fougue" que abone
era
la
característica deis jugadors d'associa
Ele

encara—van

1

5

1

1

I

I
!

j

'

.

sense

president

de la Generaatat de çataiunya, saluda amb efusiva
cordialitat els jugadors de l'Estat lliure d'Irlanda

mig

centre.

Lis dos Puntal: de

fallar estrepitosament, i
davant craixd potser que no podem és
ser massa exigente amb la resta de l'e
quip si afegini que, o més de fallar el
por ter i el mig centre, va fallar el da
Evidentment, Zamora,
vonter centre.
Soler i Samitser—noms gloriososl
foren el: mes deficiente de !equipe .1
recline,

van

s'imposaren per una collocaciá
superior, i, deis anee, el: única elements
Ahir

el: causante indirectes de rexhibició
desastrosa jeta per la representació

van semblar de cause elevada
el porter i es dos defenses.
En el banquet de la nit, el delegat
de la Federació Irlandesa declares que
havien quedas admiras: del futbol pen
insular. 1 dique mas, encara. Que !‚el
que havien vist a la tarda a rEstadi,
el consideraven equ'valent a l'anales. 1
ajara francament, en: dejad una mica

d'Espanya.

perplexos... Perque

Goiburis fou rúnic hame que va ru
amb encere.. durant una estona a
la primera !‚art. Arocha va fallar un
gol que semblava impossible da fallar í
lar

fer rúnie que s'apuntd. Espanya.
Pirra fou, poseer, el Inés regular deis
cinc, i Gorostiza, fastigu. ejat de tant
d'hozar de jet d'espectador—no ti do
ti arriba
naren gairebé joc—, quan
ro

l'hora va trobar-se sense interior o va
trobar-se desPrevingut.
Una calamita!, en fi. Si ere de Bil
bao, davant dItaiia, ho van fer mala
mine els de Barcelona, davant deis d'Ir
landa, no ho van fer gaire millar. .El
senyor Mateas, que es posi :rangua i
no s'hi tneaParri quan hagi de fer un

efectuaren una visita a totes
les seves dependéncies.
Del camp del Polo es trulla
daren al Club MarítIm, on
els
fou servit un vermut d'honor,
1 des d'allí passaren al Poble
Espanyol i al Pare Municipal
de Montjuic, on havien d'ésser
obsequiats amb un banquet
ofert pel Comité Olímpic Es_
on

panyol.
Els delegats estrangers

rea

litzaren una minuciosa visita
per tot el Poble, i en restaren

meravellats.
mdmagummourommenralwwww~1111
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LA JORNADA D'AHIR

°limpies.

Els importants acords

L'Estadi gairebé es va emplenar. El
nostre futbol, perb,
va
perdre un:
punts més en la cotiteació del seu pres.
tigi.
El! Presidenta a l'Estadi
L'arribada del President Alcalá Za
mora i del President Macla a l'Estadi,
acompanyats del ministre d'Econonsia,

del Comita Olímpic
Internacional
Ahir al metí es reuní el Con
sell Executiu del Comité °lim
pie Internacional.
La reunió se celebra a'l'Ajun
tament, a les deu del matí.
Donat el seu carácter secret,
a la sortida ens en fou facili
tada la segaent nota oficiosa,
la qua l tradaim literalment:
"El Comité 011inpic Interna
eiond es reuní ahir. a les deu
del matí.
El primer punt portat a l'or
dre del ella fou el de l'atribució
deis Jocs de la XI Olimpiada.
Per raó del molt limitat nom
bre deis membres que prengue
ren part en aquesta secció de
19:31, i a fi de terir en corrnte

Nicolau, el governador, senyor
Companys, i !'alcalde alisada Aigua
der i altres autoritats, fou. saludada
amb una ovació xardorosa, inacabable
mayor

voleiar de banderes i mocador:.
A racabament de la primera part, el
senyor Alcalá Zamora pronuncia un
eloqüentíssim discurs, que el micaefon
escampa per tots el: Mdrets de !'Esta
di. Digné el seu reconeixement, la sa
.

enorme satisfacció per la
rebuda
que Ii havia tributat Catalunya, i repe
tí que les aspiracions catalanes, per
fectament compatibles amb rinteris
d'Esa-nye. només poder és-er resher
ya

ció.
El públic aisi va entendre-ho, i mal
grat del desconeixement de les regles
del joc, que una bona part d'espectadar: té, la multitud arriba a vibrar i a
entusiasmar-se. Ahir, el nostre equip
de rugby—esport novell a casa nostra

quedar, perdent, a una altura mo/t
mes honorable, molí més digna, molt
més meriteria que els jugador: d'asso
ciació, sense perdre. Calda° que ele

—....ea

me, sense un sentiment esportiu,
es
trictament esportiu, per clamara de tot,
no és possible anar enlloc.
Ens plau remarcar-ho i felicitar col-dialment, efusivament, tota la gent de

la

bé

seny.

L. AYMAMI 1 BAZIDINA

1 dirigente d'associació s'hi fixessin una
1 mica. L'espora és de-e, és el que eón
eh s jugadora de rugby. Sense joventut,
tense alegad en el jac, sense entusias

1

el

Acabada la reunió, els

De manera que la competencia entre
Berlín i Barcelona sera fallada molt
aviat.
Tinguem esperarla.

Jocs Oampics

les

remei. Ahir no van fracassar une ju
gadors determínate. Va fracossar el
nostre. futbol, va fracassar un Mema.
El sistema de valer trabar el: !vedare
fets, sesee que ningú no es preocupi de

,

duna

te

.

Macla,

veure

asub

acetre

fut

veure res

1

*

panyol.

requip arrenglerat

No hi várem

Los

*

ors
delegats es trasIlade,ren en dot
als terrenys del l'olc J. c.,
xe

La Proposició fou acceptada Per
aclamació. El deleoat espanyol, senaor
conste de Valiellano, pregoname nt
emocionat per les permites del presi,
dent, comte de Baillet de la Tour, ex
presea a aquest i a tole els delegats
ragrcament del Camita Olímpic Es

no

davant
Irlanda, pecara ?'un excés de bona
fe. El senyor Mateas ha fet bé l'equip.
El senyor Mateas no ha fracassat. Si
abalu es feien bons partits i es guanya
ven i ara ti fan dolents i no es gua
»yen, és percata abans en sabio,: mí:
que ara. En aquells temps, de grata
rriemerria, el seleccionador podio fer
regia,' que volqué: que generalment
ti sonsa bé. Ara, també, faci el que
fati, generalment Ji .surt malarnent.
I e que la valua del fiabol posinsu
la- ha ~vas en proporcione extra
ordinaries i no hi ha res a fer. Ara
ton: ara. La cresi deis equipe de club,
forçosament, inevitablement, ha de re
percutir en els equipe represo:latí:a.
Fer-se alusions, és somniar.
de

jocs

*

nia.

en

deis Joes

Angeles."

vegada que les esnientades abseneats
podios ésser motivades per les falsee
informacions que han ciresdat respecte
real i veritable d'aquest
a la situació
bell país, que esta donant a/ món—di
gué—un admirable exemple de ciutada

bolisme hispanic, com tampoc fu l'au
El
tor de passats esas memorables.
que discuteixi ara al senyor Mateas la

formació

de Lausana. El conste .de
Baillet de la Tour, en fer aquesta Pro
posició, la va recatear considerant un
virtut
cas ale justicia rajornament, en
de qUé calia considerar l'absencia deis
delegats com un cas anormal, tata

!'Oficina

sem

el borni as el
rei—i Piera, la resta de requip va
fracessar sorollosament. Durant sosa
estona, a la primera part Goiburu va
ter alguna: jugades mole meritdries,
Jora
que no foren afavorides per la
Llevat d'aja& res mas.
L'equip d'Espanya tingué un mal
portee amb Zamora. No lw havíem
dit mai--perque no era just de .dir
—que

perque els fuga

desgracies

aaaaaaaaaaaaaaalaa

partit—un penal

del

guanyar-lo dignament.
Parlem de l'equip d'Eapanya
Parlem-ne, penaré és la nostra obli
gada. No pos 'maque valgui gaire la
pena. Lleva: de la pare/la de defenses

tano.

de les

Comité Olmpie Internacional.
telegrae
Hom propasa solliciter per
telegráfica,
de tots
respeta,
també
la
el: delegats absents, í concedir-los un
term:ni de vuit dies per a rebre-les a

sorpren

de

buir aquestes deplorables exhibicions
a
la pl»ja o a una maledicció de gi

culpa

nsoments

va

que podía decidir el
de moltes discussione
—els irtandesos protestaren ama raó-fou executat el cdetig per Gorostiza i
el portev estranger deturd magnífice
ment la canonada. Es va guanyar una
gran meció del públic, molt esportiu,
molt just, i vis vam sstalviar la ver
gonya de guanyar un .parsit, jugant
desastrosament, duna manera indigna,
després d'aove, deixat perdre recosió

bons i que per tant el se
leccionador—o cuiner—no hi tenia res
a
'retire, poseer Yestimard mis d'atri

té lo

foro

(igual moment
partit. Després

tren

En

?ft...5.4,1,11rT;111

molts milers
easenyala--en eh

Irlanda, penal que ens va
blar del tot Mates i .poc recte

que h donaren un prestigi, és peyote
el futbol peninsular ha desteta& d'una
manera considerable i que d'a/la on no
n'tti ha, no en pot rajar. Pera joma que
aixa seria una confessió explícita que

aro.

$airitt 1118,911.

a

contra

—

prou de criticar-lo

ene

nasa/tres

caen a

darrers

El senyor Mateos—que és rencarre
gat deis "coch-tails" rePresentatius
CM <lírica si gases, que si requip d'as
par:ya no fa les achracions d'altres
temps i
aeoneegueix els ressrltats

ron

Or.t

ensillar el que haurio es
gol d'Espanya. Per casa,
va semblar un homo reces,

d'espectadors--quan

sima

era

propasa

el segon

dre—i

al contrare A que no n'hi ha cap.
tots es poden di,' de tu. 1 no
perase tes dolents,mitjarel o boas ele
gí» tornas superiars, sus6 perqui tes
sisperiors s'han esfumas i només en
tenim de regular:, de detente i de pés

guanydvens

en

quan el president del Comité
al: delegats rajornament de
rescrutini, vist que a Vade de la yo
tació per adjudicar els loes OlímPies
de 1936 solament hi assistien dinou
delegase deis setenta que componen el

metí,

al

*I

estigué completament

perque ene
imparcial i equanime,

fa

que,:
dore

la simpatía que vens la nos
mejor part deis de
tra ciutat senten la
visitat, la qual cosa
que
en:
han
legats
la reunió cralar
es posa en evidencia a

injusticia

L'arbitre encarregat de !sajar aquest
partit no ha va fer del tot malament.
estigué completament
Una .vegado
equivoca, en assenyalar un lora de joc

de jugadors peninsu
mes difícil. I atoas es
tor:ase seas vonavirs considerara que
aquesta dificultas era filia de robín
'dancia de bon material, quan es tot al
contrari Abone, !si hatea a la Peninses
la una dotzena grama de jugador: que
sliperaven tots res altres. Aten, no hi
degsét--com algú
eón. Ptró no és
s'havia arribot a ereure—a qué !ti hagi
un arces de jugadora excepcionals, limó

periors

una

any

El elnquanté aniversari
sera
celebrat a Lausana, en 1944.
El marqués de Polignac
"raport" vers la missió ,queféu
el
president Ii havia
a
l'América del Sud. encarregat
La sessió es declará
El Comité °limpie saspesa.
Interna
cional es reuniá en 1932, a

-

raid vicaria si a la primera part
haguéssim tingut mis sor!, també hem

hafirúrat estirnat Mis que haguessin
perdut i hagueesin jugos millo.. leen
poqwes vegades harían' tist un partit
de fiaba: de tan ínfima ~laca.

uns

mers

En rugby, París
atletes eatalans realitzaren una gesta brillant
empatá a
Espanya
associació,
14,
i
en
batre Barcelona per 20 a
clutat
Encara no está decidida la
un gol, amb Irlanda
deis «loes °limpies de 1930

se en

presentava París. Els únics que van
quedar rnadatnent—i tantl—en °vierta
jornada memorable foren els futbolis
are. No van perdre, pera nosaltres ene

Fa

retre

tisfactbria

Barcelona es comportaren d'una mane
devane
ra digna i alternent honorable

mateix

El guaranté aniversari
del
restabliment deis Joes
Olímpics
se celebrará en
1934, a
Atenes.
on el Comité °limpieInterna
cional ha estat invitat-per
Gré
cía, I on tindran lloc els prj_

Zamora i Macla

el que s'ha dit i es dita
de Cataba:ya i dele catalans no eón més
que insídies. Vareen quedar bé, tam
bé, clavara de la gent entera en futbol
rugby, perque ele representante do
(me

tatar

van

Barcelona, els
Alcalá
homenatge als dos Presidents, senyors

Els

el

Olímpies.

esportius catalans

A l'Estadi de

En da- que varen: quedar bé, no vo
leen pas referir-nos al partit de futbol
associacia entre el: equipe de rEstat
Llame d'Irlanda i el de la República
d'Espanya. Van: quedar bé, clavara
dele senyors congressestes °limpies, el,s
guate peguero: constatar la .vitabitat
esportiva del nostre ;Tibie; i vam que
dar be clavara el senyor Alcalá Zamo
ra, President del Govern Provisionel
de la

lloe

JORNADA D'AIIIR

LA GRAN

Várem quedar bé

d'un

rambla

la

2

1931

que

ens

foren

sabérem si atri

no

buir-ho a un excés de gentileza .del:
germen: d'erlanda o a una deciararió
taxativa de decadencia del futbol bri
tánic. 'Itzá, pera, palesa una cosa in
negable: que el: irlendesos són .gent
que el: plau quedar bé i que, per do
esportiuS molt
ntunt de tot, són uns

amables.

L'exemple admirable
En: ei donareis els brame jugadors de

rugby

requip representatiu

de
celona. Davant d'un

de Bar

adversari

pilota

ovalada.

Hl várem trobar

una

A la gran 'esta esportivo-ciutadana
crahir hi vare trabar a mancar una ca
ía. Música. 1
no
ho desee en broma.
Ho diem ben seriosament. Fou una
Iláttinsa que no sentissim en aqueas
moments la Marsellesa, rhinine d'Ir
landa i l'hinme de Catalunya.
En partits com el d'ahir, en els que!:
el rendiment tecnic sempre és dulnós
i hom ha confia tot a rescenagrafia,
una banda de música no hi ése,tai .de
Era raconspanyament impres
cindible daaant rabrandament d'alluell
Pable que saludava i aclainava un: ho
nres dignes,
altar la fantóstica voleas
dissa de mi:ers de mocadors i amb el
cor obert
a resperança.
Aixe /saurio acabat d'arrodonir l'es
pectac.'e—espectacle superb de civisme
esportiu—que va emocionar a aquells
homes que no creien o duhtaven de la
sonsibilitat de la joventut esportiva,
adalerada, si, ter l'eseort, pera subjee
mama.

IMIMMINI.•••••¦••••¦•/.-

••••-e-v¦•¦•¦•¦

supe

rior, realitearen un va-i-tot formida
ble, i esperonats, potser, per la presen
cia d'aquelis hornee que són, ovni, rac
tualitat viva del nasa e món polítie,

SUISSES

de

la

tr.a..aa

pres.uencial de

ca gran acte d'afirmació
un govern liberal i republicá.
Parla amb respecte de la llengua i de
la bandera catalana i acaba amb vis
ques a Catalunya, a EsPany i a la Re

pública.

El senyor Maca

pronuncia, a conti
nuació—a requerintent. del. públic—,
unes paran/es d'esPerança i
de satis
facció per l'actitud del poble de Cata
lunya.
Els dos Presidente foros aeorniadats
hatien

com

rebuts:

estat

apoteósica

ment.

L'esfors

deis atletes

Les Provee atletique que
figuraven
en
el programa aconseguiren un

éxit
remarcable. Es bateren tres ?acorde

d'olImpic,

un

d'Espanya—,

de

un

Catalunya

palie

i el

i

.un

peemair
aquest esforç amb grane aplaudiasents.
Nosaltres, afegim la nostra enhora
va

bona.

Berlín?... Bereelona?...
Sabem que e!: de!egats °limpies han
dipoeitat ja lir vot—secret—sobre la
chttat que ha d'organitear ele loes
de

1936,

Resulta d'una

manera

altament sa

t

.e.stadi

cívico-esportiva

tades per

Olímpica

de

Montjuic durant

celebrat ahir

els vots per

escrit

no

Comité,

es

rebuts
decidí
d'esperar que les respostes deis
mernbres absents siguin rebu

encara

pel

Lausana.
Els vots adquirits durant
el
curs de la sessió foren
diposi
tats sota carpeta segellada I
l'escrutini es verificará a Lau
sana, juntament amb els
delegats absents. Donada deis
la
res

a

pressa de la decisió, la
respos
ta deis membres llunyans
fou
dernacada per telegrama.
El Comité ()limpie

Interna
cional prengué en eompte.
jun
ta.ment amb totes Fes
altres
que
ja té en cartera, la
sollicitud
de candidatura del
Canadá per
Joes Olímpies de l'any 1940.
El Comité ()limpie
cional ha encarregat Interna

al seu
president de pregar al
°limpie de Bulgaria que Comité
no se
serveixi del tito'
"Balkaniades"
d'atenir-se al tito! de
13:--tIcanics", que fou el que "Jocs
sets
acordá l'any darrer.

jocs

balcánics

no

Aque.sts
podran tenir

ABORAT °Pul

ear.eere.,

EL

REGULADOR

JOIES DE DARRER A
NOVETAT
RAMBLA DE LES

FLORS,

CERA 5.A. vícola

isaacaaoNte

ATLETISME

Foren batuta eh rIcords

d'Espanya de 3.000 me
tres "Steeple" i de
marxa
La cooperado de l'atletisme al festival esportíu d'ahir a l'Estadi, no
aconseguí l'éxit que hom desitjava.
Per manca de temps. solament es
van celebrar tres de les quatre pro
vea que havien estat anunciad" i,
encara, aquestes, a corre-cuita.
En la primera carrera, Angel Mur,
el vencedor, va batre el récord d'Es
panya deis tres quilómetres "Steeple
Chasse", establint el temps de so mi
nuts i 25 segons. L'antic récord per
tanyia a !'atleta Folch, ansb to rai
nuts i 3o segons.
Després de Mur van classifiear-se
en aquesta prova, Poy, Badal, Albiol, Esteve.
El campio d'Espanya ds "Cross",
Artur Pena, com inolts d'altrea, va
abandonar.
La cagona carrera fou de 200 me
tres. El vencedor, Oliver, va em
prar, segons els cronometradors de
la Federado Catalana claatletisme.
22 segons i 2-5, temps que, amb

permís d'aquel' organisme,

pasee:

dubte.
La classificaeió registrada és la

següent:
Primer, J. Oliver, Catalunya,
22

en

segons i 2-5.

Segon, Colomer, Catalunya;

ter

cer, Lacomba, Valéncia; quart, Eche

varría, Biscaia; cinqué, Echegaray.
Galicia, i sisé, Puig, Catalunya.

celebrar la prova
intent de sécord d'Espanya per part del catalti
Gnerau Garcia.
El nostre brau atleta, un deis
únics valors internacionals amb qué
ccmpta l'atletisme espanyol, va sor
tir atrás del seu comés. Amb una
; endergran regularitat, va véncer
roca no solament el récord d'Espade
aya, sino que també l'Olímpic
Per últim es
de 3 000 metres

va

marxa,

Friger:o.

Garcia empra el temps de 13 mila
nuts, 13 segons i 3-5 en efectuar
esmentada.
d'stáncia
uta
El seu antíc récord d'açuesta
minuts
13
era
de
teixa distáncia,
24 segons.

El récord

és de 13

Olímpicuts
estendre'ns

n

DIPOSIT.ARI DE RELLOTGES DE LES
MILLORS MARQUES

Un 2specte

falla

vENTA C.

FARMAC,^5

i 14 segons.

Voldríem

u

comentar
tes proves, pero preferir:1
per a un altre dia.
en

xic sné s

d'aq0,es-

,dcIYar-110-

l'especDavant la grandiositat de
va sn
patriotic
que
tacle polític i
nir el gola de visare

alije,te-

37

•
?
•
?
?
?
?
?
?

la

27 d'abril de 1931
alguna

lem comentar

dels aspectes,

lligats amb l'organització de
formen
ves atlatiques que
•

el nostre vetará jugador del Barcelo
na, valgué el primer gol, si bé hem
de dir que fou el cap d'Aracha el
que desvia la bala i la fica dios la
xarxa irlandesa. Els aplatxliments fo
Ten entusiastas i duraren gairebé fins
que un instant després finí la primera

les pro
contrast

amb tot el demés.
Un altre dia en parlarem.
MURPHY.

511111111111111111111111111111111111•1111111111111111111111

d'orina, sang
espute

AnallsIs

Plaga Nova, 3

-

1

Tel. 18791

FUTBOL
El que fou l'encontre
entre els irlandesos i eh
-pemns•ulars

domini bastant intens. Quan veiérem
alx6 ja donárem la partida per per
duda, puix que al cap de pocs minuts
de comenear el segon tantea, Zamora

Pocs moments abans de les cinc de
la tarda, sortiren al camp els juga
dora que composaven eta equipa repre
sentatius d'Espanya i d'Irlanda, els
quals, posant-se davant la llotja pre
sidencial on hi estaven el president de
la

República espanyola,

féu

senyor Alcalá

i passaren al mig del camp per comen
aar la partida internacional.
El joc a la primera part fu d'un
considerable domini dets nostres; tant
és així, que quan havien transcorregut
deu minuta de joc, nosaltres, i segura
ment la tnajoria de la irnmensa mul
titud que hi }savia a l'Estadi, també,
creiérem que el partit es resoldria amb

ma

següent:

Estas Lliure d'Irlanda: Farquhar
; Lenox, Byrne I; Robinson, Chat
ton, Byrne II; Flood, Dovvdall, Moore,
son

Cavanagh.
República Espany-ola: Zamora; Ci
riac5 Quincoces; Martí, Soler, Casti

gol favorable, perb fins en aixb ens
perseguia la clissort. Gorostiea. que
fou l'encaregat de tirar la falta, ho
féu a les mana del pb.rter i la bala

una

pilota passada

rebota un aItre cop dins del camp i
finalrnent fou aclarida la situació per
un deis defensas. Ele irlandesas anaren
a
Farquharson
a petonejar i abrarar
per la sera pericia en parar la falta.
Després d'aja?) el partit es féu una
mica rnonóton, puix que si bé el do
mini fou altern i decantant-se una
mica pela peninsulars, no es veié cap

jugada

qualitat.
Deis espanyols no es pot dir que
n'hi hagués cap l'actuació del qual
mereixés granS elogis; tots actuaren

per

Soer a Sami és agafada per Goiburu
i resnatada per un srut fortíssim, paró

que passa rascant el pal,
arrencant un ai 1 a tothom. En els
seguireit
moments que se succeiren
també lea arrancadas espanyoles i eIs
moments de verítable cornpromís per
perb per
a la porta deis irlandesos,
mes que es xutava, i per mes volun
tat que posessin tos els que componien
vermell, passaven éls minuta i
l'imminent gol nE venia de cap de les
masa

companys d'equip. Soler es
mica fallon i multes de les
seves pilotes anaren als peus deis mit
jos contraris, mentre que Martí 1 Cas
tillo feien el que bonament podien;
més el segon que el primer.

deis

ligué

maneras.
jir

PROTEGIU

LA

SINIONIX

PINTURA

Madrid,

la dreta i les de Inés enllá .per
qué li sortien mistos, el cert és que
anava transcorrnt 1 temps i el marca
dor continuava en la mateixa forma
sa a

comenaar.

EL GOL DELS IRLANDESOS
Els irlandeses no en feren gaires
!arrancadas, paró ben cantráriament
ala nostres, que tot s'ho gastaven en
passes i regateigs davant la porta, els
visitants no donaven la sensació de pe
rill, perb eren molt més efectius. La
prova és que quan menys ens ho es
peravem una passada magistral de
lood al seu interior, i d'aquest a Moo
re, ens féu veure que la cosa anava
seriosament. En afecte, una petita fa
llada de Quincoces i una lleugera des
collocació de Zam3ra feren la resta, i
la bala brunzenta es fica dins la xar
xa sense que hi valgués la formidable
estirada del nostre portar per evitar

gol.
partir d'aquest moment, els aspa
nYols eixeribiren una mica i feren no
vas arrencades, pare,
la desgracia con
tinuava 1 no es rxxlien marcar gols.
el

A

L'EMPAT

Quan rnancaven cinc minuta per fi
nir la primera para un bon centre de
Piera, d'aquells ta matemátics que fa

BARCELONA

l

si

amb

nuta 34

Sr. D. A. Gummá, farmacautic, Ample, 1
BARCELONA.
Tinc el gust d'adjuntar-vos
testimoni personal del vostre preparat SERVETINAL per
a
les malalties de l'estómac, i crac de justicia ampliar-lo amb els següents detalla:
Des de fa set a vuit anys venia patint de l'estótnac en el aentit de no poder pair ni els
alimenta mes apropiats, i per mes que havia pres tota mena de medicaments recomanats per el
cas, cada dia em trobava pitjor. Encara que ja desconfiava del tot, a principia de l'any actual
vaig llegir en un periódic l'anunci del SERVETINAL, per alió que "tot será l'anear un duro
més", cm vaig decidir a adquirir un flascó per provar, i he quedas meravellat en veure que
avui, després de consumits CINC flascons, com coses tan difícil s de pair com. les Ilenties
els ous fregits, amb el vostre producte no santo ni el més petit trastorn digestiu. Abans m'era
impossibble d'alimentar-me amb coses diferent s a peix blanc, vedella, etc.; deis guisats no cal
parlar-ne, parqué les acideses que cm produien no shn per descriure, i ara salsas i tot ho paeixo
perfectament. Abans, sena dubte també com a conseqüencia de les males digestions, sofria de
gran estrenyiment i de continua mala de cap, i després de prendre el SERVETINAL les deposi
cions són normals i els mala de cap són menys, peró molt menys continua que abans.
No cree estar guarit encara de la meya dolenga, parqué de vegades santo alguna dolors,
peró el que sí és cert és que amb el producte faig molt bé la digestió, i que el dolor desapareix
quan el prenc, encara que sigui sense haver menjat abans. No obstant, tinc confianga que el
malestar anirá desapareixent de mica en mica fina a extingir-se del tot.
Fa temps que volia haver-vos escrit, paró per caces de treball no ho podía fer; ja no he
volgut esperar més i també perque cada día ern trobo millor, desapareixert els mareigs i debí
litats que abans sofría per alimentar-me malament, a causa de no poder pair.
Quedeu COMPLETAMENT AUTORITZAT per fer públic tot el que us convingui del
detallat en aquesta carta, la qual cosa no pot és ser més desinteressat des del moment que no tinc
el gust de conéixer-vos personalment, encara que m'és suficient i perdonen que la vostra perso
na la deixi en aquest cas a segon lloc,
conéixer el MERAVELLOS SERVETINAL, que tant
de benefici ha reportat a la meva salut.
Molt atentament s'ofereix, sense condicion s, a les vostres grates ordres vostre afectíssim
segur servidor que estreny la ''ostra ma

to
El
ta
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d'específics i farmades

Ample,

23 ii.,

Verga, handicap

3o s.,

4"4. G2:1.1cher, handicap
II' 7-ro.
5. Brun,
9-10.

A. Garcia, E, a" 40' 2-10.
F. Llorca, D, 1" 40' 4-lo.
A. M. Boades, D, t" 45'.
Carrera roo metres dore:
5.
Usandizaga, D, s" 46' 3-50.

2.

3.
4.

4"

handicap

28 e.,

"4"‘

3.
4.

Carrera 5 X so lliure:
s.
Sierra, Ventura, Comte, Ilera,
Buenaventura, E. 3" 20'.
2.
Mansilla, Arta!, Giró, Arzua
ga, Usandizaga, D, 3" 3' 3-10.
Partit de water-polo:
Arbitre, senyor Santacana.
Equip D: Segarra, Llorca, Giró,
Artal, Guardia, Mansilla, Arzuaga,

gola.

2

Equip

E:

naventura,

Garcia,

6

Montesinos, liara, Bue
Puig, Arranz, Cosiste,
gola.
L. G. ABRIL

FORTUNY, s. A.
EPICERIE

FRANÇAME
Hospital, 32
Sucursal: Salmerón, 131
Mantega fresca de TORRELA
VEGA. Formatge:s GERVAIS,
PETIT SUISSES, recepció dih
ria
Formatges bola astil
Holanda, 40 %, marca "EL
MOLINO". Granja Poch, Torre
lavega, la, millo E producció
-

espanyola.

O

Tercera sérle:
a.
M. Aumacelles,
3" 33' 6-10.

handIcati fi

J. Torrents, handicap
3" 35' 6-10.
3. L. Mode, handicap 3
2.

36'

27

s.,

R.

44'.

Nadal, handicap

o

s.,

3"

so metred zenyoretes
(infantil)
amb handicap
5.

Serinyá, handicap

3 5, 50

gons 8-10.
2.

CinquZ Campionat de
Catalunya de Lluita a
la Corda

se

a', 35 S.
/3 8., 55

TROFEU GIRO PRAT
La Societat Gimnástica de Ilíaca
lona ens assabenta que prossegueix
amb gran entusiasme l'organitzacia
del Cinque Campionat de. Catalunya
de Lluita a la Corda que h fou con
fiada per la Federació Catalana d'At
letisme, el qual Campionat haurá de
celebrar-se al.Camp d'Esports de la
dita S. G. de B., carrer de Martí i
Julia, a partir del día 3 de maig vi
-

handicap

o

s.,

55

se

Concurs d'Hivern 1930-31
i Copes Vicents Bosch

Grup B
Equipe: C contra F
Carrera roo metres llture:
1.
Josep Canela, C, r" 15' 5-io,
2.
Francesc Ruiz Vilar, F, z"
15' 6-ro.
3. Joaquim Aliar, C,
21' 8-so.
4. Ramon Bosch, F. s" 22'.
Carrera roo metres braga:
r.
Valeria Ruiz Viiar, F, .1" 36'

BARCELONA

Sin

¦•¦••¦•¦••¦¦••

Soriano, handicap 5
Wheeler, handicap

3.
scgons r-to.
4. Rubio,
gons 2-10.

i al

I

3"

2-10.

4.

151,

a.,

2-10.

número

Puig, E, 1" 37' 7-50.
Galobard, D,
40' 3-10.
Arranz, E, 1" 42'.
R.

2.

,

Pall: 5 Píes. rascó
Centres

Segura, handicap

4. P. Palatxi, handicap
33 t., 4"
35' 6-so.
Segona sárie:
5.
e. Prieto, handicap r9 a., 4"
2.
C. Soriano, handicap 24 a.,
4" 4' 7-1°3. M. Massanelia handicap
g a.,

AGRAIM les constants proves d'afecte que tant de dins com de fora de Barce
lona constantment rebem, i en particular els que signen en Pálbum del "SERVE
TINAL", que al carrer Ample, núm. 1, és a la disposició deis malalts.
EXIGIU el legítint "SERVETINAL," i no admeteu substitucions interessa
des d'escás o nul resultat.

a

A.

46'.

j. H. Núnez del Campo.

De venda

s., 4 mi

o

5-10.
3. R.

2.

metres

2-10.

va

4-10.

a.

38'

-

111

que

soo

Usandizaga, D, 1" u' 4-10
2.
Arzuaga, D, 1" 03' 2-10.
3. L. Arranz, E, 1" 18' 3-50.
4. Sierra, E, r" 27' 4-10.
Carrera roo matra. braga:
1.
Max Heidenreich, E, 1" 37'
1.

handicap

Primera serie:
s.
A. Palau, handicap

d'abril de 1931.
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A l'entitat organitze.dora li ha es
per part de l'illustre i be
nemérit ciutadá badaloní En Joan
Giró Prat, un Va:uosissim Trofeu a
disputar en la dita competició, junt
tat ofert

lowleawsierawarem•
•~1•11•11

DEL VOSTRE COTXE

tadors, perb les seves bales, unes ve
gades per massa altas, les altres per
massa a l'esquerra, les altres per mas

en

QUE ENS DIU'D. J. H. NUNEZ DEL CAMPO, DIRECTOR PROPIETARI
L'AGENCIA ESPANYOLA D'INFORMES COMERCIALS, RESIDENT A
MADRID, CAFtRER D'ISABEL LA CA TOLICA, 11 DUPLICAT:

EL
DE

una

ES L'OCASIO

Aixb va comenear a escamar-nos i
veiérem claaament que els "nostres"
tenien una tarda d'aquelles que no se
n'ensopega ni una. Goiburu tenia de
tant en tant una minuta d'aquella xu

que

ea

Aumacelles,

ésser la vencedora d'ahir, tambo&
mereix eta honora d'ésser classifi
cada com un puntal ferm de
la na
Sació femenina. Encara que la car
rera que afecta, ahir
no és la seva
predilecta, mostrá una vegada més
arnb la voluntat que Iluita, i el
temps
rape efectua ha diu a bastament.
Totes les altres nadadores, arná
un
entusiasme enorme, es compor
taren excellentment.
Eta resultats foren:
Premi Kappa'
Segona prova dele asao metree

El

seus

AMO

SI

Equip A: Molina*, Fedi, Puig,
Pedrós, Cabrejas, Ferrer, 5 gola.
Equip B: Farras, Masgrau, No
vel], Mirosa, Vilar, Planes, Swen
son, o gola.
Equipa: E contra D

Lasse xen.

yoreta

carrer

ARA

tant, el millor temps deis 200 me
tres pér la mínima diferencia de
3 décimas de segon.
La senyoreta Carme Soriano tam
bé ahir foral( una carrera excellent.
Arnb la seva brala de pit, una bra
ca perfecta i que sembla talment

111

de

discretament i amb una excessiva des
gracia per part deis davanters. La pa
ralla de backs, Ciriaco-Quincoces, ho
féu mblt bé, perb sense que la seva
actuació destaqués massa per sobre la

alt,

tual

po

un

llo; Piara Goiburu, Samitier, Arocha i
Gorostiza.
Iniciaren el joc eta irlandesos, i tan
han pttnt la bala entra en joc se'n
apoderen els espany-ols i inicien una
brillantissirna arrancada que, després
de passar per mitjos i defensas yarda,
i quan tothom creia en la imminancia
d'un gol. ana a kicka desillusionant
fent-nos
nos per aqueata vegada, paró
creure que se'n repetirien moltes i que
la casa aniria cam una seda. Pocs mo

es
para quan
3.08 5/ro, i el récord ac
és de 3.08 2/1o. No baté, per

marcava

esgarrifosa i amb

injusta. De totes mala pb"ssibilitat de tenir

recompensat tal com es
que al final de la car

el croniametre

rera

Farras, B, 3"
2-10.
Partit de water-polo:
Arbitre, senyor Schulz.

rosa,

decaigué

no

ritable actuado. La que ahir era
tan sois una tenue
esperanea, avui
ea troba classificada entre les
mi
nora nadadores que el club degá

una

timar que era
nares hi havia

Reid i

després,

tan

veure

merei.xia, ja

fortuna,

sarie de brillants arrancadas
que posaren a contribució tota la va
!etnia del porter irlandas, per?) una de
les tala vegades Gaiburu llangá un
formidable xut ras que tocant al pal
es fica, dins enmig d'tma ovació deli
rant. Perb amb la tnajor sorpresa
veiérem que l'arbitre anullava el gfil
per suposat offside del pamplonas. No
cal dir que tingué una "ovació" d'a
quelles que fan epoca, per estimar que
la posició en qué es trobava Goiburu
en el mcmient de xutar feia impossible
que estls fora de joc.
Poc després, i sens dubte per aminorar el mal afecte, l'arbitre cedí penalty
contra els estrangers en ra6 a una entrada una mica massa violenta del porter a Samitier, pare) el públic xiulá
també aquesta decisió arbitral per esren

providéncia.

nteras

poca

i

plasmada, tal Es la "suplesse" amb
qué Iliaca per sobre l'aigua, el seu
nadar produf, com sempre, una ve

Finalment, els peninsulars organitza

un ample
marge de gola favorable a
l'equip peninsular, i que ens refatdem
degudament del resultat incert obtin
gut davant Itália diumenge passat a
Bilbao.
retb, per aort deis irlandesos 1 per
dissort nostra, les coses no passaren
mies circumstárucies ens feien au
gurar, sinó que la cosa ar.á tan pri
meta, que hi hagueren uns moments en
qua pensárem que si no sortfem amb
una desfeta podtern donar gracias a la

Els equipa s'arrengleraren de la

sortida

que ja veiérem el
gol imminent. Sort que Soler, que es
tava gairebé dins la porta, aclarí d'un
bon xut de bolea la sititeció quan la
bala ja es piit dir que entrava a gol.
En successives situacions veiérem tam
bé que Zamora no tenia pas una bona
tarda, sinó que treia les pilotes com
bonament podia, amb evident merma
del seu afiligranat astil de sempre.

Zamora; president de la catalana, se
nyor Maciá, i altres autoritats militara
i civils, Ilanearen els hurres de rigor

nera

una

tan

de la piscina

rectes

formidable,

tren

es va

iNTESTINS?

LES COSES CANVIEN
Tal com hem dit més amunt, la pri
mera part fou d'un complet domini de
les línies espanyolistes, peró a la sego
na part les coses
canviaren boa tros.
El formidable gas a qué havia estat
portada la primera part féu que a la
segona la major part deis jugadora
espanyols no poguessin descabdellar
un
roa que estigués en consonancia
arnb el que requerien les circumstan
cíes. Així, dones, no és d'estranyar
que els irlandesos, que al primer
ternps no s'havien desgastas mana.
poguessin ara jugar mes rápidament
que els natres i exercir, per tant, un

un

un
sol moment, tot donant la im
pressió que el récord seria altra ve
gada enderrocat. El sets esforc no

?SOFRIU DE L'ESTONAC

A LA SEGONA PART

Ponsati Soler

passi totes les
a

part.

Farmácia i Laboratori

rambla

nífic avantatge per aconseguir el t!
tal: només li cal effipatar diumenge
vinent.
El JUVe1111.15

1' \

466.
1°

El que evidentment tingisé una mala
tarda fou Zamora, puix que no es huí
acostuma a fer en altres partits
ínternacionals. A la primera part féu
una. fallada lamentable que per poc ti
casta un gol: A la segona també esti
gué insegur, i una vegada, en una mala
intelligerscia amb Quincoces, la bala se
Ti escapa de les mana i per poc es
fica la bala dina.
Els irlandesoS no tenen un jac molt
vistós, peró sí molt efectiu. Sobretot
tenen un davanter-centre robejós i que
sempre está al peu del canó, que és en
reantat la tasca del davanter. Els in
teriors Sanen tambo un joc completa
ment distint deis nostres, i descabde
Paren llar 4-1c,a arnb una mobilitat ex
traordinaria. F.Is majos lluíren poc,
encara que es portaren
Mólt bé, i els
com

extrema, sobretot l'esquerre Kavanag,h.
es
féu efecte que era el mes fluixet
de rumio.
El defensa esquera, Byrne I. és
una cosa extraordinaria i aclareix to
tes Tes situacions amb gran segyretat
i com si tal cosa. i pel que respecta a
Farquarson ens demostrá que moltes
vegades val més la bona voluntat que
no
pas ésser una primeríssima figura.
Quan para el penal ad) qué fou cas
tigat l'equin. se ti tributá una °vació
de la ,qual segurament servarl gran
record.

L'arbitre, senyor R8maninho, a es
estigué molt bé, perb en altres
ocasions en; perjudica innecessá ria
ent, com és en el motnent en qné
tones

Goiburu mara eI segon
A. P. S.
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BALL

La penúitima jornada
del Campionat de

Catalunya
Una difícil vict5ria de
l'Espanyol damunt el
Laieta i un partit Pa

vencer el Patria,
també poden optar al tito!: paró per
aconseguir-lo, el Patria ha de gua
nyar l'Espanyal. Aixó produiria un
triple empat. El diumenge vinent
será la darrera jornada. El resul
tat del partit Pátrie
Espanyol, po
dria fer canviar tc,talment el que
avui podriem dir.
El Laietá, descomptat ja per a les
primeres posicions, s'ha linntat a fer
-

el paper de comparsa. Ha estat,
pero, sempre un perill constant per
als equips de les máximes aspira
cions. Malgrat tot, el Juventus els
va fer
experimentar la més sorollo
sa desfeta, al seu camp. Ahir, peró,
fou l'equip admirable
encara que
no complet del tot -; l'equip capac
de guanyar, el més difícil adversari.
I amb una mica més de sott, hauria
pogut guanyar..
-

trie-Juventus

que

no

s'acaba
Després de las pcnúltinis jornada
del carnpionat, jugada ahir, el títol
de campio resta com mai indecís.
Fins al vinent diumenge, i qui sap
encara, el títol no s'hatrá decidit
entre els tres equips que queden en

lse prlmeres posicions.
En la jornada d'ahir, es van cele
brar dos partits entre aquests tres
equips capdavanters id l Laiétá, el
qual mahzrat la sva deficient ac
tuaci6 en aquest campionat. consti
tueix un seriós obs'acle per ala qui
aspiren, amb possibilitats, al t?tol.
I aquests dos partits que hent es
mentat, no podien acabar ,l'altra ma
de corn van acabar, per fer
nera
Inés indecisa la classificació. Contra
pronóstics, l'Espanyiol va
tots els
véncer el Laieta. Després d'aquesta
victória, l'Espanyol queda en mag

El Pátrie
Juventus fou disputa
díssim. Els de Sabadell, van portar
un
lleu avantatge.
Quan mancaven ro minuts per aca
bar, Ros, l'árbitre, assenyalá una
falta contra el Pátrie, i Canal el va
-

increpar, per creure la seva actua
ció persistentment dissortada. Canal
-

segons referéncies

nar

una

ernpenta

a

-

arriba

a

Ros, i aquest

do
va

la immediata expulsió del
defensa del Pátrie. En vista que es
resistia a sortir del camp, Ros opta
per marxar i deixar empantanegats
els dos equipa. Aleshores el Juventus
portat avantatge. Sembla que la par
tida els será declarada favorable.
decretar

Aquests són,

SA STRE

A«.

CUCURULLA, 2.

1.`

BARCELONA

-:••

en

en

resurn, els dos

es

deveniments més importants d'ahir,
en materia de basket-ball.

Josep Paredes, C, r" 38' r-ro.
Manuel Galindo, F, e" 43'.
4. Robert Pérez, C, 1" 56' 3-ro.
Carrera roo metres dore:
r.
Josep Mata, C, 1" 33' 8-so.
2.
V. Ruiz Vilar, F, z" 35' 8-ro.
3. Lisard Zarzosa, C, 1" 40' 2-10.
4. Guilfern Wilshusen,
F, 1"
56' 6-so,

ATACIO
La

carrera

deis 200

me

tres corresponent al
Premi Kappel fou gua

arnb dotze

3.

a

Carrera S X 5o lliure:

nyada pel Srta. Maria
Aumacelles
La Srta. Torrents efeC
tua el millor temps de
la jornada d'ahir

s.
Montoliu, Nadal, Bosch, Ruiz,
Rosés, F, 2" 58'
1.
Forés, Aliar, Casatnajor, Ca
nela, Paredes, C, 3" 29'.
Partit de water-polo:
Arbitre, senyor Serinyá.
Equip F: Xicota, Calvis, Feliu,
Rosés, Montoliu, Nadal, Ruiz Vi
lar, 4 gola.
Equip C: Robert, Zarzosa, Mata,
Forés, Caralt, Pujol, Canela, o gola.
Equipa: A contra B

artistiques medallas, per
l'equip guanyador absolut.
Revestirá, dones, excePoional im
portancia aquest Cinqué Carnpionat

Hom recorda a les entitats interes
sades d'arreu de Catalunya que el
dia 24 del que som quedará
Sanea
da la inscripció deis equipa, la qual
ha de fer-se a la Secretaria
de la
S. G. de B.

.

L'expectació que hi havia ahir per
presenciar la segarla prova handi
cap deis 200 metres astil Iliure era
prou justificada, si horn té en comp
te
que s'havien de trobar davant
per davant les nedadores que van
en
eta primers llocs de la classifi

Carrera

roo

metres

Evidentment, exigir més del que
ahir efectuaren les entsiastes noies
del C. N. Barcelona no és possible,
ja que si bé la marca assolida
diumenge passat per la senyoreta
Vigo no fou superada, ben poc va
faltar-hi, i fou la senyoreta Torrents
que per 3 décimas de segon no baté
el récord peninsular, que tan :mi
llantment aconseguí la sern oreta
Vigo.

I

•

:'act avuí
iquesta prova!

lliure:

Puig, A, r" r5' 5-10.
2.
Pera Mirosa, B, 1" 18' 2-10.
3. Cardes Ferret, B, s" 18' 7-50.
4. Enric Fedi, A, 1" 35'.
Carrera too metres braga:
ir.
Werner Egfart, A, s" 33' 3-10.
2.
Josep Cabrejas, A, t" 41' 2-10.
3. Juli Soler, B. 1" 51' 8-ro.
4. Ramon Novell, B, 1" 54' 3-to.
Carrera ton metres dore:
I.
Joan Guardans, B, 1" 41' 2-10.
Josep M. Sala, A, I" 45' 6-ro.
2.
3. Eduard Balet, A, t" 58' 2-10.
4. Francesc Planes, B, 1" 41'
L.

cació.

La carrera que ahir efectuá la se
nyoreta Josefina. Torrents va ésser
en
tots conceptes quelcom de se
riosa. Amb el seu estil peculiar d'em
branzida forta i ben acompassada

2.

Raúl

2-10.

Carrera 5 X so lliure:
I.
S a 1 a, Maristany,

Cabrejas,

Ferrer, Puig. A, 3" 2'.
2.
Masgrau, Vilar, Schulz, Mi

Nquet sab°

1:tinir

Blaucatkor

_12.

t
•

.,

fará tornar

cutis

seu

et
ni15

que la

N/.

nrcela"
atie es.

Paumb

les

unblosels

1

Ietma
Al2‘ies GAIZGIG4
de

LF•

Plaga d'Antonl López,

15

27 d'abril de

rambla

la
IEFe

41.74,
Nr",m1
j•ii

•

futbot cunateur
de,te> coincurquA•

Inallille4

..or

4

,,...

iuen....,

s
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cada temporada
bon plantar de juga
dora d'entre els elements del re

Que

Palafrugell

a

havia aortit

un

serva.
***

Que
trencat

enguany sembla haver-ae
la tradició, i a horas d'ara

hom

no

tigui

"en saó" per

tat

en

que es
figurar al coa

encara

veu

a

cao

deis ja consagrats.
***

té capficats
els directius de la terra del euro, par
qué, no massa llunyana l'apoca de la
renovació de fitetes. hom parla jet
d'imminents traspasaos.

Que aquest problema

***

Que seria una veritable llastima,
precisament aquesta temporada en
qué l'onza empordanes ha donat el
"do de pit", conquerint anib tota bri
de la scgona

llantor el aegon lloc

categoría preferent.
***
les dues anadea del Palam6a
a
disputar la final fo
a Barcelona
més divertidas.
ren
***

Que

el que ,més crida l'atenzió
deis barcelonins fou aquell "mcnu
mental raye" plantat al radiador del
°pull-mann" d'En Boix.
***

Que

aloe ama) motiu d'haver quedat
campió el Patentaba, fina han rebut
felicitad() del Figueres.
una
***

Que ala atletas gironins, espero
nata pel triomf de Caselles. intensi
•fiquen l'entrenament i aquest any
cliagustos.

donaran

Que hl

colla de neafits que

ha
apreten de valent.
***

Que l'Ajuntament de Girona
ria d'adquirir el camp de Vista

hau
Ale

construir-hi l'Estadi

mu

gre, per

a

ORQUESTRINA GATTZ-HARA
Reynés

-

Que tarnbé

Tapineria. 38.
hi cabria

una

I.er

***

Que fa ternpe
a

que

no

hem sentit

parlar de bicicletas.
***
el Collegi d'Arbitres Ama
aviat convocara examens d'as

Que
teurs

pirants.

a

tots

la
ala

vespre.
Els Clubs inscrita, en prin
oipi, *son: Olot, Figueres, La
Bisbal, Cassá, L'Escala, S. A.
F. A. i Torroella de Montgrí.
L'entusiasme que ha desper
tat per les comarques, és gran
i tot fa preveure que será un
exit.
El torneig començará, proba:blement, el dia 10 de maig i fi
nirá a primera dejulicl.
CALENDAR' DE LA COPA DE
LA PRESIDENCIA DE LA LLI
GA:AMTEUR FRNCESC COSTA

inscripció está
esportius de la

oberta per
comarca.

^-

dar constituida de la següent
fcrma:
1
President, Lluís Bonet

Sils-Quart.

Amigó.
Vice-president,

aldes-Anglés.
Bonmatf-Olot.
Dia 10 maig, 4•30 tarda:

Secretar', Manuel Cardona 1

Quart-Bonmatf.

Baldó.
Tresorer, Joaqulm Moya.
Vocals: Raderie Ramírez, Jo
sep Fortuny, Amadeu Bosch 1
Benvingut París.
Donada la vaina deis nous
directins del futbol del Club da
ga, es d'esperar que en la pre

Olot-CaIdes.

Anglés-Sils.
Dia 17 malg, 430 tarda:
Sils-Olot.

Quart-Anglés.
Ola 31 maig, 4'30 tarda)

Caldes-Quart.
Bonmatf-Sils.

Olot-Anglés.
Dia 7 Juny,

tarda:

1

1

[HM

Sils-Caldes.
Dia 14 juny, 6 tarda:

Quart-Sils.

Anglés-Caldes.

CASAS

lannmatf-Quart.
Caldes-Olot.

Sils-Anglés.
Dia 28 Juny, 5 tarda:

crrespondre.

ensems

fons, porqua no tingué ne
cessitat, jugh de la manera que
se a

Ti plagué, encara que en el se
gon temps trobá en el seu con
trincant una més gran oposició
i resistencia que en els primera
45 minuta.
El

partit transcorregué

sonso

ga i res emociona.
En el primer temps, Casa
de I aconseguí el primer gol
per als de casa, 1 amb una ma
la intelligéncla entre el portar
hospitalenc 1 els defensas, els
forans aconseguiren l'empat,
per obra de Maorca.
Ala
segona part, l'Flospita
let mara& dos gols més, mit

A TRES
S S44444

Teatre Catalá Novetats

-

Gran Comeanyla Croa:arta
DIreooló: CARLES CAPDEVILA

:

Jan

l1

Pi CATALUNYA fábrica

5:

:
1

Caldes-Sils.
NOTES.—Uhra la Capa Fran
Costa, que será atorgada
cesa
al guanyador, la Delegaeió a
Girnne del Collegi d'Arbitres
Amateurs ha eedit 12 meda
llas d'artront, que seran Iliurs.das al Club classifIcat en segor.
'loc.
•

N'

panys de les més altea

il

qualitats

5:

ii 1

5:
•:

11

:.:

...••

IdI

OLIVERA

No installeu la vostra oficina ni
compreu mobles per al vostre
despatx sense demanar pressu
post a aquesta Casa
Tel. 53404

5:

11

la

a la
els teus
PANYERIA

Téxtil

ill
.5:

1

LA

7, 8, 9 10 Mal
4 Regresentations

ginesteres

GALAS KARSENTY
de Coint,die Franc,alee
-

comediens notolres
de PARIS

Grans Theatres
Les plus originales

des

creatIons de

SYLVIE
vonnN,
BIJOUTIER,
LE

LA
LES

PRISIONERE,
AMANTS

DE

DURAND
PARIS.

..

i; La Téxtil
:.:

de

Catalanaill

11 PLAÇA

DE

Matinée

ill

extraordlnalre:

SYLVIE

dans

Queda
ciona

81

JE

Pabonament

obert
de nit.

samedi, 9.
VOULA1S

les 4 fun
Demaneu programes.

-

a

L'ANGEL,

5:

I, en afecte, aquesta vegada
tampoc fou altrament.
Durant la primera part cpo
saren

una

sólida resistencia

tant, que malgrat Ilur dominí
ele visitants
car més que

no
un

pogueren

mar

gol—i ádhuc es
perillosíssimes

permeteren fer
avançades, en una de les quals
igualaren el tanteig.
Al segon lampa, quan acon
seguiren el desempat hi hague

instants que dominaren in
tensament finsque vin gué el
nou empat, i aleshores—cal ta
pir en compte que fou practicat
ren

joe rapidfssim

un

el

—

partit

visiblement fins
a
arribar el final.
Deis nostres, tcts rutilaren
amb encert i entusiasme; no
sahrfem o qui distingir.•
Els forasters ens confirma
ren la bona impressió que varen
quant el primer
causar-nos

decaigné

partít.

Caldenca,

4

Diumenge passat, II

TEATRE NOVETATS

entouré

El resultat és fidel rellex del
que ron aquest parta.
Ens recordávem encara de la
bella exhibició de joe que fe
ron temps atunera els visitants,
per la qual cosa dcnávem per,
descomptat que la victória els
correspondria novament. Pero
per molt singular que esdevin
gui, hem de convenir que el
Castellar, ultra no ésser ja
aquel' equip d'antany, ha afea
tuat minera encontres davant
adversaria superiora que infej.
riors.

U. E.,
gran nombre d'aficio
nats, es trasliadá a la vena po
blació de Tossa de Mar, com a
partit de terna visita.
Fou un enenntre disputadís
sim, car el poble de Tossa elo
giá el partit, digueu- que fela
temas que no n'havieu vist cap
en el seu camp de tan interes
sant.
L'equip ealcienc, amb la In
cornoració de Soler (del Barce
lona) en el seu lloe de mig
centre, fou com la davantera
caldenca carbura com un deis
selle millrrs dies. Ja era oral
Tots els jugadora varen tenir
una bona tarda, tant d'un equop
com de l'altre.
Els gols foren marcats per
Xifra. Estallares i Torrellas, 2
per als ealdenes, i els de Tossa
per En «Bernia.
L'arbitratge aná a cárrac d'un
afielnnat. que ho fu amb molla
imnn rei alitat.
L'aguja vencedor era el se
amb

reestrena de

El foc de les

—

CASTELLAR
A. E. Castellar, 2
Penya Prats-Aznar, 2
A

U. E.

DIDA

Dljous,

tempo-1.1

lina i Serrano.

de

Catalanal.1.11 SYLVIE
Rebudes totes les noilli
vetats de la
.1.
rada.
1111
Secció de sastreria at.'11
...
mida.
Tallador d e primer III
ordre.

—

A CALDES DE MALAVELLA

11444+94+11.4444~4~,

si
Hcaotafars així
vestits

Ileiro, Torres, Segarra, Abadal,
Maneja, Casado 11, López, Ca
sado I, Saludes 1 Piquer.
Baldiri, Fleta,
Eulalienc.
Fuster, Soto, Serra, Puchet,
Angel, Joselito, Segarreta. Mo

CINEIES

un

Prats. Estarev.
Pasnlf.
Seler, afnral. Xifré. Falaateres,
Tarradalles I, Torrellas i Terra
dalles IV
Des de LA RAMBLA DE CA
Aquesta
ESTRENA

nit, a les lo:
SESSIO DE GALA
—

EN

de

—

M0

--

NTE-CAR

LO

1 HUI

1

per

Jeannette

CAFES TORRATS

Es

IlliblInheiftstailtiktithak"heal545,filegthltlient~lindsiiilst2dIallilltaltel‘Stittustelgsg

MacDonald

film

un

Paramount

•¦•••••••••••~¦¦¦.~...........%

ROSSELLO
matra

o

PU.. a.armo, •
Agarena

CINEMA
N.•

Telefon 70110.

o

g.

sonoro

caxituny.
fueteen

PROGRAMA PER A AVUI
Nit, a les 9'45:
Grandiosa estrena
—

i

de

ANT

PALAU

MUhICA

1111111•11111~1=1111~~~~1~1~1•11

44.444+0.1444+1+144444~

Consell de Cent, 224
Teléfon 31963

D1Jous, 30 d'abril, a 3/4 de 10 de
tilt: CINQUE CONCERT. amb la co
°pereció del MESTRE COMPOSITOR

TOTES LES

FESTES,

la

IIALFFTER,

DIRECTOR ERNEST
prano C. BAD1A D'AGUSTI 1 ele
ALICIA HALFITER I J. GIBERT

TELEFON

la

==.

PROGRAMA: HALFFTPII,
te", "Aulomne malade", "Dos canelo
neS" 1 "Sonatine" (primeros aucliclons).
Dansa de la tragedia musleal "La muelle
de Carmen"
(estrcn,): FALLA, "Poy
ché" 1 "El
DIreceló:

tarda i nit,

so

planistes
CAMINS.
"Simforne

71964

felicitem la nuva
Esportiva, per
Unió
Junta de la
que té
l'interés
la seva tasca i
Club.
per al

de
pblji del
millorament de la ciutat.

TALUNYA

En nom del r.ostre
La part que cris

deferancia.

***

ELS PALAMOSINS SON
CAM.
PIONS DE
CATALUNYA
Estan d'enhoraiyona els

Gamp Munimpal de k 'guares,
sorollu
l'agutí) lucat va balre
del
b'. G.
equip
sament el primer
a

un.

a

Bl
la

marga de cine

pel

pa/amosins. Després d'unaaficionats
brillant
campanya realitzada
aquesta
porada pel seu club
representaaaal
el Palamós S. C.,
quanyante cara.
pionat gironl i darrerarnent

gols

partit fou molt anivellat,
primera part, aconseguint

Quico

per

FIGUERES

A

Ilgueres, 5
F. C. Girona, 1-U. E.
Lu i'enconi,re eeleuvab aula. al

Uirona,

company,.i

correspon, agraln la

gol

l'únic

rninatóries i el

per ala ligue

lunya

Campionat

purament amateur.
El camp de Les Corts

renca.

A la segona part els jugadora
exereiren un et.ns
i aeonseguiren
domini,
tala.
quatre gola més, per mitjá de
Bosch (2), Sala i Fiadern.
El públic, poe nombrós degut
Lampa, sor
a la inseguretat del
tí del eamp molt entusiasmat
de la victória assolida damunt
l'equip gironí comenyant a for
mular pronostica per ala partits
Barcelona F. C. i nUió Espertiva
que han estat anunciats per a
les properes fires de Santa

de les dues finals

figuerencs

raga,

les eli.
de Cata.

fou teatre
qué el l'h.
i el Palamós,

en

campió.Lleidata,

campió gironf, es disputaren la
su.
premacia. I... van vancer els entu.
siastes equipiers del Club
La victória fou franca i
per 3

gola

a

palamosí.
contundent,

a.

Ara, animosos jugadora del
Pala.
mós, a defensar amb coratge els nos.
tres colora
panya que

en el
Campionat
s'apropa111

d'Es

Correspcnsal.
***

Grau.
Defensaren el s colora unio
nistas: Bru, Prat, Santamaria,
Medina, Bosett, Madern, Quico,
Valls, Sala, Vila 1 Gimbernat.
L'árbitre Reynal, bé.
Polo Jockey Club, 1
U. E. Figueroa, 4
Diumenge passat ens visitá
un equip del Polo Jockey Club
amb eta coneguts jugadora es
panyolistes Traba! i De Mur,
per a celebrar un encontre
amistó a amb el primer cnze de
l'entitat figuerenca.
El partit fou molt interessant
I assolí la victoria l'onza figue
reno pel
resultat de quatre a

A TARREGA
Després de la desfeta del Ca.

al Tarrega hi ha jugadora
que
voten retirar. En
Cucurall, que
era un deis primera, ara
&alubia que
una carta
damisella no vol deixar-lo

pionat,
es

aorta!».

aixecar-se Sent una bona ovació. L'ar
bitre antilla un gol claríssim que va
fer Munoz en blocar la pilta, abans
d'éssar lesionat.
Acaba la primera part.
Continua la dominació de l'equip
vilanoví. Olaria, d'un excellent xut,
fa gol. Els forasters ara sembla que
vulguin marcar el gol de !'honor, paró
ho aconsegueixen malgrat
l'ajut de
Pueyo. A despit duna Ileugera avan
cada alumnista, no se sap de quina
manera va ésser que es
vejé la pilota

un.

no

De l'equip foraster causa
molla sensació l'actuació de De
Mur
Frmaven l'equip figuerenc:
Bru, Prat, Carreres U, Patricia,
Bosch, Madern, Quico, Valls,
Sala, Vila 1 Gimbernat.
Per primera vegada veiérem
onejar la bandera republicana
al costat de la catalana 1 la
del Club.

dina del mar.
L'arbitre amateur senyair Vida!, bé.
A PALMA DE

Copes
per

a

(Per telegrama).
Palma, 27, a
les 8'3o.
Entre els pesos mosques
Jover II i Jiménez, el combat ha es
tat guanyat pel primer per punta. Els
Ileugers Sunyer i Gallo han fet match
nul. Els plomes Amengual bat Bata
llado per gran suparioritat. Martí (pes
gall) bat Charles per abandonament.
Deis professionals lliures, Titoy bat
Munoz per abandonament. Professio
nals Ileugers Jover I bat Pinto per
desquali ficaci 6.
—

—

i Medalles

esport

-

-

-

E. SEGURA
Placa Reial,

MALLORCA

BOXA

15

yeTléfon 1796

FUTBOL
Palma 27, a les 8'3o.
En el par
tit celebrat per a disputar-se la Copa
Inca, vena el Constancia, del Balears,
per dos gola a cap.
En el campionat de promoci6 cele
brat al camp "La Punta" entre l'At
létic i F,spanya, el primer hat a aquest
—

A VILANOVA
Partit amistós

Penya Nova Germanor, O
A. A. Obrera, 7
No hi ha dubte. L'equip local quan
es
tracta d'un partit amistós empra
una altra mena de joc més
escaient,
per aja() ahir no ti va sser
dificil
guanyar el notable equip de la
Nova
Germanor.
Els equipa s'alinearen així:
A. A. Obrers: Jo,
Baldrich, Roca,

per

un

gol

a

cap.—Mora.

A ARBECA

Unió Republicana, 2
U. E. Vlianova, 4
A benefici de les familias deis dis
sortats capitana Galan i Garcia Her
nández, es jugi el dimecres proppassat
aquest partit, el qual forma part de
les fastas organitzades per la procla

Aparici, Paco, Alemany, Bertran, Ar
náez, Olaria, Ganar i Anton.
Nova Germanor: Munoz,
Pueyo,
Ferrer, Poma Lugas, Penalva, Virgi
li, Simón, Serrano, Guiu i Blasco.

mada de la

República.

Fou un partit jugat a gran tren, i
que entusiasma diversas vegades la
gentada que el contemplava.
perprimera a
ug anyaren els

iocAais nlaprue parct

Al cap de poca estona d'haver-se
posat l'esféric en joc,
s'assenyala cór

cap.

de Ferrer; tirat per Olaria, la re
culi Anton amb el cap i la pilota
passa
per sobre mateix de la porta.
Avan
ner

Segurament no hí havia hagut mai
un
pie tan gran, pel que no cal dir
a
l'ada.e
aixó per la finalitat

ace
qugrl seb

cada alumnista i falta del jupador
Pueyo; l'executa Olaria, i es conver.

Després

teix en gol. I de seguida
d'haver mar
cat aquest gol, Ganar
intréclueix la

del

es

féu ball

al

mateix camp.

bala dins de la xarxa. En aquest
mo
ment l'agutí)
foraster reacciona, pera,
sense resultat
práctiC. El domini és
favorable ala alumnas. Antbni, d'una
bona jugada, marca un altre gol. Joc
davant de la porta de Muloz. Aquest
cau a terra
lesionat d'un fort tret. En

per

a

un

nou

de l'assassí Mar-

tín

-

E

Brillants

—

Joies

s
--

Plateria martellada

.

i

I

46

II

--

z

I
0
.--.

o
I
o

JOIERIA

:

o

PASSEIG DE GRACIA --46

0

CATALANA

Orquestra Pau Casals

GERVA I

n'VERSOS

PALAU DE LA DANSA

CONCERTS

56

de Sant Feliu
de Lle.

Illat DE EH 1 Mereadé, S. A.

—

magatzem:

HOMERO,

Letra comarc

0

LUCES DE GLORIA

Oficines

•

MORERA

/41.kRIA

indústrla!III

catalana.
lana.

il La

lil
Nobles americans 5lif:
1
Placa Tetuan, 17

Proteger'

tarda I
genial creacid

La

Olivares, Agu

Hcspitalet.—

F. G. Tossa de Mar, 2

Dame,

—

_

Saludes 1 Casado I.
Ha arbitrat el senyor Castillo
dificultat, i els equips
sense
estaven integrats de la següent

jançant

manera:

h11.

Quart-Caldes.
Sils-Bonmatf.

GRAN ECONOMIA

agrá

Amb motiu de fer-se el match
República Espanya-Estat Lliu
re d'Irlanda,
a Barcelona, els
caretas tocata no han concertat
cap partit, per ésser molla els
esportius queh o varen dama
nar, a fi de traslladar-se a Bar
celcna per a presenciar-lo, 1
més en asabentar-se per radio
premsa que,hi assistirien el
president del Govern Provisio
nal de la República Federal Es
panyola, senyor Nicet Alcalá.
Zamora, i el nostre president
de la Generalitat de Catalunya,
senyor Francesa Maciá.
A HOSPITALET
Unió Esportiva d'Hospitalet, 3
Atiétio Eulaileno, 1
Aquest partit va jugar-se al
camp local davant l'escassa
concurrencia.
L'Eulaliene es limitá la ma
jor part del temps a centra
restar amb eficácia relativa el
joc del seu contrincant.
L'Hospitalet, sense emprar

Dia 5 Julio!, 5 tarda:

G.

d'entusiasme

11144.4444.4144~5

Ole.t-Sils.
Bonmatf-Caldes.

Taller

injecció

bona

FOTOGRAF
TREBALLA PER A AMATEURS
Zurbano, 3

Bonmatf-Anglés.

QUINIELES

Pere Solano

Martínez.

Olot-Quart.

GRANS PARTITS

el aceite de

..

Dia 12 Julloi, 5 tarda:

CADA DM

es

Ricino GOLOSO yue enva
sado
un
lindo vasito de
cristal se vende en todas las
farmacias.

Anglés-Olot.

FRONTO NOVETATS

ria

TARRAGONA

Pues éste

temporada sabran donar

i encarta que l'afició local

?Le sería a Vd. agradable
poder tomar un purgante de
aceite de Ricino, si éste tu
viera el gusto de un buen ja
rabe de naranja?

Dia 3 maig, 4'30 tarda:

Anglés-Quart.

***

Que

A

pera
una

La Seeció de Futbot del Club
Gimnástic ha celebrat la re
unió general ordinaria, per tal
de donar compte a tots els so
cis de la Secció de la marxa de
la dita Secció, ide renovar la
Junta directiva, la qual va que

•

Olot-Donmatí.
Dia 21 Juny, 15 tarda:

piscina.

d'Olct

és el reserva.

Quart-Olot.
Anglés-Bonmatf.

nicipal.

J.

A GIRONA
Trofou LA RAMBLA
Mur tingué lluc la reutlió de
delegats per anar a Curganit
zació del Trofeu LA RAMBLA,
entre els equipa amateurs de
les comarques gironines.
inecmpareseencta de
Per
L'Escala, i per ultimar detalls,
acordaren tornar a reunir-se
dissabte vinent, a les deu del

Caldes-Bonmatí.

***
una

L'equip representatiu

1931

,

brujo".
E. HALFI TER.

amor

LOcalitals: "Nnld Musical Lspabycia",
Passelg de Gracia, no 54.

BLENORRAGIA,
'ta

MOTES BALLS
amb

ORQUESTRINA

en

poca

tila

Farmacia de

la

guariment
prenent eta

el

Cr:j;

SELLOS OSSAM

mp

tomes

gértIto-urineri.

tes

1110rs, 14;

84* Farmacia

FaerY0

27 d'abril de 1931

la

rambla

Sz

Campionat d'Espanya

El

de Fnlbol

ELS PARTITS

ella deuen la victória; d'entre ells,
pub, el que mea va agradar, potser
perqué va tenir rnéa ocasions que
els altres per demostrar les seves
qualitats i l'ala contriria molt flui
xa va ésser Daguerre, despréa Finan
que

encara

El Valladolid guanya
l'Athletic de Madrid
per dos gola a un
Valladolid,

27.
Amb gran en
trada, s'ha celebra tel partit corres
nonent a la Copa d'Espanya, entre
el Valladolid i l'Athletic Club de Ma
drid. El catalá Lloveres arrenglerá
els equíps de la següent forma:

Valladolid.
Irigoyen, Chacarte
gui 1, Chacartegui II, Gabirondo,
—

Anton, -Grande,

Cimiano, Susaeta,

Anduiza, Salvador i Lópes..
Athletic Madrid.
Antonio, Cor
ral, Cabezo, Santos, Ordónez, Ar
teaga, Ifarlin Losada, Cuesta, Bui
ria i Delcoso.
La victória és justa.
Pel Valla
dolir slian distingit: Susaeta, Gran
de i Gabirondo; i pels snadrilenys,
—

Per Canaletes chuen,..
Que Canyelies,

plomátic,

a

mes de bsn

di

éa borne de bons senta

Que despees del fracás d'Arocha,
s'imposa la internacionalitat de Ra

mento.

Buida

i

Corral.

L'arbitratge

-

de

Lloveres, regular.

crostons i

un pa de
de xacolata.

mitja reata_

Que Sastre, a les tribunes de
tadi, esteva tot content per
deis seua cornpanys d'equip.

Que el president del Collegi d'ar
:Stress amateur cornença
tensiona d'homo públic.

Que

ha

tenle pre

estat nomenat

Que Guix ha de trobar una
ferradura, si no, al torneig de

president

d'una entitat de clavegueres.

Que

el grup

categoría

signant

segueix

solació de basket

NERVIS 1 cEnvELL
A MB

tornara

INVULNERABLES,

El

TONIC
NERVIOS
CERA

l'Es
réxit

altea
Con

de la segona

tan

unit

Que

com

abano.

Sabadell estan molt "co

a

foja" del

set

equip

basket,

de

un

s'ha celebrat un parta de promoció
entre el Club Gijón i l'Estádium
d'Avilés. Van empatar a 3 gola.

Els equipa

es van arrenglerar:
Gijón.
Bona, Panera,
Amadeo, Félix, Sirio, Ordiales, An
tonio, Avilesu, Vallejo, l'in i Or

Club

Que en el sopar de dissabte pan.
sat mantingueren la seva pretensió

Avlat,

del tot

segon

re&

—

molt avlat, ~tira el
volum de les edicions
LA RAMBLA

Arbitra Amadeu Sánchez, bastant
deficient.

(Noti-Sport)

El Múrcia v^eng l'Oviedo
per tres gols a dos
Murcia, 27.
Al carnp de la Con
domina, i poca entrada, s'ha jugat el
darrer partit de la segona d visió de

Lliga. Arbitra el catan Arribes.
Els equips:
Oviedo.
Oscar, Caliche, Goyo,
—

Tonijuan, Avilesu, Sion, Inciarte,
Gallart, Mamo, Lángara i Polo.
Maneja.
Guasch, Arezo, Vir
gili, Mufioz, Balahi, Griera, Anto
fiito, Palacio, Zamoreta, Aracil 1

gol injustíssimament.

per

se

—

Que En Pla, ara es comprará una
safata, per no donar la bala amb
els peus.

FARMACIAS

Que els arbitres, abans de casti
gar un jugador perqué tira la bala al
míg del camp amb ala peus, hau

Que ahir a l'Estadi, lluint de tri
buna, encenia cada cigar havano, que
causava

rastorarnent deis

Que

segone
tribuna era de

ens

seus

rien de procurar

amics.

Que també hi
dor que també
precisament per

la

rescola, i
aprendre
va

Que a la classe
Cupido.

CERA 5.A. vicole

a*ncELONA

a

que va, és

no

dirigida

SOPA DELS PESCADORS

Mal Creaeln de la

casa

roaarwmom..11

BUSTOS DE LA REPUBLICA

un

seguit d'impressions

Pies. 115

en

70

en

"

90

Cartela
•60
e/m.
Inee. 70 en pasta
00
45 en guix

3

Certela

Cartela

Ptes.

la

en

pasta

"

,guix

20

en

peste

35

en

pasta

22

en

guix

9

en

pasta

"

30

pastel

Pátina de Marfil ambiliat me erials. Gorra roja. Embalatge
cumP•Z!.s. P6r1s a CálTee del deslin'alari. Trameses contra reem
bors o ragnmcni anticipa(
'

LENA S.
S A.
A
/

•

-

Reprod UCCIOIIS d'Art EsculttSric

ROSSELLO, 238.

Aigua

-

-

BARCELONA

1

cara.

francesos molt per sobre deis nos
tres; els majos i davantera millor
i més efieae la nostra.
El joc a la primera part es porta
quasi durant tots els quaranta mi
nuta sobre el
camp francés, pero
els assaigs es marquen en els nos
tres buts. A la segona el joc •St-t
portat alternament ala dos camps.
Per no haver pogut venir l'arbitre
dessignat, va enearregar-se'n el se
nyor Baltasar, que ho fea ame ere
•

era

tota

D1POSITARlS GENERALS:

es

designe& sortee .eia
s'arrengleren de la pegflrnt

l'hora
i

París, Rieu, Finat, Maree', 011i
vier, Daguerre, Leonetti, Labruquer,
Leclerc, Casile, Bidegarray, Hutin,
Sagrave, T. Malherve, Bobó, la.
M atherbe.
13arcelona: Vilaespasa, Bisbal, Ge
labert, Blanquet, amarles, Roquelaure.
Ros, Nuvials, Puig, Agilitar, Mas
soni, Carretes, Masdefin Ruiz i

•

4.1•001

9=.

es~

__....z.‘..„7"...___.
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Guate.
Comenea el partit portant-se el
joc sobre els vint-i-dos barcelonins;
poc despees, a causa d'una mala ju
gada de la nostra ala dreta, Marcel
es fa amb la pilota
i marca el pri
mer assaig (3). El joc es porta sobre
el camp francés, peró la seva defen

records

t.

.11•¦¦•¦

antilla les arreneades deis seus ad
Puig passt la pilota quan
esteva prop deis buts
perd un as
saig que semblava segur. Novament
una
arrencada iniciada per Roque
laure, porta el pesen al marcador
francés i acaba amb una tuig.
Un canee de joc fa que 011ivier
sa

versaris.

os

Una

agafi la pilota i a
a
Daguerre, que

pregunta transcendental:
Sabeu el que és Aspirina? No? Doncs escolten:
Les Tauletes d'Aspirina són un remei que fou des
cobert per la Casa Bayer fa más de 30 anys. S6n
avui dia el producte mundialment conegut d'acció
segura i rápida contra el dolor, puix que ultra
combatre'l eficalment, guareix tota mena de refre
dats, reumatisme, influença i grip.
Cada tauleta porta estampat el conerut signe de
Iegitimitat i bondat: la Creu }ley«.
Wr5'

una

La
el
es dóna compte
del descabdellament que va
prenent
l'esquí grácies a uns quants entusia
tes, entre ella Guilera, que hi consa
gren tot el temps que póden
i que
són els que han aconseguít donar a
l'esquí l'esplendor actual. En el ca
pítol cinqué es parla de la construc
ció del Xalet de a Molina i de !a
importancia que grades a aquest re
fugi prenen es esports de neu a Ca
talunya. El capitel sisé es titula "In
termedi nadalenc". En aquest, Gii
lera hi explica l'anada a muntanyes
Malides el nadal del 1928. En aquest
capítol, interessantíssim, hi és. descri
ta
la gesta d'uns quants
socis dei
Catalunya que en pie hivern conquis
tare nel din d'Aneto (3404 ints.), el
mes alt del Pireneu Guilera guanya
el campiónat d'Iberia d'esquís l'ala'
1929, i aquesta prova hi és explicada
en forma molt amena en el capítol te
té. 'any de neu fou sens dubte l'any

de 1Rocallaura
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i

'primera época

(1924-1923)
quart capítol, i hom

din.

-

pagar

Comparant les línies de les dues
seleccions, trobem els arrices tots
dos igualment bé; els tres-quarts

manera:

de la seva ja Ilarga actuació dintre
deis esports de neu. "Carnet d'un es
quiador" és tatnbé una demostració
de tot el moviment i empenta que
han pres a Catalunya aquests espBrts
i una veritable história d'aquests du
rant els darrers quinze anys.
Guilera, que de fa molt ternps és
un
animador de tots els esports de
muntanya, fent una propaganda inten
sa en
conferencies arreu de Catalu
nya, es va decidir a escriure el "Car
net d'un esquiador" per presentar-lo
al concurs organitzat per la Federa
d' Catalana de Futbol per concedir
el prerni César August Torres. La
susdita Federad& en voler hanenat
jar el primer excursionista de Cata
lunya, mestre i iniciador d'En Gal
lera, dóna una tríostra de la impor
tancia que l'excursionisme amb tots
els sena ramals té a casa nostra.
"Carnet d'un esquiador" está divi
da en vuit capítols. En el primer, re
culi les impressions deis
concursos
d'esquís a Ribes l'any sois. El segon,
está titulat "L'aprenent d'esquiadi-ir".
En el tercer, Guilera ens parla deis
concursos de Núria
en els híverns dé
1925 al 1923, quan anar a Núria els

Molina"

90

Ahi ral camp
se celebra el partit
Castelló
Deportivo de Palma,
corresponent a la primera eli
minatória del Campionat d'Es
---

que

excursi6. "La

ra

Mallorca
27.

ce-

conrear

tnetos que hi feia fred

ittlaleaa~"4111111111§

El Castelló elimina el
Deportivo de Palma de
Castelló.
del Sequiol

(a les 8.45),—.S'ha

lebrat el partit amistas entre el primer equip complet del Sevilla
i del
Córdoba Racing Club. El resultat ha
estat d'empat a tres gtols.
Aquest resultat con.stitueix un
triomf moral per a l'equip local, ja
que el segon gol del Sevilla va ésser
introduit a la própia xarxa pel de
fensa del Racing i el tercer l'assoli
ren els
sevillans de penal.
El Racing alinea el seu antic juga
di5r Munoz, el qual pertany al
Club
E. Espanyol de Barcelona.--Carlosca.

—

n

t

defensa com a l'atac va demostrar
ésser un bon jugador. La davantera
molt bé 1 gráciea a ella el resultat
va ésser el que fou. Vilaespasa azul)
serenitat com sempre defensa el seu
lloc, 'lastima d'alguna fallida que
vam

27

1

no va fer, a bon segur, el que
hagura pogut fer en el seu lloc de
mig, va complir bé; Toalla és l'únic
deis tres-quarts del qual poden: dir
que va fer un boa partit, wat a la

A

un esportiu
es decideix
alguna manifestació de l'es
perit, nosaltres, amants de l'enforti
ment corporal iespiritual,
sentim una
íntima jäia i satisfacció. Josep M.
Guilera, que en les Ilaites esportives
a

ga
=

Córdova
ardova,

encara

AQUEITS DIES, ORA.NS REBATES
satune 5, n.. It
Teléfon 11655

equips,

Catalmaya
pú

—

Noti-Sport.

giient:
Madrid Vidal; Torregrossa. Que
sada ; Boner. Esparza. León; Urreta
vizcaya, Cosme, Valderrama, Garcia
de la Puerta i

&U.>

*

intellectual publicant el seu interes
sant llibre "Carnet d'un esquiador",
En aquest llibre l'ande Guilera aple

al

Archilés, Guillen, Arcos, Bel
tren, Martínez, Moya, Monta
nyée, Pasqual.
Noti Sport.

,

diferent; Blanquet

estat

F1T

Carnet d'un esquiador

ha gttanyat diverses vegades el cam
pionat de Catalunya i d'Ibéria d'es
quís, s'ha tornat a l'anear al camp

seva distingida clientela i
general, la inco pparab!e

,

oca

cert.

per

Restaurant
en

ha ntés d'un neda

,

poques

en

que

i Pita.

Castell: Altés, Vidal, °laso,

Lada, Arrieta, Colaurri, Urresti,
Gerardo
Saro
Mancialuniz
Yermo, Gerardo i Emitía.

cap

Eclipse: Crespo; Ay-ala, Elizalde;
Quintana. Vega, Saavedra; González,

Sempre

Que alai!) ha mogut una slrie de
sollicitants perqtaa el secsctari ras
cota torni a temps pel torneig de
consolació.

blic

eaaoaeroars

fer-ho ella.

na

propina.

recomana a

no

Que Carmen Soriano, la campio
de natació, estudia l'anglas, en
vista a lea Glimpfades de Los An
geles.

asseguraven, la

Que el Laietá, atrae el "Gabi"
Guix "sevillano" ha perdut dos par
tits seguits.

N_

'VENTA CM

es

Gornos, Felipe

Cisco de centre.)
Arenas: Zarraonandla, Llan

---

campions.

Mallorca:
Ferrer, Vidal, Campe, Reptas,
Antolín, Moulet, Liras, l'auras,

1

Madrid, 27.
Al camrp del Cha
martín se celebra aquest encontre que
'savia despertat poc interés per la di
ferencia de les forces contendents.
L'arbitre biscaí senyor Vallana ar
renglera els equips de la manera se-

deis més serIosos aspírants al títol

sitjos d'aprimar-se.

quatre gola a

gués

i els defenses.
Els equips eren:

Racing: Sola, Pico, Mendaro,
Ceballos, Baragaflo, Larrinoa,
Sentí, Ibarra, Telele, Larrinaga
Cisco. (Al segon temps, Men
daro juga d'extrem, Ceballos
de defensa, Ibarra de mig, I

El Madrid ven9 l'Eclip

daltabaix.

de

Durant el segon tenues l'Are
maree tres gola més, el
darrer de penalty.
També fou degut a un penalty
l'ardo gol que marca el Racing.
L'arbitratge, de Montero, tine
gué algunos fnllades de consi
derada).
El s equipe eran:

noinés

siona pogués fer gala del seu gran
espring. La davantera mes modesta,
per?, portant bé el seu paper d'obrír
el joc als tres-quarts; l'arrier, segur.
La selecció de Barcelona tot i que
les modificacions fetes a darrera
hora havien millorat l'equip arun
ciat els dice anterior*, no era el que
podia ésser si s'haguessin posas uns
tres-quarts més rápida. Aque“a lí
nia fon la més fluixa de toses, sobre
tot l'ala dreta que fou per on els
francesos pogueren introduir-se fá
cilment; la seva collocació tant en
la defensa com en l'atac deixava
molt que óesitjar. A la segona part,
amb molt d'encert, Bisbal fou subs
tituit per Serdá, que va saber tallar
molt millor que l'anterior les erran
cedes de l'ala esquema francesa.
Si Xicota o Boj haguessin pogut
substituir a Gelabert arnb aquest
canvi, és segur que el resultat ha

Es distingiren pe! Castelló
Guillén, Moya, montanyés i Bel
tren. Olaso, molt pesat. Ele del
Mallorca foren molt lapids, perca
inexperta. Ele millors el porter

nas

—

(Noti-Sport)

de Francesc Trabal

Que si aquest es produeix, ales
horca si que el pes fort deis federa
time En Vila, realitzaria els aeus de

Bilbao, 27.
Ahir se cele
bra el segon partit del campio
nat d'Eapanya entre l'Arenas de
Guecho i el Racing de Santan
der. Acaba amb la victória de
l'Arenas per cinc gola a un.
Davant d'aquest resultat, el
Racing queda fora de la compe
tició nacional.
Durant la primera part l'Are
nas obtingué dos gols, deguts a
Emitía i Saro. La superioritat
deis bilbains ha estat ben pa
leta. Han donainat gairehé tot
el partit 1 els del Racing s'han
limitat només a defensar-se.
—

Acidan°.

Els millors pel Múrcia: Palacios,
Sorniehero 1 el tercet defensiu en els
dances moments. I per !'Oviedo, la
tina de mitjos i Mamo.

QUO VADIS, SANCHEZ?

Que sembla, de totes maneres, que
existeix qui es preocupa d'evitar un

Que l'arbitre Alseda, nou ric
vint-i-quatre mil duros
ja no
relaciona amb els pobres.

mina el Racing de San
tander

Estádium.
Rodríguez, Arman
do, Nico, Pacheco, Julio, Botarni
no, Cachuco, Solís, Vallina, Tito

la

panya 1 que havia de celebrar-se
diumenge vinent. Va guanyar el
Castelló per tres gols a cap.
Per tal de presenciar el partit,
vingueren en el vapor "Mallor
ca" 330 expedicionaris rnallor
quina, els miela arribaren a lea.
sis del Matí.
El Castelló fou en tot mo
ment superior ala mallorquins
1 els domina continuament. Una
prova d'aixó és que Altea, el
porter local, només va interve
nir tres vegades.
Al cap de quinze minuts de
jon el Castelló obtangue el seu
primer gol, per mitj de Ber
tran.
Malgrat el domini dele
Ilevantins acaba el primer
temps amb el resultat d'un gol
a cap.
Durant el segon temps el
Castelló marca dos gola més,
el primer de penalty. La gran
defensa de l'equip mallorquí va
impedir que marquessin més.
Es tiraren set córners con
el s de Balears i un contra els
de Castelló,

L'Arenas derrota i eli

—

diales II.

un

*o

gola

Sornichero.
El resultat influía en la situació
de Pialada, si el guanyava el Múr
cia, 1 per al», Arribes va anuliar

desconsolaran.

es

San Erneterio, Carral, Pérez i Cavada.
El Madrid ha fet un mal partit.
Destacaren García a al porta, Bonet
la defensa.
L'arbitre Vallarla arbitra amb faci
litat un partit que no tingué cap difi
cultat.
En dóna una idea el que portem res
senyat.—NSti Esport.

Amb poca entrada,

—

—

Qué la "bala roja" s'está
de purpurina blanca.

enviar-li fa poca días

va

tres

a

Avilés, 27.

-

mon.

Que coneixedcr de les debilitats
d'En Motejo, el secretar de la Pede

El Club Gijón i l'Está
dium d'Avilés empaten

—

5

,

de

titula

Any que l'esquí aconsegueix en
Catalunya en un període de
major edat. Any de neu que permet
proves d'esquí de tota
un seguit de
1930.
trar

a

mena.

Any de

tes

pers-ones

a

a

obliga

a que
de cinc-cm
Molina per deixade

neu

dar incomunicades

que
prop

de la companyla carrielra. Primer
any que s'arriba a reunir a Font Ca
naleta un públic nombrosíssim ávid
de gaudir de les belleses de la neu i
de l'emoció de l'esquí. Tut aixe és
el tema del darrer capítol del llibre
d'En Guilera.
Es un Ilibre que interessa vivament
tots els esportius catalana i parti
cularment als niotissints esquiadors i
excnrsionistes de la terra. Cal con
fiar que -Carnet d'un esquiador" se
rá el Ilibr que mis nostrts esportius
demanaraat preferentrnent en la vinent
festa del llibre.
J. G.
sa

El manantial Inés lec del
LITIASI URICA. (MAL DE

RUGBY

París, 20
Barcelona, 14
Ja haviern perdut les esperances
de poder veure aquest »ny fent ex
cepció als anteriors, un equip es
que s'enfrontes amb els
representants, quan per fi,
fa algunes setmanes ens fou comu
nicada l'agradoble nova.
Una selecció formada per elernents

tranger

nostres

d'equips ben reconeguts per la seva
vaina, vindria a donar una nova
i segurament d'en Ilieó als nostres
iuggers.
Els encarregats de gestionar la
vinguda dels nostres, diguem-ne
mestres, feren molt bé de demanar
selecció que era ha visitat. Aguo
ta havia d'esser una que pogués en

maln.
Si patiu d'ALBUMINUR1A,
PEDRA), BRONQUITIS PARENQUI
MATOSES, NEF/IITIS CRONICA, us guarireu radicalment amb

FORTUNY, S. A.

un joc nou,
especialitat diferent

senyar-nos

que portes
de la deis
equipa que han passat pela nostres
campa. Havlem vist el joc deis ale
manys, deis catalana !reelectos, ita
liana i alguna reflexes de l'anglés,
una

pels partits jugats

tontea els mari
de les unitats de l'armada que
han vingut al nostre port; ens man
cava veure, no res menya, que
als
francesos del nord i poder admirar
la finta i rapidesa, principalment en
els tres-quarts, de qué tenen fama i
per ataca foti que es va procurar que

ners

fos

selecció deis clubs parisencs
que jugué& contra una altea deis
una

nostres.
e

Aigua

Carrer Hospital,

• *

No cris enganyaven els que ens
parlaven de la rapidesa deis nostres
ella va ésser la nostra ad
miració i és la causa de la nostra
alavança. Els seus tres-quartie van
ésser la millor línia de l'equip i a

de

gran

esprint
(3).

passe

marca

Vista la fluixetat de l'ala dreta,
els parisencs porten per allí el joc
i poc se'n falta perqua Daguerre ter.
ni a marcar.
El domini és deis catalana, pera
en una nova arrencada deis vence
dora, Labruguere marca el darrer as
snig de la primera part (3).
A las segona part, Bisbal és subs
tituit per Sarda. En una arrencada
catalana es produeix una melée so
bre els buts francesoe, 1 Mantea«
aconsegueix marcar el primer as
saig per ala blanc-negres (3). Una
fallada de Viespasa Es aprofitada per
Finat, que nearca (3), després d'un
bort esprint; és transformat (2).
Continua el joc amb domini altern
fina que Casite acon'segneix tres
punta més per als seus; Leonetti fa
lla la transfortnació. Daguerre mar
ca novament
(e). Roquelaure inicia

magnífica arrencada i pasta a
Blanquet, aquest a Gelabert i a con
tinuació a Ser& que marca (3).
una

A un quart de cinc arriba En Ma.-da. i l'Alcalá Zamora i són victore
jats pel públic i jugadors. Représ
el joc, els nostres jugador., aclimate
per la presencia del: !ilustres espec
tadors, porten la iniciativa de les

jugades. Roquelaure xuta un drop
gol de cástig des de quasi mig camp
i fa passar la pilota entre pala (3).
Novament Roquelaure, fintant-se
dos deis seus adversaria arriba a
la unía de marca (3). Massoni trans
forma perfectament (2).
I sense altre canvi en el marcador
acaba el partit amb el resultat de
20-14.
AMEN

Rocallaura
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