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esport

rorisme.
Heu-vos ad una magnífica des
coberta que, sens dubte, permetra de
"des
s eg uir pas a pas, tot l'horrible
sous" ?'aquella etapa abjecta del pis
tolerisme organitzat. •eu-vos ací, so

magnífic

un

camí per anar,

responsables

mers

fins als pri

errar-se,

a

de la sang

ves

lada i de la infamia mantinguda i or
ganitzada des de les altures ofi
cials.
L'arxíu del capitá Lasarte i les de
claracions de Veced i dels pistolers
de Saragossa han fet llum ja, da
vant l'opinió pública i davant del
Poder constituit, sobre aquelles ho

vilipendi. Ara,

de

res

aquest

arxiu

d'Arlegui
figura de tot primer or
dre en aquella dansa trágica i vil
aclarirá decisivament tot alió.
Que es faci publicitat, que es cri
di a tota veu, que> es concreti la rea
litat de tota l'abjecció que ha d'a
I. sobre
nar sortint d'aquest arxiu!
tot. que s'exigeixin implacables res
ponsabilitats, cáigui qui caigui! Es
—

—

d'evitar, decisivament
a
aquelles hores -de
vergonya i 'd'infamia per a Barce
fúnica

manera

repressió

una

,,

lona.
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Malgrat dels pocs dies que manquen—vint
exa,ctament —per a la cdebració de les
,?leccions de diputats a les Corts Consti
aients,

els

partits polítics

de

Catalunya no
la huila, ni els

'tan dit encara corn aniran a
'ornes que pensen presentar.
Aixa semblara estrany a 9n,olts ciutaclans,
aquesta estranyesa és fins a cert punt ex
2licable. No ho és, pera, si tenim en compte
que si sempre és difícil d'am,anir U11,11 candi
datura, més ho šs ara, en aquests moments,
davant d'aquestes eleccions tan transcenden

rly

fías per a la República, i, molt especialment,
per a Catalunya. És una feina complexa
d'una gran responsubilitat, i ens hem
de ter carrec de lotes les
circumstancies que la volten

Els partits políties conscients d'aquesta
hora de responsabili
tal, fan bé de mesurar llar actitud.
La lluita electoral del dia 28 ha de basar-se
en un sol interés:
en l'interés de
Catalunqya i de la República. Els interessos persa
nals, en aquests moments, no compten; els de parta,
comptar en cilla que pugui ter referéncia a l'aprovació només poden
de l'Estatut
e
atalunya-9 ala consolidaeió de la República. Per damunt de tot,
per?), corripten els ideals, ,que scin els. que han, de guiar,
inspirar,,
accalsellar, la nostra actuació política en aquests moments transcen
ente íssims de la historia de Catalunya.
Que pensin els homes escollits per anar a 'Madrid 'el gran
honor
que aixa significa.. Que pensin, pera, tarnbé, la
greu resp.onsabilitat
que els acompanya. Responsabilitat que pesa de
la mateixa manera

que ha sortit el nom d'Arle
?com és que encara
encara!
a
la paret del carrer lateral de
l'edifici de la "Jefatura" de Poli
cia hi ha la placa que dóna el nom
al carrer del general Arlegui?
No saben ti oficíalment ha estat
o
no canviat el nona
d'aquest car
rer.
En tot cas bauria d'h,aver-se
fet. Per?) sigui com sigui, el nom d'a

.

daniunt deis que els han d'escollir.
L'interés de Catalunya i la vida de la- República són els -únics
faeors que han de tenir-se en compte, en aquests monients. És
hora de responsabilitat, primer. Després, quan la tasca sigui tela,
quan ja Catalunya tingui el seu Estatut aprovat, sera
?'hora de
Tensar en l'honor que significara haver intervingut
en
aquest

episodi únic de la riostra histaria.

Teléfon 19603

Preu: 15 centims

altra que digués:
Tarrer de les víctimes del gene

r a m

b I

Després

•

de

la celebrac-ki

del

partit

111

passegen

encara!

--

encara

tranquil

lament llur mcwilitat,
sense
ésser molestats,
confosos amb els ciuta
dans de deb6.
I aixó no pot seguir,
no ha de seguir. El poble
no vol--no ha de voler

venjanga demana, exi
geix si cal, justicia...
justícia immediata i per

Catalana de Futbol podría —hauria

de servir de lliçó als nostres
clubs. Quan el públic preven la possibilitat de veure bon futbol,
quan el programa que hont li ofereir val la pena,
quan esta en
consonancia amb la importancia i qualitat d'aquest públic, el púb/ic
.sap correspondre. Després del partit de dijous, podem
assegurar
que aquell contingent anormal s'ha norm,alitzat, i que el que queda
avui día és prou important, en qualitat i en quantitat, per a mante
nir dignament el prestigi futbolístic-esportiti, de la nostra terra.
El camp de Les Corts no va emplenar-se dijous com s'hauria
emplenat set anys enrera. Hi acudí, pera, tota la nusixima concur
réricia que en teníais normals podem esperar que concorri— ara cona
ara— als ca9nps de futbol. Ha desaparegut
aquell excés que tenia
més de polític que d'esportiu, que seguia la torrentada i acceptava
el futbol con una válvula d'expansió, i ha quedat el públic classie,
integre, rigorosament esportiu. No ens ha de saber greu que les
nostres coses es normalitzin. I encoratjats amb la lliçó del dia de
Corpus, caldria que els nostres clubs comprenguessin la necessitat
de dedicar ele niajors esforç,os al conreu de nous elements, que fossin
capaços, -no tan solament de niantenír, sinó d'augmentar —per un
sistema normal —el públic aficionat.
Hem, de desmentir, dones, d'una manera absoluta, la suposada
crisi de públics. No hi ha tal crisi. El que hi ha és normalitat.
—

tre d'Instrucció del Govern

de la República, sigui no
menat President honorani
de l'Associació Protectora
de l'Ensenyanga Catalana.

Periódic catalanista independent, d'esquerra

una

Miar
¦111

remeiar ?'única crisi que afecta el futbol
i el que no ho és:
la erisi técnica. 1 aquest remei només pot aconseguir-se girant els
ulls, amb tot ?'afecte possible, al futbol purament amateur. Mentre
aquest' no sigui fort, la crisi futbolística amenaçara acabar amb
el més popular deis nostres esports.
L. 2117MAM1 I BAUDINA

Arlegui."

En aquesta

Capitanía hi ha al
n'en) s hauria d'ésser-hi, general
l'expedient de depuració de respon

Un eatalk,

—

eampió

del món

—

sabilitats incoat contra un número
de la guardia civil que,
durant el
mes de febrer i marc
de l'any pas
sat, estava destacat a Vic.
La imprudencia d'aquest número,
senyor Capita general, provoca un
trágic día de dol a la ciutat cata
lana. Davant d'una multitud correca
ta, que celebrava
?i com no cele
brar-ho, general?
la caiguda de
Primo de Rivera, foren fets
uns
dispara i un home caigué mort. Un
home que, pacíficament,
circulava
.pel carrer, i que ni tan
sois prenia
part en la
manii.estació.
La denuncia d'aquells
fets va mo
,tivar la recollida de
l'edició de LA
RAMBLA. Posteriorment se'ns
protneté que les coses serien
posa
d; en clar i
que es faria
N.o s'ha fet res, general. I justícia.
ara. sota
la justicia de la
República, dema
nern
novament que se'ns escolti, de
manein que sigui
depurada la gren

El

campionat

de

billar,
el

a

tres

bandes,

primer ~pió

ha proporcionat
del ~In
EL

(l 'aquel]

que hi ha

en

la

si calen

amb

nous

Després

muntanya

de

Montjuic. ?Es

la
que

a

nians

perqué tenen
sa-ric".

Nosaltres,
el

nostre

un

president que és "mas

con;

yo:nitres; perdonen:,

ao

*O

u, SEGUIR
EL
CAMI INICIAT.

La Federació Catalana de Futbol
apuntar-se un punt amb rorganit
zació i celebració del partit internacio
nal amb requip representa& de Pra
ga. Un punt que no volem escatimar.
Ara bé. Représ el camí, caldria que
la Federació Catalana no s'aturés
aquí. I que reprengués aquelles altres
activitats cultural: iniciades temps ha,
especialment aquells ntagnífics eicks
de conferéncies que rautoritat llover
nativa impossibilitá continuar, a les
acabalks de rantic régim.
va

.

L

H I DEDICAREM

Bets
no fa patir tant.
L'any
passat, elitnittats els equips catalans
del campionat d'Espanya, ens esforea
rem per aconseguir qn el partit final
es jugués a rEstadi. S'hi va fer, i tin-'
guérem una lógica satisfacció.
Enguany, eliminats altra vegada els
;castres equiPs, ja sospirem pel matei.c.
Que els finalistes ens facin l'honor de
venir a Barcelona. No és que ens sa
piga gran—be/1 al contrari, cits 'plau
moltissint---, pera ens agradaría que
en
lloc de dedicar-nos a "fer" finals,
arribéssim algun cuy a jugar-les. En-i,
cara que no fos a l'Estadi.

AIELENDEZ 1 ELS ShUS

esports,
boxa, en fiaba!,

ATLÉTES.

Aquests atletes a qué anent a refe
rir-nos no són els atletes de la Fede
ració Catalana que Meléndez prepara
i entrena per a les preves of leíais.
Aquests són uns atletes famíliars
molt estitnats.• Són els de casa sera.
Meléndez té a casa seva sis joies, la
que més amb vuit anys d'edat.
Tots,
forts i swts, fan ja. prozcs de resistén
cia a la Jaula. I Melndez, que els vol
disciplittats, el Posa Per !n'alió Un
deis pitets numeral: de quan ella feia
musa:
1, 2, 3, 4, 5, i 6... per aro.
pui.r que de números enté molts més.
Pel corredor, la mainada obeeix l'or
dre del papá, que no dispara cap freí,
i Iti corre animosa, optimista i com
pleix setnPre, car la sanció que Melén
de :aplicaría si a/g/í abandonés la
"carrera"' seria dei.var-lo sense pos
tre...

-

l'egip

merescuda,

a

les

fer un comentan i del que han estat els partits d'aquest
Bis nostres lectors ja hauran pogut seguir-lo a
través de

anem a

la prentsa dioria. Bus

interessa, nontés, registrar, en aquest no°
d'honor, aquesta magnífica efeméride del nostre esport.
El tio-u canipió haurit estat rebut, auan surtin..aquestei
retales,
pel President de la Generalitat de Catalunyq,
Enría Miró, per-molts anysi

Companys diu...

del governador,
a la seva

dimissionari,
a

del nostre compatriota.

No

interessantíssimes de--

arribada

puis que d'Espanya no poden sortir
"xecs", després digué que eh s Lvecos
lovacs no saben qué fer-ne deis diners,

tots els

en

—

campiona:.

A la
página 11:

elaracions

de brega contínua

ment. Sempre, menys aquesta tegada, que el títol ostentat per
ei Soussa ha passat, d'una manera brillant, digna,

-

Lluís

els dos acudits que aneo; a transcriure
no
són nostres. Són de l'amic Guar
diola í Cardeliach, el qual tenia, el di
bous, un "bou día".
Afirma que requip de Praga tindria
dificultats per a tornar al seu país,

9'~z,•
eiw,10 dtsa

!toree d'ara Enríe Miró es veuria atabala,t d'homenalges. Pel cas,
és igual. Enríe Miró é,s un catala
un barceloní—campió del
món, el primer. carnpió del inón, i aquest fet és digne d'ésser inscrit
en lletres d'or a, l'historial de l'esport
catala.
Els nestres bexador3 són ele que han arribat més prop
d'un
,títol mundial. Hi han arribat, també, algun deis nostres
ciclistes
deis nostres tennistes.... Sempre, pera, en el moment culminant, en
ei mamen: decisiu de la liuda, la victória se'lls ha escapat
invariable

aquesta qüestió ha
de durar gaire?
Es lamentable
que en una ciutat
com
Barcelona i a quatre passes de
la placa
de Catalnnya no
es trobi la
manera de fer front a
aquesta ver
gonya per a la
Es nue es nostra ciutat.
reflectora
castell
Montjuic no. podrien del
solucionar
aquest afer?

Unes

de vint anys

pera,

Montjuic?•

hi ha hagut trets

PRIMER...

a

mort

a

-..\;ovament

Catalunya,

--

denúncies terminants;
detalis

a

a

després d'haver-nos internacionalitzat en liatació, en
en rugby i en tantee nitres activitats,
Catalunya que més d'una
vegada ha toeat amb les mans a títol de campió mundial—ha acon
seyuit, per fi, tenir un hueste d'aquesta categoría.
La victaria d'Enric Miró en el cam,pionat amateur
de billar a
tres bandes, proporciona a la ncstra terra el primer Campió
del tizón.
Potser si en lloc de tractar-Q d'un billarista s'hagnés
tractat d'un
esportiwpracticant d'un allre csport Inés popular, més de multa-1,4s,

(lisnosats facilitar-los.estern encara
Esperem
feta justicia. confiadament que será
Estricta justicia.

Qué passa

Advertim, !'el que pugui passar i
a fugir de les responsabilitats, que

per

del món

ciutadá de Vic.
Si calen dades,
n'hi ha prou amb
repasar el número
de la nostra

collecció,

Du.s• .1CUDI1S

Miró, eampiió

Enrie

—

responsabilitat

1°)

conservar.

a

(esport i ciutadania)

Per al Sr. López Ochoa

riir

I

Demanem, amb Josep Desaparegut aquell
excés passional d'un monient, resta viu, més
Maria de Segarra, que 'iu, que mal; el públic eminentment esportiu, que és el que cal
Marcellí Domingo, minis
1 aquest públic siamés podrem, conservar-lo procu,rant

Llegeix

celoní.

Nosaltres havíem proposat, temps
carera, la substitució d'aquella placa

bles,
—

ESPORTIU CATALA:

la

"

La veritable erísi

ara a

tots, ádhuc per als
més alts.

quell individu no pot seguir figu
rant en la placa de cap carrer bar

ral

--

ESPORT

a

—

--

per

11 i 13

de la Dictadura han es
Praga-Barcelona— dijous passat, al carnp de
Les Corts —la crisi técnica del nostre futbol
tat fetes efectives ? Uns
resta, una veyada Inés, confirmada. Resta,
-7;
quants funcionaris sepa
pera, desmentida la suposada crisi de públie.
L'arriscada organcització de la Federació.
rats molt justament de
Catalana de Futbol bu dignament corres
llurs cárrecs
prou.
posta pel públic. Aixa demostra que aquell
públic futbolistic que tantes vegades hent
Res més.
enyorat, aquell públic que créiem dispers
Aquells que exerci
i desfet, segueix compacte i efectiu.
Desaparegudes les causes polítiques que
ren cárrecs palie i tin
provocaren una inflació del públic concur
gueren com un gran ho
rent als camps de futbol, resta en peu de
guerra Li públic emincnment esportiu, el públic eminentment
nor l'atropellar els drets
Resta en pe u,vn contingent del tot normal, disposat
deis ciutadans de Cata futbolístic.
a fer acte de presbicia sempre que el
programa que hom u ofereix
lunya i el fer escarni de val la pena.
Aquesta provatura— arriscada, repetint-ho— de la Federació
Ilurs sentiments més no

.

ara

gin;

Impremta: Barbará

Catalunya
?quines responsabilitats
Fins

.

*

*s

Teléfon 14757

Responsabilítat

responsabilítat

un carrer

sap per la Premsa, en una
Com
finca de Cuenca ha estat trobat per
la República un arxiu
la policia de
interessantíssim del qui fou general
Arlegui, fatídic cap de la policia de
Barcelona en una de les époques mes
tristes de la nostra ciutat: el ter

por

1
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se

sense

--

CIUTADANIA'

'Honor

bretot,

eilutadania)

i
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Nosaltres
Un arxiu i

pensament posat

Barcelona_avui

al Atad
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CO.VFONDRE

El cobrador deis rebuts a clomicili
de l'EuroPa ho és ettsems d'arbitris
ff

nicipats.

Dies enrera, l'heme va presentar-se
a
cobrar rinquilinat al dontieili d'uns
entusiastes de !'Europa.
La senyora, en veure'l, lleugera, per
no
fer-lo esperar corre a portar-li
rimport deis rebuts de „fati. El bou co
barder—que ja els havía cobrat feia
dies—va haver de fer,-Ii veure .que
el: rebuts que liavors portava al cobra
ment eren mis cifres.
Un cap jets efectius, la :enyeta
"europeista" va prometre que mai més
no sortiria a pagar.ne cap
sense @bous
hcever-los Ilegit. Per evitar confusions!

8 de

rambla`

la

2

COITIENTARIS

Franeese
Mayal&

Resultats

Calvet

-

-

-

-

-

-

2.

Resten classificats per a continuar
jugant el torneig Copa Maciá els
sis guanyadors de la primera eli

siguiu:

o

Barcelona
Badalona.

Europa.
Sant Andreu.
Granollers.
G. Tarragona.
Els sis eliminats Jugaran el tor
neig de consolado i es disputaran la

Copa Aiguader. Ambdós torneigs es
juguen per tliminatóries.
Disputaran el torneig Aiguader:
-

Terrassa.

Vilafranca.
Santboia.

Júpiter.
Sabadell.
Manresa.
A

TERNASSA

•errassa,

'

2

Barcelona, 3

mines.
Barcelona: Uriach; Oro, Santieliu;
Font, Roig, Arnau; Diego, Bestit, Sas
tre. Cambra i Font.
En el partit jugat al camp de Les
Corts entre els mateixos equips, l'a
vantatge deis blau-grana fou tan c3n
aiderable (-9 a r), que creiem moit bé
que aixa influf extraordináriament en
el poc entusiasme que els barcelonins
posaren en la Iluita. Tenien la conti
nuació en el torneig assegurat, i poc
feren per a fer un partit regular, quan
menys. En canvi el s terrassencs po
saren l'anima en la imita, i els perme
té d'obtenir un resultat, si no de triomf,

ben honorable. En la primera part es
pecialment. els locals practicaren una
série d'avenços que a no ésser la f3r
znidable actuació d'Uriach en aqueli
temps. i el pa!, el Barcelona hauria
perdut ja el partit. No obstant els pri
rners
en
marcar
foren els forasters,
per misiá de Sastre, i a la poca esto
na el Terrassa obté l'empat, degut
Oro, el defensa barcelonista, qui en
voler desviar un xut de Santillana, fa
fer una trajectória especial a la pilota
que mansament s'introdueix a la porta
defensada per Uriach; quan aquest es
dirigia cap al lloc on efectivament el
mig terrassenc havia xutat Amb
pat a un g61 acaba el primer temps.
A poc de començar la segona part,
Sastre obté el segon gol per als seus,

oportuníssim

una

rebutjada

felil de pilota d'Uldemolins, a un
que se li dirigí; i Aman aconse
gueix el tercer a conseqüIncia &un
córner; poc després. Coromines, del

poc

xut

Terrassa, assoleix el segon per als lZ
cals, executant un freekick.
A partir d'aquestes jugades, Sastre
I Arnau es retiren, i fina al final el
Barcelona juga solament amb nou ju
gadors. Des d'aquest moment els foras
ters es dedicaren a la defensiva, puix
que si practicaven alguns avenços,
aquests quedaven aturats per manca
d'elements. El Terrassa procurava de
hatre a Uriach, pese) la seva actuacia
a la gegona Part no fou pas, ni de bon
tros, tan encertada com en la pri
mera.

coniunt, el parta es pbt concreaquestes paraules: un eneontre
"de compliment per part del Barcelona,
i de gran cobenjança i entusiasme pels
En

tar en

terrassencs.
CachY, (Me curá de l'arbitratge. en
general ho féu bé, deixant-se portar,
perb, en alguna moments pel que li in

dicava el

públic.
A SANT B01

El Santbo;S. i l'Eurnpa
empaten a un gol
partit molt iguala:

a

la

prime

ra part, i favorable al Santbaiá a la
perqué té
aegona, que no guanyá
una radia davantera malla del tot.
Els directius del club de la riera

havien de buscar en altrcs jugadors•
els que han de comprimiré la Unía da
tac, puix que amb els que con:pta ac
tuahnent. porucs, que ni entren ni xu
ten per casualitat no es pot aliar en
Iloc.

Mítjsz. ; centres s'han can: it le Vi
nar-los pilotes, i en veure que no n'a
profítaven cap *'han decidir a xutar,
Puig i Cifuentes. sinó
no
ádhue M;r, el notstle back verniell.
Es lamentable haver-ho de dir, pe
ro no podem per menys de consignar
ho: si nV es refonna a 1.vaatera, el
Santb)iá esti Ilest.
L'Europa tamp,c ha conveneut, i
no és per falta de gsnes: el s seus ju
gados!' ádhue en alguns mon.ents en
qué la cosa no ansva alhora abusaren
de la violen •is peró és que
un xic
han trnbat unes 1 &es defensives tie
s'han
nes de diratge i '.mor propi que
imposst a les se .es avançades i els
tan

sois

COPA ESPANYA
RESULTATS

rema

Eh que reaccionen i els que no
El futbol txec d'ahir i el d'avui.
cionen.
L'actuació deis dos equipa en el partit de dijous
—

reac

Logronyo-Athletic
Arenas-Betis,

D'AHIR

La labor de la--defensa
en
fou bona. Tingué algunes conjunt
sjons que portaren el
perill
porta i per una d'elles

de Bilbao, o-6.

2-1.

Zarraonendia,

A LOGRONYO

L'Athletic de Bilbao va
vancer el Logrono per
sis gols
a

_

presenciar

la semi

final entre l'equip local i l'Athletic
de Bilbao era enorme. L'afecte que
inspira el club de casa i l'alegria
Produlda per la destacada posició
ha aconseguit en el campionat
d'Espanya augtnentava l'interés que
que

r
scmpre desvetllen els seus
sobretot quan s'acara amb rivals de
la categoría de l'Athletic de Bilbao,
campió d'Espanya, campió de

Bestit, Miró, Calvet i Torelló.
Santboiá; Ramonecla, Laca!, Mir,
Cifuentes, Puig. Barratxina. Torres,
Cabrera, Llobera, Pagés i ,Galters.
En l'Europa Loyola ha esat un
puntal fermíssim, seguit de Vigueres,
Cruz, Escrits i Miró.
En el Santboiá, el mil13r, Puig, se
guit de Mir, Lacal i Barratxina. Pa
gés, l'únic davanter aprofitable. Es el

ga i probablernent
el torneig que está

petit

i ha

estat

..

Rossinyol
d'Aeronsutisa., a la traiatna
Siircstssr genss
El comandan*.
ESPORT I CIUTAD.ANIA.
dencial del camp de Les Corta. A la seva esquerra, el senyor Carra asco Ron:liguera, Conseller de la
Generalitat

A SABADELL

—

Catalunya.

Pel que ahir veiérem podem a:.:.
are ambdós equips hi ha
que
una diferencia ben notable de válua,
a favor del Sabadell, cosa
que ja 's
de suposar, peró l'onze granollerí
posseeix un entusiasme tan extraor
a:nari, i va t t al darrera de la
victaria, que esdevé perillas en gran
manera.
El Granollers és un a'a
quells equps que en el scu terreny
La feina, i en el contrari no fan
ni deixen fer.
El Sabadell, malgrat començar la
partida amb dos gols de desaventat
ge, nc, va mostrar-1.
a
la primera
part gens atabalat, 'n6 que més
aviat s'ho prenia amb catxassa,
sens
dubte pensant que ja hi seria
a
temps; a la segon L part ja va
ésser una altra cosa. car els sabade
llenes s'establiren en terreny contra
ri,
t dir-se q-a
en tot el temps
no
se'n mogueren. Peró, com sol
succsir en aquests cassos, i més si
un equip no té una davantera opor
tuna, el contrari posa tots els juga
dors a la defensiva, i es fa ben di
fícil m. raar gols. i aixó d'embotellar
equip, t. un psrill que ahir
va tocar
conseqüéncics -I Saba
dell, i és que trobant-se tot laquip
atacant, si alguna escapada contra
ria
produeix sol esdevenir fatal,
c_..,
ho prova els klos gols que en
aquestr forma va marcar c" Graa
Ilers.
Després del gran domini exercit
pel Sabadell i el migra: resulta( que
va
obtenir, queda demostrat una
vegada més que t• principal enemic
seu,
és la seva própia davantera:
en
aquella línia hi manca enccrt.
Lis exteriars sii els anics ele :ents
que generalment d ataquen, Ber
trand avui ja no té gran cosa més
que va•a- tat, per haver ininvat ce
siderablement
t; cacellents
ate
condicions dz xutadcr taus tenía;
Garreta és un bota element, pena li
manca molta serenitat i precisió en
les rematades, i Roca, que precisa
meat és un bon xutador, esdevé la
mar de poruc i poc treballador.
Si mirem l'equip en conjunt, tro
harem que va donar un bon rendí
:nana i que la seva actuació L me
r.ixia una victória per bon marge
de gols, peró no va ésser zaxi, el
alta I es el futbol.
El Granoller_ va ta...r dues ac
tuacions ben distintes; a la primera
part va jugar com un equip que no
s bé
es
la veure
alai
es diana,
nat, de tant en tant efectuava al
guna escapada de comprorrís, en la
qual t ca v. reeix• lenament i a
tenir l'encert
més
cessal de
transfe inar en gol les úniques ss
gades que pogué arribar a la irta
Cal dír que el verit
le autor que
mar

-

"

-

.

•

el Granollers
grai desfeta,
Subirons, que
en tots

COl3C
t.-a(

experimentes

no
va
va

ésser el
estar

moments í
i6, decisió

va

seu

una
..ter

oportuníssim

demostrar

i seguretst

una
ex

lináries.

'ene°.

•—

.

dirigit

p .1 col

en

Aquest tercer partit entre els
equips represzs tatius de les ciutats
de Praga i de Larcelona, no va des
dir deis anter:ors, pel que fa refe
réncia al resultat. En el primer, ce
a
la nostra ciutat, va gua
nyar Barcelona per un gol d'avan
tatge; en el segon, celebrat a Praga,
van guanyar els tacas pel mateix re
sultat. Ara, dijous passat, el tercer
partit celebras al camp de Les Corts,
ha seguit la tradició. La victória jus
ta i difícil, es va decantar a favor
de l'equip que jugava a casa.
En aquest aspecte, la imita entre
txecs i catalans ha estat una repe
tició de les anteriors. En cap més
aspecte, peró, no ho ha estat. El fut
bol catalá, en franca davallada téc
nica, no ha estat davant de l'equip
txec, aquell exponent formidable del
futbol europeu. Com, dones, la vic
téria no s'ha decidit pels contraris?
Per la senzilla raó que els contraris...
tampoc no són aquells jugadors for
midables de set anys enrera.
Les dues escoles futbolístiques que

lebrat

deu

anys enrera

eren

considerades

a

minvant aquel' prestigi. Les més
recents, defraudaren d'una manera
gairebé absoluta. En el partit de di
jous passat, els txecs, sense arribar
de molt, a reivindicar-se, van acon
seguir mostrar-se en camí de recu
peració. Aquesta és la impressió que
ens va causar l'equip representatiu de
la ciutat de Praga, en el seu darrer
partit, en el qual fou batut per un

costella. L'incident fou lamen
table, i esperem que Florença es
podrá refer aviat de la trompada.
Substituit per Casanoves, aquest es
defensa amb encert remarcable.
Va fallar la davantera, per culpa
de Goiburu, i malgrat la notable ac
tuació de Piera, sempre jove, sem
pre gran jugador. 'Va fallar la lí
especialment pel
nia de mitjos
i si el
centre i per l'ala esquerra

gol

nostre

Visites posteriors d'equips txecs

ana

una

ren

a

cap.
***

De l'equip catalá no podem dir el
mateix. Ja fa temps que venim par
lant de crisi de jugadora, de crisi
de técnica, i després del partit de
dijous, heas de repetir els mateixos
conceptes. Seguim avall, sense que
—ara

com

ara

—

es

vegi,

com

en

eta txecs, el començament de la fi
d'aquesta davallada. La victéria
aconseguida fou justa, paró fou ra
quítica, per manca de xutadors. Ens
haviem engrescat el dia del Valla
dolid i del Terrassa, sense tenir en
compte que no tots els equips són
Valladolids ni Terrasses. I que

aerdonin.

—

equip va guanyar, en podem
donar grácies a un moment d'opor
tunitat de l'Atocha, i a la magnífi
ca tasca del tercet defensiu, entre el
qual destaca notablement, Mas.
En conjunt, la partida va resultar
bastant interessant, més per l'entu
siasme que els dos equips posaren en
la palestra, que per la técnica des
enrotllada.
L'arbitratge del senyor Llovera
ens va agradar. Va armilar un gol,
justicierament. I com diem en un

altre lloc, la concurrencia fou nom
brosa, molt nombrosa. Reconfortant.
La nostra enhorabona a la Federa
ció Catalana. I la nostra felicitaci6
per l'encert en concertar aquest par

Europa com les veritables cátedres
d'aquest esport, han perdut una bo
na part d'aquell prestigi. Comparant,

aquests

catalá es va nresentar in
tegrat per Florença, Zabalo, Mas,

tit.

pero, l'actuació deis txecs en el par
tit de dijous passat, amb altres ac
tuacions recents d'equips del mateix

Martí, Grarrian, Pausas, Fiera, Goi
buru, Arocha, Ramon i Jover.
El porter de l'Europa resulta greu

país,

ment

Assistiren al partit, el comandant
Franco, acompanyet deis consellers
de la Generalitat, senyors Gassol i
Carrasco, i l'alcalde, doctor Aigua
der. El públic els va ovacionar amb

endevinar una no
ens sembla
table reacció. Després de la dava
Bada, Txecoslováquia promet una
revifalla immediata. Aquell Swobo
da, per exemple, que fou un davan
ter centre formidable, no és de molt,

eras

L'equip

lesionas al cap de pocs

***

mo

d'haver estat iniciat el par
tit. Una entrada dura deis davanters
txecs, li va produir una fractura en
ments

el que fou. Vam vetare, perai, de
menta joves que poden repetir les
gestes de l'esmentat Swoboda, del
no
inenys famós Pilath i del famo

gran entusiasme.

„LEWIS

davallada
momentánia, circurnstancial, és in
evitable quan els grans jugadors co
meneen de fer-se vells. Peró vol dir,
també, que amb constancia i entu
siasme, i sobretot, amb una bona
direcció, hom pot trobar :a manera
de fer-ne de nous. Quan vingué per
Aixó

vol dir

que

una

primera vegada a la nostra ciutat,
l'equip de l'Sparta, cris va causar una
irnpressió inesborrable. Fou la seva
actuació en el vell Estadi de la Fu
xarda, la que més ha impressionat el
públic catalá, i el començament d'u
na

época

esplendorosa

futbol.
El futbol txec, que
sat

del

nostre

ja havia
excellent impressió en

una

entre

els

Mastres

aficionats.

en aquesta part la lluita
ésser bou xic emotiva, amb mar-

Sabadell;
t.

t

tar

domini sabadellenc. Cal estilen
Garreta, Han
do for. xuts

amb po. picardia, que
Al se
va detenir molt bé Subiror s.
gon temps no vam y _me altra cosa
que un don.'ni c Istant del Saba
dell, i tr a enérgica defensa del Gr t
çants,

-res, oes7tscd4
rcsalss, mies
sttorruss

S'ENSENYA DE

ELLA,
PAL,
ENSDPi R-E, PASEAR

AiflAAATAR Al

II

AL

CONTRAP,I,xurAR

*LE NUVOL5

atitelsalw

„

una

legiat senyor Baró, el qual va estar
força insegur en els falls.
a primera part va acabar ami) el
resultat d'un gol a cap a favor del
va

)—10""

-*

C0111?5,11RAVI.

cau

visita anterior del Slavia, al camp
vell del Barcelona, va adquirir de
seguida una personalitat de primer

rengle

7.11

ao.

per'a

durant aquesta part es mar
dos gols la. banda; cl primer
l'aconseguí el Granollers en una es
capada que tenia més de fora de
j ,c que
!I
poc
dcaarés
desempata el Sabadell en ésser cas
tigat el Granollers amb penalty. Tor

nollers;
aaren

DIPOSITARI DE RELLOTGES DE LES

MILLORS MARQUES

SUISSES

la multitud que ornplia el
camp del Deportivo de Logronyo.
Dintre i a les carreteros immediates
es podien comptar fins a
dos-cents
rnaven

tiel

terreny, elegí l'Athle
favor de sol, i Escartín procedí
a formar els equips així:
Athletic de Bilbao: Blasco, Mo
ronatti, Castellanos, Uribe. Mu
guerza, Roberto, La Fuente, Irara
gorri, Bata, Chirri i Gorostiza.
Deportivo de Logronyo: Omis,
Alcalde, Recrate, González, Mu
garra, Tel, Araujo, Juliac, Escola,
Luisín i Poli.
La característica de la primera
part foil el millor joc deis athlétics,
degut a la seva major cohesió, a la
seva seguretat i a estar més ave
tic

a

sats

a

la que

Iluites

de

l'envergadura

1.1i,lbaín,s1

el

terreny.

ZOM MES ANEM MENYS VALEM
—I pensar que aquestes eren les dues escoles de futbol més famoses
del inón.

elTal

com
hem dit, aquest fou el
començament de la debacle riojana.
Amb joc deis bascos
únicament i

absoluta descomposició de l'equip
logronyés, acaba l'encontre arn:) la
victória de l'Athletic per sis
gols

BASCULES

pi

CAIXE5 PER

PARLAMENT 9-11
empatar el Granollers per me
diació del seu exterior dreta, i quan
mancaven pocs minuta pel final, Gar
reta va entrar el tercer per al Saba
ná

a

dell.

Darant el partit,

es

(Segueix

EL

a

tiraren no:
la pagina 4)

earpe,

Bu ha d'ésser el comentara

car

el resultat el fa amb
prou energia.

L'Athletic obtMgué un triomf
just,
degut a la seva millor
classe i al
costum de jugar
encontres d'impor

tancia. El

Logronyo

perdé

tastróficament

tan

ca

per haver perdut de
primer la nsoral. D'haver jugat

cena
de costum, hauria aconseguit
un, re
sultat més falaguer. Deis
jugadors
resurnirem dient que tots els athlé
tics estigueren bé i tots
els logro
nyesos

malament a la segona part,
llevat d'Omis. Escartín
est;gue bé.
La línia mitja de l'Arenas
es
r ostra
cobejosa, amb coratge i em
penta.

'•

la porta

Dels

Cilaurren.

seus

per

Timirni i Sans
jugades vistoses cal
destacar
avenços combinats
d'aquests dos

Com
el s

arenenca

a

elements i
d'Adolfo I,

els

atacs

Enrique i Sans. triangle
rbitratge de l'encontre aná

1'

en

a
cárr-c del catalá Comorera,
i fou
magnífic i a to amb el
partit, que
no tingué fases
de. duresa. Tot i
era un
partit de campionat i que
entre
dos conjunts de técniques
tament oposades, no sbrgí comple
la brus
quetat quasi mai i la
Iluita trans
corregué en un ambient
de pata

Comorera,
guns

que

no

convencé

a

al

haver deixat passar
nes matas,
féu un arbitratge algo
encer
tadíssim, ole d'energia i de corle:xement de joc. Les
tnans que deixa
per

d'assenyalar

no

eren

mereixedore;
de sanció. Si alguna influí
decidida
ment en la trajectoria d'una
pilota
el seu autor estava
impossibilita
de donar-li tal direcció.

De venda

a

totes les fartnacies

Concessionari: J. TORROELLA
Figueres (Girona)
A BILBAO

liÁrenál

venç el BetL:

de-Sevilla per la aníninn
diferencia
Bilbao,

7.
L'Arenas ahir obtin
resultas pobre davant el Be
tis en la primera lluita de semifinal
que disputaren amb dós equips, de
gut a la falta de Yermo en el seu
atac. Sense aquest element l'equip
de l'Arenas ni fou de molt el de
sempre. Li mancaren les pressions
fons i les rematades sóbries i en
certades. El Betis prodiga la seva
voluntat i aconsegui un resultas ho
norable que ti permet de tenir gratis
esperances per al vinent encontre i
Per a la classificació con a finalista
No obstant el resultat de dos a
un a favor de l'Arenas, no és él fidel
reflex de la marxa del partit, per bé

gué

—

un

palesa prou el perill que acon
seguiran l'un i l'altre combina
Diem aixó perque l'Arenas pot
que

la segona part amb un
atac a fons del Logronyo.
Penó aviat
reaccionaren els athlétics, i portareis
el perill a la porta
contraria. Des
prés don perillós cop fraile Ilançat
contra el Logronyo, hi ha
un altre
moment de força perill
per a la
porta local, degut a un tret
formida
ble de Roberto. La bala se li escapa
de les mans a °mis i no fou
gol
per míracle. Peró de
seguida es pro
ducix el gol, que porta el
descon
cert a l'equip
local.
Amb motiu d'un atac' a folie de
tota la línia athlética,
Araragorri
Ilançá, un tret a l'angle, peró
abans
que la bala arribi a
l'abast d'Omis,
Aguirrezabala recull oportú i amb
el cap desvia la bala a
la Xarxa.
Feia tres minuts que s'havía représ

a

tot i que

'

de

celebrava. Amb domini
absolut d'ells mateixos, els
no perderen ni un mornent la
Moral:,
lo que els permeté d'apro'fitar. l'o
casió oportuna per a marcar el go:.
En canvi, el Deportivo acusa
quasi tot el partit gran nerviosisme,
la qual cosa priva els seus
elements
de tenir la cohesió que acostuma a
demostrar el conjunt. La importan
cia del partit que disputaven els im
pedia tranquillitzar-se i portar els
sena atacs amb la
serenitat deguda.
La segona part de l'encontre ser
ví per demostrar la gran
classe de
l'equip bilbaí i la falta de costum
del Deportivo local per a mantenir
encontres de máxima transcenden
cia. Així, tantost els athlétics acon
seguiren el tercer gol, que els pri
vaya de tota
esperanca, perderen
per complet la moral i no
encerta
ren a realitzar cap jugada.
Els rio
jans foren uns veritables náufrags

indeci

la sesal
produí e;
a

gué poc, realitzá parades interarin
rnolt en
certadea.
Del Betis, Sans fou el
'jugador
més destacat,•el mes
perillos. A1-16
je
foren els dos elements
que do
naren Inés brillantor
al conjunt. EI
porter andalús tingué ahir
una tar
da magnifica. Fou el
veritable émui
de Zamora, sobretot
per alt
pata
tot el que li
llancaren. La defensa
bética jugá rnolt bé.
Sobresortí Je
susín. Tar é els mitjos
andalusos
actuaren amb molta
empenta i des
taca el bon servei que
feren als setas
d-vanters. La clavantera, que
rea.
litzá bons atacs i es
mostrá cohe
sionada, estigué con la de
l'equip
rival, indecisa davant el
gol.
Quasi tots els perills
arribaren a

se

Comença

GOVA/4A,Q

síssim Janda.

una

entrada veritablement extraordina
ria. No sois els aficionats locals en
nombre crescudíssim, sinó nombro
ses persones arribades de les po
blacions i pobles comarcana i tam
bé molts "hinchas" athletics arri
bata per a animar el seu equip, for

en

j.

/°.$0G(31,11J

a

partit registrava

de començar el

el més atrevit.

No creiein que hi hagués ningú
que abans de començar el torneig
per a l'obtenció de la Copa Maca,
hagués cregut que el Sabadell havia
dé. er eliminat pel Granollers, i en
canvi aixi ha estat i d'una r anera
ben justa.
Han bastat al Granollers una tar
da d'encerts perforadora en el seu
emitís,
una
encertada de..issa en
el terreny del Sabs.dell, per atraure's
(11 davant tot un sots-csnrs:5 de

campió

punt
e
se. Si aquest interés té tal magna
tus: en un partit ordinari, no cal fer
rem_ascar
el que desvetllava la
mifinal d'ahir.
El camp de Las Gaudas a l'hora

L'arbitre López, defectuós.

El Sabadell bat el Gra
nollers per tres a dos

nou

es.

gol.

seu

--

aconseguit l'empat.
Els equipa eren:
Europa: Cruz, Vigueres, Ibánez
Alminyana, Layola, Flaquer, Escrits,

més

Corresponent al P3rneig "Copa lia
da.", va tenir lloc ahir, al camp dei
Terrassa, el partit entre aquel.: dos
equips. Aquests s'arrengleraren de la
manera següent:
eTrrassa: Ulldemolins; Vila, Barto
rneu;
Costa, Santillana, Cadafalcii;
Valls, Vila, Huerva, Miralles i Coro

rematant

en

Les seinifinals
del Campionat

Barcelona

selt
part

de cap una pilota que el pal ha
via tornat.
A la segona, el Santboiá s'ha impa
sat en aiguns motneuts, i han passat
els europeus els seus treballs, i pesi
a
la formidable actuació de Layola,
Vigueres i Cruz, no les haurien passa
des gaire bé si a la davantera contra
ria hi haguessin hagut bornes decidas,
sant
valents i coratjosoa. Peró els
boians han deixat perdre ocasions
maanífiques de marcar, i aleshnres,
segurs de la seva ineficacia, l'Europa
ha fet una defensa tranquilla, sense
presses, que els hauria donat resultas
fav3rables del tot si als darrers mi
nuts Galters, en una jugada de va
lent, d'una rematada de cap no hagués

-

Europa, r r.
Júpiter Sant Andreu, 3-3.
Sabadell Granollers, 3 s.
G. Tarragona Manresa, 2

minatoria,

sois Tal

tant

-

-

marcar

finalitzar la primera
ha aconseguit batre Ramoneda

Terrassa Barcelona, 2 -3.
Vilafranca Badalona, 2 2.
Santboiá-

privas de

han

Praga

El III Partit Internacional

de 1931

Ot

INFOIIMACIO DE FUT
Torneig
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elements destaca

REGULADOR

JOIES DE DARRERA NOVETAT
RAMBLA DE LES FLORS,

dir-se que domina mes de les dues
terceres .parts de l'encontre í en la
resta només una cinquena Part cor
respongué al Betis. Perd en canyl
l'Arenas no aconseguí mil impbsar
de

manera

rotunda la

seva

superio

ritat sobre els andalusoa 'especial
ment perqué el porter del conjunt
bétic constituía una 'barrera que no
es podía
considerar inexistent fine
a
ésser batuda. Així els arenencs,
per bé que dominaren més
part
per tenir davant tal enemic i també
per la poca decisió de la seva tri
pleta d'atac, mai no arribaren a:po
sar en gran
perill, sohretot a la pri
mera

part, la porta de

Jesús.

El Betis, que es defensa molt be,
caracteritzá el seu joc per la filigra
na i l'atac
bonic. Forras innomhra
bles les jugados brodadés er l'ala
Timimi-Adolfo i els 'ataes en trian
gle realitzats per Adolfo-Enric:Sans.
L'Arenas fou fácil dominador tot

l'encontre,

pero en cap mornent
arribar a abassegar el
contrari. Fou l'equIp que domina Poi
aconseguí

atac Inés sobri i continuat, pero
aquell que en els seus avenço?.
prodiga el perill per a la porta con
traria. Generalment, la major part
deis seua ataca anaven acompanyats
d'un perill molt relatiu, quasi
i molt mes ja quan havien de tro
bar.la resistencia de Jesús, émul de
seu
no

Zaa-ora,

en

la tarda d'alsir.

L'Arenas.

sense Yermo, no tingué
carácter. El tercet d'atac de l'Are
nas ahir, fora d'alguns moments, 1•K•
caeré! cap penh. Tingué moltes oca
sions que no sabó aprofitar. S'evi
dencia. .la falta; corn" repetidament
en
hem assenyalat, de l'atacant
tromba i del rematador encertat
Sato, que tingué deficiencies per i1J,
,eva falta de
deCisió, les compensa
per ésser l'autor deis dos gols Out
Emi
es
marcaren. Podem dir que
lín fou el jugador més perillós de
l'Arenas. Llanca alguns xuts molt
bonics. i mereixedors d'ésser putas.
Fou el que s'emprá smb snés coral

ge

"e tot

l'atac

arener.

s

8 de juny de 1931

Y

Dissabte

a

Z

ambla

Torneig de Promoció

la tarda, al Gil-lardó

En el partit d'homenatge a Antoni Alcázar,
l'equin de Selecció va hatre el de l'Europa per
tres gols a dos

e

Resultats

En

gran

emoció, el Palafrugell

Iluro-Sans,
Grácia-Atlétic de Sabadell.

Palafrugell-Martinenc,

parta de

un

1-2.

bat l'Iluro per dos

34.

a un

Palafrugell,

El partit, ni económicament ni esportivament,
fou cap exit....

Classificació
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Palafrugell
Iluro Mataró
Martinenc
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U. E. Sana, 1

eleee

D'aquest partit celebrat alta: a Ma
taró, tercer de la série promocionis
ta, en sortí triomfant l'equip ilurenc.
Malt podríem dir del
descabdella

Per Canaletes dmen.,.
Que l'afer .taayola

-

Europa

per dignitat de
hi faretn cap comentara i
solament direc l'ocorregut.
El partit en la primera part fou de
domini local; no obstant, en una ar
rencada del davanter centre del Sana,
aquest davant de la porta amb les
mans fa una
passada curta; es pro
m'U un aldarull, i el mateix jugador
marca
el gol. Amb aquest sol gol, i
després d'una tasca superba de Doma
nech, s'arriba al descans.
El segon temps bu també i amb
més intensitat el joc de part de l'Ilu
ro.
Al cap de quinze minuts Garcia
M. és atropellat per Villacampa, al
precís mornent de xutar davant la
porta, i concedit el castig, l'executa
el mateix Garcia i aconsegueix l'em

ex\

ment

Que
són

tot

el que

no

siguin pessetes,

rornansos.

Que Si nornés, fos aquest afer, rail
Que

el senyor Plantada está molt
satisfet de l'axit del partit Praga

asseguien que
aten per l'estil.
d'altrcs
ha
hi

Que males llerigties

-

Barcelona.
Que tenia tanta por, que fina es
talviaren el sopar de costum, per no
perdre-hi tants diners.

Que es parla de celebrar la final
d'Espanya, a l'Estadi
del Campionat
de Montitila:
Que En Sastre está d'alió més

empípat perqua no
tits de comproraís.
Qué diu

que si

el fan

jugar

arriba

Que

par

teure

a

el Praga esteva
haver fet el viatge en tartera, l'A
recha no hatuia jet el gol.

perqué

Que l'homenatge

a

ba tindra lloc el dia

Que

l'Orfe6 Cata

no

es

Que
castiga a

parla d'En

Que

America, Valtra

un

equip jugará
jugará per Europa.
un

Que d'aix6 se'n diu aprofitar

a

el

cemps.

En Marius
la Boxa.

minuts més tard Buj, en re
callir una passada de Mestrs, aconse
gueix el segon gol. Des d'aquest mo
ments dios els rengles del Sana im
pera un nerviosiisme altament peri
116s; tant és així que en una inslani
Deu

concurs

Valls, ja

Que

en

la

en

,

111.~~~1.•

en

el

Pequeta, molt poqueta gent
fer acte de preséncia dissab
te passat, a la tarda, al eamp

„

'AERONAUTICA

L'Aeroport de Barcelona
La visita a la nostra ciutat del cap
de l'Aeronáutica espanyola, el gloriós
Franco, ha tornat a posar en primer
tenue la qüestió de l'Aeroport de
Bar

celona.

Aquest afer

de

l'Aeroport

ha

fet

yessar bastante tinta i en fará vessar
més encara, pula que cal
reconéixer
que l'assuinpte s'ha val. Fins avui, lii
baria el perfil que la construcció de
l'aeroport, de capital importancia per
Barcelona, es portés a tenue segunit
les suggestions que imposava l'interés
particular i la recotnanació descarada.
Ara aquest perill ja ha passat; tenan

la Direcció d'Aeronáutica gent que
ha practicat i practica
l'aviació, no fas
sils ni aviadors de seca, i
aista és la
malor garantia que l'empinarte:re de
l'aeroport será estudiat per tal de treu
re'n el maxim de profit practic i im
niecliat. Per altra banda, els consellers
que companen la Comissió de
l'Aero
port, amb l'alcalde al da\ ant,
estan
diseosats a portar a terme llur tasca
en les
condicions que resultin més fa
a

vorables a Barcelona.
Per a imita gent, l'assumute que ara
tractem és d'una, importancia secunda
ria; encara hi ha qui creu que l'avia
ció és una cosa per ésser tractaaa
d'aquí cinquanta anys, quan en realitat
és un problema que cal resoldre'l ra
pidam
si no es vol que la nostra
ciutat desaparegui del mapa aeri,
duna importancia tan cabdal, quemapa
sois
bastarien uns gráfica per tal de fer
camprendre a tots els ciutadans que
avui tenir un
aeronort en condicions és
tnateix que repeesentava quaranta
anys entera tenir
una estaca') ferrovia
ria.
El perill

que In ha en
aquest cas conla visó que del problema
timan els encarregats de
resolclre'l.
1s un problema
que no admet gaires
l'inasies, per tal que aquestes costen
diners, i avui la ciutat no es pot per

eisteix

en

partit del

va

Catalunya

seva distingida
general,
t,paraWe
SOPA DELS PESCADORS

blic

Antoni Alcázar

del Guinardó. El fet que s'ho
rnenatgés Antoni Alcázar, juga
dor de tants mereixernents; la-.
la sala.
ver-se anunciat que Alcázar, en
un bell gest que l'honora re
nunciava a un tant per cent deis
beneficis que podessin corres
pondre-li a favor de l'Hospital
clientela i al pu
I de Sant Llátzer, la necessitat
la inco
d'ajut al qual és palesa; l'ar
renglerar-se una notabilíssima
Plat creació de la casa
selecció de jugadors deis ilus
tres prineipals Clubs—la des
interessada actitud deis quals
volem lIcsar--; el que Josep Sa
mitier s'oferir per a arbitrar,
tot aixo, que en altres eircums
tálleles hauria estat més que
suficient per a omplir un eamP,
metre filigranes en aquest senut; dei
no porta, dissabte passat, a la
xant-nos d'especulacions futures sobre
tarda. més enllá d'un parell o
els terrenys, havem d'anar a la solu
tres de milers de persones al
ció practica i económica del problema,
Guinardó. No ha d'estranyar,
i si pot ésser a una solució definitiva;
dones, que el camn íes llástima
no per den ni per quinze anys, sinó
per temps indefinit.
de veure, i crue tothom s'hagués
Per tant
per a ésser prictic
de plányer d'aquesta desatenció
el lloc d'emplagament haurá de fer-se
del nostre públic vers un ju
apartat de tota mena de construcció ur
gador oue havent estat mcdel
bana, defugint tota mena d'obstacles
de fidelitat al seu Club ha pro
naturals o de construcció. No cal dír
porcionat, enserns. dies glorio
que un terreny d'aquestes condicions
sos al nostre futbol.
ha d'ésser foreosament molt més eco
L'encontre ,jugat, no fou res
namic que no un de situat prop d'un
de raltre món. Un eneoutre fá
nucli de pohlació important. El lloc
cil, entretingut. agradable en
ideal per Barcelona per a la construc
ocasicns, per?) gairebé sempre
ció del seu aeroport és el Prat de
carent d'interés perqué cap deis
Llobregat. Al Prat hi ha explanades
bándols nnsá en la Mida
hm-tenses i el terreny és rnolt menys dos
aquell
sabrat foe de l'entusias
costós que en cap altre indret de Bar
que
tan t plan. Sens dubte
MP
celona; ultra aixó, una bona via de co
que dintre d'aquesta tánica ge
municació bifurcada amb el carrer de
neral que tingué l'encontre.
les Corts Catalanes, acostaria l'Aeró
l'equis) de l'Europa bregá amb
drom ideal a quinze minuts de la plaga
més fc i constáncia, essent, a fi
de Catalunya.
de comptes, més mereixedor del
No hi tenim cap interés particular
en propasar
que l'Aeroeort es cons
triomf que no pas l'oinze selec
eienat, que va venre's dominat
trueixi al Prat; la práctica ens ha de
mostrat, peró, que és un bon lloc d'em
en la major part del temps i al
plaeament, i que, a Inés, és económic que va salvar-lo la magnífica
comparat amb altres emplaeaments que tasca del poner espanyolista
han estat proposats.
Aznar.
Per acabar, direm que l'Aeroport de
A part d'Aznar. (Instará l'ae
Barcelona ha d'ésser civil. Fer un Ae
tuació de Font. el min. centre
roport que no tingui aquest carácter, a
badalona jugador facil, de toc
Barcelona no li convé de cap mane
de pileta exeellent. eme erinfir
ra: per aixó reaslamem que, ultra eis
má la bona temporada que por
qui camponen l'actuel comissió d'Ae
ta. En els nitres. bona vr:luntat,
ropo-t, es donin cahuda als elements
Sllar
no massa 411,54P,R
Per?)
civils actins que coneguin el problema 1
i
P1'011.
samarreta.
Annr
fent
la
saniguen ri tot moment defensar els
Amb fol. rom oue es fraetava
interessos de l'aviada) civil. que són
elnsse.
.jugndors
hen diferents de l'aviació militar. Pe
sortia
de tant en tant,
anuesta
de
tant. convé que els renresentants
i Ilavnrs el públic tenia ()casi('
l'aviació civil no hi manquin.

Restaurant
recornana a

no

té que En Laborda,
"l'arbitre de l'elegancia", és un bon
despertador, puix que del contrari,
l'haurien despertat els qui escombren
sort

—

FRANCESC SE.RTNYA

d'anlaudir.
Saprissa i Mnliner.

a

de

Gustos fantasia
Secció
~eres del país

Senyor

fensa; Trabal, Font i Codina,
als mitjos, i Prat, Ventoldrá,
Sastre, Arcelia i Sagi a la da
vantera, formaren, •unt amb
l'anomenat 1 justarnent ponde
rat Aznar, l'equip de selecció
que s'emportá la victbria, puix
Arocha,
tres gols
marcaren
dos, i Ventoldrá, un—, per dos
gra
que se n'abuntá
cienc.
D'aquests tots comnliren per
un igual: discretament i prou.
Discret el porter, discrets els
defenses
Alec-riza tingué un
segons temps encertat i Ilult—,
discrets els mitios—Gámiz, ni
a diseret va arribar—i quelcom
més eme discrets els davanters,
que si s'empollaran amb traea
la bala i se la passaren amb
encert, no foren, en el moment
de rematar, el precisos i opor
tuns que calia per a batre un
borne com Aznar, que palesava
gren domini i seguretat.
Els gols feren aconseguitS
per Cros i Calvet.
El miller de l'eneontre fou,
sens
dubte, la correcció amb
que fou iugat. Noblesa exem
piar en els dcs bándols. Ni un
faut. ni una jugada mal inten
—

BILLAR

patentat, que garanteix una
temperatura homogania, la qual
absorbeix la humitat del billar
sense que l'aecés d'escalfor di
ficulti les jugades. Són una
meravella d'elegáncia i de per
ferció en tots conceptes. Si els
proveu us cralvencereu que són
tina troballa
Per a més detalla dirigiu-vos a
VILADOMAT. número 122, o bé
Teléfon 34705

traca.

a

anida

i estranger

13, PORTA.-FIERRISSA

mis.

Queda registrat

el

fra cás econbmic d'un partit
que mereixia, per trartar-se de
noi es trartava i ner l'obra bu
manitária que a tnb la seva ce
lebració es perseguia, un bit
eselatant.
T queda també el record d'un

1 Nen

especial

res

Pneontre
mitjanament
per hrmes que en saben

Els equips eren
U. E. de Sans:
campa, Torredeflor,

Doménech, Vila

Robles, B51, Bar
tolí, Carrió, Carrasco, Guardia, Cior
dia i Calsina.
Miro E. C.: Noves, Trias, Valls,
Prat, Soler, Llopis, Pone, Mestres,
Garcia M., Buj i Oliver.
L'arbitre Sáez, regular.
El públic, nombrosíssim, sartí molt
disgustat del camp de joc, car per la
manca
d'esportivitat de l'equip del
Sans hagué de deixer de veure vint
i-cinc minuts de partie—Bellazista.

Copes
per

a

Buj, Bonet, Soler, Llopis, Pons,
Mestres, Garcia, Valls i Mas
ferrer.

Palafrugell: Gauxia, Blanch,
Colomer, Pons, Castelló, Caba
nes, Esteva, Espada, Miguel,
Abelard i Reixach.
CORRESPONSAL

i Medalles

esport

-

-

-

El Grácia i l'Atlétic de
Sabadell s'enfrentaren
en una vistosa lluita de
la qual sortiren guanya
dors ols darrers per dos

Plaça Francesc Maciá,

15
Teléfon 1 7 916

A

jugat
molt,

PALAFRUGELL

gola

perb que no ho .demostraren
gaire. als quals, amb Int
el

Con
firmant la seva excellent forma
actual, el Palafrugell ha fet un
partit espléndid, entelat úni
eament per una estona de mal
joc en començar la segona part.
El Martinene ha estat sem
pre un digne adversari quant
censu_
a joe; és únicament de
rar l'excessiva diaresa emprada
per alguns deis .seuse elements.
Els dos defenses, Altés, Pu
jals i Morrajas han tingunt una
bella aetuació.
Dels locals, Colomer, Gaba
nes i Miguel han quedat a gran
altura, per bé que els nitres no
han desentonat gens, podent ben
dir-se que no hi ha hagut ni
un sol punt flac en una super
ba actuado conjunta.
Miguel ha marcat dues vega
des pel Palafrugell durant el
transeurs de la primera part.
A la segona, ha marcat no
vament Abelard, pels locals, i
el Martinene aconseguí el seu
únie gol.
Ha arbitrat, amb regular en
cert, .Aramburu. No massa bou
complidor del Reglament, no li
ha maneat, en canvi, l'energia
necessária per imposar-se en
alguns intents de joe violent
que, afortunadarnent, no han
passat de tals.
Els equips eren els següents:
—

d'inferieritat, hagueren d'adap
tar-se

joc

mateix epre als seus Clubs —,
cal agrair la gentilesa d
llur
coopera e16.
PARDAL

aquella

modalitat de

a la fi, era la millor ma
'de defensas' els seus inte
resaos i el resultat del parta.
En aquestes circumstáncies.
dones, no es estrany que el par
tit l'es vist6s, ja que. descabde
Ilant joe rápid, encara eme la
qualitat del joc no sigui gaire
bona, hi ha moment d'emnció.
i, sobretot, els esdevenirnents se
succeeixen t'un a retire, 1 obli
guen l'espectador a fixar la se
va atenció encara que no vul

gui.

Fandos.

FOTOGRAF
TREBALLS PER A AMATEURS
Zurbano, 3

a

seguir el corrent que, al

cap i

Palafrugell: Gauxia, Blanch,
Colomer, Pons, Castelló, Gaba
nes,
Esteve, Espada, Miguel,
belard, Reixach.
Martinenc:
Pasqual,
Rius,
Vinyes, Altés, Pujals, Creixells,
Virgili, Cases, Tonijoan, Morra

CASAS

i

nera

—

13

a un

Heus aquí un encontre que
ésser res de l'altre di
jous, ens satisféu plenament
com
satisféu també els norn
brosos espectadora que assis
tire al nou camp del Gráeia.
De la justesa del resultat val
més que Po en partem, ja que si
bé és veritat que guanyaren els
de l'Atlétic i no podem dir que
la seva victbria és immerescu
da, en cas centrari, o sigui que
hagués guanyat el Grácia, ens
trobartem en el snateix cas. Aixb
vol dir que la diferéncia de joc
fou tan eseassa, que més que a
les prbpies virtuts o qualitats,
lioni deu la victbria a la casua
litat o a l'oportunisme.
I que consti que no és sola
ment en aquest encontre que
les coses es mauifesten en
aquest a ferma.
'nade les més destacades ca
racterístiques del partit d'ahir
a la tarda, fou la rapidesa. En
aixb prengué la iniciativa l'e
quip foraster, i els grac,iencs.
per no veure's en condiciona

per tres a un
Palafrugell, 7, 6'21.

jas,

FUTBOL FEDERATIU
"Camp" de joc. Del despatx del
Monjo a la sala del Conseli. Dime
al vespre. El senyor Villena por
ta, degudament controlada, la pilota
atnb la qual dita de jugar l'endetna el
partit Praga-Barcelona. Villena /a fa
botre i vez que bot be'. Plantada pro
sa de xutar i no ha fa
malantent. S'a
Costa vol
nimen. L'afició pot molt.
jugar de porter. Guarner somriu per
sota el nos. Monja i Parcerisses es
retiren discretament. 7antbé jugarien,
pera saben que si els feien Un fina
cres

ningú

no

el

I,

Els atlétics s'asseguraren la
vic,tbria a la primera part, mar
cant dos gols, un deis guata ton
de factura espléndida, el pri
mer. Aquest avantafge
assulit
els permete que a la segona
segona part poguessin respirar
una mica M/114 tranquila 1 deS

castigarla...

Els xuts, potents plouen. Goirebé
tots en direcció a la sala del Cansen.
D'aquesta fou retiras, fa dies, el re
tras de Ricard Cabot. Millar. Porqué
amb la "simpatia" que algutss federa-,
tius senten pa secretan i de la Federa
ció Espanyola, haurien procuras fer
"blanco". 1 Cabot ser.,eix per a ntolt
més que no pos perque algun federatiu
es vulgui fer passar el malhumor su
tant-li...
UNA LLETRA DE LA FE
DERACIO CATALANA DE
RUGBY.
Fedcració Catalana de Futbol

a

Rugby ha tramés al president de la
Confederació Esportiva de Catalunya
la següent cotnunicació;
"Sr. President de la Confederaci4
Deportiva de Catalunya.—Ciutat.
Molt senyor nostre: Degut al canvi
de régim intplantat a Espanya per la
voluntat del poble, que creiem que re
percuteix directament a l'Esport de
Catalinas, demanem, senyor presi
dent, que se serveixi convocar Junta
general per tractar-hi de veure si és
—

convenient reformar Estatuts i Regla

adaptant-los al sentí general de
les Federacions Catalanes afiliadcs.
Veurem antb gust; senyor presiden!,
que la nostra demanda sigui atesa cota
tnents

espera meréiser aguesta Federació."
Nosaltres, francament, creient que
realment és convenient modificar ?'es

d'aquesta Confederació.

tructura

SEGURA

E.

BAR
13441aLU.VA U F.
CELONA.
El dijous—cons saben tots els tivs
al camp de
tres lectors—tmgué lloc
Les Corts el parta intertsacionat Ciare
els equis representatius de les ciutats
de Praga i Barcelona. Aquest parta
l'organitsa la Federació Catalana cs.;
Futbol. I bé. Ens agradarta sabor per
quins motiu.s els jugadors catataas ju
garen atnb un uniforme de club—blau,
atnb l'escut del F. C. Barcelona—i
amb un altre.
Aixa no significa, naturalment, cap
censura per al F. C. Barcelona. Supo.
sem que si el Barcelona detsa les !a
marretes fou perqua les hi degneren
demanar, i encara ti ho heni dograir.,
Pera el que no compren-cm és perqué
calgué manllevar-les. Unt dotsena de
samarretes no costen pos un capital...,

A GRACIA

-

sense

SUPERANT LES NACIONS
ESTRANJERES
?Per qué cercar fora el que
ja tenim a casa? Si heu provat
els millors billars per a Cam
pionats vinguts de l'estranger,
proveu ara un billar de match
construIt per la casa "Soler", i
després fu conparacions. Tots
els avantatges són a favor nos
lee. Tenen patentada una cons
trucció que els assegura una
precisió i una solidesa absolu
tes; van proveits d'un sistema
de calefacció eléctrica, també

I

ficant falta Calsina es dirigeix a
l'arbitre i li pega; en aquesta tasca
d'agredir-lo hi secunden Guardia i
Bartolí. Els jugadors ilurenas i eta
liniers emparen l'arbitre, i en aquest
batibull és agredit brutalment Manuel
Garcia pels jugadora contraris Bar
tolí i Guardia.
L'arbitre, després de fer retirar al
gua jugador foraster del camp, l'on
ze sansenc n
volgué acatar les ordres
de l'arbitre i es retira del camn.
Com déiern en començar, no hi fa
rem cap
comentan. Es comenta sol...

El Martinenc, netament
batut pel Palafrugell

nonada. Aix?) facilitá la tasca
de Samitier. que en ocasions,
adhuc, fou aplandit. cal: seguí
el jo de prop i amb innegable

PANTALEONI
Selectes confeccions
Tall niodern

homenatge

seu

la de

1Sta "

9L1 71EZ

no

pat.

Que ara es dedica a fer alguna que
altra becaineta, per passar-se el des
consol de la desqualificació.

i el Madrid pen

celebrar en collaboració, dues
tournées simultanies.
sen

mentre

ama

Que les "Penyes Vegetarianes"
del Tostadero voten fer
de vestits de bany.

Samitier.

Que l'Espanyol

arbitres

as.

Madrid ja

a

deis

Que n'hi ha más d'un que ja li
fa una mica d'illusió ésser profes
sional.

ésser
cansat per

no

alguns

ja fan forrolla.

partit, pera

del

l'esport

torna

malament,
estar una mica

a

Iluro, 2

-

4 juny.
Davant
concurrencia
han
nombrosa
competit avui en el camp local
els dos equips més amunt es
mentats, els quals han fornit
una bella partida, renyida sem
pre, i emotiva fins a no poder
més, especialment en les seves
fases finals.
El Palafrugell, més téenic,
més depurat en les jugadas, ha
trobat davant seu un conjunt
de rapidesa meravellosa i d'una
resistencia formidable, i del
contrast d'ambdós pes n'ha sor
tit una exhibici6 magna, com
feina temps no s'havia vist en
el camp local.
Durant el primer temps, el
domini ha estat alternat, si bé
l'Iluro ha tingut ocasiona més
perilloses per a marcar. Gauxia
ha salvat dos xuts de Garcia i
Soler, que eren gairebé gola,
especialment en el d'aquest dar..
rer ha efectuat una parada sen
ziilament fantástica.
La segona part ha comenlat
amb dornini local, que s'Ira pro
longat durant bona estona, mar
cant Espada, primerament, i
Miguel després, de belles pas
sades de Reixach.
Quan ja el partit semblava
decidit, l'equip de la costa ha
emprés una ofensiva formida
ble, ajudats per l'actitud equi
vocada d'algune jugadora del
Palafrugell, els quals, amb l'ob
jecte de guanyar temps, llança
ven totes les pilotes a l'aut, de
nant lloc a qué el joc se situés
continuament davant la porta
local.
Mestres ha aprofltat una d'a
questes ocasiona en qué la porta
palafrugellenca era material
ment laloquejada, per marcar el
gol mataroní.
I poden donar grácies a la
sort, eta palafrugellencs. si en
aquests darrers minuts han
aconseguit mantenir l'avantat
ge, ja que les ocasiona de par
che han estat ben abundants.
Ha arbitral, amb no gaire
cert, Pujol. Qa1 dir, en honor a
la veleta!, que el partit era bon
xic difícil.
S'han distinga: en primer
lloc, Castelló i Gausio. Reixach,
Colomer i Gabanes, pels locals,
1 Buj, formidable, en el seu nou
lloc de defensa, Mestres, Soler,
Garcia i Llopis, per l'Huyo.
Els equipa eren: Noves, Tries,

EL SENYOR ROSERS

REP,

VISITES.
Fa un: quants diumenges, el catnp
de es Corts es veu honorat amb la pre
sencia d'autoritats de la República.
Un dia és l'alcalde Aiguader; un al
tre, els consellers de la Generalitat
Gassol, Carrasco; un altre, el Presi
dent Maca; un altre, el comandant
Franco...
El senyor Rosers, és ciar, com
a
president del club, fa els honors, i no
s'entén de feina. Hont va fixar-se, pe
ra, el dio de la visita de Madi:, que
mentre aquest retara a la llotja presi
dencial antb el cap descobert, el se.
T'O?' Rosers restara ande el capell

posat.
Hom

.

va

fixar-s'hi,

i houz

za

tar-ho.

cansar

comen-,

mica del fose tren

una

emprat al primer temps.
La seva satisfaeció hauria;
estat completa si en lloc d'un
gol de diferencia (els graciencs
feren el seu poca minuta abanS
d'acabar la primera part) n'hae
guessin portat dos.
De toles maneres estava es
crit que a la segona part no es
fes cap gol, i així mateix va
ecórrer. Per tant, la petita di
feréncia d'un gol assegurá els
dos punta
als
sabadellencS,
sense que els esforços de la da
vantera gracienca podessin va
dar el resultat.
Hl hagueren un§ moment§
que pensaren que es girarla la
fruita, o que, almenys, hi hau
ria un empat, perb la cosa no
pasá de pronbstic, i tot conti
nua en la mateixa forma que
fina aleshores.
Aramburu fe-u l'hrbitre "de
l'encontre. 1 la seva tasca ans
va
convéncer, car fon comnle
ternent, imnarcial, encara que
de fant en fant se sentís algun
dicten contra eh. Ja
s sabut
que
mal es pot aconfontar
tothron, i, per tant, aixb no
entela. al nostre entendre, es
seu

arbitratge.

A les

seves

ordres

gleraren els equips
gliPot forma
GRACIA.
Vila. Ascón,

—

en

s'arren
la VI

Ricard. Cláudi

Burguete, J'osa.
Betanenur. Artigues, Peir6.
PVP

i PalOU.

lralguet
Monfesinos. Doménech.
Colonga. Pastor, Galopa, 1111-r
va. Mota 1 Torres.

4

la

Torneig Francesc Madi 1
(Contintiaciá

de la Página

2)

córners contra el Granollers per cap
contra el Sabadell.

Coraposició deis equips:
Sabadell: Macip, Morral, Retire,
Martí, Gracia, Tena, Mata, Bertran,
Sanaüesa.
Garreta, oca
Granollers: Subirons. Liada, Mis
ralles. Rebollo, Sala, Moret, Lluc,
Costales, Gari, Saura i Ubeda.
P. F.

l'empat),

que fos el de

produir-se

agressiva.
El gol

era

Els esponjes
a

catalana

es

ves

LA 'TEXTIL CATALANA

AL POBLE NOU

El Sant Andreu elimina
el Júpiter en empatar a
tres

gola

torn que el Júpiter havia per
dut l'altre diumenge al camp de
Sant Andreu, ja esperávem veu
re una lluita bonica, perb mai
podlem suposar que els nois del
Poble Nou s'ho prenguessin tan
si bé als
a la fresca, perqué
comeneaments de l'eneontre
van jugar bastant bé i fina van
aconseguir un bonie avantatge,
després van Ilancar-ho tot a
rodar, restant sorpresos davant
t'envestida deis' adversaris. Xi
cots d'experiéncia per la supe
rior categoria en qué figuren,
acostumats majorment al camp
d'harta, l'avantatge de debatir
seva, les ganes de
se a casa
recuperar el que havien perdut
el diumenge abans, tot, absolu
tament tot, feia esperar que el
Júpiter quan menys els possi
.blev per guanyar. Res d'ah(?). Si
tres gols va apuntar-se pot ben
hé dir-se que foren casuals,
yergue el primer el va marcar
un mig que generalment juga
kle defensa, i quan menys ningú
(ni ell match() s'ho esperava.
El segon va ésser d'una jugada
personalfssima de Barceló, tot
just comeneada la segona part,
qua va agafar desprevinguts a
lots i fins als mateixos com
panys seus, els quals ni es mo_

gueren i deixaren actuar tot sol
a Barceló. El tercer, fou degut
a
un penalty per una falta ben
petita. Durant tot el partit gai
rebé estigueren dominats i sem
pre fou el Sant Andreu qui va
portar la iniciativa de le.s. ju

realment per

desesperar,

Humet,

Bussot, Rosalench. Sancho, Sa
tué, Perera, Climent, Barceló i
Morales feren els jugadors ar
renglerats per al Júpiter.
D'ells, els millors, Francas,
Humet, Bussot i Barceló. Tots
els nitres dignes de perdre el

partit.
Petrus, López, Soler, Martf,
Duran, Inglan Pelfisser, Ferrer,
Sanuy, Vallribera i Comes fo
el del Sant Andreu.
Com a guanyadors també hi
hagué més gent que es lluiren.
Petrus fou urr d'ells. Després
López, Soler, Martí. Duran, In
glan, Ferrer, Sanuy i Vallri
bera.
Els davanters exteriors, els
més fluixos.
El partit, ën conjunt, feu
molt interessant, i no direm
noblement •ugat, perqué s'in
tentaren en moltes ocasions les
agressions mútues.
ADRIA
ren

Els vestits de LA TEXTIL CA
TALANA us deixaran abasta
ment satisfets

gades.
-Llevat de la pi imera part (1
ben poca estona, el Jú
piter no va mostrar-nos aque
lla qualitat seva que en el fons
potser és superior a la de Sans
Andreu, per?) com que els fal
lava tot el gros entusiasme que
al Sant Andreu ti sobrava, no
van fer fes. de
bo.
Nosaltres
estem segura que si ahir els ju
piteristes posen més braó en la
Iluita, la victbria hauria estat
molt més difícil per als de Sant
Andreu, i Inés si tenim en comp
te que l'avantatge que aquells
els portaven era de tres gols,
ben avaneada la egona part.
Els nois de les quatre barres
van mostrar-se en tot moment
fervorosos escometedors i si bé
110 perdien el temps amb técni
ques, anaven al gra, contrária
ment al que feia el Júpiter. Els
seus espléndids go4s. en són de_
latadors. Un parell de gols fets
per valentia i per voluntat. Rá
pids. decidits. Dos xuts rabents
de Vallribera i Sanuy i un pe
nalty també com el del Júpiter,
d:aquells que no valen potser la
pena d'ésser tan severament
castigats. El gol de /a vietbria
diem-ne de la victbria encara

DE GRANOLLERS

Un

Sabadell un deis automb
bils que fan el trajecte de Cá
noves a Granollers els dies de
mercat, conduint una vintena
d'aficionats lorals que anaven
a presenciar
l'encontre Saba
dell-Granollers, en arribar a
l'encreuament amb la carretera
de Parets del Vallés s'ha trobat
amh un ciclista, per no atrope
ar el qual s'ha desviat, amb tan
mala fortuna que el cetze ha
donat una volta de campana,
resultant amb greus ferides,
que li ocasionaren la mort, el
Jove Joan Grau Manosa, i amb
lesions de molla menys consi
deració, els següents passat
a

Pregona,

di\

García, Mainou,

Canal,

Melenchón
(pare i fill, a quest darrer ju

Olot F. C., 3

U. D.

-

temps, l'Olot

modifica els
com
seus rengles, aconseguint
penetració, i marca tres gols precadas d'emocionants jugadas.
segon

Montgrí,

2

Els vint minuts primen d'aquest
partit del torneig Copa "Rambla"
han estat de bon futbol i anmini
loc .1, lluint-se el portar dels mont
gratis en rebutjar tres o quatre trets
deis qualificats d'imparables.
No s'l
fet esperar la reacció deis

L'arbitratge, a cárrec de Josep
Prats, del Collegi Amateur de Girona, molt deficient, i ha deixat endurir el joc, per la qual cosa el púbija ha protestat els
A LA

EiG1111

1

forasters, esperonats per l'admirable
actuació del seu portar, aconseguint
marcar el primer gol i apuntant-los
al, seu favor el segon el matebc por
tar olotí en rebutjar un córner amb
mal

encert.

Els montgrins han

estat

un
penalty que ha
pléndidament el portar.

amb

Als

deu minuts

castigats
parat

de començat

es

ei

seus

falls.

COLONIA GUELL

Güell,

Girona, 1
expectació per

3

-

Hi havia carta
veuaquest encontre, el qual fou, per
cert jugat amb no gaire correcció par
part del Girona.
L'equip local va daminar en tot
el partit. Quan nomas feia vint mi
Mas
que es jugava, els locals ja
havien marcat dos gola, obra de
Ferret i Sospedra. Es malaguanyá
un
penal, amb qué bu castigat el
re

Girona.
A la segona part, Escudar marca l'únic gol del Girona.
Sospedra
marca. el tercer punt local.
El públic protesta, davant el joc
brut deis gironins.
Del Güell, els millors, Santamaria,
Sospedra, Amell. I pel Girona, el
terCet defensiu i els extrenns.

ters, tots posaren entusiasme en la
lluita. Els primers de marcar foren
els vi'afranquins, anant ernpatant els
badalonins, a mesura que el Vilafranca

marcava.

molt bona voluntat.
Al partit hi assitsiren les dignissimes autoritats de Catalunya senyors
Marca, donarit de la copa en litigi;
el senyor López Ochoa i En Casanode la Generalitat per
ves, diputat

L'arbitre,

Vilafranca degut a celebrar una gran diada d'esquerra republicana, essent el partit de futbol un
digne remat d'aquesta festa que tant
interés desvetIlá a la nostra estimar
tats

eran

—

responsal.

En parta amistós, el Ba
dalona venç l'Ibéria per
tres
Saragossa,

8.

gola

a un

Al camp de Tor
rero se celebra ahir a
la tarda l'en
contra amistós entre l'Ibéria i el Ba
dalona. El partit, al qual assistí nom
brós públic, resulta interessant.
Els equipl aren:
Badatana: Casanova, Borras, Ra
fa, Kaiser, Font, Mena, Millan, Ar
ques, Forgues, Redó i Garriga.
Iberia: Jaumandreu, Gómez, Sorri
—

Calvart.
El tanteig fou sempre favorable
als forasters. Al cap de cinc minuts
del
un centre
de l'extrem esquerra
Badalona el remata Arqués a la xar
xa. 40 minuts després una bona avan
lada de l'ala dreta fou aprofitada
per Forgues per marcar el segon goa
Al segon temps, quan havien trans
corregut quinze minuts de jis-e, El
de tira un cop franc contra el Bada
lona originant un petit embull
la porta de Casanova. i Bolao l'apro
fitá per marcar l'únic punt de l'Ibé
ria. Al cap de 40 minuts Forgues, d'un
boa tret per baix, augmentá a tres
els gols del Badaliana.
L'Ibéria hauria pogut guanyar si el
portar i la seva línia davantera no
haguessin tingut una actuació tan de
sastrosa.

Del Badalona sobresortiren Casano
els defensas, el mig centre i l'ala
esquerra de l'atac.
L'arbitratge de Ostalá no tiagué di

va,

fatatats.—Garcia.

L'arbitre

penedesenca.
Ahir jugaren un partit una selecció
del Vilafranca i el Santfeliuenc i guacomarca

nyá

el a'ilafranca per 5

en

partits d'aquesta temporada.
u Lloret es presenta reforçat
Landa, del Martinanc, i Goiburo,

safista, ajudada per
brega amb encert. notable

tot

l'equip,

i gran

eni

penta, aconseguint anotar-se tres
punts per obra de Cola Barceló i Vi
ves. El domini correspongué a l'equip
de la Safa.
A la segóna part el domini ja aná
Inés ben repartit.
Deis guanyadors

no cal fer
distin
cions; tots onza jugadors jugaren amb
tota l'anima, fent un dels partits mi

llors de la -seva actuació.
Per l'equip vençut, Landa;

adquiriu máquines d'adreces

a

la

Cardona, Cabe

I, Goiburo, Llans, Porrera

nyes

i

teve.

VILANOVA I

GELTRU

Nova entitat
Sha constituit a Vilanova i
Gel
trú una nova societat de L'alar,
Club

-

La Unió Vilanovesa, la junta
de la
qual está integrada per Jaan Ven
tosa, president; G. Baptista

Moreno,

vice-president; Manuel (avala sacre
tar; Procopi Méndez, vi-ce-secretan.
Joan Figueres, tresorer; Sants Ber
tran, comptador; i vocals: Rarnon
Rigual, Pan Morató i Marcelo
Martín.

Agilesta

entitat es proposa ingres
la Federada, Catalana d'Afi
cionats al Billar.
sar

a

se

sense

consultar

Addresso

Teatre Catalit

Novetatst

Companyia Lírica de LLUIS
CALVO, en la qual figura el gran
divo MARC REDONDO
Gran

BALMES, 69

SEUBA

I

les 10: AGUA, AZUCARILLOS Y
AGUARDIENTE, i el gran axit'alAR
CHA' DE koll,:;ra, per MARC
RE
A

---

Penya Sastre, 2
El día 4 tinguérem °casa:, de presenciar un gran partit entre el Ca
lana C. S. i la Penya Sastre. El públic queda. una mica decepcionat
en
veure l'actuació de l'equip local,
que estigué alguns mornnts bastant
Caballa C. S., 1

-

desencertat.
Cal remarcar l'actuació de l'equip
forá, puix que provea
grans elements, feren un magnífic partit, sobresortint el porter i els defensas,
els quals actuaren molt encertats;
el mig centre fou taz-libé un deis millors elements que portava la Penya.
La victória l'aconseguí l'equip forá pel marga més amunt esmentat.
L'equip vencedor fou el següent:

Martínez, Cortés, Borras, Daví,
Bentanachs, Ulvinyana, Costa, Pastor, López, Soldevila i Valle.
L'araitratge, imparcial.

HARNIONICS JAZZ
Orquestrina solecta R. J. Montané -:- Hospital, 106, 3.or, 1.«
Barcelona

Sastrer

Un aclariment imperiós
Tots els bons esportius que, més
o
menys han donat una aliada durant aquesta darrera
temporada a
les inforrnacions d'aquesta página
comarcal, s'hauran fixat en el brillant papar que el Palarnós S. C.
ha dut a terma, tant en la consecució del títol de campió gis cutí, com
de Catalunya de
Lliga Amateur. Del que no sanran
adonat. potser els amants del
futbol amateur és de l'atzagaiada comesa per part de la primera autoritat futbolística de Catalunya a aquest
club en les eliminatóries per al Cam-

en

la de

campió

lal

pionat d'Espanya, obligant-io
gar

en

a

ju-

camp neutral amb l'Oscenpartit que de llei (i segons el

aquest club tres deis seus millors
elements lesionat
d'importancia a
causa
del joc brait emprat pels de
Osca
l'Oscense, per 2 gols a t.
Consti alai!
A. C. M.
-

a

E COMAS

12•.

voMplimetst•

Fontanella, 9, 'pral.

-

Notatiles
Militar.
tIncia de
-

PREUS

14444444'94t11.4.4441~4~

INEMES
A TARRAGONA

Cabanyes II i Vilalta.
Arbitra Romans, molt encertat.

gema part,

---

El Club Gimnastic, volent cooperar al redreçament esportiu de la dona
catalana, invita al Club Femeni i d'Es
ports de Barcelona parqué íes una jornada completa esportiva dedicada a la
dona tarragonina. Aquella jornada tin
gué lloc ahir sota un esclatant éxit.
La senyoreta Anna M.
Martínez
Sagi dona al mati a l'estatge del Club
Gimnastic una conferéncia sobre Cul
tura i espora Le. sala del club
era

Els equips eran:
U. O. Safa: Casavella, Carbonen,

TAPISSERIES
PALLAROLS
Cent, número 357
(prop Passeig de Grácia)
Variada ooblecció en tots estils

A la tarda, al

el

nyoretes : M. Saga
nyol, 14 m. 26 cm.;

festiva

56

tres

50

javelina.
75

m.

—

cm.;

Arrainz,

II

SePime-

cm.

llisos.

Senyoretes: R. CastelltBrt, 7 s. 2-5 (récord de Catalunya
i Espanya batut); Maria Castelltort;
m.

—

Mercé Castelltort.
Llanfiament del disc.

Guasch,
44

22

In

10

==

El dia de Corpus jugaren al camp
local de concurs copa "Macla" el Badalona i F. C. Vilafranca, quedant
empatats a 2 gols, si bé el Vilafranca,
per haver perut al camp del Badalo
per tres a un, queda eliminat del
mencionat concurs.
El Vilafranca atina a Sabater, Aparica Morros (suplanta Via (suplen°,
Larrosa. Pastor, Castells, Quinquilla,
Giner, Xifreu i Garcia. Marca els gols
en Xifreu.
Badalona: Banús. Rafa, Roure. Es-

GRAN

NOCHE

sonores

Paran-1°14w

DANZA DE LOS ESPECTROS
--(ltibIiLtos sorlor)

LA

•~~44444.444~

CINEMA
Aquesta nit,

—

PARIS
les

a

EXTRAORDINAIll

ACTUALMENT
Grans robaixes en DOMASSOS, CRISTONES I VELLUTS per a folre de
mobtes i cortinatges
Cretonas, des de 1'25 ptes. matra
Domassos, des de 5 pessetes matra
Velluts, des de 4'50 pessetes metro
Tula doble ample, 5'50 pies. medre
Confeccid•
de
fundes, cortinatges
i cortinetes
VENDA
DE
TROSSOS

Actualltats
Owea

Moore

945:

—

PROGRAMA

Gaumont

1 Marcelino

Hay,

en

AMOR ROBADO
una

cbmtca d'Stan Laure. I Oliver
la creaclti cim d'E. Vilehes,

Hardy;

WU-LI-CHANG
pallada

espanyoi.

en

.

Senyoretes:
Pinyol, 17 m.

IMINIII=~11111116

~11001111~1.•

—

cm.;

444-94+04.41~~444444

cm.

Reemplac,aments 4)(50 metres.
Senyoretes: R. Castentor, Guach„kltaba i Neana, 32 s. 3-5; Samarrero,
Sala, M. Castelltort i Arrainz.
Els atletas gimnatics, volen cooperar

festival,
gentils atletas, feren
també

en

el

i

a

44144~14~....444~~

CINEMAURQUINAONA

Faci avuí

Tellfon

aauesta oroya!

nit,

honor de

les
tres próves,
amb els següents resultats:
Reemplaçaments 4x1.500 metres.
Zabalo, Agulló, Cases i Angel, 18 m.
16 s. 4-5 (récord de Catalunya i d'Espanya batut).

Salt d'allaria.

.

Olivella, Huguet
Ros, a m. 65 cm.
Llançament del disc.
Llorena 33
rnetres 83 cm.; Huguet,
27 m. 65 cm.
Per acabar, els equips A i B del
Club

25627
les

a

--

1030

AUNQUE PAREZCA MENTIRA
tvlsió de coses extraordínáries)
LA

-

MARINA

sonors)
(dibuixos
pei conIllet Sial
la superba producció, parlada en
espanyol, crapassionaut assumpte:
1

•

—

•

F. C. Badalona, 2

LA

varietats

—

programa,

cadella.
de la

10 de la nit:

SOMBRA
DE
LA
LEY
Producriti Paramouni,
parlada en ;-S
angles, ama títols en spanyol per
WILLIAM POVELL

i
els resultats del qual fiaren:
Salt d'allaria.—Srta. Castelltor,
matra 30 cm. Record de Cataluny-a í
d'Espanya batut.
Senyoretes Solá, Ibone i Parés.
so
llisos debutants: Senyoretes:
Guasa, 8 s. 1-5; Jaumandreu; Jon-

Llançament

les

a

LA

l'Avinauda

de

camp

Avui,

Consell de

completament pler.a.

—

F. C. Vilafranca, 2

-

atatoritats.

RAONABLES

i
A VILAFRANCA

-

-

Bones qualitats / Gustos selectes
Tall i confecció perfectes

Catalunya, tingué !lec
espartiu sota el següent
PALAMOS

DONDO.
1Wnj. tarda 1 nIt:•Gran
Festival a b nc fiel del
mataguanyat
oficial de Telégrafo, FRANCESC
MIES, mort en el
del
set' denle,
la MI :del 14 d'abril.
Programa monstre Compányia Calvo.
'artisteo.
Rancla
Banda MunicIpai.
Assis
'les
-

de

==

=1=

II,

nyes

de:

Barcelona.
A la primera part, la més interes
sana 1 fren tots els gols. La davan
tara

Roca, Sanxo, Landa,

per

.

—

CAFES TORRATS

Torrent,

:Vvi as tai

-

sortí bastant airós.
A. C.

sorteig efectuat),
corresponia jugar-lo a Palamós.
El partit el guanyá (?), amb un
arbitre parcialíssim que antilla un
gol magnífic al Palamós, i tenint

=

i.

a

S. C. Lloret,
U. O. Safa, 3
Al camp del Recó Blau es va cele
brar aquest partit. El nornbrós públie
que hi acudí presencia un deis millors

Col1s., CB.

A CALELLA

se,

a=ar---

a

Orenc, Pérez, Comes, Vilá,

A BLANES

-

,

als seus respectius domicilis.
En nom de LA RAMBLA he
visitat els familiars de Grau
Mafiosa per tal d'expressar-los
el nostre sincer conde/.
Cor

en

aquest distrícte; el públic els acolli
amb gran entusiasme, i foren aplaudidíssim tant a l'arribada com en el
moment de marxar. Aquestes autori-

-

gader del Valéncia F. C.), Puig
redon, Gelpf Canela i Riera,
tots els quals foren convenient
ment assistits al Dispensad de
la Creu Roja de Granollers •el
doctor Sellés, passant, després,

vantera

Grancllers, 7 (per conferén
cia).—Aquest matí, en dirigir

Xifré,

-1`4

o

Costa. A la segona part la línia da
tingué aquesta alineació: Box
lao, Tamasín, Sorrouza I, Costa i

greu

zzers:

•

bas, Epelde, Sales, Rioja, Calvart,
Tomasín, Sorrozua I, Sorrozut II,

accident auto
mobilístic, del qual re
sulten un mort i onze
ferits
se

Tru-ritoft 'Aux-ryio

l'eap:',1.

e

II

,

aesatava‘"•

:

A OLOT

‚es

encara

..
t

a

Ens sembla no anar errats
que la culpa la tenia el Júpiter
de jugar massa confiat, i el
Sant Andreu de jugar amb gran
entusiasme i voluntat.
Per altra part, l'arbitratge no
essent gens bo no va ésser, pe
di, tan dolent com alguns
creien, i cal reconéixer que si
el senyor Bayes va equivocar
se algunes vegades no va ésser
per falta de la seva bona ve
luntat ni per mala intenció. El
que hi ha és que el senyor Ba
yes no és, potser, de la cate
gana d'un partit compromés
'corn el d'aliir al Poble Nou.

.Aparici,

•

I)

res

pectivament; paró no créiem
que.el senycr Bayes, arbitre del
partit, tingués tota la culpa.

Francas,

juny de 1931

va

ben poca minuts
abans d'acabar el partit, va en
tusiasmar enormement els par
tidaris del Sant Andreu j va
desesperar els del Poble Nou.
A l'extrern les dues coses', ja
que aquells van saltar al camp
per abraear els seus jugadors,
i aquests va nagredir l'arbitre
injustament, parqué per molt
znalament que hom jutgi és
sernpre reprobable una actitud

entusiasmar j

teixen

que

8 de

rambla

Femení

jugaren un partit de
basket-Ball, en el qual es disputava
una copa ofrena del
Club Gimnastic;
Guanya l'equip vermell per número de
20 punts a quatre que tingueren
les
blanc-blaves.

muet 930

DR A GULA

...giancatior

(ata tornar
seu

cutis

mésfiancla

norceiana
esta

P

tet

Paumb
Algüe5

les

a

magna
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TOVAR.

CARLES VILLA

de

ALVAREZ
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untuosas

Tetinals
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,oncessionart
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Tot

un

magnífic programa
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CONTES de

que actuava de linier.
Com es pot veure, el Vilafranca

Ilibrerles

es
un

a

CINEMA
Teléfon

Ni),

Rosa Maria
De venda

Arquimbau

a

BLANC

SELECTE

18218.

les' 10:

vui:

—

Actuabtat.; MONT
FLIP Y SUS

;documental:1;

HIJOS ADOPTIVOS

la Redacció de LA RAMBLA i
a totes
les
Preu: 250 pessetes

,linuixosl.

Per

la

•

RO

granota"; gran
pellIcula, EL PREMIO DE BELLEZA, per Louise Broolo (Miss
Europa). i Georges (;harna.
eN11 de

"la

Mea

presenta incomplet, no obstant féu
parta força bo, procurant defen-

de les escomeses deis costenys,
que sovint es mostraven perillosos en
els atacs. La culpa que el Vilafranca
no pogués arribar a guanyar, jo la donana
al davanter-ventre Giner, el

COliliENTS

=

Molina, Mena, Millan, Arquer,
Forgues, Redó i Garriga.
Marca els gola Arquer. Arbitra En
Llorenç, ajudat per En Mallorquí,

puny,

Oficines

ÍILA DON

PRECS

1444,.4.4•444•44.444~.4

,

k

sar-se

SANT

GERVASI

qual,
==.

TELEFON

71964

a

fer

quel-

de

molt d'encert. Deis nostres
els que rnés es distingiren foren Aparica Castell. i Quinquina. Pels iotasvantera

II

comptes d'ajudar

practic en el joc, no féu més
que destorbar, en canvi en eh badalonins, En Forgues els portava la dacom

—=

en

en

BILENORRAGIEA
.p.rjesnetnotin
OSSAM

s'aconsegueta

el

guariment

els. S21 LOS

per
gul,

crónica t rebei quo si
am
totes les
seves
(IOTA MATINAL O
1:11E l'HUI
etc.,
de reome:
de la dona Els mis ef eles
auilseptics es noten liotablement
etc
calmen eta dolo..a e, orinar, te
a les prInieres
nitcrIll resulta metsys
presea
vament el nula 1 en noes
aisminuets
d'el non) nota la gran
minora 11ns a otneuir quin progreso)
ot complot
el seo Os
gnu:mine:u de l'aparell
De venda: Andreu; 5eg
da. Rambla de les
Flora, 14; Sao,,
Farmiscia de la Cric; Farmacia
Tarrés, Carme. 84;
nOrn
/1 ;

ISTIVISi,
MIIITAR,

PROSTATITIS, ESTHEIIYIMENTS
METFIITIS, VAGINITIS, ANEXITIS.
rrequent,

ohnIto-urInari.
Fontaneita,
Farmacia
Pujol

Cunea, Palay°.

SS

ROSSELLO CINEMA

Catalunya

Entró P. de Gracia I R. de
Excelso
T. 76110. Aparells sonoro
tarda i ilI—
Dibujaos sonora
Cómica
WOLF
EL ULTIMO DE LOS
sonora)
El. Horaann PE LA
í sonora)
("itenanimiento riuns")
-

MELOWA
,

144114~...144114.94~4
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Ha acabat amb bon éxit
la prova de regularitat
del Moto Club de Cata

Dimecres, a les Arenes, Gironés i Tamagniru es
disputaran el títol de campió d'Europa del pes
ploma. A la mateixa vetllada, Flix, Ros i Jim

Ens diuen que En "Sisen" Casa
novas, maegrat de les
innombrables
rebentades i consegüents canvis de
rodes als quals hagué d'atendre du
rant el gran Premi de
Turismo del
/51,..to Club de Catalunya, el que li
va donar mas feina
va ésser l'ar
ranjament de l'estómac, puix que a
cada lloc
feien "parada i íqnda"
el primer que preguntava
era
si hi
havia ternps de manjar.

_.

Cavagnoli, Bonetti

i De

Negri, respectivament.

Després deis combats
i Sans-Jack Contray, s'imposa

Micó-Riambau
Micó

acarar

a

Sans.

4Lorenzo

mía

Els campionats amateurs.
van fer match nul.
A propi)sit
del Palace S. C.

non assistit, també,

a

s es

una

de requip itabá
veurem a les Are

d'entrenament

sié

denlibPaSSat

que

Tamagnini, De Negri, Cavagnoli

nes.

*

adversaris, respec
de Girones, Jim Terry,
FIix i Roa; van produir-nos excel
lent impressió. Son quatre bornes
els
d'una resistencia poc current
yate vaure una hora d'entrenament
i sense que apa
a an tren molt vio
regués la fatiga en cap deis quatre—.
que dominen el "métier". Abans
saltar a corda,
de fer guanta, van
rema' caltura física, treballaren al
En aquests
sac i van fer °rubra.
exercicis el seu treball se'ns ;Pare

Donetti, futura

teeament,

—

sea, rápid, precia, i
Ilanga el puny
amb molta facilitat.
El aecret de l'éxit de Josep Giro
nes davant d'aquest jovenissim pú
gil, ple d'energies de vitalitat, arab
un
récord de respecte, i amb una
classe poc corrent, está precisament
en qué pugui imposar
el cos a cos.
Ja hem fet notar que aquesta mo
dalitat de la boxa de Tarnagnini ena
sembla el punt més flac de tots els
seus coneixements. Ara bé:
Taina
gnini és un xicot molt sanear, i en
l'entrenament dona rnostres duna
resistencia gran. sAconseguira Giro
:tés fatigar-lo? Per a nosaltres, as
aquí la clau del desennal.
*

*

la Per

II

IIInal,

insular Auto

da

un

immillorable. Bonetti fa
proyssor de :cultura física
a

dels de primer reirgle, i Tarnagnini
podria guanssar-se perfectament la
vida fent de virtuós del

salt

la

a

cerda.
Arnb els guants

pressio produida
lent. Bonetti és

les mans, la im
fou també excel

a

un
welter d'unes
i braços llargs. Els
seus cops són de molta contunden
cia. Es mol: aMb molta facilitat i
ataca amb molt
d'ardor. Li van:
notar una guardia molt baixa, paró

espatiles amples

poguérem

constatar que quan

li

CavIgnoli

arribá

Inal
les Olirnplades d'Ains
a

la

del set: pes en
ferdar i aiX6' bé deu
volar dir al
guna cosa. Només
volem assenya
lar la
impossibilitat de predir el que
pot fer
aquest borne davant de
Car
les
porque en rentrenament no
produí la irnpressió de fer tot
el
que sabia,
ni de bon tros. De
Negri,
tet i ésser
un
púgil gens

cable,

despre

no

plet com

ens

ls

semblá

pas

tan

com

companys.
de requiP. Vittorio Ta
seus

L'estrella
maaraniatinaix

tina.ié-sisiéneia, no
coneixernents
poc cor
rents. Té una
facilitat extraordina
ria a
canviar la guardia, cosa que Ii
permet de sortir-se de
qualsevol si
tuad& per
table,

á

uns

apurada que
joc de cames .ens a sernbli. El
trevini a dir
que és
perfecte. A despit de la SeVa
mobilitat í deis
continuats desPla
larnents per dannint del
ring, i tot
els seus
vain veure canvis de guardia, mai no
Tamagnini en una pos'.
ció falsa. En
el combat a
a
distancia
mitja dist4neia,
acreditá posseir
recursos Per
sortir-se en bé de
las
situacions. En canvi, en el totes
a CO5, 19,
C"
$eYa labor
fOU tan bona.
Talnagaini és un ,110
que está
acosturnat a euanyar,borne
i
pas defen.
sanf-se, sino atacant. no
No ha d'es
0011C.S. que el set: tre;
ball de
defensiva en e; combat cos
a ces
no sigui
tan
clepurat. Ta
rnagninifa
sea

tranyar-nos,

treballar mol la ma es
Mou amb M'es facilitat
dreta. Quant a la
cia deis
contunden
seus

guerra,

que

que la

Punivs, la fl'Pressió
Paaduida atar 111911
h943. Te 11.11. c92
-

conn

ara

no

havietn

tingut

ocasió d'apreciar el seu fons 1 la
seva combativitat.
Micó va demos
trar que quan és necessari emprar-se
a fon$ i batallar, també sap guanyar
els combata superant qualsevor ad

verlari,

per

difícil que

sigui.

va

convenir, tarnbé va saber adoptar
la alta. Da vant de Ros, és molt di
fícil d'avençar un projecte del que
pot fer. Bonetti és un borne batalla
dor, peró tot i el seu cop i la seva
facilitat, si Ros té un bon dia, no
creiem que ritalia sigui el vencedor
traquest combat. Aquest pronóstic,
naturalment, arnb les reserves que
la irregularitat de Francesc 'Ros
aconsella. Perqué el carnpió d-els
"reitera té diea bons, dies dolents,
de vega"cles, algun dia pitjor, i rnai
no es pot
preveure quina será la
aova actuació.
A propósit de Cal agnoli, hem de
eonfessar que vam sortir de l'entre
narnent cornpletament
desorientats.
El rnenut italiá té un
sistema tan
original de moure's per danaunt del
ring, que sembla
impossible que un
horne ami) un estil tan
estrafolari
pugui acomplir les
gestes que el seo
récord acredita. No voldríem que les
nostres paraules
s'interpretessin tira

14'nent.

gada,piai

W;?

que

no

sortit amb la seva puix que
da ens en conten de novas
dos carnionistes "siamesos".
*

-

ha estat complet per la qua] cosa
ens cal felicitar els
organitzadors.
La classificació no ens ha estat
tramesa encara, puix que degut als
molts controls que s'llan d'examinar
será un xie laboriosa.
Sabem que a la darrera etapa,
no

hi

Pll

El "Freínometre" reg-ulará els

111

vostre,s frena automáticament.

Diagonal,

394

398.

a

•

1111

-

Estació

velocitats,

1i,!111 perfil.

se-es

51:

1111

:

aterratges i 19 passatges

vol

en

noncesslonart

per a les provincies
Barcelona 1 de Glrona

JOAN

FLOTATS

Tarnarit, 95 1 97 TI. 31506
BARCELONA

so

competició organitzada
Club d'Itália, és inter
nacional, i poden prendre-hi part
pilote socis d'aeroclubs estran
gers i d'associacions adherents a la
Federació Aeronáutica Internacional:
Coro l'any passat, la competició
és per a aparells de turisme de pri
mera
categoria. La Volta a Itália
durará del 2 al ro del vinent mes
de julio]. Les proves práctiques s'e
fectuar:in del 2 al .8 de julio!. Per la
seva

-

caes),

i

Els
atenta

aragonesos

so

importancia internacional,

per

Estock complet
de peces legitimes

ha hagut cap abandonarnent ni con
tratemps, i han arribat a la volta
18 motos (comprenent-hi els sida
molt
amb ele motoristas, I han
collaborat amb força entusiasme les
autor:tata i el Moto Club d'Aragó.
estat

visites

suposein que
no será per donar el servei amb una
altra rebaixa per l'estil ja que seria
molt carregós per al passatger que
després de no pagar res per ésser
servit; s'hagués d'esperar a qua el
xofer Ii dones diners.

5: Visiten restació Oficial

I•t,

convencereu

parell

Tecala

"Peninsular-Auto%

mit de

i

/CHEVROLET

de l'eficacia de

"Freinometre".-Diagonal, I

hIl•

y•

95 1 97

us

l'a-151

894-398

les

peculiar a caracterLtiques i
pel valor deis premie, s'ese, sra que
a aquesta competició hl concorreran
ele minora pilota turistes d'Itália i de
t'aves

restranger

$5*

Sembla que l'elegantíssim agent
del "Paige" ccenençará aviat a de
dicar-se a la "corred:11;a" de ca
laixeres, taules de nit, i altres útils
per al benestar de les famílies.
Segurament haurá pres aquesta
determinació per recordar aquells
cmps que tant bé Ii anava venent
escombres r' etriques
—

de

especial Tamagnini,
disputara a Gironés el
eampió d'Europa del pea
en

que

55

exit creixent sis
de bou, ele
quals se celebren al ring de l'Iris
Park. Abans d'aliir van celebrar-se
lea eliminatóries del pes lleuger, les
quals donaren lloc a la revelació de
xicots que en día no Iltinyá han des
ser valors positius de la boxa
cata
lana.
El cornbat Alía. Lorenzo, pel títol
espanyol deis tnitjos. es va celebrar
el tí
a Valencia. Lorenzo conserva
tol per haver obtingut un fall de
match nal
després deis quinze
rounds. En s sorpren que l'Aiís arri
bes a poder fer tantes represes.
A propósit de la dissolució del
Palace S. C., hem d'aclarir que si
parlar-ne ton parqué en s ho
vam
van participar elements que ocupen
cárrecs elevats en l'esmentada en
titat. Ara resulta que de tot el que
varo dir no hi ha res i que el Pa
lace seguirá la seva tasca a favor de
la nostra boxa. Remarquen) que en
tenim una satisfacció gran.

NEUMATICS
A MES BON PREU

1I

QUE NINGU
SERVICE STATION, S. A.
Aragó, 270 i 272
Teléfon 11550
—

xa, i la

causa principal no ara
ultra, segons lenim entes, quo

el poc ajut que donava al pu
hilo ala organitzadors.
Una nova Empresa ha volgut
provar al eslava més de sort
que les anteriors, I dimarts
passat va comeantar la saya
tasca amb una vetllada que va
tenir un axit ben falaguer.
El m6s sebresortInt de ittotp
fuu la bona forma en qua tott

amb

amateurs

FRONTO NOVETATS
GRANS PARTITS

-

QUENSBERRY

-

no

A SABADELL
Feia Lampa que a Sabadell
es donaven vetilades de be

QUINIELES
CADA DIA
sabadellenca sor
la liulta; la majoria deis

ala boxadals

tiren a
boxadors

looals demostraran
una preparaoió 1 una regulari
tat, fins avul no acenseguida
encara, la qual cosa dalia en
molt boa lloo el Boxing Club
Sabadell, i molt particularment
al seu manager senyor Clusa.
El programa constava de sis
combato amateurs 1 el darrer
professional, entre el sabade
lleno Martínez 1 Esplugaes, de
Barcelona.
Cem era d'esperar, el máxina

d'InLerés
que

va

tothom.

Es un fet que disaabte vinent
celebrará al Velaairom de
Sana un carrera a l'amerloana,
de 100 quilametres.
Un deis prinolpals allicients
és la vinguda deis oorr'edors
mallorquina, entre els quals fi
gura el formidable Nioolau.
Par ara, saberla elti aegilents
se

equipe

rantiaraarawmapagualaaanamonaamiriammaranammaus

era per aquest match,
deixar ben aatisfet a

Espluguea

va

estar

en

X liv.

Ia
IN

a
E
•
a
al

1•1

flutotracció Eléctrica, 5. B.

:I

e

Reparacions garantides
Moiá, 6 I 8 (Aribau

EN

Els acumuladora de rp es
fama :: Recanvls de totes
menos
per a la part eléotrIca deis autos

-

-

Diagonal)

extrem

combatiu, 1 ádhuc s'apunta un
parell de rounds, pera no va
poder evitar que la boxa pre
olsa del sabadelleno valgués a
aquest el triomf.

Martínez, amb el seu joo or
denat 1 assenyat, va anaa tre
ballant al 'san 'adversari fin y a
deixar-lo bon xic eagotat, amb
tot i que a partir del tercer
r•und es va ressentir
palesa
ment 'd'una lesió a.ue s'havia
.prodult arnb anterioritat a la
ma dreta.
Deis vuit ro..unds 'de qua odas
tava el combat, n'hl hagueren
cine de Martínez, dos d'Esplu
gues 1 un de nul.
Els altres oombatá dona-ajin
els següents resultats:
Palau perdé davant Comed.
Torra parcia davant Lago.
Mota 1 Longuinos, match nul.
Lerente penda davant talan
chez.
Mompfn vencé Comapoliada.
Albí ven cé Montarles.
Tots els vencedora ho fiaren
per
boxadors anomenats en
primer Iloc oren del Boxing
Club Sabadell, 1 ele altres 'de
laa rceIon a.
Per no presentar-se Flizza,
que bavia de *dirigir els com
bate. actuaren d'arbitrea els
badallend Molina, Ramonada
airçrillor que ho feran bé.

puntaEls

II

a
ill

II
IN
II

:

Teléfon núm. 77420

.'

«

Immediata j natural kl'haver
menlát anal) retard els entrena
mente, o bé per haver-ae pre
cipitat en l'execucló d'un treball
intens adose comptar abans
amb la necessária 1 conventent

Borias-Farró, Canyardo-Es
panyol, Nicolau-Pons, Sant-Sa
larich, Alblnyana germana, Za
mora_Rovira.
Warnba ens çonstá la partí
olpació de Josep Maria Sana, el
“Nanu" de Reus, el qual fa molt
de temps que no bem vist cór
rer
per Barcelona; el petlt i
enargic corredor Benages; En
Blanco—, 1 algun altre més, fina

l'actual él Mol de campid,
que ha esat qbtingut per al
tras elemento, molt entuslaa
tes, també, pera no amb mas
poasibilitats tofo ella. Res no
ens ho dernedra am b tanta avl
'Onda con ei
temps aconse
guita en leá catrares 1 las Mar
ques 'en ala 'salta, I Ilançaments.
Un 'examen retroapectiu de
reaultats taionica reno aionarla
la rad,
a-4~
Pel tru'e Yeti -it, It-qtiteteri'y
ala Camplonata provincials no
interessen a toti ala' atletas
amb el Inattlx grati
en

Telefon 31506
BARCELONA

1

Dissabte vinent s'efec
tuará, a Sana, una car
rera a l'americana, de
100 quilómetres

Es cert que molla banapicaill
provincials de l'any passat per
diversos causes no han renovat

Ji-1/4 a n Flotats

l'Ajuntament, perb

Es gairebé segur que el C. A.
Mallorca
organitzart aquest
any da primera Volta ciclista a
Mallorca,
La carrera tindrá dues eta
pes, i més de, ala, mil pessetes
en premia. Será Mulas a tots eta
corredora amb Ilicéncia de la
U. V. E. La data fixada es el
més d'agost vinent.
No cal di r com felicitara
aquesta lloable iniciativa, que
vindrá a revifar el ciclisme por
carretera entre eta 881.18 espor.,
tius, entre ele quala hi ha, sexta
dubte, veritables esperances.

preparad&

cotxes.
han

La I Volta a Mallorca

de control.

meta

Tarnarit, núms.

a
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Acudiu al "Freinometre"
de "Peninsular-Auto"

Oficial Tecalernít

diuen (I motiu de les

cap

acose

Aquesta

*5*

,ara.--

grane

a

per l'Aero

de

•

Si ele vostres frena funcionen
amb exactitud, us podeu Hangar

bre

Aconsolem-nos!

lii:

aeroplá

(1›:

1 .1 !

C ISI1E

Llevat el sal de liargaria, ra
el qual el junior Altafulla va
batre el récord de Catalunya,
en general els
Campienats de
Barcelona d'esporta atlética
d'enguany no ens han portat
cap altra novetat de rallen.
El millorament tacnic deis
nostrea atletea marxa moit len
tament, tant com la mateixa
adaptació deis federatius en el
compliment deis diversos car
raca anexos a la preparacid
desenvolupament d'una compe
tició d'aquesta mena.
Per aquestes circumstancies
no ens va plaure ni l'erganitza
ció ni les gestes deis eampions,
l'actuació individual dala quals
ha seguit el l'Urna normal i or
dinari d'altres avinenteses.
Aquest any 'ala nostres mi
nora atletas no han "trobat"
encara la seva milior forma. En
cas contrari, seria ovident que
la decadéncia començaria 'a fer
el seu afecte en perjudici de lee
facultats d'alguna d'ella.
Voldríem equivocar-mas -en
les nostres apreciaciona 1 pre
ferirfem que tot abra no fos al
tra cosa que la conseqüancia

Itália

:

AUTONINIBU

Cornentaris als Carripio
nata provincials

La "Volta a Italia en aeroplá",
constituirá aquest any potser la Inés
important competició turística inter
nacional inscrita al celendari depor
tiu de la Federació Aeronáutica In
ter-nacional. Efectivament, el recor
regut és aproximadament de 5.800
quilómetres i comprén tota la
Península. Ea volará sobre planes,
sobre l'Apení i els Alps, fina as
solir algadel .de 3.700 nutres. Es
tocaran totes les ciutats més bellas
d'Itália. Tant la sortida eom l'arri
bada s'efectuaran a Roma, i les
etapas sanan: Palc rito, Rimini, Ve
necia, Milá i 'rorí. S'efectuaran 48
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—

Els taxistas tornen a bellugar-se.
La darrera vegada que varen fer
gestions prop de les autoritats el
resultar va és.ier una rebaixa de
30 centims per quilómetre. Ara no

en

a
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per tal d'arranjar la greu crisi que
asta passant el cornerg automobi
lista. Els de la nostra Cambra no
1....n pres— per ara
cap acord,
paró- varen trametre la seva adhe
sió als seus companys madrilenys.

Sague.i.xen
camplonats

actual del campió deis lleugers.
Després deis dos cornbats de dime
eres, creieni que no hi batirá ningú
que s'atreveixi a posar en dubte que
Sans, pel tito],
el combat Mieó
s'inposa. Mico va demostrar davant
Riámbau que pot ésser acarat amb
esperances d'exit a qualsevol adver
sari. per difícil que sigui. Quant al
combat Riambau Sans, no creiem
que Sigui convenient celebrar-lo. En
cara
que Robert Sana e i sortís ba
tut, no ens ajudaria pas geí,s a acla
rir la situació deis nostres lleugers,

Telf. 73452

*5

•

ma

-

Els dirigente de la Cambra de
l'Autornóbil de Madrid s'han retina
i han pres acords ferça interessants

tito]

tray va saber-la-bi evitar molt bé, el
combat va arribar al final de les dcu
represes, i Sana va !lavar de passar
el tranacurs d'aquests rounds
en
moments ben apurats. Con: dejen: la
passada, ens interessava
set:nana
aquest combat per coneixer la for

247

I

varera... Peró, sembla

ploma.

Jack Contray va
guanyar-lo Sana, paró el nostre cam
pió no dona la impressió d'ésser el
millor deis lleugers catalans. Tot el
fort de Robert Satis segueix essent
la seva dreta, i con) que Jack Con

Aragó,

altea
han
cada
deis

excellent,
que és el

-

neu

mátic i oambres
Accessoris per a autombbIls

Pamplona-Alharna-Saragossa,

-

El combat Sans

I

I venda de

"

—

Cavagnoli

Reparacló

perque hom no s'a:_abenti de les se
trifulgnes" s'han traslladat a una.

que
repetini-ho noinés un com
bar Sans Micó pot posar en ciar.
A la mateixa vetllada de la Bo
hemia van ésser prescntats al públic
eh s boxadors de l'enuip italiá que
participaran en la gran vetllada de
derna-passat a les Arenes. Van pro;
duir als espectaclors una impressió

4`45isat.v

JOSEP M. GALOBART

ves

e

com

11

-

-

qué

Petit Michelin

pera°.

us

11

"

Tamagnini

la vostra seguretat

interessa conaixer l'estat
deis frene del vostre cotxe a tra 111
ves del "Freinometre." de Pen

*

Dimecres passat va debutar a la
Bohemia l'empresa
Barcelona
Ring", el cap visible de la qual és
Taixonera. El debut ao podia
pas ésser més falaguer. Fou
éxit
económic i esportiu.
Van veure dos combatí de pesos
lleugers: Micó Riambau i Sans
Jack Contra)'. El primer el va gua.
ben guanyat, a despit de
nyar
cartea protestes —Josep Micó. Es
indiscutible que amb Riambau ens
trobem davant un pes Hangar de
primer rengle, adversari dificilissim
per a qualsevol borne. Té una boxa
no molt variada, i de més a
Inés no
massa correcta.
Pecó és un púgil
duna enteresa gran, que no recula
davant de cap dificultat, i que es bat
en
tots rnoments amb un coratge
extraordinari. A despit deis fortís
sims cops que va haver d'encaixar,
mal no doná la impressió d'estar
tocat. Per?) Micó el va batre, per
qué és Millor. De lleugers com Micó
en tenim molt pocs. La seva tasca
davant Riambau pot qualificar-se de
meraeellosa. Si en anteriors oc
sions havient vist boxae Nlicó anib
la ciencia i la precisió d -tuesta ve

L'arca deportiu 1

*

En Subi i En Çalvet voleo des
pistar pero no ho aconsegueixen.
Fins ara anaven a prendre café
a una terrassa molt
coneguda i allí
xafardejaven tant com podien. Ara

--

incide-te d'importancia.
d'organització

acose

La volta

Sin

I

Dicid"'

El Gran Pretil; de Turisme que,
orga,nitzat pel Moto Club ha tingut
Iloe des del dia 4 fine al 7 del mes
que som, acabá ahir a Saragossa

fei

--

10k4a.

lunya

•

Terry, boxaran contra

5

-

r•

TORISME

~tul isba
•

rambla'

completar dotze equipa.
Remarquem, paró, que per
ara no es parla per res de la
participadó en aquesta carrera
deis
germatui Parrar ni de
Senon.
a

Canyardo

Elfr florara-2 rilillors mar-mi
'Arfa, arnh la 'leva
absentia terrible: que han vol
gut are-Mar-Se al que diem. El
*doldre trua altrel provee 'de
manca cine ski (»labren durant
la teniporada hagin 1e t'emir
m45 ilnporthnolá que une Cam

Reus

lai Poble, una carrera a l'ame
ricana, amb la partioipaoid deis
millors equipa del mornent.

Fou extraordina.riament dis
tant que fina hi haguea
tan nombroses oaigudes, de les

putada,
quals

resultaren contusionats

Borras, Espanyca, Canyardo 1
algun altre corred«, més.
Resulta venCedoz l'equip for
Inat per. Espanyol
Canyardo,
deis altres formats pala corre
dora Borras, Earaó, Sana, ger

-

..

mana

non,

Albinyana, Ea Flamea,

Plana, Otaa

Moros

Naturalmerit qua noaaltreg no
tanirá la necteskria influentia
per evitaY equesterf Wolies., ni
autoritat: per ti benstfrar l'acti
tud d'aqu'esta atletel qu'e ne
guan el Mi obnourria una oarir

a

Se

la costa?

Sabem que hl ha una carta
tivantor entro ele corredora
Ferrer 1 Sanen envere el direc
to; del Velbdroin de Satis, elegut
A la falta d'intelligencla en
apreciar les condclinos econe
migues en qué s'han de córrer,
les carrera:y a la dita-pista:
Fóra molt plossible que
algu-,
nea mesures de severitat
que en
aquest aspecto ha decidit pren
dre la dIrecció, portesain

pionate.

Solana-en

a

DIssabta paasat s'efectuá a
Reua, al Veladrona de la Casa

pionate, •quant
inecrip016 1
qualitat
bontUrsante.

proted

Espanyol,

vencedora

me.

do-re, ilevat

w

aoltim 'dci ši

BRORZOS ARTISTICS.

inellent

laR.112

CASA BUADES

algun

deaagradable,

ABBLLA-MAIIIDELT
,

Rambla

Catillunya,

,

fer

acto

dt

projihnolit, tense

'

'destaoar-Se en oap ptova, I ha
:deixat cl'actuat an bes
carta1.es (400 metraiii tanques 1 400
metros plana), en ell tapia

rakquest itrry rú F. C. Barcelona
ha perdut el títol de oampló,
que ha paseat a poder del F. O.
Bardalona, que e'ha preocuipat
enfortIr el seu equip atletic

tantee

'

'

'

'

pos,albilitatas

e-1—
Qualit a rorganitzlo16 d'e
queats Campionats ja hern 'dit
la nostra opinió més amunt.
La

ami) valuosoe clemente d'altrea
Clubs, primer, 1 independents,

després.
En l'equip

jutges fou nctada per
ala poca espectadora que

manca de

'del F. C. Barcelo
na, han estat notadas les absen
des 'dala atletas G. García,

tots

presenciaren aquesta competi
cló.
El Comité Provincial de

Urrutia, Castelltort, Juvanet,
Jonquera, Cala& Laffite, Fran
co, Bellmunt, Flerenla, Gil 1

la

Federació Catalana d'Atletisme
va oblidar-se d'invitar
a actuar
els delegats de Clubs que per la
seva competencia podien
haver
facilitat la tasca d'aquella, ocupant oárreas 'de veritable corn-

'd'altres que podien hayan difi
cultat la victbria dele badalo
nins.
De més a més, Joaquim Roca
aquesta vegada s'ha limitat

:
'

promfs.

Volern esperar

weineeoti.~.~0***~~02.0~

BOIHIG

OR
Avinguda

'

ara ala Carnda Catalunya, anunciatt
per a celebrar ala "elles 28 1 29
d'aguan més per a poder cons
tatar, 'd'una manera rnolt mée
Concreta 1 exacta la válus, 'deis
atletee catalana bri lea dilatarla

pienats

.0"~""1.0"."...."111.1."%"•••'""s••••"%s~41.

'

espeolalitate.

14

d'abril,

Sempro coraptant que en
'aguaste camplonats no hl Man
cara el toncurs de cap d'aquellei
atletas que eii consideren krob
nil)rits suficients per e realjl
zar una mél o 'manara bona lit.7
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