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CIUTADANIA
no

Pel capita Sancho

Pel tramvia, al despatx, al taller, a casa mateix, tots
hem pogut sentir, com una cantarella imbécil, que la

Vria bella iniciativa,

República

durará,

plegat és qüestió de
quatre dies. Els eterns descontents, els que en el passat

que fem nostra

publicar.;
"Ciutat, 30 d'abril 193a
Sr. Director de LA RAMBLA.
Molt senyor nostre: Acollint-nos
periadic de la vostra
a la Ilibertat del
digna direcció, us adrecem la present
lletra, arnb la confianea que per la
idea en qua está inspirada trobará
ressó a les planes de LA RAMBLA.
Voldríem, senyor directa-r, que fés
siu arribar la veu d'aquests hunals
signants, viatjants de comere, a les
prirneres autoritats del govern de la
República, perqué sigui concedida a
la vídua del capita. Alexandre San
cho la mateixa pensió i avantatges
que a la mara i a t'esposa deis ca
pitans Galán i García Hernández,
tota vegada que, si bé no amb les ma
teixes circumstáncies, el capita. San
cha' perdé també la vida per la causa

La

que

tot

Esperits

República és avui intangible. I el

no

durará, el

é3

un

que

en

aquests

Que cada ciutadá conscient es constitueixi en guar
dia cívic del nou régim. Si la monarquía tenia una xarxa
criminal de confidents, nosaltres hem de tenir un
servei— del qual formi part tot el poble
que no
toleri els atacs a la República ni els menyspreus als seus
homes.

República.

No cal pas enrolar-se en cap organització. En interés
en amor de llibertat i
ádhuc en instint de defen
sa, cada ciutadá, ha de constituir-se en defensor actiu
de la República.
En nom del liberalisme —precisament en nom del

No cal eir

emboscada—amb

próxima edició donarem una extensa informació
de les gestions realitzades per a un mausoleu a les
despulles del Dr. Martí i Juliá
En la

los

en

el

moment

111111111MINIRIF

regidors de la
home

un

—

emite folklorista de la nostra te.-ro
Marcellí Urpinell i Virgili. Diu so:
Visita a la Casa de Materni'at. Dia
14: Festival esportiu al
CCIMP del
Fortpienc. Dio 17: Excursió a Sant
Medí amb assistencia a la carrera mo
torista de La Rabassada. Dia 23:
Gran ball Perfumat a la sala de ?'Es
guerra de l'Eixampla. Dia 31: Excur
sió en autocar als monestirs de PobIct
i Santes Creus.

con

?L GRAN

Layola

aque'

Abans, dones, de fer

la

petició oficial,

cal que la ciulat

oberta per 'a rebre toles les que els ciutadans interessats

afer

en

es

és

1

pas América.

pavli.

Fins.i

parlara des de la setmana entrant, aprofitant l'altaveu, de let
'nostres pagines. Acudirent a demanar opinions; tenint la porta
-

TUNIJOAN

publiquin,
gairebé segur que ja no
será de ?'Europa. Pertanyerá, si no
en
cos i
ánima, en cos solatnent, al
"R. Oviedo", club que, pcl que es
z.eu, está interessat per importar talas
jugadors catalans com. sigui possible.
Gallard, Tonijoen, Layola...
El que ho entén millor, pera, és
Tonijoan. L'honte s'emportd a Ovie
do la dona, la quitxalla i-la sogra,
de Inés a més, ié En Gallard a diste
su, i ara cstken tractes antb Layola.
Per Touijoan, que taMbé té diver-.
ses contissions
i representacions cat,
Iones, Oviedo resulta millar que
Quan aquestes !Mies

—

riu de Rubio...!

tot

aquest

RePetini'tt nostra petició á'ajut als

'

es

companys de premsa; d'ajut. la' causa
bis, no pas a una iniciativa %ostra. 1 sense- perjudici que caclas?U pulid desenvolupar la
sera opinió
de la manera que cregui 'més oportú, 'lanceta les

coses.

Per higiene pública, demanem—i
seguirem demanant—una acurada se
lecció del personal deis organismes
públics i privats de la República. La
permanancia d'aquesta gent en deter
minats llocs és un perill i una vexa
ció. En un nioment danat, sense es
cratpol ni' lleialtat de cap mena, pot
ergirar-se traidorament contra els que
no tingueren l'energia
de foragitar

Programa o descabdellar en el 181.1
de mala pel Dindmic Club.
Dio 8.
Conferancia a carrec tse,

—

acatament

l'espinada—dintre els organismes
oficials de la República. T en una in
digna abdieació no ja
sinó
fins i tot de vergonya.
manifestat
la seva adhesió (?) al tiou estat de

IIIIEZEINIIIIIIIIIMPUIRININEE11191•111111111111INEMIIIIII21851111111112

preguntes básiques

de la nostra

enquesta que"començarem

la setmana entrant:
"Adniesa la necessitat que Barcelona'

tingui

un

a

44-

publicar

QUE ESPEREX:'
Ers senyors del "Comité Olímpico
EsPaiiol" encara no han dimitit. No
és pas que tinguens ganes que dimi
teixin, pera ens sorprén que els es
mentats elements no hagin cregut que

Palau deis

•Esports,
O

—quin creieu

que seria el més- indicat.9
concreta li dónarieur
—cona creieu que hauria de regir-se i administrar-se?
Els esportius tenen la percuda.

—quina.14,ilitat

era

delicadesa

de
la

posar

disposició deis es
portius, con va fer el marqués de
Someruelos, de la Federació Espanyo

L. i4YJIdJIí I BAUDIni

oportú.

qüestió

tina

liurs carrecs

a

la de Futbol.

ansanams,

L'ACTUALITAT ESPORTIVAL

Es tres equips catalans
teas de final del

Inedievals.

Senyor López Ochoa, soldat 1 li
beral: fén que no s'oblidi la mema
ria del capita Aelxandre Sancho. Ehl
també, com els herois, sacrifica l'es
posa 1 els fills 1 el benestar, després
de donar la vida per la República i
per la lalibertat.

servil

DINAMIC CLUB

Poldes

a

La República ha d'ésser intangiblü.

INIIIM1111~11

un

de bat

el doctor Aiguader—ciutadaperfecte—i entre
els quals es compten—tots he sabem— des
lacats dementa que saben ?'eficacia, la signi
ficaciói la transcendencia de l'esport en els
moderna.
ítem ctemarkat w, palau. Volent fer-ne el Paleta deis Esports.
La iniciativa—com tantee d'altres—ha sortit de la Federació Cata
lana de Futbol. És igual, .pera: un o altre hem de llançar-la. De fet,
cadasoun deis esportius catalans ja fa temps que hi pensava. I bé:
ara és l'hora de formalitzar la l'ostra petició, és l'hora de concretar
la, és l'hora de justificar-la. I com que hoentenem aix4 i volem que
el Palau deis Esports—que no creiem que l'Ajuntament de la ciutat
nsgai a. la mateixa ciutat—no sigui pas una cosa encongida, restringida, particular, sinó que volem que sigui de tots els ciutadans,
tots els esportius, de tot el poble, perqua del poble és i no de ningit
més, demanarent a tots els ciutadans d'una significtició esporlivu ltur
pa-er sobre aquest important afer. Cal donar a la vetició tota la
volada que e de tenir. Cal enfortir-la amb arguments convincents.
Cal assegurer.li l'ex« fent-la amb uis projecte de desenvoluparnent
o explotació a 1a ma, Cal concretar d'una manera vigorosa per qua
dentanem i qua pensem, fer-ns i con?, ho pensent fer. No heir,
d'anar amb indecisions, ui confiar-ho a la improvisació. El palau
cciat és demanat. I
volem ésser optimistes—aviat és conccdit.
Ilent de mostrar-nos-en dignes, pera, abans de tenir-lo. I aixt) és el
que nosaltres —LA RAMBLA
volem ter. Dentanent la collaboració
de tots els esportius. Deis actius ti deis contemplatius. Deis que són
dalt i deis que són a baix.' Als nostres companys de premsa.
A tots els ciutadans, en fi. Entre foto podein fer-h,o tot. Tenint el
feliç pressentiment repetint— que el menys difícil és—en
sis
moments —l'aconseguir el palan. Si ha d'ésser de tots, sigUent-hi,
tots

Gent que serví la monarquia, que
combate implacablement els repubh
cans, que delata perseguits, que aju
dá—moralment i materialment—a la
persecució aferrissada deis patriotes
i deis liberals que Iluitaren durant
martals anyades pel restablirnent de
les llibertats ciutadanes, ara roman

seva

G

cor

escoltats pels actitals ciutadans
citttat, al cap deis quals !ti ha

blica.

—

optimistes.

soni

tes. 1 obrim 1
Els esporline

mesquins, genteta bilio
malhumorats, no compre

importants llocs en els organistnes
públics i privats de la Generalitat de
Catalunya i, en- general, de la Repú

liberalisme
es fa precisa una severa actuació cívica.
Tots sabem els dolors i les angoixes, els afanys i els
sofriments que ha costat l'adveniment de la República
i la destrucció de la monarquia deis Borbons. I no és
coo
gp nom de l'europeisme i de la
els seus enemics mortals o la massa
neutra incoucient encara puguin agtuar.leilsp, o control
del eivisrpe i de la resPonsabtat d'aquests
moments
histórics.

Tairic Tafanell."

G

Insistim... i insistirem sense cansar
das, en l'absoluta i ja urgent neces
sitat de procedir a una acurada se
lecció de eleterminat personal que en
aquestes llores detenta nombrosos i

propi,

justa demanda, us saluden respectuo
sament els signants
Josep Arrasa, Conrad Comapo
sada, Ramon Cornellá, Llorene
Canalies, Josep Serra, Francesc
Pardo, Pere Susany, Ferran Gó
mez,
Secundí• Rosich, Maciá Vall
verdú, Salvada- Ganiguer, Auto
ni Tordera, Pasqual Gascó, Gus
tan Rubio, Llorene Vinyes, Josep
Carreres. Lluís Coromines,
Er
Joaquint Gou, Ja
nest Juliá,
civirri Montoriol, Rarpon Massana,
Alexandre Herrera, Enric Serme,

••••¦¦••••¦

Per higiene públical.

—

Volent ésser optimis
a bat a l'esperanto.
catalans, que des cl'abans de
cloure's l'Exposició demanein tn d'aquells
palaus de la muntanya de l'aigua i de la llum
per dedicar-lo a Palea dele Esports, Itera
arribal a adquirir el convenciment que serein

Avui

Nosaltres denunciem a l'opinió li
beral espanyola als Royo Vilanovas
i Praderas pertorbadors de l'ordre
espiritual, animadora de recels í
desconfiances. Cal que aquesta opi
nió liberal espanyola reaccioni con
tra aquesta gent, de la mateixa ma
nera
que els ciutadans reaccionen
contra els pertorbadors.
Catalunya avui vol la cordialitat,
confiada que amb el nou régitri será
possible la concórdía definitiva.
J. S. i G.

que afirma que
menyspreu

permet somriure amb
enemic de la República, intolerable
es

Preu: 15 cIntirns

enquesta

Una

sa, eterns
nen
els gestos de cordialitat deis
homes que desitgen estimar-se com
a germans.

rnoments de consolidació.

No dutant que acollireu amb el ma
teix entusiasme que nosaltres aouesta

com LA RAMBLA fa
apesta bella iniciativa i la brin
da al capita general de
Catalunya,
senyor López Ochoa.
S'ha fet hi5nor a Galán i a García
Hernández, els dos heroís caiguts da
vant el polvorí d'Osca per la causa
de la Llibertat. Que se'n faci al que
fou capita de l'exércit—aquest caer
eit que avui el poble ja pot ovacionar
pels carrers—Alexandre Sancho. En
la sera mort obscura en un hospital,
assassfnat per la hmida incletnéncia
'del castell de Montjuk, n hi ha
menys tragadia, menys honor i menys
afany que en la mort heroica i
deis homes de Jaca.
Tots queien, com els homes, al ser
tvei de la República i de la llibertat
'deis pobles. Alexandre Sancho, com
Galán, com 'García, mereix també els
hontirs i els fervors d'aquesta reali
tat d'avui que és la República triom
fant 1 el Dret vencedor d'ignomínies

no

régim trobaren situacions que ara han perdut i els
professionals del desordre, parlen encara— poden par
lar encara— així, públicament.
I bé: cal que aix?) no sigui possible. A la llarga,
aquesta mena d'incredulitat va filtrant en les masses
neutres
i pot produir un estat de depressió perillós.
Un pessimisme ambient, si arriba a produir-se, és més
nociu que tots els desordres i més efectiu que totes les
maniobres deis enemics de la ciutadania.

!Din rebut la segiient interesan
tísima carta, que ens honorem en

d la

Els Royo Vilanovas i Praderas
han intensificat aquests dies llur
campanya tradicional contra Cata
luny3
Els rna trixos argumenta
poca-soltes i les mateixes falsetats
de sempre. No s'avenen, no, a quI
el canvi de rigim faci concebre l'es
perança que el fet catalá deixi d'és
ser "el mal
llamado problema ca
talán".

ha d'ésser pos
slide

Teléfon 19603

.ESPORT

DENUNCIEM...

diem...

Aixó

--

4411C

classifignen per ah val
Campionat d'Espanya
es

TINA VICTIMA'DB LA RE
PUBLICA.
El nostre amic Canyelles, el simpa
tic element del C..D.'Espattyol, ana
va ahír arnb dos dits d'una ntd, embe
'

nats.

El

Júpiter guanya

el

primer partit

de

Li varees preguntar qué ti lumia
Passat. Una mossegada d'un gos? Una
esgarrapada d'un gat?
—Ca, homel—ens va dir—. La
culpa la té la República.
—I dones...?
—.11'estaz:a al club, tallant amb un
yanivet la corona deis segells de go
tna, em va relliscar l'eina i... zas!

promoeió amb el

Martinene

QU1 L'EMPENY QUE l'Un

RODOLAT

S'ha celebrat el

sorteig

per als vultens de final

—Ja

culpa

veieu, dones,
República.

cont

en

té

la

la

El senyor Foronda.
Varn ésser els primera
nar

la noticia

del

a

do

"cese" del
la Direeció

senyor Forcmda en
de la Companyia de Tramvies,
1, sortosament, hein vist ple
nament
versió.

confirmada

la

nustra

Com se sap, el substitueix el
senyor Arruga, director de la
Companyía d'Am)innibus du
x•ant la dictadura.
Suposera
havent canviat les coses, el que,
di
rector

de

Xramvies

la
no
seu

Cempanyia

de

tindrá l'ornnipo

téncia del
antecesor, i que,
per fi,
l'Ajuntament de Barce
lona podrá
aconseguir una per
fecta regulació del tráfie urbá
I l'estriete
compliment
tan
necessari
de les Ordenances
—

EL

SOlii`EIG PER ALS VUIYENS DE FINAL

Madrid, 4

(per teléfen'.

—

S'ha celebrat aquest mati el
sorteig de partits de vuitens
de final entre els elassificats
després deis partits d'ahir.
Ha donat el
Lat:

següent, resol

—

municipals.
1 tornant

al

Foronda,

solean

'de font
autoritzada 1 pedem

as

segur, que el marqués—o el
que sigui ara—está realitzant
el seu capital I se'n
va a Bu
!10 s Aires
per dirigir, sembla,
aquella Complanyia de Tram

vies.
Si

aixti es confirma,
Panyem els bonaerenes

Stntiment„

MES REFORÇOS AL
MADRID.
El Madrid no está un montent en
vaga.
I es passa
reforeant l'e
quip, encara que ningú no vegi els bc
neficis que li reporta.
La darrera cuiquisició sembla que es
En Tondo, el aran defensa del País...
i catalá.

El Barcelona contra el Valéncia, el Sabadell
contra l'Athletic de Bilbao i el Badalona contra
el Betis

Badalona-Betia.

Oviedo.-Arenes.

Irun-SPorting Gijón.
Athletic Bilbao-Sabader,

Valéneia-Barcelona.

Valladolid-Logronyu.
Madrid-Múrcia.

Els partitO es jugaran diu-'
menge virient, als eamps deis

Clubs esmentals

en

primer

ler

L'altre diumenge al del
eontrari.
De manera que el Barcelena
anirá a Valéncia, el Sabadell a
Bilbao i el Badalona jugará al
camp amb el Betis.
seu
Els equips catalans no poden
ras queixar-se de la qualitat
deis adversaris que els ha tocat
en
scrt; El Barcelona tindra
ocasió de mesurar-se amb el
Valéncia, campió magnífic de
la segona divisió; el Sabadell.
baurá de fer-s'ho.amb els cam
pions, i el Badalona, amb el
Betis, passará les seves engtt
me.

ies.
Confiem.
els nost res.

una

vegada més,

a,

QUE

en

zi,orn
en

el

EL PARTIT DE CAMPIONAT D'ESPANY A SAabAtalii.a.a-aaLAVÉS
Un rnornent interessant del partit que classificá
sabadellene per als vuitens de final

PaISSallaal

L'Harta
els Alumnes
Obrers
s'han resistit a jugar la promoció
amb els equips de la segona categoria
ordinaria.
Iii haura soroll. 1 ja veurens qué
passard si els de la prefercnt imante.
sien !Inc solidaritat.
Sovint és Inés difícil guarir <Pie
prcvenir, i ara ens trobarent en aquest
.

cas.

.

de,maig

4

la

2

INFORNACIO

Resultats d'ahir
Dep. Alavés-Sabadell, 2-3.
irun-Celta, de Vigo, 1-t.
Racing Madrid-Sevilla, 1-8.
Betis, Sevilla-S. Sebastia, toa.
Z., 3-4.
Dep. Corunya-Múrcia, 1-2.
Valladolid-Ath. Madrid,

Madrid-Eclipse,

2-1.

5-2.

CLUBS CLASSIFICATS SENSE
JUGAR LES PRIL‘ERES
ELIMINATORIES
Athletic de Bilbao, campió actual
que no entra en sorteig.
Sporting de Gijon, per forfait del
Lorca, que ti havia tocat en sort
per ad rsari.
Oviedo, per suspensió de la Na
cional el campió de Canaries que li
havia tocas en sort per adversari.
Badalona, per forfait del Patria,
que li havia tocas en sort per adver
sari.
CLUBS QUE AHIR OBT/NOUE
REN LA CLASSIFICACIO

Barceloeá,

que

al

elimina

A Can Rabia

EL PRIMER PARTIT DE PROMOCIO A LA

PRIMERA CATEGORIA

En un partit molt competit, el Júpiter, darrer de
la Primera Categoría, venç el Martinenc, campió
de la Preferent, per quatre gols a tres
LA PROMOCIó
,

Don

Cada any les mateixes angú
les ntateires esperances. Els
que rolen pujar i els que no vo
ten baixar. La pugna eterna
entre els de dalt i els de baix.
Ahír tingué lloc el primer epi
sodi de la compelició d'enguatty.
La primera topada entre els del
Poble Nou i els de Sant Marte
va decidir-se, justa, justeta, a fa
vor
deis primero. ELs de dalt,
ara com ara, segueíxen dalt i eLe
de baix, baix. El plet, no esta
encara
decidit. L'avantatge
aconseguit pel Júpiter no és des
preciable, perb no és sufieient
.per a donar per solucionada la
promovió. La lluita fou ahir du
ra, molt interessant, molt dispu
tada. Tot fa preveure que ditt
menge vinent el partít entre el
cap i la cua-- o lo cua i el cap
tindrd caracters de gran esdeve
nitnent.
Una vegada més s'ha demos
trat que no és la fama, no són
els noms, el q:.,e fan entotius i
sensacion-als els partits de futbol.
Os alguna cosa més: l'entusiasme,
l'energia, 1 a voluntat, supleix
gaírebé sempre la manca d'a
quells altres atractius que, de
mica en mica, el públic ja deixa

llenito.
Sabadell, al Deport:vo A'avés.
lrun, al Celta.

Mes,

b:evilla, al Racing.
Retis, al San Sebastian.

IS'alencia,

l'Iberia.

a

Múrcia, al Cornnya.
Vacadolid, a l'Ath. Madrid.
Madrid, a l'Eclipse.

Logronyo,
vencent

per

elirninat,

haver

ambdós partits al Cul

en

tural.

Arenas, per haver eliminat. al Ra
vencent en ambdós partits.
l'aatellon, per haver elninat, amb

ring,

.nalicaei.S

goal

del

average

Ma

al

llorca.
••¦¦••••••

El Múrcia venç el De
portivo de la Corunya
a La Condomm. a
'Murcia, 4
A La Condomina,
amb poc públic, es jtigá el partit
Múrcia
Deportivo.
El resultat Loo 2-1 a favor del
Múrcia. El Deportivo queda, doncs,
eliminat.
El madrileny Navaz va
fer d'arbitre.
Els equipa:
Deportivo de la Corunya.
Isi
dro, Jiménez, Sana, Frois, Esparza,
Farinas, Torres, Triana, León, Cid
—

-

-

—

—

i

Alejandro.

Murcia.
Enrique. Griera, Vir
gili, Munoz. Balahí, Vigueres, Ju
lio, Antonito, Zarnoreta, Aracil
sorniebero
(Noti-Sport).
—

'

segon tes-me.

a

Una prova la itndrent diunten
ge vinent. El camp de l'Europa
es veurt1 atapeit d'una gentada
ávida de futbol mascle, de futbol
de debb...

El Sevilla aixafa el Ra
cing de Madrid, ven
cent-lo per vuit a un
Sevilla, 4.
Al camp del Sevilla,
jugar el propietari i e! Racing
de Madrid, per a la Copa d'spanya.
Steimborn era l'arbitre.
Ehs equios es van arrenglerar així:
Racing de Madrid.
Polo, Artu
ro, Calvo, Moreno, Rodrignez, Lo
Pena,
Bernabeu,
Menéndez,
pe,
Rey, Ateca i La Serna.
Eizaguirre. Monje, Se.
Sevilla.
defio, Caballero, Abad, Arroyo, Rol
dán, Adelantado, Campanal, López

En una bella pugna et• ba
tiren els dos promocioniates
ahir al camp de labia club de
futbol ex-reial de Catalunya.
No va faltar-hl mal Interé.e ni
emoció, i a nosaltres, que per
ceit co ma imparcials no te
nim cap Iligarn pels colore en
ben
Iluita, va semblar-nos
curta la partida. Prova alzó

—

van

—

—

i Brand.

Vallana arrenglera el$ equipo:
Cano, Melenchon,
Valéncia.
Torregaray, Salvador, Molina, Con
de, Torredeflot, Picolín, Vilanova,
Costa i Sánchez.
Jaumandreu, Sanca, Sor
Ibéria.
ribes, Epelde, Estanis, Salas, Cal
var, Tomasín, Zorrozua I, Zorro
zua II i Ruíz.

Noti -Sport).

que fou altament 1nteressant
ben jugada.
Com a partit propi de la ea
tegoria dele clubs que es die
putaven el 'loe en la primera
eategoria. no va faltar-hi la
les
suspensió momentánia
rebeldías
discussions i
les
adequades al cas. Tampoo en
la forma que va descabdellar
se el resultat va faltar-hi orno
ció. Val a dir que en aquests
partits on es marquen tants
gole (ahir set) i on es pro
dueixen empats i desempate,
ara favorables als une ara fa
vorables ala altres, no pot
mal faltar-hl Fintaras. El par
tit da'hir fou d'aguaste, i el
públic, ben nombroe, per cert,
va sortir-ne ben satiefet.
El Júpiter fol.' el guanyador.
El Martinene, pera, va comen
lar un bell partit, donant mol
ta feina als del Poble Nou, el
qual per la seva habitud en
terreny tou I iné& acoetumat
a actuar
davant d'un públic
nombrós 1 en lluites de la pri
mera
categoria, se'l suposava
,

guanyador. Pera, malgrat aixe,
els nois del Poble Nou esti
guaral' de pega ale comenea
mente, perqua liudaren contra
vent i més tard (quan va aca
bar de ploure) contra sol. Ate
gim-hi unes envestidas enor
mes
dele yermen:: de Sant
Madi i podreu
explicar-vos
clarament perqua el primer
temps va acabar amb avan
tatge dele vermelle.
Pera, després, quan els mar
tinencs, que estan aoostumats
en une terrenye més forts que
la pedra i quan el seu esfore
suprern de la primera part va
acusar-se en el seu caneanci,
ele del Júpiter, més reposats i
fins mé$ thenics en el toas
que no pas els betle contraria,
van aconeeguir l'empat i des
prés l'avantatge en el resultat
final que va donar-los una me
reseuda, encara que mínima
victbria. I és que també ha
vem de reconéixer que el Mar
Unen° per la soya Prt no me
relata pas perdre el partit per
una
rnés grosea diferbncia de
gola. Entenem, dones, que el
aesultat va éeser just i meres
out per a tots.
*

—

El Madrid vencé
ment

nova

l'Eclipse

—

Amb bona entra
Santander, 4.
da, Eclipse i Madrid van jugar un
—

madrilenys van guanyar
L'arbitratge de Faust Mar
tí, regular.
Els equips:
Eclipse.
Crespo, Ayala, Elizal
de, Quintana, Vega, Saavedra, EloV,
San Emetrio, Carral, Pérez i Cavada.
Madrid.
Zamora, Escobal, Que
sada, Bonet, Esparza, Pena, Eugea
nio, Leoncito, Morera, Cosme i
(Noti-Sport).
Olaso.

partit.

Els

per 5-2.

L'arbitratge

-

de

—

Vallana, regular.
(Noti-Sport)

—

Vigo,

Ahir, a l'Stadium de
Balaidos, l'Irun i el Celta van que
dar empatats a un gol.
L'arbitre: Escartín. Els equips:
Celta.
Lilo, Varcarcel, Hermi
da, Paredes, Vega, Espinosa, Rei
gosa, Cameselles, Rogelio, Polo í Pi

L'Iblria queda elimi
nat en véncer el Valln
cia només per un gol de

-

Emery, Alza, Mancisidor,
Eizaguirre, Gamborena, Soto, Sagar
zazu, Eleizegui, Urtizverea. Reguei
(Noti-Sport).
ro I Villaverde.
Irún.

A Torrero, amb
van jugar Ibéría
Valencia. Van guanyar els locals,

gols

a

—

—

diferIncia

per 4

4.

—

-

3.
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Després de l'ainistós entre
nyol

primers equips de lEspa
i

de

l'F,uropa

van

sort'r

lluitar, ben rebuts amb forte
aplaudiments, els següents ju
gadors:
C. D. Júpiter: Francáe, nu
met, Bussot, Bonfill, Rosalenc,
Dote, Mas, Parara, Clirnent,
a

F. C. Martinene:
Pasqual,
Serrano, Vinyes, Altés, Pujale,
Creixell$, Cases, Tonijoan, Mor
rajas, Virgili 1 Fandos.
El primer
el

a

Martinenc,

marcar

va

altra vegada a una jugada de
Barcaló i rematada flaalment
per Perera, va assegurar ja la
inereseuda victória dele del Po
ble You. Pera el Martinenc,
veneut per matode, pera no per
entusiasme, no va donar-se per
satisfet i a darrera hora encara
va revifar-se i va posar en an
gúnia novament el Júpiter, en
entrar un altre gol que escur
pava la diferéneia que havia
obtingut ja el Júpiter.
Els minore jugadora del Jú
piter foren Humet, Rosalenc
(junt amb Barceló el millor de
tots) i Parara. Ele pitjors van
ésser Francas, Bonfill i
Del alartinenc, Serrano. Vi
nyes, Pujals i Virgili. Lis que
menys van destacar foren Pas
qual, Creixells, Cases i Morra
jas, o sigui els que generalment
eón els minore-. Es veu que ahir
estaven emoelanate.
Aramburo va comenear bé,

paró després

--

Barcelona

••*****•••••••

•
•
•

equivocar-se

sovint, fins a deslluir
completament la seva bona pri

A

I
'

ADRIA

A CAN

RABIA

L'Europa fou batut me
rescudament per l'Es
panyol per quatre a un
Aguest encontre fou l'entremés amb
qué s'obrf el festival esportiu d'al:ir al
camp de la carretera de Sarria, i no
cal dir que fou un encontre interessant
sota tots els conceptes. Quan tots els

equips es preparen per al campionat
peninsular, hom té ganes de veurc par
tits d'aquesta envergadura, per tal de
poder fer, més o menys encertades su
posicions sobre el paper que cadascun
t'ara en la máxima compeeció nacional.
Si en s haguéssim de guiar per aixb,
augurarle:11 un paper molt trist a l'e
quip del Guinardó, puix més que un
equip que es prepara per una aferris
sada lluita, ens va semblar un onze
desquiciat, cansat, com és molt natural
que ho estiguin tots els equips que aca
ben de jugar l'esgotador torneig de
Lliga.
Als transa tninuts de joc, una esca
pada de Juvé fou recollida per Prat,
el qual ho aprofitá per fer el tercer
de la serie. A partir d'aquest inoment,

portivo Alavés

aquella superioritat

camp

dos

a

disposata

a

no

plán5-er-hi

en general el seu ar•
fou be, quan menys per la sa
bona voluntat. A les seves ordres

Europa.
Florenea, Soligó, Ibánez,
Gamiz, Layola, Mauricio, Escrits, Ves
tit, Miró, Calvet i Torelló.
Espanyol.
Aznar, Orriols, Molí
ner, Traba], Soler, Pauses, Prat, Ta
lla, Edelmiro, Bosch i Juvé.

els vagi aeompanyar en el gran
nombre d'ocasions que tingueren
per a marcar gol, ja que per poc
que la sort els hagués afavorit la
victória del Sabadell bauria estat
esclatant; Roca va ésser el més
oportunista, i l'autor deis dos pri

—

—

mers

•

gols.

GRAN SASTRER A LAYETM
La del

El primer desempat va Oár
a
canee del Nartinene,
grades a ilria arrancada. de
Morrajas per la banda dreta.
Va Murar la pilota a Fundos
aqueit va marcar el segon gol
pel Martinene. Ata( va acabar la
primera part.
El Júpiter, mes fresa que ele
satis adverearis 1 tal vegatitt
mes confiat a la soya prapin
%dalia, va empatar han aviat,
per mitjti de Clisrient, en rebre
una pilota de Cluix, que va mo
tivar un gros aldruJl davant la
earta martinenca, Ja a partir
d'aquest tnoment, la major pro

dató de lee jugadas va senya
'ar-se
l'equip del Pnble Note
i el resultat aconsegult ho de
mostra. El gol quo va iniciar la
saya
vielbria final el procedí
un d'aqueets Iliuraments
quo
acosturna fer Barcal() i que Gil
ment va aproritar per u marear.
El gol va Mine d'ocian, perqué
els del Martineno no volien ac
ceptar-lo, pera a la !larga van
acatar les ordres de l'arbitre,
1 el partit que per una mornenta
Grélem que anava a acabar Mil

Continuar.
Un nitre gol havía ntareal, el
Júpiter, pera Aramburo, érbltre
del pillan, va anullar-lo. Part
del públic va protestar, per0
va

els jugudors del Júpiter van
acatar la decisaló de- l'arbitre
tot segun.
El neo gol del Júpiter, degut
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De seguida domina el Barcelona la
sicuació i acorrala els estremenys, pero aquests, en una bona arrsncada,
són eh primen a marcar. Valles, d'un
xut, és l'autor del gol. S'accentua la
pressió barcelonista, i presenciem una
excellent jugada de la davantera ca
talana. Piera avanaa, passa a Goibu
ru, aquest lliura la bal a Sanntier, i
el davanter llanea un bou tret. que és
parat per Ara en magnífica estirada.
En pie domini barcelonista obtenen
l'empat. Un cop fort de Banda el re
culi Samitier i l'introdueix a la meta
estraineny a. Acaba la primera part.
En el segun temps el domini cata
la és encara mes intensa La defensa
de Don Benito ha d'intervenir lonti
nuament. Goiburu, en rematar una
pasada de Pedrol, obt el- segon
Al cap de poca estona es produeix
una

julada

nat

NOgnérs

seus

era

en

i

eamp.

qual resulta,
hagué d'ésser `retirat
substituit per. Llortna
la

Abans d'acabar l'encontre el Bar
celona -obté el tercer. gel.
El partit acaba amb el resule,
dicat i quadant eliminat el Don
nito.—J. F. C.

mgamimemm

Recordit que...
Catalunya famica panyos
de les rnés altes qualitats.
Cal protegir la industria

els

visitants cregueren del cas fer al
guna visita a Ros, paró aguan es
va enCarregar d'aclarir
la situació.
Els de fora es ven que alió -no es
estava hé, i no pararen fins que el
marcador assenyalava empat a do,
sois. Quan aix6 es va produir, la
desílusió dels sabadellencs va ésser
extraordinária, car només faltaven
den minuts pel final i ja es veien
el partit guanyat. Paró de nou van
tenir ocasió d'engtescar-se en veu
atac deis

que

5

Mari:. Guzman, Castillo, Piara, Coi:
buru .Santitier: Ramon i Pedro!.
Deportivo: Ara, Manan, Sánchez,
Paluas, Murube. Chavas, Monchin,
Berin, Vallés, Panes i Multan.
Surt Don Benito i aconsegueix a
la primera arrancada apropar-se a ia
meta de itioguers, i ha d'intervenir-hí
la defensa catalana per alitinyár
el

tenía un día treballador.
Ele atacs continuaren a la porta
alavesa, i aquesia no era de nou
traspassada grácieá als encerts de
Quincoces i Ciriaco, especialment
del primer, i a voltes també del por

rápid

marcai.

estigué admirable.
equips eren:
Barcelona : Noguers, Zabalo, Salk;

con.

pongué gairebé tempre al Sabadell.
Al primer minut d'aquest temps el
Sabadell va aconseguir el segon gol,
molt ben entrat per Roca, que ahir

un

a

Arbitra el coHegiat rnadrilenv

Ro-,[adel

que

e

primers

inten::

13eristain.
Després del llarg dornini local,

-

catalana
Ho farás aixi si compres
els teus vestits

a

la Panye-

ria LA TEXTIL CATA
LANA. Rebudes les darnovetats de la tem-

reres

porada. Secció de sastreria
a mida. Tallador de primer
ordre

LA TEXTIL CATALANA

Plaga

de

l'Angel, núm.

1

M A RCS
MOTLI., URES
J. M. Yerrés Cama1ó, S C
Tel. 18155
Aueias Mareh, 3
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Hutableulant

a

CUCUPULLA,

2. 1.'

IBALCILONA

69

II

La

casa que ven

j-

144 prlawrespresas

cumple' glizruneut de 'mellen
garito-orinar'.
Anote; Red de. Rambla de lee flore, 14;
Sus, Fontanelle.
la Creui Farmacia l'erre*, Cuma, 84;
Farmacia Pujo! Cullell, nOM. /1;
Pelaye. be
el

farmacia de

un

c ,y1-

P. F.

1-4E3141111tRA
GI A
"itqAm
cilla&mi
I

al

0,111)enemic tan fort. En
g.,:ns munieras arribaren al
tcrr.:v..
joc barcelonista, i aquests foren
met

is

B eristain, Ciriaco,
Quinjl,Antero, Fede, Arvares,
Albéniz, Heredia, Jauregui i Lecue.

1-11731014101101111111~"..„.„ ..1.1r,~591sr

s.econsegueix el 1.,,nanment

presencia

d'easg._
tantpresenciar
enco ntre de

SENSE

SUMA

I

No s'havia.
vist

mai

cl'aquest

dressogfaph
PONS

—

població

que

Sabadell: Ros, Pérez, Roure:
Martí, Gracia, Tena, Mata,
Bertran,
Carreta, Roca i Sangüesa.

per la baratura, :son gust i econornia que oferunECONOMIA
es indispen
sable una guata ala grato.; aparadors per a
poder apreciar la
N'eracitat de la nos!:
Via Lalotana, número 40 eie Teléfon número 12446

MAQUINES D'APRECE'S

La

dal

d'una fallada de compromís
de Ciriaco, davant el
rnateix marc,
i la bala anava de dret
a la xarxa,
i valia, per tant, el tercer gol
sa
badellenc.
Cal fer constar que, rnalgrat la
importancia de l'encontre, la Buita
fou sempre noble, ádhuc
en ela mo
ments de més emoció.
La composició deis equips era:

e

\ laQUilnU

-lutbot..

causa

Oferim un assortiment Mune:1s en les novetats que la moda
i oferim també uns preus que són la nota sensacional
de la present temporada, els quals detallem a
continuació:
Vestit estam a mida, folro extra
65 ptas.
Vestit estarn a mida, folro diagonal seda
85
Vestit catara extra, folro Jada.
tos
Vestit estarn Australia, folro setf xinés
125
Pantalons tennis a mida
de r5 a 3o
Vestit dril, mullan gran resultat
de 27 a 45
-Vasta dril meeinic
de 25 a 35
preu únic
Lo nes
40

NO

.siasme Per-

sitat, sense, paró, que el.á jugadors
en fessin gaire cabal.
alonaini era
alternan si bé malgret. aix6 el Sa
badea tingué imites més -ocasions
de marcar gol que nQ pas els ala
vasos, paró la gran .'defensa d'a
questa i el N'e enCert'l deis' van
ters sabadellencs tejen que el triare
deis visitantsapp jaro ~ale.
Quall manealptattioseieriatouts pel
deseans, en un deis azgák,cals
141,7a entrar
gol' per al á
seus, que
era
el de' l'empat, que
com ja és
de suposar, va entusias
mar els sabadellencs.
La segona part va ?asar francas
ment favorable al Sabadell, cae si
lié ale darrers minuts l'Alavés va
reaccionar una mica i va donar fea
als elements defensius locals, fOra
d'aix6 la iniciativa del joc corres

re

imposa

rer

va

va

ésser

en

aquesta

en

als seus davanters que no pas des
torbant el contrari; els davanters
marcats coto estaven no van donar
naire rendiment; els exteriors foren
el millor de la finja; el portar, tua
grat els tres go's va demostrar ion
estil i segt:retat.
L'arlsítratge del coRegiat rnadr:leny, senyor Espinosa, encertat: va
deixar d'assenyalar algunes mans
per banda, paró com que eran sen
crcieni que va estar
se intenció,
rnolt bé en uu interrompre el joc.
En iniciar-se la liuta. els visi
tants aprena7en (la
valent i vingué
ben pr:m com no c:s val el primer
i altra volta
gol; tornaren a
la porta sabadelletma perilla de de
bó. Aleshorea va comenear a plou
re amb
poca intensitat, i al cap de
poc es va produir el primer gol pels
visitants. Ros no va poder blocar el
degut a estar
fort xut
la pilota extremadarnent lliscosa.
La lluita es feia per rnoments in
teressant, en part principalrnent pe:
fet de jugar més seré i més anear
tat que de primer, el Sabadell. Quan
més interessant era la partida, es

res

vanters van estar ben treballadors,
i fou una llástima que l'encert no

equips en

ens

a

la següent

els

forma:

Dan -Benito, 4.

.
_

les causes principals
d
Com era d'esperar, venceren ela g.
de primer
catalans, que davant
seu flu
aparentava. Pot dir-se que el con
ix eneí
mic
hom
4uposava ,que
junt de l'Alavés és bo, sense éssea,
efectuárien
una bona exhibició.
peral, res d'extraorcfnari. Li dóna
El
partit
defensa,
en
alguns
gran
mornents fu
nom i vaina la seva
interessant. Unes yapadas
que ahir va tenir un dia ple d'en
l'heroica
defensa del Deportiu, que amb
fallada a dar
cene,: si exceptuem la
gran
coratge s'oposava as fortes atacs
rera hora de Ciriaco, que va ésser
partit,
Barcelona, d'altres a l'excearnt del
el gol que els va costar el
loe
de
la davantera catalana. Sobretot
podriem dir que tant Quincoces coto
Gol
buru i Samitier feren coses graos
el seu company estigueren senzilla
amb
l'esférica
ment formidables; la línia mítjana
El
Deportivo de Don Leida, an.
va complir bé, paró va estar millor
reix lotes les lloances a pesar
a la primera part; de totes maneras.
del

per tres

eliminar el contrari, per6 qui
ínes va evidenciar un entusiasme
sense límits va ésser el Sabadell,
el qual va fornir una actuació espléndida. Tots els sena jugadors estigoeren treballadors per un igual,
i les línies respongueren be: Ros
féu paradas de gran mérit que foren aplaudidas, i els dos gala que e
entraren creiem que no hi podia fer
gran cosa donat l'estat relliscó S del
terrena.; Pérez i Roure formaren
una
defensa digna d'elogi, i cubri
ren ,sempre el seu 'loe a la perfec
ció; Roure va agradar-nos més que
altres vegades, parqué' no va en
tretenir-se a fer jugadas inútils que
ben sovint ocasionen iseriosos pe.
rills per al seo marc; els mitjos en
coniunt van fer un bon partít, ja
que si bé primerament Gracia i Te
na eren
desbordats, aviat es van po
sar a to i foren el pesombre dels da
vanters contraris, i els autors del
rnarcat domini que exerei el Saba
dell al segon temps; deis tres, Martí
fou el millar, igual com ja ve suc
ceint en els darrers partits; ele da

baratee

actuació
discreta

aar la

Ahír va ésser festa grossa a Sa
cor
badell amb motiu de l'encontre
d'Espanya.
campionat
responent al
jugar el Deportivo
que havien de
Alavés i ti Sabadell.
Tenint en compte la importancia
primer
del partía, í el fet d'ésser el
que
se cele
interregional
encontre
brava a Catalunya d'enaa de l'ad
veniment del nou régint, la Junta
prime
del Sabadell va invitar les
de la
de Catalunya
ras autoritats
localitat. Van assistir-hi el gover
nador civil, senyor Companys. acom
panyat deis senyors Grau i Paco
Madrid, el capita general, senyor
López Ochoa, amb el seu ajudant
capitá Medran°, i els senyors Ama
deu Aragai i Francesc Costa. De
Sabadell van assistir-bi també les
autoritats.
El públic fou nombrós com Poques vegades; creiem que el nornbre d'espectadors pot molt bé calcular-se entre vuit i den mil. A excepció de quan juga el Barcelona.
r] carnp del Sabadell mai no °feria
el baillant aspecte d'ahir.
El partit va ésser d'aquells que
entusiasmen en tots moments, malgrat la forta pluja que va caure durant la primera part; era opinió general que la pluja afavoriria els 41ayesos, més acostumats que no pas
els sabadellencs a jugar en terrenatou, per6 no va ésser alai, ja que
els locals com més anava Inés es
posaven al seu centre, i proves en
van donar a la segona part particularment, els trenta primer;
nuta de la qual van ésser de pronunciat don-tini sabadellenc.
Tots dos equips van sortir al
per

en una

comen

El Sabadell bat el De

alguna fallada,

s'arrengleraren

va

partida am bgran fogositat,
vingué ben prim corn als primers
moments marca ja gol; després el
gas mitiva i ja no demostrá
seu

els europeus feren una brillant reacció
i'la davantera que fins aleshores havia
brillat per la seva absencia, féu una
brillant arrencada que els vagué l'unic
gol que pogueren ter. L'obtingué En
Miró. Quan falta% en tres o quatre mi
nuta per acabar el parta, Edelmiro
Banal un magnífic rut que valgué el
quart i darrer gol.
Arbitra l'encontre el cellegiat Planell
i encara que en algunas ocasions tingué

ya

Alavés

El

SABADELL.

gola

mara actuació.

ap, -1fitar un
córner que Cases va executar
Pujals va entrar dilas. del gol
de Francas. L'ern:at, per?), no
va fer-se esperar, parqué
Cli
també molt oportú, en
una pilota que
Pasqual no va
saber aturar, va entrar-la dins
la xarxa.

lament,

va

rnolt

—

—

•

*

•

El Celta de Vigo perd
davant l'Irún i queda
eliminat

—

*

Barce16 i Gula.

—

Saragossa, 4.
inolt de públic,

El Barcelona veng el
Deportivo de Don Be
nito per tres gols a un,

FUTIIOL

DE

d'ahir, classifiquen
crEspanya
Cametionat
de
partits
Els
clasja
Badalona,
del
més
Sabadell-a
el Barcelona 1 el
sificat-per als vultens de final
sorpresa
La jornada d'ahir don& alguna
Deportivo

Barcelona-Don Benito, 3-1.

de 1931

rambla

-~100110110111111111111011011~~~~

a

rnés bon

preu

*••4•

CARRER TALLERS, 29, 31 i71
CORTá,'N15111. 522
Teléfon 17455

4 de maig de 1931
diu, i jo no .4 com ni per qué
lliuren ni s'han Ilitorat encara,
com he apuntat abans, a tota llei d'ex
cestos /fries atad tan justificats cons

ment
no

Per Canaletes
Que

torna a rernoure

es

Que diumenge vinent, al camp de
l'Europa, es decidirá detinitivament
la promoció entre el Júpiter i el

I

Madrid tornen
a confiar.

a

parlar-ne

Martinenc.

tornen

a

Que l'equip 'nacional" d'ockey,
integrat per una gran majada de jugadors catalans, jugará el dia 17, a

senyor Mateas vol dimi
arree
de seleccionador.
el
tir

Que el

Que el dia xa es jugará a Ma
drid el partit final del campionat
d'Espanya, de rugby.

•

Ginebra.

Que En Márius Valls está
lusionat arnb aquest viatge.
Que

el Madrid i el Sant

Que jugaran

anar a

boL
a l'Europa ha
d'optimismo.

passat

Que
ca

una

sernpre és més

tot

temptador

que

Valencia.

Que a Sabadell sola gasten fent
propaganda, i que temen el boa gust
d'anunciar per ridio da partits, fent.

mi

ho

hora confía que Pafer del
eanap del Guinard6 encara no esti

Quo

en

catala.

perdut.

Que aquest bon gust, perd, té
petita falla.

QUE A CANALETES, AQUEST
ESTIU NO DONARAN L'ABAST
A SERVIR AQUELLA SODA
TAN ESPETARRANT.

Que en anunciar el partit amb
laves, deien que havien S'OUT con.

Que la senyoreta Maria Esther
revelat

se'ns ha
punta,

etc.

Que

tot és començar, i

ara

ja

ho diem en to de censinó per evitar la repetició
no

d'aquest aternptat

ha

a

l'idioma.

comengat.

Que ela jugadora del Barcelona
han anat i han de tornar de Don

Que el Madrid ja té la signatura

Beniot,

de l'Hilarlo.

Que les relaciona

el

entre

Que

Ma

drid i el seu ex-jugador Rubio l'han
torriat a refredar.

Que ja s'escdfaran

un

per carretera.

el club blau-grana va Bogar
guarnit amb bandera.

autocar

un

Que -trobern que per anar a Don
Benito, lés una mica mama fort.

altre dia.

tta
O

~ligaban
•

Mateo de la Osa,

que

ajooda

a

fer

anar

les

coses

la multitud.
Sense anar més Iluny, la festa in
oblidable de l'altre diunsenge a l'Es
tadi demanava a erits, no una orques
tra, sinó diversos orquestres i bandes
de música pereutidora i 'mangues
/iris del gran fes
que ratilessin
tival amb ferinos prOjettiOns mu.sicals.
Em direu: "sense poesia i serme mú
sica, les coses rutilen quan raninut del

poble

és bets

ckspería."

D'acord.
Per3 jo sempre m'U ntostrat par
tidari d'emmarcar tosa pintura viva
amb un marc adient, que no per aixel
l'obra d'ara veu minvada la seva valor
artística ni la stva esPontaneitat pri
mitiva.
que el: que singlo
menys poeticantent hem

Quedent, dones,
o

una

d'aprofitar aqucsta magnífica oportoe
nitat. La gent ara ho perdona tot.
de
I els Posseidors d'insirtonents
corda o de metal! tenen el deure de fer
música pe/s nostres carrers i places a
la Primera avinentesa.
CARLES SINDREU I PONÇ

•

Les illusions que els aficio
nats s'havien fet a prepósit del
base Mateo de la Osa i de la
supremacía europea deis pesos
forts, hauran estat illusions
vanes. El púgil de Motrico, que
la premsa americana havia ba
tejat amb el sobrenom de "El
non Dempsey", ha estat superat
completament pel danés Soren
Petersen, davant el qual Mateo
de la Oso ha hagut d'abandenar
després (je vuit represes d'in
ferioritat patent.
Les primores impressions que
ens arriben d'aquest match ce
lebrat dissabte a Bilbao, atri
bueixen la deficient actuació
del base i la seva desfeta a la
gran quantitat de sang que va
perdre per unes ferides al nas
i a la boca. Potser sí que radica
en aixe la causa principal d'a
quest resultat advers, pere cal
remarcar
que
les ressenyes
diuen que Petersen el va su
perar

en

coneixements

1

va sa

ber portar el combat de la ma
nera
que més II convenia. Osa
caracteritzat sempre
s'havia
per no saber combatre en cos
a
ce-e1, i aquesta vegada s'ha
perdut pel mateix. La seva cam
panya a AmerIca no haurlt es
tat, dones, tan profitosa pels
coneixements com s'ha
seus
vingut a dir. De passada, la se
resistencia no l'ha pas fet
va
quedar gaire be. tampoc.

F

T

U
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Tomeig
"Copa Francesc Maciit"
Será diaputat per deu
equipa de la Segona Ca
tegoria Preferent i co

mençarl

a

jugar-se

'

ca, va ésser escrit en forma ecáligra.
m3tica, imítala les palmes de les pal
meres que es gronxen p4 cel deis jar
V
V
V
V
V

ikATLETISME
Campionats Provincial&

diumenge vinent
Diumenge

vinent, dia te,

Seguint el programa de proves
anunciades pel Comité provincial, es
recorda a tots els clubs que els pro
pers dies 14 i 17 de maig CS porta'
ran a efecte els campionats generals

camel

jugar-se el torneig oficios
organitzat per un grup d'equips de
la segona categoria preferent, i en
el qual es disputará com a primer
premí una magnifica Copa instituida
-amb la deguda autorització del
president de la Generalitat-amb el
nom de "Copa Prancesc Maciá".
Efectuat el sorteig dels partits de
la primera volta, ha donat el segiient
eará

a

Impressió
de l'Esta&
Montjuie, el dio del
fnatth Irlanda-Espanya. mpareixia des
del "ring" deis periodistes cona ton
L'Estadi

ziesultat:
ro de maig
Horta.Gimniatic.
Santboa-Iluró
•

b..llar
immens...
Per3 cti.rí
el billar, el dina.
con en

Sans-Atlétie.
Alumnes Obrers-Grácia.
Manresa-Granollers.
14 de maig
Iluró-Manresa.
Atletic-Santboiá.
,Grácia-Horta.
Granollers-Alumnes Obren.

mism€ es concentra al mig del "panyo"
verd i el silenei
absltscia de role.
ció
?.ça les "bandos", a l'Estadi el
sidinamismo va a les ",bandes" i
lenci
absintio; d'entusiasme
era
mg del "panyo" verd on es des.
cabdellova
joc.

les 'boom
b
del mullo

Santboa-Granollers/

'Atlétic-Manresa.
Grácia-Iluro

Santboti-Altunnes Obrers.i
Gimnástic-Granollers.
31 de nu.ig
Iluro-Gimnástic.
Alumnes Obrers-Horta.

Granollers-Atlétie.
Manresa-Grácia.,
Sans-Santboiá..
4 de juny
Atlétic-Iluro.

}Torta-Santboiá.

Gimnástic-Grácia.
Manresa-Alumnes Obrers
Granollers-Sans.."-

atropells ponles.•

juny

Grácia-Atlétic

Els poetes, que

h
-weelleurogirs•

La inscripció ha quedat oberta al
local del Comité provincial (Doctor
Dou, núm. ro), i será tancada sense
cap ajornament el dia 9 de maig, a fi
de facilitar les tasques d'organització.

Farrnácia

aquest

Laboratori

Ponsati Soler
Arrabal* d'orina,

sang 1

esputo

no.

Plaga Nova, 3

-

eren

esguardats fine

través de vidres
eclipsis solera, ovni te.
trusts com
nen la paella pel manee, con vtdgar

fa pocs

dies

a

N

Tel. 1$7e1

AUTIC A
Club Mare Nostrum

Aquest Club continuará el seu cur
de patró de iat el divendres,
dia S de maig. Al mateix temps fa
avinent a tots aquells a qui pugui
set

ínteressar el dit curset, que havent
calgut suspendre alguna classe a
dels darrers esideveniments,
causa
encara

s'hi podran inscriure. Estat.

Mateo de la Osa

Diuen que la candidatura de
Mateo de la Osa per al combat
pel Mol de totes les categaries,
ne va arribar a temps. Val més
aixf. Després d'aquesta desteta,
és de creure que no banda ob
tingut pos rnasses vots.
-o

El resultat més sensacional
de tots els que s'han regIstrat
aquests darrers die s ha estat
la loroosa desteta de l'angles
Jack Kid Berg a mans de l'ame
rice. Tony Canzoneri.
Fi púgil angles, en el qua'
la maloria d'aficionats saluda
ya el futur campió mundial del
pes Ileuger, ha estat batut per
k. o. en tres represes en el
combat decisin, quan intentava
aconseguir el títol.
En general. aquest resultat
advere al púgil britttnic, ha
morpres. Coneguda la seva gran
classe i vista la magnfica for
ma
palesada en els darrers
temps, era d'esperar que acon
seguirla lmposar-se a Canzn
neri. arrabassant-l1
el tito].
Perb els crítica americana no
s'han norprbs pel resultat sen
sacional d'aquesta tryada, ja
que tots coneixien les dificul
tada que havla de vAncer Kid
Ilerg per fer els 81235 quites
del pes Ileuge,r. El gen pes nor
mal s6n 140 Iliures, o sigui que
Per
poder disputar el tito' st
Canzoneri va haver de rebaixar
dos quilos. L'estor(' que va ha
ver de fer el debilite de tal ma

ge de "Palestra".
Essent ja el día prou Ilarg, les
sortides a més de fer-se al matí
a
la tarda, si la colla que tripula

l'embarcació vol, podrá sortit

la tarda d'ahir,
celebrar-se els campionats
de Barcelona d'atletisme, reservats a
&Vetes infantils )fins a 17 anys), or
ganitzats per l'entitat Casal deis Llui
sos de la nostra ciutat.
La concurrIncia d'atletes fou nom
brosa, i, entre eta concursants se'n va
ren destacar alguns que tenen moltes
possibilitats per a enfilar-se a una su

Jack Kid
re definitivament entre els wel
ters (en l'actualitat és detenter
del tito] dala welters juniors
que va guanyar l'any passat a
Mushy Callaban), entre els

Amic lector, ajuda l'obra
de LA RAMBLA subs
crivint-hi
quals

tota

varen

li será tampoc massa
fácil arribar al tito!. I quant, a
Cazoneri, és de creure que no
podrá passar pas gaire temps
sense haver de Iluitar amb l'ar
gentf Just Suárez, un deis mi
llora púgils de l'actualitat, les
possibilitats del qual hom con
sidera iljmitades.

LLANÇAMENT
es

tot

1.

quedara

E.

poder

Vd.

a

tr.mar

Hom ha desmentí:
una
regada
mes
que Samitier se'n vagi a Ma
drid. Sera o no sera veritat, en defi
nitiva, pera el ces és que els madri
lenys encara no han acabat les aga
lles, ni els quartos, pel que sembla.
Han agafat l'Hilario
aquel! fa
más Hilario del "taS" -, fan ges
tions per pescar En Soler i compten
amb En Regueiro, etc., etc., etc.
Ara sí que anirá de deba. El Me
drid guanyara tots els Carnpionats.

agradable

-

purgante de

un

-

.,

farmacias.

Calleja, F. C. Badalona, Ir
i 43 centímetres.
SALTS DE LLARGARIA
t.
Estalella, F. C. Badalona, 5
tres i 58 centímetres.
2.
Serra, Júpiter, 5 metres 4t
3.

me

ALA>

"lIN

tres

me

EN

cen

tímetres.
3. Quintana, Estanislaus,
5 metres i 27 centímetres.
200

Vic,

de

%bucles

grano

33J•ctA1
015
•

•

•

par
•

nefin,ats
•

presenta

TIILIF. 12(314

...........

SUISSES

412'

Aquesta
gen,. 1,

METRES

1.

METRES CARRERA
Angel, Mohos de Rei,

tres

i

un

mi

nuts.
2.

3.

110

nora
sorprendra malta
obstant, podria resultar
-

menys aviat
una veritat com
un temple.
Les sastres referéncies :Cut
que En Cros no acabara la seta car
rera futbolística a
?'Europa. I que no
es motora de Barcelona.
Oot anira?
ja és difercnt. líen: de guar
dar el, secret.
Inés

I.
Serra, Júpiter, 42 segons
cinqué.
Segués, Lluisos.
2.
3. Sana, F. C. Badalona.

r.000

CROS, CANVIARA

DE CLUB

o

-

Múrcia, Júpiter.
Sanz, F. C. Badalona.

SALTS AME PERTIGA
1.
2.

3.

Fontarnau,
Palou, Molina de Rei.
Ralló, Estanislaus de Vic.

Els tres amb la mateixa marca de
metres i 30 centímetres.
LLANÇAMENT DE LA JAVA
LINA
1.
Estalella, F. C. Badalona, 41 me
tres i 90 centimetres. (Javalina de 2

Placa Francesc Macíá, 15
T.eTléfon 1796
tot en aquest combat. Si en surt
batut, ja pet considerar-se cpm
definitivament acabat. Si gua
nya, 11 queden encara el ~pió
Lorenzo, 1 el galaic Solm'al, ale
quais ha de batre forlosament
si vol tornar a ésse,r considerat
com el primer mig de la pen
ínsula.
No hem vlst l'Alfs d'eneli, del
dia de la seva reaparició. Mes
hores vam exposar la deplora
ble impressió que haviern tret

Ilargária i 500 grams
Calleja, F. C. Badalona,

metres de
2.
tres

de
34

EL SANS FA ECONO
MIES
D'ença que el senyor Gui.rá !'ha en
carregat de la Presidéncia accidental
del Satis, que en el club blanc-verd ini
pera el régint d'econonties.
De montent, En Pedret s'lla de
buscar feina perqué a Sane no valen
pagar sotos gaire grossoS i cada din
onenge hi fui baralles a !'hora de fer
requip, perqué els nois /aves tots rolen

pes)
rne

i 93 centímetres.

3. Angel, Mohos de Rei, 33 metres
83 centímetres.
SALTS D'ALÇARIA
5.
Calleger, r metre i 48 centimetres
2.
Gómez, un metre i 45 centimetres.
3. Serra, Vila, Palou i Trenchs, cm
1

patata

a

un

jugar.
Es

a

dir que? s'estalvien pessetes i

els,sobren jugadors.

metre i 35 centímetres.

LLANÇAMENT DEL DISC
1.
Gómez, 34 rnetres i 13 centime
tres. (El pes del disc és d'un quilo.)
1.
Estalella, 34 metres.
3. Palou, 30 metres i 66 centimetres.
RELLEUS, 4 X 8o METRES
1.
F. C. Badalona, 42 segons.
Molina de Rei.
C. D. Júpiter.
4. Badalona Club.

2.

ELS IRLANDESOS HAN
PET NEGOCI
L'equip d'Irlanda vingué a jugar a
Barcelona mitjancant un tant per cent

3.

deis ingressos.
Resultat: que han tornat a llur país
amb cent mil Pessetes.
No es poden queixar pas. DesPrés
de deixar-los empatar aquista bes

BLANCO HA ARRIBAT A TENERIFE
?Ja tens, lector, la segona edició del llibre "BOSTON
BARCELONA? Compra-la. A més de l'interés de la
-

segon

está realitzant
"LA

seto...

viatge

RAMBLA"

....

DIPOSITARI DE RELLOTGES DE LES
IVIILLORS MARQUES

antb cl Satis.

'11

.......

EILINIVUTILY

jugar

DEL PES

aceite de Ricino, si és:e tu
viera el gusto de un buen ja
rabe de naranja?
Pues éste es el aceite de
Ricino GOLOSO yue enva
lindo vasito de
sado
un
cristal se vende en todas las

SEGICrlIAL

que

a

.,LISPASSOS
Le caria

-

EDICIONS

el dia.

En Cardia, aquel' ntinyó de !'En
ropa que se'n va asar a Saragossa,
torna a ésser entre nosaltres. Sembla
que de resultes de la proclamació de
la República, el xicot ha trobat la ma
nera de vitore a la nostra ?Wat i... es

1 54 centimetres.

i Medalles
-

,

EN CIORDIA ALTRB
COP ACI

2

-

un

4041.

Estella, F. C. Badalona, 12 me
do centímetres (pes de 5 quilos).
Palou, Mohos de Rei, rx metres

1.

Es parla, encara, de la re
venja Logan-Preciso. Es parla,
també, de la reaparició de Vio
ter errand davant el belga De
gand. Es parla, a més, de que
Cafloto I Sobral botaran a Bar
celona. Per?) de tot airar no hi
ha assenyalada data fixa.
De moment, s'anun•ia per a
demh passat, dimecres. al Nue
vo Mundo, una vetllada a base
del combat Alis-Daufi.
Si és veritat el que es din de
la magnífica forma de Daufi,
entenem que l'Alís ho perdrá,

esport

tingué

Ele nonis deis protagonistes ens
guardarent proa de dir-los. Direm, no
ntés, que la majoria d'ells, ahir, diu
menge, eren molt lluny de Barcelona.
Perqua don Benito és molt Ilotny, de
Barzelóna, mor

METRES
Vives, Badalona Club, 19 segons
1 a cinquens.
2.
Segués, Lluisos.
3. Viadé, ídem,
4. Quintana, Estanislatie.
Leo° METRES
5.
Donen Badalona F. C., 5 minuts
1 4 cinquens.
2.
Pallas, Estanislaus, de Vic.
3. Tortajada, Lluisos.

la ederaclo
senyor Llo
rene Ramonet, deixa el cárree.
Després de tant de temps de
regir els destins de la boxa pen
insular, el senyor Ramonet ha
anunciat que deixaria definitl
vament la presidencia per de
dicar-se al periodisme i a l'or
ga-nització de vetllades. En un
aspecte i en l'altre, és de creure
que reeixirá, ja que la seva ex
periencia en qüestions de pu

a

del cotxe, que
tnolt natural.

1.

El president de
Espanyola de Bexa,

per

que

-

150

-o

Copes

auto vermell

un

-

propietari

ensurt

Deixem per a un altre dia la publi
cació d'uns comentaris que responguin
a la importancia d'aquest esdeveniment.
Avui publiquem, solament, els resultats
finals de les diverses proves celebrades,
que foren els seg-üents:
8o METRES
t.
Vives, Badalona Club, ro segons
i un cinqué.
2.
Nadal, Molina de Re!.
3. Casals, Estanislaus, de Vic.

narració, hi trobarás l'itinerari d'aquest
)L4

el

perior categoria.

no

l'auto

esPerava pacientment el seu amo.
Un complot. Som-hif Som-hit 1 en
menys de dos minuts, ?"auto vermell, a
force de braços, quedava installat al
bell mig del passeig. Un ciutada va
protestar d'aquella broma de mal gust.
D'altres s'hi van ajuntar. S'origina un
gran aldarull, es parla de la República,
de l'educació i d'altres coses; es re
ladren un centenar de persones, vingué
/a policia i, a fiú/tim, va aparkixer

.

...................
• •

"RTlik

4Moo.

té la

maig
Horta-Sana.
24 de

1

envers

A la lsO.Ora Refrública fiaixent, que
finor de freit la vertnellor tiPica deis nau-nats, li cales poesies
meravelloses que facin la vida clara
subtils que
facin
i canlons non
companyia os el silenci sodios:.
Naturaiment, li calen també catres
coses més conttotdotts i més tangibles
que les can‘ons, Perti aquestes coses
han de projeetar.se snés aviat contra
els seus monjes o falsos andes. A
més, aquistes coses no són del nteu
Pasas», dones.
ramo.
L'advenimost de la República nosde cosa fnols espe
tra ha tingut
pereentatge tan ah
rada i iftSeMS
de tniracle i de sonvii, que justifica
p/enantent tota mena de dtsbauxes t

Manresa-Gimrtástic.1

•

a

Ilargária, triple i perxa;
llançaments del disc, pes, martell i ja
velina i reemplaçaments 4xtoo i

nieta és

Sans-Grieia,

•

lloc

l'Estadi de Montjuic.
Les proves que s'efectuaran seran
les segiients: roo, 200, 400, So, I.5750,
n000 i 10.000 metres tanques; salts

REPUBLICA 1 POESÍA
Si una vegada a la vida ha d'isser
permoss a un homo normal de reflectir

maig
Horta-Iluró.
Alumnes Obrers-Atiétic:
17 de

de

que tindran

-

'Gimnástic-Sans.

1

provincia,

de la

Durant

tadi,

d'aquest resultat,
Berg es deurá inscriu

Després

-o

d'Atletisme de Barce
lona

Santboiá-Grácia,

a

tuació com a dirigent-l'auto
ritzá per tractor tots els afers
amb tantes probabilitats d'exit
com el que més en tingui.
S'atribueix al senynr Ramo
net la intenció de publicar un
anuari de boxa, el qual podria
tenir bou acolliment per poc
que el seu autor sápiga fer-lo
superior al francas, que és
l'únic que a la península arri
ba al gros públic.
No cal dir com desitgem al
senyor Ramonet tota mena
d'encerts en aquest neu capítol
de la seva vida pugilfstica, i
de passada fern vots perque la
seva tasca futura sigui tan pro
fitosa per la nostra boxa com
ho ha estat la que ha descab
dellat des de la presidencia de
la Federac16.

1931.
L'autor d'aqttests Abcdoris
P. S.
té interés a fer constar que el Un
modest poema "La Palma de la Vic
tarja", dedicat al nostre Frez:cese: Ma

ExetnPle grafic:

Manresa-Sana.

que
del

ta

Els Campionats de Bar
celona per a infantils

la primera esco
mesa
seu
adversari ja va
quedar en inferioritat evident,
fina que vIngué el desenllae.

nera,

UN ESCANDOL A LA
RAMBLA
No volem pas dir a la nostra redac
ció, sinó una mica Inés avall: a la
Rambla deis Estudis.
Ocorregué dmecres passat, a dos
quarts de dotze de la nit. Un gruP
integrat per gent molt coneguda, sor
tia de sopar d'un lu.rós restaurant.
A dins encara s'havien quedat altres
comPanys, un deis quals tenia a la por

QUENSBERRY

gilat-experiencia aconseguida
a través de la seva Ilarga ac

dins.
Horta-Manresa.
Iluro-Granollers.
Alumna Obrers-Sans.
Santboiá-Gimnistic..14 de juay
Atletic-Horta.
Sans-Iluro.
Gimnistic-Alumnes 0,prers.
Manresa-Santboii.
Granollers-Grácia.
31 de juny
Horta-Granallers.
Iluro.Alumnes Obrera.
Gimnástic-Atlétic,

que

--

dre
tes i situa rentusiasme desbordat d'uno
manera ordenada i satisfactaria.
.Una manifestació amb una orques
tra al davant té un mis fort poder
aglutinant. Regula el !'as i canalitsa
lat

éiperança

s'esfuma.
Tony Canzoneri, vencedor per k. o. de l'ídol
El senyor Ramonet
anglés Jack Kid Berg.
deixa la presidéncia de la Federació Espanyola
de Boxa. Demit passat, Alís contra Daufi

Manca també, i ha manea( en iota
manifestació d'entusiasme popular d'a
(fests dies, encara que no pos d'una
manera total, la nuísica.
La música, que és M'ole i moriment
mestorat, posada al servei de les gratis
paredes, e.. una mena de aper quadricu

tegent més

oradora de

una

sura,

Que

una

vidades lea autoritata i que havia
SIGUT concedida mida entrada, et.

cetera,

an

MUSICA "ENTRAINANTEn

,

de la seva actuació, impressió
que ens va confirmar tct el que
'am llegir i tot el que ens van
explicar a propósit del combat
que va fer amb Vauclard a Va
lencia, el dia de la vetllada pel
Mol europeu deis mig-forts
disputaren Martínez
que
es
d'Alfara i Pistulla.
No ens hem pas d'amagar
que som force, pessimistes en
el que fa referhicia a l'esde
venidor pugilístic d'Alts, peró
confessem també que no ens
doldria pas haver de rectificar,
si aixb hagués de significar el
retcrn duna de les figures que
més ha contribuit a fomentar
la boxa a casa nostra.

es

es

necessaris...
Iosep Mario de Segarra a Mirador
i Sane/res-Juan a LA RAMBLA han
publicat bellissintes comPosicions poé
tiques d'un gran to i d•un Patriotismo
vibrar«, perb no n'hi ha prou...
Cal que els podes tnitjans, i tras els
franeantent dolents, hi dignen: la nos
tra. Sobretot el: enrolats dins la ter
cera ,.-atcg oria...
Per qua anar ami)
embuts,*si també tard o d'hora no ens
podrent aguantar més i noalderesn sub
terraniament per fer aparéixer els nos
tres poemes en els diaris i revistes?...
Fem-ho quan fnéS aviat millar, sen
se vergonya. Cal que tothom
s'esbro
vi
en tupe.« mOntOnt pa.
tic que /lima els versos //args i fa
mar.var amb agilita' els versos coixos.
Jo opino que en aquests dies de sotn
ni i de meravella, els diaris, les revis
tes, els anuncis i fins la "Gaseta"
s'havrien d'escriure en vers...

Quien.,

l'afer Sa

mitier.

Que

3

rambla.,

EL REGULADOR
JOIES DE DARRERA NOVETAT
RAMBLA DE LES FLORS, 37

Ara cotnprenent que no accePtessin
de fer tui partit a Les Corts, amb el
1

Barcelona.
buscar?

I

Qua

podien

anar-hi

1¦1~1••1111.

Dr. BALART

Rda. de la Universitat, ri.e. 27,
Teléfon 20203

2.

ESPECIALISTA
MALALTIES URINARIES
i la

uva

Cirurgia.

-

De 4

a

g

a

I

?

maig de 1931

4 de

rambla

la

4

111AV 1111

BASKET-BALL

IfF

EL CAMPIONAT DE CATALUNYA

IFILarr201.

Per la auspensió deis partits Patrie Espanyol
i Laietit-Grácia, no fou ahir la darrera jornada
-

Molt abans de comenear
temperada, quan arta ado
nárem de la insuficient capa
eitat basketballístioa de la zna
joria dels que havien de regir
els destins del basket, várem
cuitar a donar el nostre parer
sobre 'quin seria probablement
eI fruit de Ilur actuació.
Mentre el Campionat va mar
xar normalment, és a dir, men
tre els equips aconseguien re
sultats fácils de predir, no va
pasear res. Perb alxb s'havia
(l'acabar un dia o altre. I ma
lauradament la nostra temença
s'ha ccuafirmat. N'hi ha hagut
prou aznb qua ale darrers par
tits de Campionat es presen
tessin disputadíssims entre ala
tres equipa que pcdien aspirar
al tito!, perqué ola incidents
greus

es

descabdellessin,

i

insuficient capacitat
basketballistica deis que regei
nostre es
xen els destins del
port es poses de manifess.
Diumenge passat. el partit
Patrie-Juventus, com ja várem
dir, no s'acabé. Un arbitratge
'deficient sembla que fou el
principal culpable, car els dos

aquella

equipa contendents protestaren

l'acta per la seva actuació. Els
ineidents que produiren aquest
deficient arbitratge portaren
rápida
eom
a conseqüancia la
desqualificació per sis anys de
desqualificació per sis masca
de tres deis cinc jugadora del
Patrie.
Confessem que no várem pre
ienciar els teten perb a qualse
vb1 11 ha de semblar descabde
Ilat aquest fall contra un Club
rnada del
que a la penúltima

.

ramplonat encara era un se
riós aspirant al Utol. No volem
(11r. perb. que el fall fos injust
sola per aquesta circumstán

Cia. El fall és injust tant par
qué es tracta d'un Club que
aspirava al primer 'loe com sí
del Laietá i Barcelo
es tracté
na,
que ja poc els importava
l'anar endavant o enrera.
El fall és injust i descadellat
perqué en ell s'aplica una pena
de cástig igual als tres desqua
més de mig equip
lificats
quan la falta comesa segons
própia confessió de l'arbitre és
diferent per tots tres. Un deis
tres bornes desquilifieats pt-(gh
l'arbitre. Falta greti aquesta,
que'rnereix la máxima pena que
el reglament i el 'ron sentit per
meti. Perb els Mires dos, úni
rament, segons versions, sola
hn intentaren. alta greu també,
perb
tant ni de brin tros.
raltra. I el cástic fou el
C(1111
mateix. Vint dies abans un ju
gador del Sabadell va Intentar
aredir—segons versions, tam
hé. parqué la nastra qualitat
—

31

AtIltic, 4

del primer per 4 a 2. Cal plányer
que Duran, el notable portee del Ba
leara, en-llannar-se a rnitjans del se
gon temps ala peus d'un davanter
de l'Atlétic, ho féu amb tanta dis
sort, que resulta amb la fractura
completa de l'avant-braç dret, sense
poder evitar el tercer gol de l'At
El primer temps acaba amb
létic.
empat a dos gola. Al segon, després
de l'esmentat tercer gbl, es va fer
Arbitra. re
el quart, de penalty.

no se

-

gularment Font.

permet assistir

Calella,

-

Basquet-ball.

MORA.

CALELLA

DES DE

assistí en bastant nombre.
Liluro sigué el primer en mar
amb el
car per mitja d'En Valla
cap, aprofitant un batibull. Artigues
aconseguí l'empat i després Esteve

tingué
composá
en

culpa l'Iluro,
equip completament
línies i emprá un joc
cae

molta
un

-

U. S. Arenga,
—

El dia 26

zo

van

ju

a

-

—

—

,

,

quer.
U.

Oltra, Frutos,
S. Arenys.
Gual, Arenas, Serra.

ble, un d'ella de penal.
joc es con
A la segona part, el
la pas
verteix en violent, grades a marca
Sanabra
l'arbitre.
sivitat de
gol i l'Esparraguera un de
un altre

glória.

penal.

ga
Tots jugaren amb valentia i
del
davantera
nes, sobresortint la
í
Capellades i d'aquesta, Muguetes

ha

L'aseas públic allí estacionat
sortit defraudat.
Lloreta
Han sobresortit Ortet i
deis locals.
Deis forans, molt poca cosa es
pot mencionar.
L'arbitre, discret amb el seo ca

GATTZ-BARA

ORQUESTRINA
Tapineria.
J. Reynés

ni

na

36, i.er

Puntuació actual del torneig

C. E. Capellades
F. C. Igualadí
C. D. Pierenc
fr. C. Esparrz.guera
F. C. Martorell
U. E. de Santa Coloma

nou

jugadors.

l'amor propi,
alguna dala jugadors ilurencs feren
l'impossible parqué de la desavan

sufrissin una "débacle" en
resultat.
el
Sota les ordres d'un collegiat ama
teur, que ho féu molt bé, s'aliniaren
els equipa de la segiient manera:
Gracia F. C.: Florença, Claudio,
Vila, Sánchez, Burguete, Crispí, Pi
nero„ Artigues, Josa, Esteve i Pa

tatja

no

Sans, 1

hall

equips

al camp

aquests

dos

santboiá.
El joc

no ha

luciona una atzagaiada més,
que obliga disputar la promoció
a dos
Clubs del Grup A sense
que alieb hagués estat previst
abans, snls es jugaren dos par
tits del Grup A.
Aquests foren: Juventuzi
Barcelona, que se celebré a Sa
badell.
El Juventua vencé per bona
diferAncia. encara que no tanta
com
les darreres actuacions
fet
d'ambdós contendents. i
de jugar-se el partit al seu
camn feien esperar.
L'Europa, al camp del Mar
tinenc, va vIncer també folga
dament els entusiastes de Sant
Martí, els quals han acabat la
el Campionat amb sois dos
punts. Aixb els clasifica a la
que
cua. junt amb el Gracia,
també té dos punta, encara que
li manca jugar contra el Laie
th.
Si l'acord de ter disputar la
prcmorió a dos Clubs del

ro-

11
E

Grup

a:

Diputació,

•
•

a

dotze.

en

nempat

i

A

.

«

*

*

•

.

2

¦

N

S

o

.

é

o

casa

DE

.Aquesta nit,

114 d'H. 1

a

nema,

3ESE.2

DE

U. D. Montgrl, 3

-

Vetllada a tonor 1
Plus 'DAVI:

Castell6 F.

(infantils)
aquest partit, jugat

entre

S. C.: Novas, Mas, Tries,
Serra, Prat, Bonet, Ferret, Mestres,
Valls, Canal i Pacífic.
Un penal en qué fou castigat el
Gracia, En Mestres el tira inten
cionadatnent a Lora.

o

benefici

cle

els

esmentats, els torroell enes
foren superiora. Van demostrar que

A TARREGA

equipa

I

aviat donaran dies de gloria al nos
tre futbol. La primera part acaba'
amb un gol a cap, i a la segona
meitat, els del Montgrí van marcar
els altres dos gola.
L'equip del Montgrí cstava inte
grat per Pujades, Veguer, Payet,

Diumenge

es

juga

un

Iglésies-Rbsslnyol

GALAS KARSENTY
Dies 7, 8, 9 i 10 de maig

els

equipa

Martí, Ferrer, Guma, Fuster, Ca
nals, Bagudá, Mató i Caiceran.
Notes diverses
Una selecció es traslladá a Cas
sacie la Selva per jugar-1i i en partit
amistós. Van perdre per 5 a 1.
Es esperat ami) entusiasme el
Torneig Copa LA RAMBLA.
P. I.

PASSEIG DE SANT JOAN 17
ARCELONA

Joventut Ardid,
Aquest partit resulta molt interes
sant. Ambdós equipa van jugar molt
nét. L'Hospital domina al comença
ment. Casado II marca el primer
gol, d'una capcinada. Sadorni, io
minuta abans d'acabar el primer
temps, marca el segcn.
la segona part, eis de l'Ardid
van marcar el seu únic gol. I poc
abans d'acabar, Esplugues féu el ter
darrer

gol

a

favor del

seu

equ;p.
A MATARO
Iluro,
Grácia F. C., 3.
—

lloc diumenge a la tarda
al camp de l'Iluro aquest encontre,
(lúe decepciona el públic, que mal

tingué

eta

ala

acabh amb tres
favor del Santboiá.

partit

segtient: Soldevila, Roure, Sán
chez, Bonet, Pérez, Vel, Company,
Palomera, Tejedor I, Balada i Chir
ri, pels visitants; Pont I, Carreres,

de

7:

les

Avul, nit, a les 10:
Actualltats, amb inmresslons v1atge

Zamora;

d'Alcalá

seguidament els lacals mar
quen l'empat. El joc té mes inicia
tiva pels forans, ja que l'equip local
no dóna cap mostra de perill. Cas
tella passa a Manonelles cedint a
Cucurull i d'aquest a Farrant, que
marcar;

A

TRAVES

parlada
gran

éxit,

per

en

Trances,

MarY Glory

1

Henry

Garat

gola

9,

PALAU

VENIN, de esrnstein.
PRISONNKRE, de Bourdet.

tarda:

"

"

grana

seves

Nit:

Dia 10.

-

81 JE

VOULAIS

DURAND
COMIAT:

BIJOUTIER.

LES AMANTS DE PARIS

equips s'arrengleraren de
següent manera:
Sans: Doménec, Villacampa,
Torredeflot, Vela, Gcl, Bartolí,

Troupe de primer ordre. Tonettes de les
minora cases de Paris. Decorats expres
Es despatxa a Comptaduria.
sos.

la

CONCERTS
MUtsICA

CATALANA

Orquestra Pau Casals
Dijous.

abril,

a
3/4 de 10 de la nit:
1
DARRER
CONCERT
DE
PRIMAVERA
amb la cooperació del MESTRE BALTA
SAR SAMPEP, 1 els manistes 51. ROAS
ZOWSKI 1 J. GIBERT CAMINS.
Obres de BEETHOVEN, SAMPER, D'IN
Localltats:
Dy, GHOPIN.
LNIO
:MUSICAL ESPANYOLA
Passeig. de Gracia, n.• 54. Tetaron 13912

7

SISE

—

—

Aguilar.

Besolf, Oriola, Aliart i
Calsina.
Santboiá: Ramoneda, Lacal,
Mir.. Barratxina, Puig, Casta
nera, Mican, Avecanet, Elias,
Lloveres i Galtés.

CINEMES MOR TS
1+•+.44444~4~4•

4.

una

local

es

Avui, nit,

a

PARIS
les 945:

La

Dimecres. a
5 combats,

censura

ISIDRO-BADAL, MORITO-SUBIZARRETA
LLACH-LLANGUAS, a 8 rounds 1 a 10,

ALIS

DAUFI
valencia.

general, ptas.

per John
Laura La Plante

2%0

Boules

nIVERSOS
-44444444~41 1 $ ~1

PE Ell

Taco avuí
aquesta prova!

PALAU DE LA DANSA

RESTAURANT
preu fix I a la carta
Orquestra Salons especials
Bodas, banqueta I fastos
1

Coberts

-

notable m1g-fort
2'50 ptas. entrada

LA MARSELLESA
Interpretada

arrencada de la davantera
tradueix en gol, que l'arbi

Maiestic Hotel

les 10 de la nit:
3 de
pesos mig-fort:

—

clnematográfic
pelitcula probibida per l'antlga

Esdeveniment

14.444+114.449.44.41.414~9

Comery.;aren dominant els d'Es
parraguera, per?) al cap de poca es
tona

CINEMA

—

NOU MON

BOXA

a

-

,

CASAS
FOTOGRAF
TREBALLS PER A AMATEURS
Zurbano, 3

(Sals
verses

extretes de

fruites)
diurItiques

Acluet 931)0.

-Blancallor

TOPES LES FESTES

tara tornar

tarda i nit,

CUtIS
el seu

ITICSilque

porcelana

di
La

xants,
i
refrescants. Tots els
dies,
en
llevar-ve s
preneu una cullerada
i as desapareixerá l'es
,

Consell de Cent, 224
Teléfon 31963

puta

cffle
les

esta

ElICTES BALLS

fet

"1'1 "es

Ternals
Algües GINRRIGN
de

1..P1

,

amb

ORQUESTRINA

trenyiment.

nobles

amerileans

Plaça Tetuan,
Tallers L.

RAMBLA

DEL

DOS MUNDOS

riera

Sinca, Morros, Badia, Hortet, Far
ran,
Pont R., Cutairull, Castella i
Manonelles, pels locas.
Toca sortir el Tárrega contra sol
i vent. El joc és poc efectiu. L'escas
públic es decepciona pel joc emprat.
Els badalonins son els primers de

78215

-

—

creacions

LE

Dia 8: LA

pa Montserrat".

Unió Esportiva d'Hospitalet, 3

5

en

Esparraguera, a
Partit corresponent al torneig
"Copa Montserrat"
Un encontre dur, jurat a gran
tren i amb poca qualitat de futbol,
és eí resum d'aquest partit, segon
de la primera volta del torneig "Co

DES D'HOSPITALET

i

nalty.

Capellades,

—

CINEMA
SELECTE
de Greda, 69.
Tel.

Passelg

1111111~MANI¦MIN

SYLVIE

A CAPELLADES

—

cer

.per Lloveres, d'una rematada
fulminant.
A la segona part el Sana
aconsegueix l'empat, de pe

a

Sanc171;

LUCES DIE GLORIA (sonora)
per Joe Brown, Bella Bennet
1 Alberto,
Vaugn

TEATRE NOVETATS

Els

encontre

del F. C. Apolo,
de Badalona, i el Tarrega, el qual
sois presenta el reserva i algun ele
ment nou a títol de prova.
A les ordres del senyor Barquets,
s'arrengleraren els equips de la ma
entre

per Francis Ford 1 Tom

-

Faldilles

a un

CINEMA

de

AFGANISTAN, documental; NATA
CION, per camplons inundials, 1

LA NOSTRA, ;PARLA
DOL D'"ALIVIO"
11.444444~~444~44

wri1111•1
.w.11111,

El

Pase.

Brial* 1 R. de Catalunya
Telefon 76110. Aparella sonora ExosIson
Avul, nit, 9'45: Colossal programa:
Cómica; Dlbulxos sonora;
UNA TRAGEDIA EN EL MAR (muda
Entre

1

agrahireu el consell

Iluro

C.,

ROSSELLO

•

toteS

CRIMINALS

Programa

—

nits:

eseenaris.
7 accione simunántes a 7
més de so ottérprets.
dimana, tarda, popular:
ELS

en

CARLO
secundada per Jack Buchanan
(Es una opereta paramount)

cre

M.O

TORROELLA
MONTGRI

Revista sonora Paramount
PEPITO, EL ACORDEONISTA
(DIbulzos
rs)
JEANNETTE MACDONALD
—

francesa
La célebre actriu

DES

a.

111 ONTE

ELS CRIIVIINALS

i

Arenys.

a

han
obtenir

ens

va

;Avul,
nit,
10:

MARIUS

les

Sueters, Vestíts, Brusetes

—

2

ESTRENA de l'obra en 1 acta del
jora poeta JOSEP MIQUEL,
VIANANT
EL
BENEFICI FORNES:
Nit.
MOSSEN JANOT 1 JOVENTUT
Dljous, debuta la celebre actrlu
SYLVIE
amb la seva gran cread() LE VENIN
DOIMMOU programes

50, Salmerón, 5i)
Models

.

2

*

Teatre Catalá Romea

Xds»
-ens

.

.

—

4

Catalana
aran Companyla
DIrecolO: CARLES CAPDEV1LA
Dama, tarda de moda:

punt

Géneres de

.

*

aquest jugador
bu En Pol, que

dit

".

Vísiteu els aparadors de la important

•

***

•414444~44141444.4•44•4
Teatre Catalá Novetats

no

SENYORA:

—

a les

hi ha dos punts en
litigi perden el cinquanta per
cent d'interés.
La primera part s'acabá arnb
cap a fa
el resulta t d'un gol aaconseguit
Santboiá.
del
vor

tau.

van

—

TEATRES

estat molt bri

prime
ilant parqué el vent a la
tot.
el deslluí
ra part
A la segcna part es jugá més
•bé, perb així i tot aquests par
tits que

.

.

contendit

descuidar de fer
només 45 minUts
un deis
que més van contribuir a guanyar-la.
es

Que

A SANT BOI

Santboiá, 3
D'entrenament

***

Que

Punts

..

-

Que el Palamós va fer un partit
d'homenatge ala valents jugadora
que van defensar aquest club en el
Campionat de Catalunya.
gar

Sanabra.

rnés.

retirar Valla per lesió, i als quinze
minuts de joc d'aquesta part també
abandona la porta En Noves i ha
gué de substituir-lo En Bonet, per
suplent, aca
no trobar-sé un portar

ues

marca

acabant-se

desmuntat de
destructiu i mancat d cohesió. Per
arrodonir mes, al segon temps jugâ
amb den jugadors per haver-se de

allegant que

el jutge de gol.
la pilota havia tocat
els forasters
estona
A la poca
poc a poc
marquen el primer gol; a
i Sanabra
s'imposa
Capellades
el
factura impara
tres gols de

,

els dos restants, que els dona una
ben merescuda Victoria
El joc fou, en general, dolent;

bant el partit amb
Per' sort, tocata de

Calella els equipa csmentats.
Els arenyencs van véncer, pela graos
L'arbitratge, im
canvis de joc.
parcial.
Els equips:
Domingo
Teixidor.
Calcita.
R. Pedemonte, V. Pedemonte i Pi
gar

—

-

—

sol

A contra dos del Grup B,
aquests seran els que s'ho hau
tots ele partits un mateix
a
dia—un anotador, i la ederació I ran de fer contra els dos fina
listes del Grup B, l'Iluso i l'Esel va desquallficar per vuit
portiva, i si sols és un, llavors
dies.
caldria un partit Grácia-Mar
Aixb sola ho fem remarcar
distinenc, per a decidir quin ha
s'adoni
de
la
perqtlé hom
d'ésser.
paritat de criteri que existeix
ésser
En el Grup B, sois es jugh
que
per
un
erganisrne
en
dírigent d'un esport, que ha un partit deis dos assenyalats.
conquerit importáncia, liavia Fou el Montserrat-Iris de Ma
taró, en el qual vencé aquest
d'ésser ja d'una responsabilitat
per 28 punts a 6.
tal que els sena falls servissin
L'Hospitalet tic es presenth
molts.
de mirall per
a jugar contra el Badalona,
i
Un collega d'ahir al matí.
aquesta actitud, si no és empadesprés de comentar a la seva
rada amb provea solvents que
manera aquest fall, diu:
justifiquin el "forfait" per
"Después de escrito y de preparada la publicación de este causes majors, l'Hospitalet se
rá traslladat a la cua de la
artículo, se nos dice que la Feclassificació.
deración har ectificado ya, en
Veurem qué passará. A- In
parte, el fallo que había dado
asunto. ?Sera
Federació. en los darreres jor
a este enojcso
preguntamos—. nades, se li han presentat una
verdad?
nos
?Habrá prevalecido, al fin, el quants assumntes d'armella que
les seves soluciona són de les
buen sentido? !Ojalá!"
que acrediten o desautoritzen
Els nostres informes son,
a
definitivament
els seus dirl
apellat
fall
fou
que
el
perb,
gents.
la Federació Nacional, i que
Heus acf ala resultats dala
aquesta no ha sentenciat enparpartits celebents ahir:
cara. De totes manares el
sOrup A
tu,Patrie-Espanyol que s'havia
.Tuventus, 29: Barcelona, 19.
de celebrar ahir no es va juMarfinene. 14: Eernpa, 34.
gar.
Segons equipe
que
demostrat
El Patria ha
,Tuventus-Bores1ona.
que
siVls
que
és
el
ecm
partit,
aquest
Martinere. 2 : raropa, 48.
corresponia jugar-se a la priCrup B
mera jornada de la segona volpoguessin
Ateneu
Montserratí,
6: Iris.
ta i es va ajornar, el
Mataró, 26,
de
jugadors
que
haels
jugar lote
ens

grat de 'I'intempestiu del temps hi

injustament,

tre anula

el pri
el segon punt i acaba
temps.
mer
porta
En l'equip local °capa la qual,
el
Lloreta en lloc de Posalva dos mag
de bon començament
s'obté l'ern
Seguidament
nífica xuts.
El poc
pat per majá de Company.
l'apro
local
l'equip
rendeíx
joc que
tercer punt
fiten per a aconseguir el
esperar,
i el qdart, que no es fa sense pe
aquest encontre
marca

sense

tuament, mentrestant

minis -:- Si us interessa presenten-vos
número 239. segon. Despatx 2 B, de deu

no

,

-

el partit
Patrie-EspanYol, suspés per les
que hem asenyalat, i
causes
partit
sense el Laleta-Grácia,
que acordaren ajornar-lo mú
Ahir, dones,

tipus luxe. Matrícula 35.000. En perfecte estat. Sis
des metalliques. Es vend a bou preu, i si convé a ter-

d'hurná

ii..N1r13

—c--

ERSKINE ROYAL
11

Baleara, 2

—

•

5.

—

111

•

,-1-'

EL PORTER DE L'EQUIP
"BALEARS" SOFRI LA FRAC
TURA COMPLETA DE
L'AVANT-BRAÇ DRET
Palma de Mallorca, 3. (Per tele
grama).
Davant nombrosa con
currencia s'ha celebrat avui un par
tit de promoció entre l'Atlétic i el
Balears, que ha acabat amb el triomf

En

al

e

4,

ILL.<4a--c

I

ABN

•

•

11)

de jugar-se ho haurien pos
gut fer.
l'ajornament
I
corn
que
aquell no fou pas produit per
culpa d'aquests, sembla que 'la
raó se'ls decanta a favor seu.
Si el poder o no jugar aquest
partit, aixt, ja és cosa que s'ha
de decidir copiant d'altres or
ganismes, que per la seva més
acurada organització mereixin
més confiança d'equanimitat.
.E1 fet essencial, per?), és la
desqualificació aplicada ala es
rnentats tres jugadors, que per
rnés que arrangi la Nacional.
podrá desvirtuar el mal
no
efecte que ha produit aquesta
intervenció de la, Federació Ca
talana. I caldrá remarcar que
per tractar-se d'un incident en
tre el Patria. Canal no va inter
venir en el fall. I la seva abs
tenció en un assumpte d'aguas
ta naturalesa s'hi ha conegut.
Sense admirar-nos que hagi
prevalgut el bon criteri, hem
de creure que la Nacional, fent
justicia, rectificará el fall d'u
radicial.
na manera
Aviat s'acosta el temps de
l'assemblea, 1 és de creure que
Ilavors els Clubs més alliçonáts
per l'experihncia d'aquest cas,
s'hi miraran una mica a elegir
els homes que hauran de tenir
de dirigir la Federació.
cura
Parqué de la manera que a des
grat de l'actuario de l'actual
Consell directiu, ha crescut
el Basket en guanyar es pot fer
molta feina a favor seu.
vors

worly

„

SUCURSAL- EN ESPANÁ
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«J'ITERA

ni
No iristal.leu la vostra oficina
vostre
compreu mobles per al
despatx sense demanar pres5u
Post a aquesta Casa

'ORAN ECONOMIA

Tel. 5340'L

4 de maig de 1931

rambla'
3. Pérez, Júpiter.
800 METRES

ATLETISME

Montfort, F. C. Badalona, 2 mi
2 cinquens.
Cunyat, F. C. Barcelona, 2 mi

5.

de l'A. C. D. Telefónica
La prova de
Triiornfen Urrutia j el F. C, Barcelona
manca

2.

nute 7 serme 1

2

Carrera

Garcia, P. C. Barcelona.

Supetem els 'matraz lectora assa
bentats déls incidente ocorreguts
arnb rnotiu de.1 sopar ofert als de

Soler, de la Penya Aire Lliure, primer dele neófita Carnpionat Social de

vincial

13.

Barceiona.
14. Ramon Santamasas, nebfit, Pe
nya Aire Lliure.
I. Salvador Mozo, Ident, Telef:z

de la Federació Catalana d'At•

letisme.
Tret del vencedor, tots els altres con
currents a aquesta manlestació parta
nyien a les categories de jumors i neó

Bonaventura Font, ídem, F. C.

Francesc Prat, junior, C. E. La

16.

Mola.
Antoni Cusola, ldem, Espanyol.
Josep Mitja, ídem, Telefónica.
josep Vila,: neófit, ídem.
Joan Font, junior, F. C. Bar

17.

z8.
19.
2o.

fita

La sortida fou donada atnb ~ha
al camp d'esports de l'enti
també Boa' d'arriba
tat organitzadora,
concursants
varen se
d'on
els
da, des

celona.

puntualitat

Calabria,
gair pels segtients
Sarria,
Urgell,
carretera
de
Callo,
Corts, Plaga d'Espanya, Marqués del
Duero, Passeig de Colom, Avinguda
Marqués d'Argentera, Passeig de la
Industria, Saló de Sant Joan, Passelg
Sant Joan, Diagonal, carretera de
Sarria., Coeli° i arribada al mateix 1/oc.
carrers:

Urrutia,

plancrament,

tats de cap mena, amb

regularment sostingut,

sense
un

dificul

tren

fácil,

destacar
compla
donada
sortida
1,
jult
la
tot
tament sol, efectuá tot el recorregut,
trepitjant la "meta" sense donar la
mes patita sensació de l'esforg rea
litzat.
Val a dir que Urrutia es presenta
molt ben preparat i obtingué el triomf
necessitat d'emprar-se a fons.
sense cap
La seva superioritat sobre els altres
concursants, mes que la inferioritat d'a
quests varen permetre al nostre estilis
una carrera magnífica
ta de realitzar
de
sense donar en cap moment motius
resultat
final
de
la
Iluita.
el
clubte en
En canvi, entre la resta deis marxa
dors l'aspecte varia considerablement i
la lluita entre ells fou, val a dir-ho,
mol viva i constant. Mora, Casals,
Pellin, Hill, Pinos i Bases varen dis
putar-se el segon lloc de la classifica
ció amb un entusiasme boig. Durant
la carrera les posicions entre ells fo
agafava
ren diversas. Ara era un que
el cap de l'escamot per a deixar-lo tot
segttit davant la pressió deis altres que,
molt animats, es creien tambe amb
ánims per a triomfar. Cal fer ressaltar,
igualment, la brillant prova realitzada
pel neóffit Doménech Soler de la Pe
nya Aire Lliure, que durant una bona
estona va lluitar en mig deis altres
marxadors de superior categoría, ren
dint-se solament per la millor prepa
ració deis seus contrincants.
Tots els tnarxadors foren objecte de
la simpatia del públic que aplandia el
seu pas
pels llocs més concorreguts,
exemple la Plaea d'Espanya,
com per
Colom, Saló de Sant Joan. Passeig de
Gracia i lloc d'arribada, on foren re
buts amb grans i entusiastas aplaudi
es

va

Marcelli Ferrer, ídem, Espa

21,

nyol.
Pau Cipriano, ne6fit, Telefónica.
CLASSIFICACIO PER CLUBS
s.
F. C. Barcelona, 1-2-4-7-8, igual
a 22 pm-as.
2.
A. C. D. Telefónica, 3-5-6-9-1o,
igual a 33 punts.
22.

lluita greco-romana

a

legats del C. O. 1. a l'Hotel Florida.
pot resumir dient qua algunas

l'Ateneu Sneiclopédic

autoritats olimpiques espanyales van
fer una carta resistencia a qué foe

Popular

interpretada la "Marsellesa" que,
circumstanciaiment, era, en aquPlIs
moments, l'hinme de la República
Federal Etpattyola.
Aquest incideht, que val la pena
de tenir en cornpte, planteja la ne
ceasitat que detapareguin aguaste&
autoritats que gaudirett d'una gran
ifluéncia en el régim antie. No vo
tena pas obligar-los a dimitir; no

Com anys

anteriors, tindra, lloc
al Gimnis de l'Ateneu 1 campionat
social de lluita greco-romana, que
promet ésser reny-it degut a la bona
preparació d'alguns elements delta
jesos de participar en la próxima
competició de Catalunya, que ami)
gran anead preparen uns quanta
entusiastas d'aquett noble aspad.
El dia 8 es tantari la Inserlpci6,
fent-se el pesatge dala lluitidera te
guidament, i la primera vetllada se
celebrará el dia la de Puig.

DORMITORie,

PISOS COMPLETS
des de 1.000 PTES.
Facilitats

de pagament
Preus al oomPtat

CARME,
(touant

a

les

4..

a

14

Rambles)

reu

L'aniversari
de l'A. E. Tagamanent
l'Agrupació

Excursionista Tagamanent l'aniversari
de la seva fundado, va organitzar, ahir
inatí, a l'Estadi de Montjuic, les se.
güents proves d'atietisme en les quals
varen prendre part alguns deis nostres
millors especialistas.
A continuado dopem ala nostres lec
tora les provea celebradas i els reaul
tats cbtinguts en cada una d'elles.
5.000 METES
1.
Rteart, F. C. Badalona, 16 mi
nuts 36 segons j 4 cinquens.
2.
Borrás, Espanyol, 16 tninuts,

1

..191

Equip del Tagamanent, 11.800'90
quilómetres.
LLANÇAMENT DE LA jAVA
LINA
1.

Lafite, F. C. Barcelona, 38
38

me

metres

i 38 centítnetres.
3. Lapuner, Tagamanent, 32 metres
i 24 centimetres.

RELLEUS OLIMPICS (800-400-aoo

METRES)
Primer: equip format per Vives,
Durá, Arévalo i Sereix; 3 minuta 37
segons : 8 décimas. Récord d'Espanya
batut

METRES
5.
Sereix, u
Independent.
zoo

segons I 3

cinquens.

Armando, F. C. Barcelona.
2.
3. Peris, F. C. Badalona,
4. Coll, Júpiter.
3.000 METRES M,ARXA

Aris, F. C. Badalona, 14 minuti
9 segons i 2 cinquens.
Vila,plana, F. C. Bareelona, 14
2.
minuts 17 segons í 4 cinquens.
5.

CADA DIA

4.
4

ra.

s.

Jacint Casals, junior, Telefanica:

L'activitat que durant tot aquest
hivern í part de primavera ha palé
sat el C. N. Barcelona, va quedar
closa ahir.
Les curses disputadas ohia Odien
influir considetahlement en la pun
tuació, i per aquest motiu, la lluita
final que presendárem fou un dig
ne colofó. Totes les carretes foren
renyides i interessants, cutn sem
pre que Li són oposats una rivals que
dina el cake esportiu es miren de
superar-se tnátuarnent.
No cal (lic que la concentrado!,
máxima estava recobrada en la pro
va fernenina, la final deis zno me
tres astil lliure, on la puntuació ana

11
te

íl!

CADA DIA

hora so minuts i ao a.
4. Aurelia Pellín, ídem, independent
5. David HM, ídem, F. C. Barce
lona.
1

TES DE

11

Josep Pinos, ídem, independent.
Josep Bases, ídem, Penya Aire

1)1

MODA

va
a

igualadfesima entre les aspirantes
conquerir el primer Roe.
Si bé le* marqués assolides ahir

no van

ésser les minora que els

podem

No

pasear de remarcar la
gesta reportiva paleaada per l'unto
Soriano, donad« del Prettli Kappal.
El alunada Soriano, anth una genti,lela mal pros* agrada, va éeser l'atty
passzt l'animador andnim de la ase
dó femenina del C. N. Barcelona,
en crear per primera velada el premi
flappel per a ésser disputat entre
les nedadores. Enguany ha tornat a
repetir la gesta, i la sena filantro

co.

111

Doménec Soler, neófit, Penya
Aire Lliure.
so. jauzne
Tubella, junior, Telefó
nica.

SORTIDES

altra

7

Tel.1420

i m.

Temps: 4 m. 33 s. 3-10.
A. Palau, en 4 m. 34 8. 7-10.
Soriano, handicap: 53 s., en

40

s.

7-30.

Segura, handicap:

19

s., en

4

m.

1.

handicap infantils:
Senyoreta Soriano, handicap:

s.,

en

2.

Wheeler, handicap,

52

s. 2-10.

en

54

6

12

s.,

s.,

en

en

53

s.

3-50,

s.

DEL PREMI KAPPEL
(Després de les nou proves que han
integrat el concurs)
Josefina Torrens, 45 1-2 punts;
2. Maria Aumacelles, 37 1 2: 3, Mar
eé Masdknella, 36; 4, María Llulsa
Vigo, 35; 5, Carne Prieto, 32 1-2;
6, Autóniii Plisa.
Iaclotes Gra
Mallar, 2j 1..,+:1.3.no, 23;
9, Car:ne Settri... 22; 10, Resari Ver
Palatchi; 12, Mari
ga, 20; u, Floi
cé Gusils; 13, Rosa Nadal; 14, An
gels Brun; 15, Lolita Modo; i6, Fan
ny Palatchi; 17. Aurora Trigo; 18,
Maria Lluisa Cots.
Classificació general de la categoria
infantil femenina

Aumaceilás. 41

I

donar la sensadó de la vitalitat dels
nous valore.
En canVi, en water-polo, a quasi
tole sale nota que encara són al
començament. CM que els jugadors
principianta no es M'in tant de tes
selles qualitats atlétiques, i que pro
curin «par una mita més de téc
nica.
Ele resultata aconseguits ahir, van

éssér:

de Rocallaura
DIPOSiTARIS GENERALS:

CONCUItti D'HIVERN
Cúter*
t, C.

—

100

Equipo

Maltear 1114re:

1,Jsandleaga, equlp B, en

rn.

240; 2, r. Ruir Vilar, (F), en
0, 54 s. 2-10; 3, R. Bosch,
m. gt a. 2-to; 4, J. Bula, (D),

t

i.45,2-10.

la
se

Carrera

ton

e, V. Ruíz

braea:
Vilár, (F.), 1.39.;
Marres

ABRIL.

L [SPORT

a LA DONA
El Club t evnerú d'bs
ports demana...
Aquest Club, que quan llanlá la
proclama de formació cridant

2,

les dones a collaborar en pro de
l'esport, fou rabuda per uns bené
volament i per altres arnh punyent
ironia, coincidien no obstant aquests
dos bandols a augurar una vida cur
ta i trista per a aquest Club, que
venia a trancar la monotonia de les
nostres flojel.
I aquest Club, que complirá aviat
el tercer aniversari, compta en ele

SASTRERIA

Gns
ACTIJALIVIENT EXHIBICIO

DE

NOVETATS

DE PRIMAVERA I ESTIU

Secció Especial

a

la Mida

SELECTES CONFECCIONS PER A

SENYORS 1 NENS
Gustos i flQ4ll

els més refinats de la moda

EgelY# 11.18ortiment de peces especials
mena

per

a

teta

d'esports

i dernanern...

a

la

d'esports

camp

un

i

piscina.
qui ho demanem?...

una

A

Particularment ene hern adreaat a
gent benestant de casa nostra, i hem
comprovat el denigrant que és el
que encara molts entenguin per una
disbauxa l'afavorir económicament
una entitat esportiva.
El que hom
ele demani cabals per ajudar a cons
truir una piscina, un camp d'esports
i que les que ho demanin ho facia
encara amb la rialla als
Ilavis i la
joventut i salut a flor de pell ele és

incomprensíbie.
El demánar sois és comprén en
ánimas acompanyat d'un
plany, i aleshores ter-en un motiu de
cartas

caritat:

"eixugar

afavorir

a

Iligrinies", paró
per endavant ja
És massa sacrifici, tan
que

un

i riul

canta

mateix.
Si nosaltres tinguéssim un estol
de noies malaltisses 1 moribundas i
ele demanéssim amb llágrimes una
caritat per a tan sola retardar un
xic la mort, segurament tothom
s'extremiria de veure aquella desfe.r
ra
humana. I tindriem diners. ?Per
a

qué,

aleshores?

Perd avui són molts el s

que no
que es diners
esmereats en un camp de joc, on
unes noies, aprofitant
les horas de
lleure, es diverteixen i cense donar
se'n cotnpte allunyen a pasaos de
gegant la fatídica tisi, histerismes
veure

encara

altres mala"ties miserioses,

no

com

prenen que semi diners quq han de
donar el més gran rendiment.
Una els parla, amb fe d'apóstol,
de la necessitat d'enfort'r la dona,
ele din que aquzst oprebi d'haver
de mantenir hospitals per a infants
que aeixen ja tarats disminuirien en
un
percentatge importantíssim, ele
diu que enfortir la dona és la prin
cipal neeessitat per a la humanitat.
Parles en va. Donaran milers pe!
manteniment de beneficencia, que
és com dir mpnteniment de miseria,
i !que pocs són els altruistas que
en
cedeixen per a la prevenció!
No admetem que hom faci salta

excelsant un cant de joventut i de
vida. L'alegria sol sser desagraida.
I aquestes animes necessiten el plany
de mort que ele faci desfer el Iligam
de llurs bosses.
sí que és contraproduent
el

demanar caritat

Penó jo
que

no

d'aquesta

entenc

demanem.

ma-

per caritat el

Senzillament,

una an

ticipació.
Ens cal persones que estimin, que
sentín la joventut sana, forta, exube
rant, que senti en cada crit, en cada
rialla, en cada moment de rapas.
un
goig interior d'haver procurat

aquell crit, aquella rialla, aquell
pós.
A aiazó aspiretn, ho recorrerem

re

tot,
ho treballarem tot, no per a nos.altres mateixes, que ja no som gai.
talé a temps de gaudir-ne d'aguas
ta joventut, sinó per a les que véncn
uns anys
darrera nostre. Per a elles
guanyar la batalla, i aieshores
als que vinguizi darrera d'elles trobia
el cami planer del tot.

La nostra entitat és proletaria. Les
quotes eón ínfimas, paró si els di
ners
esmereats en el mantenirnent
de Hoguera de platja, camp de
joc i locals sociais els poguéssien
ampliar encara en la, propagacio
esportiva, ena donarient per satis

tetes.
Ene hem dirigit a la Comandan
cia de Marina i se'ns ha negat un
tros d'aquesta platja tan nostra, ens
bern dirigit a entítats gernians i a
excepció del C. N. Barcelona tothom
té prou treball en Ilurs tasques
particulars; ens hem dirigit a gata
acabalada i ifns ens han respost ;que
ja tenien Ilurs pobres!
Sois l'antte régim ene Hit oferi
menta que no forera ni tan sois escol
tata per nosaltres.
Avui, dones, esperaneada, faig el
prec de cara al nostre Ajuntarnent,
a
aquest batlle que per la seva car
rera ha
de comprendre com ningú
el benifet a una joventut d'un camp

d'esports.
La Barcelona femenina et derna
Crittat, un lloc per 4 fer salut.
No un sanatori, no un recé, de re
pós, et demana un camp de joc,
es
deinana una piscina, et demana
go a qué té dret el que treballa:
salut, goig, desean:.
Ciutat, pausa que avui és el pri
mer prec que et fa la dona
catalana.
No t'havia demanat mai res, i a
canvi
donat i seguirá donant
t'ho tot.
fer, dones, avui a
ella aquesta demanda tan justa, tan
noble, tan desinteressada, que fi
dóna dret a esperar de tu, a confiar
en

pORT -FE R RISS A
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les

Cerrar

rtfractaris

aobra, avui ens allarguin cor
dialment les mane.
Aixf afermats i assegurats ele nos
tres primera paseos, asp'rern a Inés

na,

manantial még
del fah.
wallu
LITIASI UBICA (MAL DPI PEDRA
/*)omia PARENQUIMATO§PS, NEFRITIS CRONICA, tse guarlrets radloalment amb
4W

D ~U« Ir

11 e.

El

roznaumr, o. A.

(Puntuacid després de les 9 provee)
Teresa Serinyáf 43 punts; 2, En
riqueta Soriano, 42; 3, Anna Rubio,
37; 4. Ch. Wheeler, 37 punta_

seva

*e» 1

1-11
tia@ 91«,
tft 114 efltlailfili aide Mes 994,
dieinnel Per4
Os reatilalitgt PM:
tem4tif4, df 418 en dis eta !en* usa,
503 1114 fet treBa 1114 gian Tildadora
en totes lto
trues

-

Cabrejas, Ruiz Vilar i Raul Puig,
ésaer els nedadors que ahir, ca
da quid amb la seva especialltat van

11Y9fíte 411114q11E8 t;flb a donat
e! 884 8Pp tle gekein,• ettniir un

impressib ganada

1

lio~10111.

se

van

;n'acta.
a

-

Usandizaga, Vaquer, Arranz,

Ele

4091/

Plaça Catalunya,

Antoni Pagés. neófit, fdem.
Josep Grau, junior, F. C. Bar

teressants.

quanta sacrificio. La senyoreta Tor.
rente ha millorat, durant tot aquest
concurso, un too per loe. Es troba en
forma brillaratIssirna.
El Pretil( iCappel ha caigut en bo
oes mana. La felicitació és ben cor
dial i ami) ganes de poder-li ofre

senyoreta María

9.

33

15 81,
so matra

nadadores ha estat, com no ens
créiem, excellent. La setmana que
ve harem un comentad, tal com es
mereixen, ja que l'espai d'avui ens
priva de ter-ho.
La durara moló del Torneig
d'Hivern corresponent a la catego
ria B, va donar uns temps molt in

pía, per dir-ba aig ha perilla* que
la nataci6 femenina domis una pas
sa enorme, ja que han
eatat ender
rocino <Uvera« récords Peninaulare.
seva collebotació moral ella vio
a bastament recompensada per tetes
lee nadadores que amb gran iliusió
s'han llançat a una activitm, pese
cales vegades vista.
La vencedora final, senyoreta Jo
cetina Torrente, ha odié amb
sevn. No cal dir, paró, a celta de

El segon lloc ha corraspust

TEATRIE 111

cro

ntunetres han tnatcat, l'etrioció i la
nerviosítat de les nedadorés van és
ser prou per desvetIlitr entre el
pú
blic un interés forea marcat per se
guíe la llulta aMb una tensió de ner
vios, que dala han a les ciares l'en
tusiasme de qué estaven posseits.

nar

Lliure.

°limpia

m.

M. Aumacelles, handicap:
-

7-10.
4. Rttbio,

En el grup B, ha triomfat l'equip F, corresponent
al Torneig d'Hivern

.

CLA S SIFI CA CIO GENERAL
Josep Urrutia, senior, F. C. Bar
celona: t hora 9 minuto i 32 s.
2. Josep Mora, junior, F. C. Bar
celona: 5 hora so minuts i to s.

4

-

complert

nostr

voten

2-10.

333.5.Serinyi, handicap

La senyoreta Josefina Torrente, vencedora abso
luta del "Premi Kappel"

Café—Brasserle
Saló de
Whivwtaprant

QUINIELES

Aigua

3.

so»

NATACIO

Maísón Dorée

GRANS PARTITS

Senyoreta J.
24 5.
Ternps:

1 tu.

2.
s.

prova

Torrens, handi

gallo
15

handicap (darrera

concurs:

t.

cap,

et=ift~rim=do

.1111~1~111•1101~1.1111111!¦¦0111M.......W.E.

iI

celona,

del

Bayer, garanteix
legitimitat i bon

2.

tres j 82 centímetres.
2.
Roca, F. C. Barcelona,

metres

•

11•••

52.

200

CLASSIFICACIO GENERAL

FRONTO NOVETATS

ídem,

CONCURS PEMEDNI
PREMI hAPPEL

Y

quilómetres.

MURPHY

Mufa &Ilesas,
Basquet Club.

M. Trigo.
Equip A: Molines, Padrós, Puig,
Cabrejas, Pedí, Sala. 2 gols.
Equip
llontesinos, Arranz,
Itera, Puig, Mas, Sierra, García,
1
gol.

ayer

mena dE

feote. No afecten el

MITJA HORA A L',.kMERICANA
5.
Equips de l'Espanyol, 12.121'90

questa volta a Barcelona de marxa de
A. C. E. Telefónica de la nostra ciu
tat.

8.

Carrera roo metres esquena:
II Ranton Puig, (E), 1.37.8-1o;
2, L. Airaría, (E); 3, I. Balet, (A),
1.54.8-10; 4, J. M. Sala, (E), 2.12.
Carrera sxso, !hure:
r, Padrea!, Sala, Vaquer, Cabra
jas, Puig (A), 3.0.4.1; 2, Arranz,
Puig, Mas, García, Sierra, (E), 3.52.2.
Partit de water-polo. Arbitre, se

la seva

aava-a--a

segons i 2 cinquens.
3. Arrufat, Tagarnanent.

ler, Santamasas, Pagés, 'Vila i Cipria
no hagin pogut ingressar en la prác
tica esportiva amb tots els honora,
aprofitant l'avinentesa d'aquesta mani
festació. Amb la qual cosa s'ha posat
de rnanifest l'oportunitat i l'eficacia d'a

7.

Josep Cabrejas, (A), 1.37.2-1o;
Josep Cabrejas, (A), 1.37.2-10;
3, A. García, (E), 1.39; 4, M. Hei
&m'eta, (E), 1.39.6-to.
2,
2,

5
Amb motiu de celebrar

Els organitzadors, ben ajudats pel
Comité Provincial de la Federació, va
d'a
ren fer tots els possibles per tal
conseguir que la prova es descabdellés
amb la máxima normalitat i ordre. Cal
confessar que, deixant de banda petits
detalls sense importancia, varen sortir
triomfants en el compliment del sett
comés.
Recalquem, encara. que aquesta prova
ha permés que nous elements, com So

6.

Ediciens LA RAMBLA

dolors. Les tauletei,
d'ASPIRINA poden ad
quirir-se només ainb
'embalatge original. La
narca registrada, La
t

ments.
El F. C. Barcelona va triomfar per
etjuips de cinc marxadors, malgrat de
presentar un equip mancat del concurs
de Garcia, Castelltort, Vilaplana i al
gún altre.

3.

QUO VADIS, SANCHEZ?

guarehten d'una mant
ra rápida 1 segura refre
date, ¦grip, infiuença ;
reurnatisme, aixt com
també tota

t.r.

Carrera too tnetres brasa:
t, Werner Eggart, (A), 1.38.8-to;

d'ASPIRINA

MENJADORS
REEIEDOR8

(E),

ra.

quanths taulete

URRUTIA

bornes, primerament

roo metres lliurc:
Raul Puig, (A), 1.17.8-1o; 2,
J. M. Vaquer, (A), 1.19.6-Io; 3,
L. Arranz, (E), 1.19.8-10; 4, L. Sier

Avlat:

per

de l'esccentricisrne ha liarmes que ele

Carrera

tailinfinaimannumm•

un

l'allunyament

coses,

—

nica.

MOBLES

Calvís,

Scgalá:
Equip F.
Xicota, Rozas, Ruiz,
Calvís, Montoliu, Vilsuscn, 3 gols.
Equip D.
Segarra, Etarra, Giró,
;11
Artal, Buira, 14,1
—ans,..a,
e
gol.
Equipa A contra E

CLASSIFICACIO JUNIORS
a.
josep Mora, F. C. Barcelona.
2.
Jacint Casals, A. C. D. Telefó

Juez

Bosch,

nyor

ezielbee~44040104~~1~~1~1=========.0".41,0"414.4\legil

3, Aureliá Pellín, independent.
CLASSIFICACIO NEOFITS
t.
Doménec Soler, Penya E. Aire
Lliure.
2.
Antoni Pagés, A. C. D. Telefó
nica.
3. Ramon Santamasas, Penya Aire
Lliure.

alé de vigoroaitat
íntroduint ele movi
manis gracila i espontanis deis es
ports, i ha tat néixer també el com
panyonisme entre dones, imprescin
dible per a obres de germanor.
La fermesa de la nostra entitat,
el punt just en totes les nostres

Montolitt, (E), 2.51.6; 2, Usandizaga
Buira, Llore*, Artal, Giró, (D), 3.6.6.
Partir de water-polo. Arbitre, se

Repetim que no exigim la di
missió a ningú. Fem constar, només,
el nootre eonverteiment que aquesta
qüestió de delicadas*, sera capida
tot seguit pels senyors

volem país fer cap :siena de campa
nya en aguan tantit, parqué aspe
rem que el, interesada, espontania
ment, fent-te carrec que és una
/hastió de delicadeast, ho faran sanee

Ruíz, Rosas,

t,

dc

centenars

modernisme

husen (F), t.53.
Carrera peso Une:

neceesitat de qué ningú ele ho digul.
I no ens referim pas aolament a
aquella dos senyors esmentats, síttó
a
tots aquells altres que ocupen
arrees—alta o petitt
concedits
pel régim anterior i que durant les
dictaduras feien el "rendez-vous" a
la gent que manava i ens oprimía.

bons

uns

sócies.
Ha portat

metres

roo

rengles

sus

esquena:
1, C. ii,andizaga, (D), 1.34.5-10:
2, V. Ruiz Vilar, (F), 1.38; 3, J Ga
lobart, (D), 5.43.2-10; 4, G. Wile

Una qüeatió de delicadesa: la dirnissió del comte
de Vallellatio, marqués de Lamadrid, etc., etc.

elltqUe-01.

5.39.4-50; 3, Manuel
1.51.; 4, J. Guardia,

(D),
,(F),

(r

nuts 3 segorts i

3.

Trenta marxadors varen prenclre la
sortida en la prova de rnarxa atlét:ca
volta a Barcelona, celebrada altir mati
de l'Agru
sota l'organització directa
Esportiva
Telefónica
Cultural
í
pació
amb la coope ació del Conilté Pro

1 F. Llorca,

L'AFER DEL COMITE OLIMPIC

A,igua

IMOSPital,

tu,

a acure

en

tu.

TRINITAT ALTABA PLANUC
Tresorera del Club Ferriení
d'Esports

de Rocallaura

ealinerone 1133
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