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CIUTADANIA

Almuistia,
encara!
No hem acaliat, encara, la nostra
eampanya per l'amnistía. No l'hem
acabada ni l'acabarem mentre l'amnis
tia no sigui general. Mentre l'amnistia
amplitud i aquella
ho tingui aquella
generositat que el poble ha demanat.
El ha gent, encara, fora de la llei.
La tensada deis homes de Balgica,
amb Francese Madi al davant, no és

inalauradarnent
cosa segura. Els
see
ipresoa socials no han estat alliberats.
Perdona está retingut a Figueres...

Cap

I

1 bé: NO ENS CONFORMEM,
;YO ENS PODEM CONFORMAR.
Mentre els homes que respongueren
als aquissatnents de la Dictadura de
:Primo 1 Anido no trobin via lliure per
tornar a les seves llars; menee els
troletaris siguin exclosos, amb una
!rritant parcialitat, de l'amnistía exi
gida pel poble, Catalunya ha de se
guir. cora un sol borne, de peu dret, 1
ha de persistir, con una sola veu, en

Ia demanda<
Pensi

aleó qui ha de pensar-hi.
aneó qui ha dit que esteva
pacificar els esperits.

en

rensi en
decida a

Lector: Cal que

;eh

lquests

dandis,

no

en

motnents greus, els tesis deures

de ciutadá. Ara, els més elemental s i
els més urgents són els de recordar-te
deis germans que encara pateixen la
presó 1 l'estili. Homes polítics, hornea
soeials: tots són germana teus. Tots

s'aixecaren

podies
5 tes volies aixecarste. Recorda't d'elle
ara. Recorda't d'ells i treballa per llur
eeivindicacid.

1
cla

Fa

per tu quan

tu

no

Es urgent Ilenanar la llibertat
per als acusats de delictes socials. Són
una legió, que perd la vida en eta pre
sidis. El cha primer de maig
la
és una bona ocasi6 per
festa obrera
demanar per ells la seva reintegracids
a
les ciutats. Cal que aquest ella tra
metis una tarja al cap del Govern, re
dactada, simplement, ande

ap
del

ceca

—

"Exese. S. Peasrnmer DEL CON
SZDE 11 INI STRE S.—MADRID.
AMNISTIA SOCIAL!'
al peu, la teva signatura 1 la data.
Catalá: No debris de trametre la
teva tarja. Els proletaria que cal allí
becar tón germen* nostres, germana
de patria i de llibertat

una

El!
un;'

sols hi ha

dir-ho,

pels periadics,

a

No deixant parlar aquells que per rad cis la seva professió es
informats exactement del succeit. els fets, de per si greus, aga
fen unes proporbions extraordinaries. Tenim la certesa que la xifra
exacta que aquest una« la fantasia popular fa arribar a alguns cen
ienars, i que potser aquesta tarda diran que passa del miler, no
excedeix la de cent. Aquests són ele avantatges d'un prolongat re
gint de censura.

Premeditació, alevosía 1
nocturrtitat, agravants se
nyalades pel Codi Penal

aquesU dios circulen

antb

altres casas í
gran insistancta

a

l'altra escala, da veurá quina
emoció! I que durará estona.
—Ja me'n faig cárrec. I si els
mateixos que entren per un forat,
tornen a sortir per l'alzre, aix5 sem
per

blará aquella exarcita de soldats que
es passegen pel darrers d'un deco
rat en les pellícuies de riure. I pot
durar tanta ntona com es vulgui.
—No faci l'incradul, que aixii és
més seriós del que sernbla. ?Vosta va
amar al Palas: Nacional el dia famós
del concen de l'Orfeó Canela? ?Es
reoorda (Pequen entusiasme? ?Es
recorcla que tots els diaria van dir

alguns rumors que
?Per qua no parlar

a

dar, dones?
Z's necessari, absolutament necessari a,nar cap a la normalitat
sense- vaeillacians i _sense defallienents. Cal que vingui avía!, molt
aviat la llibertat dels presos socias, la supressió de. la Inehtia cen
sura, el deixar lliure la propaganda politica. En fi, cal deixar C 0171.ptir tots els deures de ciutadania,.
poble que,-malgrat d'unes inexplicables violIncies, mostra el
se-u civisme cona lw ha fet el nostre, vol dir que és un poble major
d'edat; vean s'arriba-a la majoria d'edat no és pruclent de se
guir-lo tractant com un infant rebeo.

que alió representava que Catalunya
prenia possessió del Palau? Doncs
aneó mateix es fará arnb 'I'Estadi.

Ara quedará nostre, 1

ene el libera
amb testes les de la Ilei. 1 hi hem
d'anar toca. Que es vegi que ele que
ran

En unes hores ibera assistit a dues manifestacicms emocionants
del nostre poble, l'una a Reus, i l'altra a Mollerusa. I bš: després
de les hores.in,ablidables d'un contacte direete amb una catalans de

To,.ragona i 117? S altres de Lleida, podem assegurar
gim de violéncia seria _de poca cluracla.

que

un

sentim de

perqua

que

ante

En

són
Liare

sos

es

iIOSEP SUNYOL GARRIGA

Per ais pre•

debió

un

goig immens

reconaixer
els nostres dtets som molts,, i som
capagos d'ornplir l'Estadi fina dalt
de tot. ?Vosta se'n recorda, del día

altre re

Teléfon 19603

ben bé

ens

va

comencen

a

inaug-uear?

L'OFICIAL DE TORN

en

ahlr En Sastre, si el: Initio:- no ha.:
guessin fugas a donar cartons,.el rs
sultat i l'actuació de corkilent de re
quip hauria estet tata una altea. Que
consti, dones, que no ens gula pos un
interés
que no tenim per ere? sen
tir
de defensar En Sastre. Ens guía,
únicament, el desig d'endegar la críe
tica popular Peís viaranys que cal. Que
consti
i que consti ben alt
que
del ,paper, una mica trist, que va fer
ahir el Barcelona, n'és tan resPonsa
ble (no !'as més) En Sastre con' els
altres romPanys d'equip.
El Betis
aquell equip que ens !ice:
Mor& intaginat en plena desmoralitza

fra

le
ai acabes: El Bar-

-clon°

r

--

guanyar
partit d'alsir per
Ui
d'aquells mira
:les que, de ?uan
en
quan, Pasten.

--

va

Prinierament,

els

--

se

tingueren la
,entilesa de fer-se

•

'1 primer gol. Des
pres la Provuhilcia va enearregar-se
d'evitar l'empat i a última hora, quan
ja s'havia iniciat la desfilada general,
Samitier, en un moment d'inspiració,
va refermar
la raquítica victdria amb

gol.
Les sifres del marcador /oren, ales
hores, mis simpatiques. No arribaren,
pera, a treure el malhumor de la gent
i les censures per l'actuada de requip
blau-grana eren gen erais.
Ho trobem molt justificat. Els es
pectadors barcelonistes s'havien fe: la
illus•ó de presenciar una sorollosa vic
iaría blau-grana i hagueren d'aconso
un

.

ció;

baix de

forma, inofensiu

--

va re

sultar un adversarí m'U seriós per al
Barcelona. Va anee d'una mica que el
partit no acaba antb un empat (havent
mareat el gol del Barcelona un propi
!tolla) i la tragedia hauria vingut
aleshores. La Providencia, repetim-ho,
va
evitar-ho. "Hágase el milagro y

nou

lulgalo

el diablo", dita un adagi coste
lla i és veritat. Si es repeteixen, gerb,

lar-se amb les ganes. I sort, encara,
que--com hem dit abans--la Providén
cia va vetllar i el que hevia d'ésser

gaire sovint aquests mirarles, el Pres
tigi del cercle blau-grana se'n resten
tira sensiblement.
El Barcelona (car sembla que el par
tit de Sevilla es donara per acabat)
passa als quarts de final. No ens en
gresquena, pera, massa. Amb gaires

emPat esdevingué una victaria (?)
migué els dos punk .desitjats.
El Betis--classificat en DARRER
LLOC de la SEGÓNA
va fer suar
tinta al primer equip del
Barcelona, al seta propi catnp de Les

partit d'ahir, esportivament, fou un
fracas absolut de requip blau-grana.
Que censa ben alt, a despit deis dos
gas a cap que es registraren al mar

•

•

Corts,

cador.
Abans del partit entre catalans i se
villana va jugar-se'n un altre corresPo

arrenglerant tot el bo i mi
llor dels seus re:191es. ;Un ?vis sense
precede:zis!
Una bona part del públic va sort.ir
dient fastigs d'En Sastre. Algú, na
turalment, se .rhavia de carregar i
aquest algú, més naturalment encara,
i

carnpionat d'Espanya amateur
(diem-ne amateur) entre l'Atlétic Fort
piclic i Hércules, d'Alacant. Va aca
bar amb empat a un gol. La topada no
fou pas gaire inferior, técnicament, a
la del partit entre professionals. Es
watt

havia d'ésser En Sastre. San coses cu
niates ame semPre són 'interessants de
constatar. Per .la /lastra port. per3,

al

Giteman, Castillo,

ciar que els nostres leczors no sobran
.ti'aixá és un elcgi per als amateurs
(sic) o un dJsmérit per al: professio
nals. Per la nostra part no tenim in
convenient a aconsellar que es quedin

no

al>

hem de con/estar. hoizradament,qie
sí En Sastre leo va fer malament, gis
altres companys d'equip-Piera, Martí,

Walter, etc., etc.-fer-ho gaire strillor. No sont
pa: estúPidament "sastristes"
que
aire seria una niciesa
pera vas sap
grey que la g.ent tingui tanta facilitat
a carregar-li el mort,
quan el vetllen
van

--

--

eh

i els altres.
L'actuado d'En Sastre. ahir. fou de
plorable. Fío fou, pera, la de tot re
quip del Barcelona, amb alguna comp
todiSsima excepció, i aixt) és el que
volem remarcar, a honor de la impar

no

EL

que

d'ha-

demanat la Ilibertat, deis seus
presos. Ara cal seguir. Caldria que
totes les ciutats catalanes organitzese
sin, a profit d'ello, festival* 1 acta el
tenefici deis quali servirla per auge
Mentar lea xifres que ea van recap
'fant perqua eta nostrea bornee, a rae
aura que tornin dele presidia 1 deis
puguin plantar cara a la vida.
L'Aasoc1aei6 de Teatre Selecte, rA
Impac16 Sardanista la Penya Magra,
Reta
dimecres passat organit
za; al Teatre Fortuny d'aquella ca
talanissima ciutat, una vetllada in
teresantíssima
1 d'altres entitats
barcelonines 1 foranes, han donat l'e
xemple. No sabriem slubtar que será
seguit: cal, només, una auténtica emo
ei6 de ciutadans 1 de catalans.
Hem rebut jas alguns oferiments per
a la nostra Borsa
de Treball. Honoren
les cases i els homes que ens els han
fet. Pesó
ens dol dir-ho
són
pocs encara. Són insuficients per aten
dre la considerable demanda que te
nis:e Esperem
confiadament —més
ofertes. Confiadament, hem dit, Sabem
que Ies activitats
industrian i remo
cials passen .1poques de crisi, netnia
teje, per& volem pensar que arnb bella
voluntat molts deis nostres ex-presos
ex-exiliats podriee trobar una ocu
pació digna, que el s permetés de
gua
nyar-se la vida amb dignitat. Els
in
dustrian, els comerciants, els banquers,
els bornes de negoci -I de professi6 te
nen la
paraula. Que compleixin ainb
Bus deure.

DIIIIVIENGE

accePció. Sigui top: si
fa l'efecte que el Fortpienc,

b la segona

gui,

nts.

uita
sess

qua
ills.
una

iue
Din

gon
clae
filll
sins
spe

nifi.

en
acte,

bio;

ens

i'a-'
I ar
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ESPORTI1U

El liliareeloinia aconseguí, m'ab penes
guanyar el Iletis, de Sevilla

Fortplene

1

Hércules,

van

treballs,

gatzem.
a

raí
Ca
'es

?ele
lels
en'

pc).
e

ra

ma

contramestre en teielts de llana
1 cot6.
Un pintor de calderes
planees.
Un afinador de pianos.
Un dependent
anys de práctica' enbotiguer, arrity deu
robes 1-téixits.
Un expert en

oletees.

publicitat,

dibuireint industrial
taquígraf, eoneixent

sít‘tflis.
JYtt !Menta rerrendisia.

artíst:e.
francés i

en
va tenir un bon
ramal d'a
questes s'hi va pensar, i aleshores en
donava dues de blanques per una de

quan

negra

17' o
UN CONEIXEDOR DE MUL
TITUDS.
El senyor
un exit

gué

la gent

Doménec,

o Sevilla,
tin
precedents.
Quan
mes azt.lotada i els ju

tense

estala

gadors blau-grana

estaven tancats

a

la

caseta, el senyor Domenec va posar-se
a la porta i va dir:
—No tingueu por. ..lo sóc coneixe
dar de. tes muleiteds i posaré pan.
En Pirra, que ha va sentir, va espe.
rar mis moments. Després, corn aquel!
que res, aprofitant que En Donténee
eslava distret, va clavar un cop
de
bastó a la porta i el *legal del Bar
celona ami' una mica más YJ desmaia.

L,

D

ONA IDEA

Els arbitres del basket-ball estay des
enfeinats amb la campanya que contra

d'ells s'ha jet. Tan desespera!: estay,
que fin: pelasen, a final: de campio
taca, dissoldre el collegi oficial.
Pera el ba del cas és que aquests són
professionals de set pessetes i mitja.

d'aquest tau deixen un tant al cale
gi, la recaptació final del qual pensa
ven destinar-la
a crear un trofey anzb
el nom del cotlegi. Per3 com que va
len dissoldre el coltegi, en lloc de des
tinar aquella recaptació
un
trofeu
la destinaran a lar un lee amb san:e

die..

EN POUS CUB1LLES,

ES

QUERRA.
segon partit Fortpienc-Figueres

arbitrar-lo En Pons Cubilles.
fer una crítica de la
seva
gestió. Cal remarcar, pera, un
fet curiós. Tota la tarda va tescir el
No volem p

rellotge a /a mó esquerra. Algú va in
terpretar-lo con; un senyal evident del
tau esquerrisme. Nosaltres no arribem
a tant. Es únicament un
senyal de la
seva

n14 esquerra.

UN ACUDÍ?'

S'ornen el., equips al camp de Les
Corts. Un espectador, fixant-se amb
el porter del Betis, va preguntar:
-,Qui és aquest xicott No és aquell
matriz d'altres vegades que !savia vfn
gut el Batir?
—Sil és el mateix.
FORTPIENC

HERCULES

BARCELONA

La davantera alacantina íéu entrar sovint en joc el porter del Forpienc,
el qual actué amb encert 1 remarcable eatiL

-

BETIS

ES

les* que

torno.

Jesús,

el porter batía, fou el millor borne de l'equlp •evilli 1 l'obstado
mée difícil amb qué va topar el Barcelona. Alguna vegada es
%robar, com es pot veure en el gra vat, tractat ata una eiteessivd

•fectuoeitat

UN ALT RE
efiu perdottin eta lectare, 1 el
Portar del Bolis.
és (tonal portenl

Ose

vendes

Un corresponsal
comercia!

tres-cente
haun

no

Totes aquesles despeses no els són
compensades, ni de bou tros, per les
dietes que es tenen assenyalades. I
aixi hi ha jugadors que a fi de mes,
‘entre utilitats, multes i ?espeses extra
ordinaries de desplaçament fan un ne
goci sentblant al que feto el James Ro
bert amb les cobres, que en donava
dues de negres per una 'de blanca, i

El

—

dependents de

a

seria

va

una

o

de dues

casa

despés.

ie,sileeeeeeSsee.

relació--per ofieis i profeselons
deis primen ex
presos 1
ex-exiliats que s'han adreçat
a
nosaltres 1 que actualment es tro
ben senee feina:
Dos eserivents

a

pany 1 tat.
Si ese conviden, ho tornarme

—

acl

desPés

pessetes que

empatfir

—

Hect-vos

menys ha

I

•

*

surten molt més carregoses. Ara
mateix, el: jugadors del Barca han
passat quinze dies tara, i qui inés qui.
casa

l'ene e Harem.
L. AYMAMI I BAUDINA

—

itins

fans el: impe?1eixen
consegiancia d'aquest
les despeses
foro de
que

a

l'Alacant, hi deixara el: ossos. Ho
sentirem de debb, pera ens sembla que

—

qua,

desPlacaments
de trebaliar, i
desPlacaments

a

vrx-ne

stos
de

DIETES
El problema de les dietes portara a
/a ruina a ntolts jugadors. El: molts

tardes com aqu.esta n'hi hauria per ti
rar el barret de l'esperanca al foc.
El

un

que

eatalans

Sortosament, podens constatar
Catalunya
s'oblida, després

Preu: 15 c'énthna

.

perb va anar
dos dits,que no

festi

no és? Ha de saber que aquesta
festa magna que es prepara per al
día
sera una cosa inenarrable.
Vosta rig•i's d'"El gran desfile".
Quan eta atletes i esportius de Cata
lunya comenein de sortir dlun
d'aquella forets que hl ha a terre
de l'Estadi, i després de desfilar per
tata la pista es tornin a ficar a dina

un tema de conversa.
si més no, de tot Catalunya

podriem referir-nos

un

que

tan

I

TIngué lloc a Le':
'rtS. No va .accti

perdonat?
—Qua diu, desgraciatl ?Que no
veu que si el aceiten el prenciran pel

Barcelona
I el que diem de Barcelona podem
censura

11 i 13

tragué-din, d'aldr

La

ben

—

! no

vio
r la

semblar unes declaracions franques i Reíais. ?Que
,ha passat després? El Govern, ha variat oficialment de criteril El
criteri oficial segueix essent el mateix, pera les instruccions són in
terpretade equivocadament o toreadament? Aixa és el que caldria
escatir rapidament. A.vui és necessari parlar amb claredat. Al ma
tei21 Govern hc d'interessar-li, hauria d'interessar-li, fugir de les
situacions conf oses.
El rIgim de censura, que, contra el que teniem dret a esperar,
no ha variat en el sentit d.e suavitzar-se, és contraproduent i mon
tes vegades és una arma que fa mal als tnateixos interessats en
mantenir-lo.
varen

pa,s de la

arribaren'

ESPORT

m'ha fet reservar una llotia, Parqué
diu que hi vol anar de totes passa
des. I si li he d'ésser franc, amie
Mariano, li confessaré que ben bé,
alió que se'n diu ben bé, encara no
sé de qua va.
—I vosta se lea déna d'esportiu
1 de catalanista? ?No sap la impor
tancia que tindrá aquest acte i la
gentada que hi anirá? Será una cosa
mal vista.
—Vol dir? ?Vol dir que hl haurá
rnés gent que la que assisteix a
aquella actea tan divertita d'afirma
ció monárquica que fan a Madrid,
o
a
les espontánies manifestacions
d'entusiasme, adhesió i simpatía que
feien a l'ex -president que Déu hagi

reo

A.vui, malgrat del

Impremta: Barbará

Teléfon 21808

—Estic preoctwat eunb

que m4s que desig és propósit,
crliern que seria campartit• per tots, adhuc per
aquells que tenen una Pespansubeitat definida

ene

—

val que hi ha anuncias per al dia 4
de maig a l'Estadi. La meya filia ja

de llurs carrecs.
Que ha passat de misteriós i subterrovi que hagi fet variar les
coses tan radicalmentt No dubtem de la sinceritat de les declara
cions del G-overn espanyol quan va comenear a actuar per salvar
el que esteva en imminent perill. No en dubtem, perquel, repetim

ho,

no

nial més

',ir

desig nostre,
per

hi

1

enrera,

Diliuns- pa.ssat parlavem- c14 la- conveetii?ncia
carreinar amb pas normal. Ni mana de pressa,
per no donar lloc a precipitacions, ni massa a
poc a poc, perque no motivés impaciancies peri
liases d'un poble que esta freturós ?'arribar a
una plena nortnalitat.
Valiera, naturaltnent, que el pas normal del
nostre cardias cap avant, no cap enrera. 1 eLquest

—

aquest pas

eintadanía)

Redaeció 1 Administració: Ronda Universitat, 6 pral.
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la

censura
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passat per aquest número
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LA PUNTUACIO

A VALENCIA

L'Espanyol

elimina al Victória de les
Palmes
Pee fi, ale "caletees Marquen
el •eu primer gol al cap de
38 minuta, en un córner tirat
per Boseh, que remata d'un fort
cop de cap Ventoldrie
Un minut després Gallard en
vis la pilota a Tena H, el qual,
d'un altre fort cap de cap, des
de Iluny, aconsegueix el segon

El Barcelona elimina el Betis de
Sevilla, en batre'l per 2 gols a cap
AQUIIILL IIQUIP I

Dijous,

-

rAhir,

a

la

tarda,

per
de la
manera mes honrosa que ho
podien ter al camp del Barce
lona.
Ara, que potser ele hem de
no
sabessin
recriminar que
aprofitar rúnica (»asió— qui
sap!—de guanyar el Barcelona
al seu camp 1 en mornents de
cisius per eliminar-lo del Cam
Podien guanyar,

dre; pene

varen

varen

perdre

a

GUINARDÓ

Imán

D. higla

,

Tarda,

Irnpressions després
partit

Ajudem-los

subscripció

exposició

REPUBLIC
A-CAE
-

rápid

RESULTATS

Alavds

Osasuna
Barcelona
R. Victoria
B. Oviedo

1-1
2-0
1-3
5-2
0-2
0-2

L. A. Bilbao
B. Betis

Sociedad

B.

ésser un imentiment a
pregunta. Malgrat tot, després de mol.
podem sentir
tes preguntes i rodeigs
vol

maig

(ii lapo

VITITENS DE FINAL (SEGONA SERIE)

la nostra

Les Corte,
elimi
es jugh el segon partít
la seva veu,
al Campionat pen
natori
per
—Aquest darrer gol... Havíem d'em
tireué
lloo
braus,
correguda de
Se
Betis,
de
entre
el
insular,
de
patar...
El gol anullat...
al camp de Mestalla el partit
villa, i el nostre campea Des
Frasses trencades, res rnés que iras
Campionat
final
del
vultens de
trencades, que fan decidir-nos a
prés de l'accidentat que fou el
ses
se
d'Espanya, repetició del que
l'ex
lbgIca
era
gent més parladora i co
primer
paren,
interrogar
celebra diumenge passat a Bar
havia des
pectacia
que
aeuest
municativa.
d'a
oelona entre l'Espanyol
Tenorio, esprimatxat, escardalenc,
vetllat entre el nostre
sitiaste darrera ciutat i el Vic
Barce
el
carnp
del
gol.
,'está posant la roba de carrer i ens
que omplí
pionat peninsular.
toria de Las Palmas.
Detraen
ara l'equip canari,
diu que el resultat di injust.Ens enlona.
dm.
Avul ha vençut l'equip oatalh
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minut per a
el
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un
parta
esmentat,
qu'in
manca
més
del
senya el llavi superior inflat i eris
A
fct
En
per tres gols a un, 1, per tant,
tret
ha
l'auge
un
des..
presentá
tn
"caricia"
que
li
acabar, Bosch
El Barcelona es
que és una
que també havia aconseguit
queda ediminat el Victoria de oreuat, que és el tercer gol de
Samitier.
tegrat de la segtient manera:
vetllar l'expectació era l'equip
Las Palmas.
l'Espanyol.
Aquell
blau-grana anunciat.
Uriach, Welter, Mas, Martí,
Com que tothom parla castellá i sa
Malgrat del mal temps, acudí
el descans es reben noti
temps enrera era for
Guzman, Castillo, Piara, Sastre, ben que Soler no ho és, perqué és
En
equip
que
mcit de pablic a 'Mestalla per
és "bétic"
un catali d'Arenya que
Samitier, Veetit 1 Perora.
cies de Sevilla donant compte
midable. Aquell equlp de les
tal do presenciar l'encontre.
se ce
solemnitatel... pelee que
ja ho Itera dlt per professionalisme, ens dirigim a
que
en el 'natat que allí
grane
D'aquesta,
A les ordres de l'irbitre va
lebra, fine a aquell moment ate
abans, pocs se'n salven de la dl per fer-hl algunes preguntes, ja que
d'un quant temps ençá s'havla
lencia Cussin, eh s equipa s'ar
el
Se
dos
gola
de
les
el coneixem molt bé de quan jugava
l'equip
catástrofe.
ten empatats a
constitult
en
rengleran de la segúent manera:
amb l'Euro, de Mataró.
villa 1 el Valencia, i que el re
Uriach poc va Intervenir, 1
grane debacles.
Espanyol: Zamora, Saprissa, sultat estafa a aquella Miele.
En Soler ás potser el mél apassio
Semi...
hom
encara
amb
in
Plera, Sastre,
alguna vegada
sentir
nat comentant la derrota. En
Desalme Trabal, Soler, Tena
La segona part comença amb
esperava una completa reivin
decisa).
li parlan en cata se'n3 entrega
que
que
Vantoldrk, Orillar& Tena II, Po
l'equip
canarl,
partit
11joo
de
aria
al
malament;
paré
bou
dicada. Hora
Ele defensas,
de seguida 1 ens defensa de tal ma
drón
Bolseas
deeprés batea una mica de for
lusionat de veure un esforç ti
el mes dolent, encara, Mas.
Frias,
Cas
nera els colora que ara vesteix que
Victoria: ataree,
aquella
'veas"
ele
la
Ifnia
mItjana,
ma.
de
tots
Castillo,
a
tenle
creiern
de seguida que es tracta d'un
tellanos, Martín, Arturo, Mu
posa
gran
en
estat
un
xic
perb
L'Espanyol no
mente que havien
va fer alguna cosa bona,
excellent dignitat profes
xicot
duna
gica, Timini, Adolfe, Eduardo, tusiasme, ara, en la Iluita, 1 en postergats. L'ocas16 que seas
poo efectiu i Insuficient per a
sional.
id
Turrunga 1 Cabrera.
conseqüenria pressiona el Vic
a
aq.e
tan
seue
proporcione. per
cobrir les fallades dele
hev vist la "mala pata" que
Comenca el partit amb pree- Orla, que aconsegueix un gol
companys.
vindicació era única. Davant un
hem
tingut.
Si bé és veritat que ens
iid espanyolieta que arriba amb
al cap de quinze minuts, per
pabilo frenétic 1 entusiasta, dis
Piera va tenir poo joc.
han
dominat,
ens havem defensat ex
canaria,
perb
ju
facllitat a la porta
miela d'Adolfo, en una bona
posat a aplaudir ele seus per
Sastre, desgraciat, 1 mes
mereixiem haver empa
cellentment
i
defensa d'aquest equip salva la
Segueixen atacan t amb breó po cbó que bo fosi±n. un Lituo%
preocupat d'ajudar ale initjos ta, almenys. Jo mateix, en un mo
facilment.
quan
manca
un
situada
ele canario, 1
ceetat gatee quedar bé.
que no d'atacar.
ment que creia haver fet gol, trille
Reaccionen sis canaria, els
quart per acabar el partit, co
Samitier, va comeriçar amb
Perb esth ben palesat que
girat content cap al camp amb aques
mença un diluvi fenomenal, que
guate fan boniques arrencadee,
gran entusiasma, que el portá
d'allí on no n'hi ha no en raja.
ta creen*, quan—ai las !—el gol no
que no sdn aprofltades per la
dana lioc a qub el pablle co
a ter jugadas de les seves, co
El desencert que impere, en
ha estat obtingut.
davantera.
menci a desocupar el camp.
tre l'equip, que ja podem ano
ronades paré amb poca sort.
—Es veritat, pero haveu obtingut
que
la
L'arbitre, en vista
L'equip de Lea Palmas causa
mentir ex-de les grane solem
Vestía sense saber qué ter,
altre dia...
un resultat honorable, i un
Perera, el menys dolent.
rríott bona impressi6 al pablic, Iluita no pren carhetees de can
nitats, fou apoteesic. Fou ve
—Un altre dia ens passará el ma
viar i que el tempora: apreta,
per les arrencades que realltza,
rament com el de les grane des
Hous ael sintetitzada l'actua
teix. Heu de pensar que tot el cam
atrapen el partit quan encara
dirigides gairebé sempre pel
gracies; el de les grane catás
ola dele onz eelements que re
pionat de Viga havem estat desgracia
davantr centre.
manquen une guante minuts
presenten el. Barcelona.
trofes (Espanyol 4 a O, Madrid
díssims ; pero el que és avui...
L'Espanyol ne pot impoear la perqué huila! legalment.
Al Betis el defensaren:
4 a 1, etc., etc.), sense que hom
De cop entra al departament En
Han destacat, en l'equip es
seva classe, perb, més seré, per
hl veles ni una espuma més
Jesús, Tenorio, JesusIn, Regueiro, "Kinké". Decidit i bo traient-se l'a
panyolista, Ventoldria Gallard, d'entusiasme. Ni una espurna Currinetri, Peral, Soler, Altuna, Suá
fi aconsegueix dominar.
mericana crida a gran veu amb el més
Tena II 1 Demur, 1 en l'equip
Gallard marca un gol. perb és
más d'amor al Club 1 a les co
rez, Adolfo i Manolín.
maga andalús.
Bar
oanari el davanter centre, el
D'aquests, indiscutiblement fin el
anullat per l'arbitre per supo
ses que el qui defensa el
—"Muy bien, senores. Pero que
mig dret 1 els dos defenses.
celona ha de sentir.
muy, bien. Les felizito a uzteder. Ya
sat off-sicie.
millor Jesús, el porter, que féu un
Van eomplir la seva feina
magnífic partit, tense que eli tingui lo ven todos como nos han quitado
com un vulgar artista de Giro.
otro partido."
cap culpa deis dos gola que Ii en
co~~~~~
O potser més insfpidament,
traren. Després el ei hotnónim Je
—Voleu dir que el gol anulat no
encara, per quant aguaste sa
havia estat precedit per un faut?
susín, que llevat la desgraciada ju
1 de
—"Que faut ni que ni!"
ben, generalment, agradar el
gada que valgué al Barcelona el pri
públie
que paga per veurels.
—Unes mans tal vegada...
mer gol, va Lee una defensa mag
CAMP
—"Manos imaginarias... Pero va
aguaste no defensen res mes nífica, afavorida, naturalment, per la
que el seu aou.
desgraciada actuació de la davantera mos al trabajo."
El vell catalá del memorable-. Uni
Amb eh s clemente que presea
blau-grana.
versitari, lluint tina flamant camisa'
tava ahir el Barcelona hi havia
Soler, el catall d'Arenys de Mar,
de seda, es Iliura als massatges dels
dret a esperar quelcom mes del
actualment del Betis, fon un deis
seu "poulains”
tot continuant Irs se
hom va presenciar. Parqué
que
portá
millors
elements
i
Inés
sena
PRINIERS EQUIP8
vea felicitacions a tots.
eón neme de prestigi 1 porqué
d'Uriach.
d'un perill a la porta
—Esteu content, pel que es veu—li
també el prestigi del nostre
Deis altres, tots en general feren
a les 5
diem nosaltre.s.
Barcelona ho reclama. Pere es
entusiasme
partida, amb
una bona
haig d'estar-ho--ens contesta,
"Quwerascamma~
aano
veu que
el preatigi dele blau
a les acaballe*, més segura que po
no deixant, perú, el seu accent
anda
grana, el prestigí del nostre
bra6
1
tot.
dice guanyar, amb
lús-- si havem fet un gran paper
peri
que
ahir
veiérem
futbol,
amb encort una paseada de Gar
Arbitrá Fausto Martín, que no va
A OVIEDO
havem demostrat a un jugador el nom
llar, idefectiblement, represen
cia de la Puerta.
tenir pas una feina massa febtuga.
del qual callo que el Betis és t./tés
per
a molts
ta
ben
poca
cosa
Continuá dominant el Marcia,
S'equivocá dos copa, en faltes al equip que el Corunya, ja que a Se
que
surten
al
camp
amb
el
ger
El titular venl i elimina el 1 vint-i-set minuta més tard, en
mig del camp, sense importancia, pe
villa va dir-me que a aci ens en tarjen
sei barrat, barrat d'une colore
García
obtingué
II
un ciernen
rb sempre lamentables per més ex
tanta coca als gallees, i ja heu vist
Múrcia
pa
segura
que
tot
el
que estern
segon gol.
cuses que donés, cae el rnés indicat
com
aixó no ha estat, perqué no és
deipertat
ex
El partit havia
bilo seas imagina diferente del
en aquests casos és tirar neutral i
Tres a dos. no era un resultar
veritat.
peotació, car s'esperava que
que eón.
persistir en el castic equivocat.
Entretant un antic jugador de l'Es
l'equip local 'conseguirla un gaire falaguer per a l'Oviedo,
Tots, des del primer a l'aleirn, no
portees
un simple
empat
ELS GOLS
panyol, l'Aliaga, que resideix ara a
car
van estar desastrosos.
marge de gol" suflcient per a
Sevilla, ens ha dit qualques coses deis
l'eliminació del club local.
El primer fou als cinc minuta de
Les grane figures d'altres
eliminar ea
seus temps. El vell Aliaga, fet ja un
entengué
l'equip
as
Aixf
temps, no molt Ilunyans per començat el partit. Una centrada
En efecte, el Mareta fou ven
senyorás, creu que el Barcelona ha
tillad',
que
es Ilançá furiosament
efecte
de
Perera
toa
la
bala
a
dos.
tingueren
el
dia
de
les
amb
cert,
çut per cinc gols
jugat malament a consciéncia, puix que
a
l'atac,
i
vejé
premiats
els
seus
ptr
allunyar-la,
en
Jesusín,
perb
grane catástrofes. Potser Sa
El collegiat catalit Vilalta
el que no gap res de COM vas' les coses
esfuorçoa alSI trenta-tres mi
arrenglera ele equipe de la se
mitier ene va semblar veurea,
amb tanta desgrácia, que l'endinsé
interior. del club ha pogut apreciar
encapar-se
Mariscal
nuta,
en
al començament. entuslasta 1
a
la xarxa del seu equip.
góent manera:
clararnent que es vulia afavorir la tas
pilota
a
per
la
dreta
1
cedIr
la
amb ganes de fer quelcom de
El partit, d'aquí fins al final, fou
Real Mareta: Garoia, Pastor,
ca d'En Piera, ja
totes les pilotes
mag
Caramelero,
el
qual
oentrh
profit. Ben aviat, perra, s'apaga., de joc ensopit 1 insuls, que fina va han ama a parar alque
Asusta Riera, Prieto, Bailo',
seu lloc, i menires
níficament
I
Urruita
rematá
a
com ele filtres, que ni tan sola
tenir la virtut de ter 'dolar el pe.Julio, Morales, Antollito, Gar
tant Ea Perora, que tren que és
la zarza.
hilvane rallan un ele.
blic contra el seu equip.
Ole de la Puerta 1 AraoiL
jugador de facultats que té el Barce
nou gol entusiasme enoara
Aquell equIpl Aquell equlp de
Oviedo: Oscar, Mariscal, Tru
El segon i darrer gol fou una rito
lona, de la davantera ha estat aban
més ele asturiana, ele guata ale
les grana ;dotarles, dele grana
menta abana d'acabar el pratit. Cas
cha, Avilesu, Cubano, Carame
donat.
37 minuta aconseguiren el cm
arios, ahlr va ter trontollar el
tillo avença amb la bala sol i des
lero, Abdon, Urrutia, Colon 1
—Nosaltres no sabem res d'aquestes
qué gol, en un freekiok contra
preatigi de tel el riostra fut
de lluny xuti fortarnent. Potser
Barril.
coses 1 ens costa creure amb aquilates
bol.
el Marche que Mariscal Ilança
hauria estat gol, pesó ner si no, Sa
táctiques perjudicials per al club en
Des del primer moment, hom
I al públic aixb no 11 pasea
asturians
moltes
sobre gol, feu reeollit per Abdon
mitier hi posi el peu i la bala es
una
colors que els jugadors han de
nota en ele
que la va pasear a Urrutia, 1
desapercebut. Bona prova en collocá per l'angle superior, aense mostrat maltea vegades estimar-sels.
ganes de jugar, 1, en efecte, al
aquest d'un bon xut, bate per
tou la xiulada final que dedica
—Creieu, dones, que el Barcelona
que Jesús ho pagué: evitar.
cap de tres minuts: d'haver co
al seu aguas, 1 els aplaudiments
Centraren la pilota i Fausto Mar
aix,5 l'ha perdut avui?
mençat el paran aconseguiren el einquena vegada a García.
que, en desgreuge, dedicá ale
—mea i que és un equip pesadís
tín xiuli el final de la partida que
primer gol.
Amb el reEultat de cinc a dos
del Betis.
sim. Quina diferéncia d'aquel]. Barce
varen
guanyar í la podien
L'autor bu Barril. en rema
acabh el partit que classifIca
lona que virem trobar ara fa any*
l'Oviedo per a continuar en el
LA REAPARIWO DE SASTRE
tsr amb el cap una centrada de
JOSEP MONTFORT en aquest mateie camp 1--ena diu
Caramelere, que havien fallat Campionat.
Va reaparéixer Sastre després
Tenorio. el jugador que esteva retira:
abarre Colon 1 Urrutia.
bel Mareta cal destacar la
'estar molt de temps, mídale
i que per lesió del terrassenc Tondo
Seguí dominant l'Oviedo, i al davantera 1 els mitjos.
allunyat de l'equip. Perb la seaa
del
ha hagut de reapáréixer precisament
cap de trenta-oinc minuta ob
Per l'Oviedo, Oscar, la de
reaparlció no fou gens afortu
en aqueats partits.
1
segon
gol.
lingué l'Oviedo el
fensa i AvItesu.
nada. No sabern el seu estat
—Avui han jugat, perb, molt mi
L'autor fou Urrutia en rema
L'arbítratge, bo.—Notl-Sport.
d'entrenament en sortir ahlr al
llor que a Sevilla--diu Joan Armet,
camp. Pel que va ter, ene féu
tar un jugada entre Colon i
Acabem d'escoltar la xiulada que
que, carregat de pots i ampolles, pas
Abden.
l'efecto que no el tenia pes
tan unánimement va dedicar el públic
ta per entremig nostre—.
minuts
del
se
complet.
la
actua
Allá dalt
Al cap de set
massa
I
soya
de Les Corta als jugadora barcelonins
gon tempe, l'Oviedo marca el
Estem en deute amb els da, com la de tots ele altres, i els ferms aplaúdiments que va en estigneren catastrófica.
Encara ens diu quelcom rnés el vell
tercer gol, degut a Caramelero
dur-se'n el porter sevilli quan fem
fou desastrosa. No cal amagar.
nostres ex-presos i ex-exi
Aliaga. Ens dula molts records per
he.
Perb
sí
cal
que
hom
reco
als
departaments
deis
jugadora.
cap
en un aldarull davant la porta
a recons
a diversos antics amics seus de
liats.
Bar
negui que fou com la de tete
En Torres. el vell Torres del Bar.
del alúrcia.
celona, 1 ens acomiadem deis sevi
Hi
que
vida
civil.
celona,
el
pas
truir la seva
ens deixa
franc vers on
Després d'aquest gol,
els altres, que no varen ter res
qne dins de la derrota serr.bla
ternblava que balee d'animar ha una
oberta; en tota la tarda. i el públic, en els sevillana es canvien la roba. D'en llana.
no ohstant
que no estan pas desespe
l'Ovledo
de
moments,
sois
es
va
trada
ens
trobem
de
ple
amb
Jesús.
més il'equIp local,
actualment una diferente
rats.
laurel del desmenjat partit d'ahir,
fixar en ell. Aixb, ja he hem dit
caleué, i el Marcia aprofith se celebra
L'organització i l'ordre regmant en
a les
Galeries diferente vegades, no és precí
que está bevent-se gasoses luna dar
aquest eefalliment per a do
les coses del Barcelona no ens permet
rera l'altra. Com que va treballar de
minar.
Maragall; hi ha en pro samela el que anima a un ju
veure els seus jugadora i hornea per
gador. 1 més si aqueet veu que valent i és un tros d'home no deu te
Fruti d'aquest domini fou el
jecte diveros festivals...
senair-los quelcom de llurs parers i
nir-ne pas prou amb un parell...
n'hi ha tanto d'altres que ho
•0111er gel del ?Jarcie, aconse
estem contents
pel tracte
pensars. Es totalment impossible pe
—Qué...
Recordeu-ho
més
malament
que
eh.
Antoflito
en
rematar
ion
iguit per
netrar als vestuaris dels
dei públic catall?.
blau-grana.
ELS QUE PODIEN GUANYAR
Atrapem, perú, a la sortida En Pere
Es veu que es tracta d'un xicot de
I VAREN PERDRE
ra, que havent .estat
ben poques paraules, puix que la seva
deis millors ho
mes del Barcelona—potser el millor
resposta és limitada a un arronça
Com es comprendra, aquests
no
ens
ment d'espatlles, que pel que es ven
desagrada poder preguntar
foren ele del Betis. Davant la
li qué Ii ha semblat el partit.
péssima actuado del Barcelo
—Es fa s.empre difícil jugar
EL CANIO SUPRENI
na, el Bctis va fer un joc prou
con
tra gen t que no domina la bala, perú
precie per a guanyar. Perb no
Uns estrangers que arri
que tcnen un gran coratge. Es molt
foren tan practics corn calia
diferent jugar contra un equip técnic
davant de gol. Fallaren enor-=
baren
a Barcelona en el
Tel. 73992
P. Gracia, 99
que contra aquesta mena de
mement el xut final, i en cnnvi
jugadora
de
la
nit,
pogueren
que el* tens 'constantment al
afeevoriren no pee emb la seva
damunt.
contemplar,
en
pie
Passeig
El nostre domini ha estat definitiu,
desgraciada defensa *el Barce
lona, en la co.nsecució del pri
de Grácia, un espectacle perú no hi havia per on ficar el peo
i la bala.
mer gol, que !lo ton arnb la col
sensacional: la caça de
defensa
sevillá
IN,perera ha estat prou amable
laboraciú dol
l'home.
i el
Xesusfn•
Arnb un lempo delent) pluj6s,
la
que motiva la suspensió de
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L'ETERN CANSAMENT BLAU-GRANts
—Perd aquí ne tiren cadires...
—Cal Només mancaria alead Que

sim d'anar amb els

seus

encara en

el senyor

Faust

fet
A CASTELLO

tis

La Real Unión elim
tament el
d' ospartit en qué els

neusn

mes

1

i

que els

llevantins

t

taronges.
ordres del

madrileny

Eseartfn, ele equipe s'arrengle
de la segilent manera:
Real Unión: Emery, Arrilla
ga, Mancisidor, Gamborena, Re
raren

né, Maya, Sagarzazu, Regueiro,
Urtizberea, Germendia i Villaverde

Csate116 : Atenga,
Alba, Vidal, Bertran, Guillén,
Conde, Arreniz, Martínez, Capi
llas, Montanyés i Pasqual.

Ele primers moments són de
més perill per a la porta irun
darra, perqué l'onze local juga
amb gran entusleeme i broda
precioses jugades. Diverses ve
gades arriben davant la porta
d'Emery, perú allí es mostren
Indecisos en el xut. Al .cap de
poca estena es lesiona el da
vanter centre Capillas, 1 ami)
aquest motiu tot requip peed
el coratge, la davantera no
sc'en
tén
perd tota l'embranzida,
La Real Unió s'aprofita d'a
questa eircumstancia per de
cantar el domini a favor seu.
Juaa amb Inés aplorn que el seu
contrari, 1 de mica en mica es
va

impesant. La Urda mitjana

de lirón aetua mea bé, .sabretot
René Petit, ben seeundat per

Gamborena, pera

els

davanters

saben aprofitar el magnífic
jocs que ele proporcionen
ele
mitjos i malmeten mollas oca
alerte de pdder marear.
El Deportiu reacciona
no

ment t

fa

partid/se, juga més

un

cilindres

en

línia

•

cert, jugava mcilt malament, i
centra la pilota. La remití Re
gueiro 1, d'un xut ben dirigti,
la féu arribar a la zarza.
El Caetell6 cerca coratjoaa
ment l'empateperb no l'aconse
gueix perqué no encerta a for

nir jugadas de perill, 1 parqué
la Real Unión es retira en bloc

tapar la porta. I Caste116'
assetja la porta d'Emery, paré
a

batre-la per la bona la
defensiva
dele irundarrea, 1
bor
especialment de René, que di a
no

pet

tot arreu.
Acaba el pertit ami) la vicia
rla de la Real Unió per dos gols
a
cap. El Castelló no fou
ombra del que va vencer diu
menge passat l'Irún ni del que
derrotá l'Athletic per set gola a
cap. Tole han jugat malament
i pesats. De la Real Unión, el
rrellor de tete, René. El segui
Re
reu en mérits,‘ Gamborena,

geriro i Garmendia.•

L'arbitratge, a carrec
Noti-Sport
cartín, be.

d'Es

liesiemeausemeemeveaveniaesswaseseeni

~Loe

La policia arnb el sabre als
dits, i l'ordre, 05n dues co
ses

incompatibles. Fatal

ment, l'ordre s'altera quan
els encarregats de guar
dar-lo

de Grácia, 99

Teléfon 73992

es

converteixen

en

energúmens
11111~1~1~111.

brk ~di wmworin• qua
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velocitats endavant

A -CAR
Passeig

que

El Castell6 durant aquest se
gon temps no aconseguf llegar
cap jugada. Les caves arrenca
des eren desordenades i cense
cap combinació.
En canvi, els ataca de la Real
Unión, pey lea que un eic pesats,
eren
acoplats i ben concebuts.
En la direcció culminh. l'encert
de René, que. fou l'iniciador
l'executor de la victeria.
Felapoes inoments que havia
començat la segaría part, quan
Urtizberea pasea una pileta a
un company seu de Unja, 1 com
que ni aquest ni la defensa con
trária tocaren la pilota, la re
collí novament Urtizberea 1, des
de Iluny, Ilançan fort xut que
valgué el primer goa el qual
fou rebut •amb grane aplaudi
ments.
Al cap de cinc -mineras, Villa
verde burlh, a Bert,ran, fue, per

nova

algunas incursiens

AUTOMOBILS
6i 8

a

l'equip local.

Al camp del Sequío', comple
Inment pe de públic, se cele
-.hl
segona volta del vuité
do f,nal entre la Real Unión
dirán i el Deportiu lecal. El
partit jugat anteriorment a Irun
fou favorable al Castelló per un
gol a cap, i avui, al terreny d'a
quest equip, ha vençut la Real
Unión, per dos gola a cap. Per
tant, l'equip .11evantí queda eli
minat del Carnpionat d'Espanya.
En sortir ele equips al camp
foren rebuts amb grans ova
cione. Ele jugaders del Castelló
ofereixen ale seus col-legues dos
raras de flore 1 setze caixe.s de
les

tant reposar.

cense

ROURA-ROSSELL

A

agrada

la porta fronterera, per?)
resultat positiu. Durant
ele darrers minuts del primer
temps. domina més el Caste116.
El palana esperava una co
ratjosa reacció de l'equip local,
perú resta defraudat, pzrqué la
reacció esperada no es vejé per
elloc. Al contrari, l'equip fron
terer sortf decidi ta endur-se'n
la victbria i aquesta bu leen
rebuda parqué tots ele especta
dore reconegueren que l'equip
irundarra, amb tot i no haver

fin.s

errors
re
Martin, l'home deis propis
és
cambra
ja
seva
peró
la
coneguts,
deserta. Ha fugit, i no podem ter-lo
l'e
parlar, Es 'lástima, perqué ens famolt
senyor
tracta
d'un
fecte que es
amable...
una
I a Lora, parant el vent, hi ha
sabem
gran gentada encara que no
novament el
ben bé si esperen xiular
Betis...
aplaudir
el
Barcelona o bé

jugaren

que ele

(per Castanys)

ansia que

l'esperen.
Pensem

no veu

firMr
t_

!As"
niesteveres

•
•
•?
•
•
•

•
? •
•
••

1930
28 d'abril de

la rambla de Catalunya

Tornelg

encisat del nostre púlele i de
la finesa del f'ortpienc, que
sine a rebre'ls a la seva arri
bada i els féu °frena d'un ram
de flora aban.s de oorriencar el

de ClassIllacció

A SANS

TORNEIG DE CLASSIFICACIO

partit, a la qual ocsa—digua
per imprevisió imperdonable no
han sabia eorrespondre, perb

¦•••¦••¦•¦••

El Sana

va batre

el Sant
Andreu per dos gola

BE SULTA.TS
Sabadell
Terrassa
Martinene
Sana
Sant Andreu
Puro
Badalona
A. O. Vilanova
Palafrugell
PUN TU ACIO

Júpiter

2-1

—

a un
Ahir, bon nombre d'espectadora acudiren a presenciar el
partir que, corresponent al terneig de clasificad& havien de
celebrar el Sana i el Sant Andreu.
Técnicament, el perfil, no
valgue gran cosa, ja que ni un
ni
nitro
equip contendents
lluiren une veritable clases de
joc que permetés conceptuarlos millor que ele adversaria 1
fer-lbs creditors a la vietbria.
De mes a mes, el vent s'enGarrea& de desfer tots ele intente de jugar hé, manifestate
en mes d'una ocasió pele san
selles, ele quals, a les darrerles
de l'encontre, treballaren

Canaletes (nuca.,

Per

Regional

Que al lunch ofert a la
Lliga Amateur no hi
al local de la
representada la Lliga comer

Que al ron de fetge do bacella no
dóa resu!tat pateen dedlcar-se a fer
pellicules.

cial.

Que ahír el ptblic de Lea Corta
demostrar le %evo culture.

era

•

•

•

Que no era pes perqué en el
hi hagués alguno mem
teta local no directiva
de la Comer
a/as de la

!pa

cial.

amb rebudes cora féu afile al
de Sevilla ha de deniolltrar
aempre el oeu nivell cultural.

I
Que mesh ondee tindra Boa Viesen>
blea general del Collégi d'irbltree

amateur,
‚‚e

Que En Cate, prealdent

de le
Lliga, té motea feina en la enceres

de tetes manen» el aenyor

Que
di
Cesta no ea descuida de dir a un
tinguesein
Comercial
que
la
rectlu de
per a donar
ala deapatzos arreglats
bona inspressi6 al Consell Re

del

•

se.

pot acaber mal

no es

•

•

retenga

•

Que

les

Que molts clubs de la Comercial
aumenten ele agente de venda.
Que aixb

nteritin lee vendes.
el

e

*

Que d'aix6

prenguin

em

nota ele

•

d'especifica

Que el

secretar

d'En Ferrer. el
11 diteen Nauta

Que l'esmentat Nitus esta rabiós
Per la eampanya que ji citan fent.
e

*

•

Que diurnenge paseit al festival
d'etladinle que thigué iloc a HemPi
telet ela
enent

va

ame

buscar directa,

a

eenyor que Bufa
la naallat de moda.
un

*

Que

un

corona avui

•

e

filie

Aquest gol anime en gran
ele del Sane, ele guata

manera

s'esforcaren més que mal i (eran
gairehé
continuttoió da l'antenor un nitre gol, do magnífica
factura, assolit taMbé per Calvet ert una brillant jugada arrib
la c011eboració de Roca.
Poc després acabe l'encontre
sonsa cap MéS ineident

e

* *

e

Que es vol conservar soltar Ana
que hagi de deixar el firtbol perqua

e

les

Que pensen aproiltar-se de l'olí
de
de bacalla d'aquelles
terree,
per
veure si
poden refer-se.

carnes no

el

puguln

poritincia.

aguanten'.

Arbitrá el

Que ha prontas
deleari blgoti.

parta

Pujo!, el
quel, si bé manifesté. una ime
pnrcialitta a prova de bomba,
deixe mole a desfijar pel que

*

fetge

l'empat,

de

catar-se.

te

Que ele jugadora de l'Europa
es.
tan molt satisfets amb
motiu de la
leva propera excursió
a Suecia.
e

el die

Que eontrariament amb el que fan
Córree, En Parera--per are—no pon

imperdonables,

e

en

acabar la partida, Calvet, Apere.
fitant un ald vide aseelj 01 gol

Que per acondedarese de ;Otee
vol fer una feetasea extraordinaria,

•

*

aprenent.

* e

podrate evitar molts

•

Piare ele niau-verdei no defalilren 1 pasearen de dominats á

e

Que nomás someta
del casar!.

tots eonceptes s molt
numen canviar radicaltnent un ea
tament direedu de Patledstne.
es

is

un
cae

per

Que aixf

*

mole enamerst que

llacet

*

e

mol*

4,

*

*

Andreu, els (país vollen de totes paseadas aseollr algurt in.0
ael que consolides l'avautalp
elquirit a la primera patl•

portar de Canario..

•

es

ara

ve

contrarestaren enérgicament to,
tes lee eecomeses de qué torete
objeete per part dele de Sant

Que tot I pasaer-lo de centraban, dominadora, imposant netament
el eeta ion 1 fina
tot acorrae
li va costar quatre-centes peasetes.
lant en alguno mornents els jugadors vlaslants.
Que el regalara al primer jugador•
De tutetp mariert34, el gol de
del Bares que ete casi.
l'empat no arribava,
els entusiastes "supporters" sansencs
Que ele que tencri me probabill. je comeneaven a pardee
restate d'arreplegar-lo són el! mecha
pomo de for un palier un eic
En Lloren i En Guzmért.
alróte.
•
Flnalment, 1 giben manaava,
Que el mig centre del Darla *até
aproXiniadament, un guate per

Iloc de resoldre el reuma ailel,
distad el Club.

Que el

diSane

e

*

porta

foren infructuosos, 1 per mea
que taran no poguaren perforar
la xara dele *Qua abonarte.
Amb el reeultat, dones, de
des a un acabe el primer temes,
DesPrée del descanse els
sortiren mes aniniata, 1

*

en

spopular,

a

41

s

e

*

cae d'una
suolt conectada, que

ni-

defensada per Palau, l'ere de
totee metieres ele licite salieren*

*

Que l'A:escila té un "kknone"
boato 1 melt valuó'.

Que és rnolt curias el
casa

resultat

Peose r ruée flIcriveote
senxic i posaren sello la

•

e

*

eenyore que s'oposaren a l'eltirea
Aesemblea que es prenguezein acorde
per evitar aquista ets04.

voluntae

posititi.

Que ninfea no pot arribar e besa
ginár-se cosn esta En Llopard d'in
dignat 1 no pes per la manca d'amen
ele,

•

enco-

s $

e

e

reateixa.
*

Cal recoma:ter-1i que ved!!
Mica inés per la saya seguretet

pard.

.

Que és una manera zom qualtievel
altra de birlar el regbamerit de la
*

ami) tota la bona
(mora que sonsa

Que ele eadevenintents actual*
fina han tingut
*tu* de sublevar
lee sanes del pacida rambliata

*

gol servRper

t

•ratjar-loe i continuaren jugant

*

*

vol pes dir que ang

no

•

A

de

un cap

Que va molt endateett la l'yenes
cid d'aquel!** admirables taronjadee
del quiose DE CANALETES.,

*

*

obeequiat lineb

e

tostat que cremen.
*

*

personal.

pel

coses

vistosa i ben portada erren.
cada andreuenca, aconseguí el
primer i únie gol dels del Sant
una

Que
una

•

*gafen

aernpre

nuta escasees de

estar maese de pega.

e

Que malgrat d'ida& ele directlui
del Grambfon no es Sea ni de la
camisa que porten.
e

Malgrat de loe ale deu ml.
joC, Besan, en

•

*abre.

la 'victearia
en tot el

seno.

Que desprée de retropell ?'auto

e

•

a

ha estat

primer.

favor del

que

propia relee

aeus

*

Que també és sabut que el partit
s'ha de auspendre quan catan 3 a e
a

d'eetrane

Que el redactor cinematogrific de
"La Rambla de Catelunya" ja eca

cal.

com

•

res

•

un

Gramafon-Studebelter

entre el

•

Quo no fere pose
En Ganado, pele
jana, s'assegurés

una

partit

preeadent

nou

ele

transcurs del partit.
El Sant Andreu comen
amb
mollee ganes de jugar, i arribe
en maltea ocaelons fine als dominis de Ris, pea> no poque
marcar cap gol, degut a la brihan t actuacie d'aquest i a 1'4cacíseima collaboraciÓ que trobe el poner en els elemento que
formaven la finja defensiva. En
algun moment en que arribaren a xutar ben dirigit.
vent
teencarrege desviar la bala o
fer-II perdre la torea neceaaeria per a batre •i purter san-

e

Que

•

sabuda que

otorgaren
inútilment esperede
que

va

Betia

Que segurament fou un descuit,
degut a la mo.
molt comprensible,
comprovada
dela seus diri
desde
gente.
•
•

una esas

va.lent
i obtingueren eta dos gola

•

*

o •

Que és

e

que ;deslieres ee

referelx a la bona direcció
cje l'encontre, ja que velé hiles
quo
existien, i en canvi estigii excessivament tolerarle
atril) el joe viedent.
A les sayos ordres, s'errenes

ADRtCES

sobres. 'listes i etiquetes per a le trameen de
publicitat per corren
DIAGONAL, 311 prImelPel. Telefoe núm. 54231

en

e

—

Ibero
Sant Andreu
Sabadell

5
5
5
5
5
5

Ilartinene
'

Terrassa
A. O. Vilanova

gleraren els equipe
rene forma:

la

e

Pantalons tennis

Americanos

—

ANDRE1J.—Palau, Ló
pez, Soler, Balee, Ferrer, Inglan,
Carpio, Desole Laruy, Moche>

.M111.1¦11.1111¦•

Iluro,

O

Badalona, 4

-

;4 pesar del fort vent regriant. el
partit va resultar interessant per l'en
tusiasme demostrar per ambdós Une
dolo, elluro &mine deirant el primer
torpe i el Badalona &sub del des.
can.. La eictbria del club ensteny Jets
tienda al joc del davanter. La defen.
uva Buten,* etitiené enorme i va és,.
eer un gran me en s'estavellaven ele
_continuo% ataca deis aeus adversaris.
Un gol al primer templa per mitja
•Forglies, i tres n la sotana part: un
'per Garriga i dos més pel devanee
centre.

Es equips s'aSnearen de la manera
serilent:
Beetelona: Ros Perras, Rala, Que
ralt, Pont, CrintiA. Senediena. Berma',
F remen, esarritra i Teielenr.
Pum- Terree Ven,
lane, Prat,

Soler, Ronca Cola Mestres, Escames,
Abée i Serre
Arbitra el eoRegiat Lemmel.

Partet

els

Martinene, 1

-

en el
enal
S'AditgliCarefl el match
oysortunitat en el tret; n
ce

tit)

de

des de

.56 a 60

...
••.

Pantalone platja,
...

Yeetit cheviot, des
Qua'lee m'exima

•••

fantnsia,

•••

Preu mínIm

S
a

mida,

ESDEVENIMENT

85
85'—

........•

de

Pantalon termes, de
Amerieanes
esport,

Vestle blau
des•.•

t4

gran

des de

•1

de

•••

•••

VERITAT.

-

••.

.•.

„.

Vestit hlau marinera
des de

eronat.
•••

•••

Cardencha garantida

::

—

tils

per

ti

blance

"

en

can,

O

32'—

tele.s
blnus,

en

afemina per e

espeeinle

de veteestams

primera Comunie

Unloa casa que ofereix ame-

69

25

N•

doblat, a pessetes
V1A
TELEFON
LAIETANA, 40

amomiu Rumoro ii

30'—

enlosa,

Especlalltat

Extrns assdrlit,

175 1"9.

25 :180
60 1 70

•..

......

I pantalon eatam
40

estarle

',IWYOR 1Netls N
de 75

ptc3.

..,

.„

Vestits esport,

yestit estam

...

eleele extra'

1'50

• •

••

•

• ••

••

••11

NUMERO 12446

wimminimiiiimi! icEiI

10

5
5
5

11

10
11
6

7
6
5

20
12
17

4
4
3
2

féu el que bonament pegue per

ge,

imposar la seva autoritat. tnalgrat del
lec violent que en tot el partit s'eme
prá.—001.1
A

Ele tes
1 eta esmorzars de
LA PEIFIGOLA, el Restaurant
de moda a l'Exposició, amb el
bon temps tornen a oobrar Sitie
anlmacile i brellantesa
ORQUESTRINA VERDURA

ISANQUET8
1.•¦•¦••¦=111MIMMIZZIMM•

Palafrugell, 2

El partit va deecabdellar-ae entre
una tranquilEtat
perfecta per part del
públie 1 dele jugador..
L'arhitratge
d'Aremburto fot perfecte. Reerdlí enes
eli/ 'boicot* qua el ~Ud». juga
dora.
A le primera part
dominaren ele

Alumnes,

i

(emiten insuls.

per Ilur
tan,. etc seereinenen posnren sempre

en

perill la difícil vietbria aconsegulda
prin primen.
Als vint-f-elre mimes. tes centre ae
Vtitjans, que remata Patrios i que ob
té re a o: eraeseorregué el primer
ten ps sense novetat en el marcador.
A peo d'iniciar-se la segona meitat,
Morraees han
una palsadi que in
tercepta el recta egarenc, senas seon
seguir apresar el mero, el miel, Iliure,
és introduit per Hernández. que acon
seereix l'empat (e
El punt de la vieteria va sser lob
tat per Sebastie quan mancaven deu
tu:nuts.

Cantábria, 6
Atlétic de
Saragossa, 2
--

Ahir al mate al camp de San',
MarnéS se celebrá un partit cornye
al
d'Espa.

ella el parter del Pa.
lafrugell. Ganchia. ee (en fugadas ser"
midebies 1 remití ovaciona
A la s'enea part fou moltunánimes.
més in
tens el domim del
Palafrugell. QUe
Mereixia més pu no els local' obte
nir l viebrist per la *cae mejor eran
penetració, Fn cene' d'haver tingut
en xie Inés d'eneert
la devantere vi.
lellOvIna, el reaultat heurla maese ése
ser un eltre. maleret de la
hiena eee
de la defensa enntriria.
Bertrand marca el primer eol ale
cine minuta de loe. ?Melle) oetingué
l'empat ala qu'o». Callan oennseigul
el m'Inri del Vilar-yva
e.tiettsel
toro* a empatar els den minuts de la
seaytt” part.
Fla eandpe foren: Cane4mia.
Perno,
Mane. Ceafel14, Rosalone, Cab,uves,
Furrio!, Lluls, Miqoel, Peseuder i Ros
enf
p4 Fulafruqell.
jimenn, Beideir, Peeyo. Rertran f.
Altes, Une!, Bertran
Callao, Ro:e,
Ckner 1 Torra. Deis Alumnes.

B

ASTONS

Iffreu ele assvrtits i

preus a la fee.rica
PA 5 IIATOE EADANDI
Rambla Plaga Retal
-

CAMPIONAT
AMATEUR
A LES CORTS
•••

gol entre
alicantina i catalana
a un

Abans del partit entre

a ervi..

El Júpiter va guanyar el
Sabadell per dos a cap

llana .1 barcelonins, un altre
campionat ponineular lIngué

Aquesta victeria del Júpiter
que
ti convenía
semblava,
segons es desprenia de l'optimisme del
públic del Poble Nou, una cosa pre

cant.

—

vista.
Semblava mente% que una davan
tera ele la categoria de la del Sabadell
es mostrés tan
desconjuntada com e;
mostea. ahir. Sortosament. la defensa
Morral 1 Roure
es defensa mm
en els millors partits, i gráciee a ells
la desfeta no fou molt grossa. Tots
dos gols foren econseguits a la prime
ra part, el primer per Bel-celó, en
un
'cut fortíssim a dues passes del gol, i
el segon per Carbone!!, duna manera
molt vistosa i aprofitant una passada
—

—

de

En aquesta part, tenle:,

es malagnaya
serenitat, pule
que la bala toa gairebé
simultánie
ment el pal travesser del gol, i per
tercera %regada rasca brunzent el ?Tia
tele pal pel damunt.

gol

un

per

manca

jor

de

mar

cap gol, es doseabdellá, per?),
mes ifiteressant i arnb alguna
que

ja

en

parlarem.

motu

ho

legalitzés,

comeneá el joc de manera bastant
dura. No cal dir que la duresa aná en
augment per tetes dues bandee j a la
segona pare amb motiu d'una falta
que l'erbitre assenyalá, aquest fou
agrede per un del públic .amb una pe
dreta que li tira 1 féu blanc en una de
les sevea mans, L'Arbitre aná a la re
cerca
del deiertat federatiu per expli
car-ti el cas. Més tard,
mateix
legar federatiu féu crider l'Arbitre
per tal que procures que el
joc no
s'embrides, cotn venia fent se (iris Ila
v rs, No obstant, acata el parte
5erl..
se cap mes
inciclent desagradable.
es

•

e

seo6

Bi assist; baatant públic.
L'ocluir) local Cantebria do
mine intensament el seu con
trincent, l'Athletic de Saragoe
ea, 1 el venoé per si' gola a

dos.
L'arbitral ge,
Quintana, bé.

ottrree

a

de

Li.5

doximumamoms~".

deute amb els
nostres ex-presos i ex-exi
liats. Ajudem-los a recons
truir la seva vida civil. Hi
ha una subscripció oberta;
se celebra actualment una
exposició a les Galeries
Maragall; hi ha en pro
jecte diveros festivals...
Recordeu-ho
Estem

lIce. L'amateur entro ele nols
del Fortpieno i l'iterculee
d'Ala

Durant el perfil va dominar
molt més regule) de casa, per?)
no sabe truere profit
del sett
joc 1 sola laoffO4
eimPaier,
Atilleat resultat no és gaire fa.
lagner, ja quo a Alacant 14 vio
tória els será encara mil, mós
d'obtenir.
El primer gol el va marear
Boix, un extrern dreta n'ion
pe..rilló,
quo va mostrar-se el
rnillor deis seus. L'empat fou
obre de

Capdevila, jugador

en

Batista, Aiguader, Montllor, Jue
hfie Cuenen, Boix, Aigueder
Adolfe. Romero 1 Almodóvar.
Atibtle Fortpienc: Montanyés,
Sant-Feliu, Grau, Martí, Benee
dilo, Rodríguez, Lengn, Santos,
Cnpdeviln, Fresquet I Vidal.
Ostaler, bo.
L'Hércules,

en

sem

bla MéS bon equip que el nostre,
Encara que dominnts, salieren
defensar-se mett bé, i quant a
retan es moetraren bastant nm

perillosose

Ele fortplencs no
Mée esligueren ancertets quan
es defensaven. Es mostreren
molt apátics 1 calmoscs.

Aenhat

ao

("V A /11,>,,ZESIC10
L'EUROPA.

U N fi

DE

nalitilEMEIR~11111111~~bla

L'Europa ha fet una moya adquisi
ció per tal de reforcar ele seus ren
gles. Es tracto d'En Pere Oliver, ex
trem esquerra de l'Olot.

A 01,105*

De tnoment n.o poden; assegurar el
remítele que donara aquesta adquiss
ció. El que sí podem assegurar és_qu
anfre q Subcia.

El Club local veng per gran
marge la Ferroviária de

Valladolid
Amb escasea concurrencia se

ceelbrá el partit corresponent
ala quarts de final del Campio
nat amateur d'Espanya, entre
el Club Gijón i la Ferroviaria
de Valladolid.
Durara tot el temps el domini
del Club local fou aclaparador,
destacant l'admirable actuació
de la Unja davantera gljonesa.
El primer temps acabe, arnb
un reaultat de quatre a zoco a
favor dele tocata, muceta tres
per Valle» i un per Avilés.
En el segon ternps també se
guí dominant l'equip gijonés,
que torna a marear quatre gola
mes, per només dos els sous
contraria.
Ele gola gljonesos d'aquest
temps (oren mareats per Avi
lés, Ordiales, Sirio i Obidlo,
ele de la Ferrovihria, per Carri
les i Insaustl.
Arbitre, amb gran encert, el
collegiat gijonés senyor Blanco,
que alinee els equips en la for
ma

UN TIOMENATGE
PERSPECTIVA.

EN

La Federacié Catalana de Futbo
Diga Amdteur ha concedit /a ',se
daría d'or de la constancia a NrAgus
tí Peris de Vargas en Prerni ah s seus
trenta anys d'actuació futbolística.
Sembla que la Diga Amateur vol
celebrar aquesta distinció amb un ban
quet d'hamenatge que pronta ésser un
?era.
la

vele

Virkt)
DOS RETALLS INTBRES
SANTS.
Copiem de El Mundo Deportivo
d'ahir, d'una informació amb ele ju
gadora del Betis:
"...a las 3'to de la tarde el monstruo
de hierro que une cl Guadalquivir con
el Besós (tonteria de contraste!).
I *tés aval!:
"Reanudamos la conversación, esta
vea en la lengua de Pi y Margall,"

segfient:

FERROVIARIA.—A. González,

Cbacartegui, litsreenas,
Jáuregui, Almandri,
Inesaueti, Gablrendo, Criarte i
Carriles,
Alvarez.

CLUB GIJON.—Bona, Baldo
Panera, Montero, Sirio,
Ovidio, Jaime, Avilés, Vallejo,
Chico i Ordialea.
Mero,

partit, linguérem

cenaba de parlar nmb el prett
dent del club visitan!, doctor
Campos, el qunl va mostrar-so

La pacificació deis esperits
no será aconseguida amb
la intervenció de la policia.
Molt al contrari.

El sol ser& el vostre InvItat si

deoldlu festejar la vostra boda
al RESTAURANT DEL PARO
leramiceleees

acrimmumakal~1

Sastrería F. Comas
111

Fontatiella, 9, principal

earagones

conjunt.

ce

que/

nitres ocasione hauria pcgut
donar la viotdria ale seus., perb
el seu poe encert va
deefer-ho
tot. Del Forlpienc el que
rnée
va distingir-se va
ésser Grau.
Ele equipa eren:
liéreules, d'Alacant: Jover,

de

CARAS

gola—van erielar:
—U* eistellf Valdría enes tas
bas:ere
A l'acabaniemt del partit itingd
volia recordar-se'n. Atnb el cistell
hagué bes bé Prats,

en

L'arbitrntge

LLL

Alar, abona del partit Barcelona
Ztetts, el capita del Barcelona va ob
sequiar l'equip sevifld amb ten Miel!
amb flors.
Una espectadora,
contrencuts que
l'equip bla-u-grana s'atiparia de fer

en

Empat

AL POBLE NOU'

tanmateix

REFBRENCIES
Mister Bellamy, per acreditar que
en els seus bons tenlos havta estat ju
gador de fulbol, exhibeix entre les se
vea ettneixences un retad d'un
diari
~les en el qual hi ha un equip pro
fessional del qual formava part l'ac
tual entrenador del Barca de l'any

VILANOVA
-

e

Hom va felicitar-lo.
Ea Fina, perd, va callar-se una
esencial. Que el parta no rhavia pi
sena!t cap eSpejle,tor.

7
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eearenes

*

grandkrles,
de
Vestit Merinera engloba "reyadillo", des de
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A TAPP.ASSA

Terrassa, 2
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Iles; Dote, Gómez, Peine; Pueyo,
Barceló, Carbonell, 'Virgili i Guix.
El semen- Casterienas, en l'arbitrat

A. Obrers, 2

A NIATARO

incidents

Panlalons dIferents olasses 1

0

1 Comes.

Sense que cap

de
18, 25, 30 i 35 pies.
esport (eran asser

se

SANT

tmn

ESMERADES PERA
SLNYGR 1 NLN

2
2
2
2
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A NILDA()
en

Ros,
Torredeflot,
Monteamos, Besolt, Duran, Pau
ses, Aren, Badal!, Calva, Roca
i Corominea.
SANS.

més satisfet que un jinjol.
—No he sentit ni una xiuleda,
una protesta, deja tos satisfet.
no m'ha dit res en tota la tarda.

13. R.
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Palagrugell
Júpiter

car-se

CONFECCIONE;

1-0

—

A In segona part, amb tot 1 no

(1 Oil

2-1
0-4

—

Badalona
Sans

que procuraran for-ho a Ala
cant. Está admirat del eamp de
Les Corta 1 dlgué que per mitje
de la premsa volía donar les
graeies per les atencionl rebu
(les, al Fortpienc, Bareetena i
al públ,o cataba.

2-0

—

UN &Vil' D'EN l'II
Leaurc dia va debutar—cosa a
tre amateur—e1 nostre company
premsa han Fina.
Despres del Pqrtit, thome esta;

Gustos selectes

iIi

1

Confecció acurada

PREITS AV1NENTS

Especialitat

en

vestíts de societat

Plaga Catalunya, 4-Barcelona

Restaurant 'a a'unya
«ida clientela

1 al

públic

en

ReCOMU.111

a

la

seva distin

general, la insuperable'

SOPA DELS PESCADORS

Plat °resbale de la casa

•

Pel Júpiter, sobresortiren Menyer,
Pueyo i Virgili, i pel Sabadell, Mor
rae Roure i Sitges.
Els equies (oren:
SABADELL: Jossa ; Morral, Rou
re ; Codera.
(Inicia, Costa ; Mata,
MenterIell, Sitges i Pérez.
JUPITER: Manyer; Oró, Venda

Budnier & Bú, 1.

en

C.Corts, '96

-

Tel. '0266

-

Blreekna
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la rambla de Catalunya
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&Mol/ nainc~1
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•

de-te> comarqueb

-

Que

el Sabadell está cordeccio
una llista molt
extensa d'irbi

nant

indesitjables.

tres

*

*

a

Que el Sabadell vol demanar, per
cada partit, un árbitre de primera
categoria i un delegat federatiu.
•

•

•

Que els jugadora del Sabadell són
rnolt impressionables.
•

Que

que
Sabadell temen

tius del
per

•

projectes

els

ara

no

els direc

cartera
pastar de tala.

podran

en

•

Que
del!
no

menee la situada del Sabe

sigui desesperada, l'Estruch
jugará, pera que s'entrena com
no

els bona per si el

cas

a

a

es

presentés.

•

Que Cabed° donaria qui
per treure's

sap qu
quanta anys del da

Luis

munt.
•

Que aquell periodista sabadellenc
del "metro", si ara fos a fer, no di
ria les coses que ha dit.
•

a

•

Que els

de l'Athletic de Sabadell
coraprenen perqué el seu cercle
té vida a la capital del Vallé*.

no

categoria preferent.
Aquest partit tingué dues fases.
Fou presenciat per bastant de pú
blic, ja que el red= fet amb mo
la

tiu de la visita del Granollers des
vetllá forga expectació, per ésser un
equip molt notable i digne rival del
Vilafranca. Délem que veiérem dues
fases ben distintes; i ben diferents
que foren l'una de i'altra. El Gra

nollers comença. ami)

•

Que,

•

*

fi, eembla

per

Saba
dell can a enfocar per bon camf el
problema del ciclismo.
que

a

•

Que el Barcelona no assistf al fes
tival atlétic dela "Ploma" perqué 'ro
n= anar a Reus d'arras fina les
criatures, 1 el viatge de trenta atle
ta: val imites peles.
SS

El Barca

•

inscriure 8 hornea ala
a la final només
n'arribaren sis. Es voler ésser molt
acaparador, amie Calvet.
va

pera

cerit rastrea,

tersps
ren

empenta

una

acorsegueixen
gola. Adhuc els

i

enorme,
a

no

VILAFRANCA
Granollers, 3
F. C.
F. C. Vilafranca, 4
El Granollers és el campió del
grup B i el Vilaíranca el del grup D.
El partit corresponia a les eli
minatóries de aegona categoria or
dinaria per celebrar la promoció a
A

tres

en

seus

poc
fo

sorpresos.

La segona fou la reacció del Vi
lafranca, que deixit parats els del
Vilafranca i també els de Grano
Ilers, ja que reacciona malgrat d'un
resultat tan advere i adhuc arriba a
marcar un gol, que fou el de la vic
tbria, i aquest entusiasme no es veu

gaire.
Els equips eren integrats abcf:
Granollers: GalInfré, López, Mi.
ralles, Martí, Rebollo. Ortuno, Ar
ribes, Munoz, Saura, Lled6 i Ru
bio.
Vilafranca F. C.: Sabater, Llo
renc, Mir, Lara, Guasc, Via, So
ler, Agustinet, Torres, Cundet 1 Mar
tín.
Diumenge, dia 4 del mes entrant,
el Vilafranca jugará contra l'Horta,
al

aeu

camp.

BUSCAL

-

e

•

•

Que aviat funcionará la tempora
da ciclista al Veladrom del Passeig
de Mata, ja que ara poc plom-i a
Retas i En Vergés tomará a fer de
director d'escena si la Granja 11 ho
permet.
*

Que el futbol

está mort a Reta,
ja que lea rodea i les sabatilles te
nen
el públic latent, que no veta

pilota.
•

Que

a

*

"Las Américas", de Reus,
posaren molt amabat el cartell anun.
ci del C. N. Ploma per al festival
del 27. Es ven que, comptat 1 de
beata, no els convé de fer propa
ganda per ala que no san de casa.
Veritat Doenénee?
a

•

•

a

Que després del primer partit Pa.
lamós-Apolo els de Palatinas havien
de resoldre problemee d'algebra per
velare quina jugadora arrenglerarien
el segon partit.
•

Que arab
es

•

*

jugadora com
lesionaren hagneren de recórrer

al veteri Ventura. I que per cert
ha féu més que bé.
5•

Que els organitzadors del festival
atlétic d'Hospitalet san rnolt poe
atente en respondre les cartea que
els envien.
•

*

Que el

mestre Oliva feia
vestit d'encaputxat

patxoca

Penya "Els Tres",

molta
en

process6 .de Setmana Santa

la

Gi

a

Barcelona,

de

a

Olot F. C., 4
Deis dos partits que varen cele
brar aquests equip, el darrer fou el
millor.
L'Olot va mostrar-se superior a
la Penya, i va superar el tanteig
advera del dia anterior.
L'arbitratge, a cárrec del local
Puigdemont, amb més bona volun
que encera
A la segona part, la

tat

Penya

va

jugadora.

gar amb den

iu

Día 27

Torneig

local

Inddetria i
Corriere, 4
Orfea P. 0.,x
En aquest partit, penúltim de la

primera volta d'aquest torneig, hem
pogut apreciar la millora de con
junt que ha vingut fent l'Orfeó en
el transcurs d'aquest torneig.
La Indústria, que junt amb l'O
al davant de la pun
l'en
segon
contre en les darreries del
temps i aprofitant l'haver hagut de

lot F. C.

tanta de

•

A OLOT
Dia za

tuació,

van

hagut d'assegurar

ha

retirar-se

un

jugador contrari.

La primera part ha
ble a la Industria, per

estat
un

L'Orfeó portá més iniciativa de

sena

•

amors.

La segona fou més igualada, i la
Unja de migs de la Indústria iba
mostrat la millor.

L'arbitratge, a
Tüell, imparcial.

cárrec

del

local

Corresponsal

la znillor soluci6 seria una
fu:da de totes les forces atlétiques
de lacapital, sota un arnateurisme

serias 1 veritat-.
as

...arab la creada d'un Estadi

a

La

Deveaa.
*

Que

eiignificats elemento de
l'atletisme gironi feien malta patxoca
aguantant l'espelma en la célebre i
internacional processó de Verges.
tres

•

Que n'hi hagué
vermell

degut

en

un

sentir dir

a

que

es

una

gironina,

torná

lea empentes que hi havia,
que "de Verges no en volia saber
a

res".
•

•

Que els targarins
perqué el Figueres

•

catan disgustats
ha quedat eli

minat.
*

el Fort

•

Que caldria preguntar al senyor
Costa quin dia es jugará el partit
Poble Sec-Tárrega.
•

Que Oliver,

Si

extrem

esquerra de
fitxa de pro

l'Olot F. C., ha signat
fessional amb el C. D. Europa.
•

Que
s:ms i

a

•

Figuer-s

acusen

"tempoaacleta

de

tan colpidora.
creiem que amb
ra
tot i la bona intenció, és una equi
vo-ació lamentable que oot portar
greus conseqüéncies al Clnb, tenint
al davant els partits de tan greu

compromis

ao
com
són els de
ció amb onzes entrenadíssims i plena
d'aspiracions.

catan

indignadís

tralist-- perqué el Fortpienc h

Campionat

cen

dis

amateur

•

9acificació deis esperits
) será aconseguida amb
la intervenció de la policia.
Molt al contrari.

,

Cal que les poques dates que man
quen siguin aprofitades per tornar
l'equip al seu normal funcionament,
i cal, també, que eta jugadora ho
posin tot si ro volen descendir no
vament allí on tanta d'anys lluita
per

fugir-ne.

mole ascendir
es cau amb molta faci itat.
Potser aquests comentaria són un
xic pessímistes i molestaran més
d'un, peró és que l'actuació d'avui

Pensin que

ha estat
que ens

tan

ha

costa

minsa,

tan

desgraciada,

desconcertat

i

ens

ha

deixat aclaparats.
No dubtem deis jugadora vermells
de la ribera, pera un avis, encara
que

•

els barcelonins de

autat la final del
de Catalunya.

d'una

presentat
novarnent en públic. Potser aquest
ducans ha estat massa liara (unes
sis setmanes).
Bé, molt bé qu ces doni un pru
dencial repbs a un equip capolat pela
durissima partits del campionat del
torneig "La Rambla", perb d'aixa a
deixar perdre la forma d'una mane

ren

Que ja era de veure que
pienc quedaria carnpió.
*

En tan partit dolent, el Santboiá perd
amb el Gracia per 2 a 3
de.r-ins, el Santou...

Que

•

A SANT BOL

Després

*

OLOST DE LLUSSANES
Han passat les festes de Pasqua 1,
ens dol, hem de
la
encara que molt
mentar que les d'açuest any han estat
molt poc Ruido, degut, més que a al
tra cosa, al poc entusiasme que sent
el nostre jovent per conservar les fes
tes populars
Les festes, i a més ti en elles parti
cipen diferents pobles d'una comarca,
tenen molt més interés que la simple
espectacularitat del rnoment, que apar
solament un motiu de diversió. Els
aplecs sovintejats tenen la virtut de
crear una afecci6 al lloe on se cele
bren.

Creiern necessari crid.ar l'atenció al
nostre Ajuntamente per tal que tingui
en compte el no deixar decaure les nos
tres festes. Elles fan que molta gent
de muid 1 pobleta del, voltanti vin
guin a passar-les amb nosaltres, I és
una

gran

fomentar 1

cosa

conservar

aquestes relaciona nostres, al mateix
ternpa que fruirn plegata aquesta joia

proporcionen les jornadea as
senyalades. Elles eontribueixen a la
creixenla del nostre progrés i abn una
que

ena

de les demostracions de la
talitat.

nostra

vi

Malgrat d'aquesta constatada hem
d'alegrar-nos, perb, que a Aarrera ho
ra algun
elements es recordaren de la
importancia que té per a nosaltres l'a
plec que anualment se celebra a l'er
mita de Sant Adjutori, en la diada
del dilluns, i volgueren que no minvés
gen. l'esplendor acostumat.
A la tarda es jugá al camp d'esports
un partit de futbol entre ela equipa
C. d'E. de Berga i el nostre F. C.
Olostenc, tots dos molt ben preparats
i amb ganes de lluitar. H1 havia molta
animació i bu molt interessant tota
l'estona que jugaren. Malauradament,
al cap de mitja hora de comeneast el
partit s'hagué de suspendre a causa de
la pluja. El resultat d'aquesta estona
fou favorable ala nostres per 3 a O.
Durant aquests die, es recolliren sig
natures per transmetre-les al dignís
sin) President, 15Excm. Sr. Joan Ma
luquer i Viladot, unint-nos així a l'ho
menatge que tot Cataltinya ti tributa,
i reconeixent a més que nosaltres hi

especial;Oent obligats

estávem

a

causa

•d'éser deis exilials que han fet com
panyia al Gran Patriota Francesc Ma
ciá un deis fills d'aquest poble. Es féu
també una recapta pels pi.< os socials
i polítics i ha estat enviada al perib
dic "La Rambla de Catalunya" perqué
figuri a la subscripció que té oberta.
Es recaptaren 32'53 pessetes.
PALMA DE MALLORCA
Campionat de oompetIold
Atletlo, 1
Baleara, 1
Al camp de Son Canals es
va jugar ahir aquest partit, que
correspon al tjampionat ma
-

*

tar el club deis

bé.-Rossinyol.

favora

gol.

joc.

11011a.

Que és d'admirar l'esforc i mate
rial que fan alguna dirigents de la
Unió Deportiva de Girona per aguan

Eta equipa s'han arrenglerat així:
Gracia: Florenea, Artigues, Julio;
Rossell, Helvig, Ascou; Pifien, Cla
vé. Sánchez, Cortés i Perona.
Santboiá: Marly (a la segona part
Ramoneda), Sacal, Puig, Cifuentes,
Elias, López, Millan, Cabrera, Guar
dia, Avellanet i Castanera.
López, del CoRegi Amateur, molt

sigui

sever,

creiem

que

hi cap.

Es de tanta importancia i respon
sabilitat la prova que s'apropal
El partit, com ja hem dit, dolent.
Si quelcom s'ha vist de notable ha
estat a carrec del Gracia, que sense
fer res de l'altre món ha jugat mi
llor que el Santboiá.
S'han fet cinc gola. Un per banda
de penalty i tres xuta parcas pels
porters, pero mal blocats 1 cono
cats dios la xarxa.
Han fet els gola Sánchez (pe
naltY), Cortés i Clavé, els del
Avellanat.
i Puig (penalty)

llorquf.
L'árbitre senyor Estaper, del
Collegi de la Federació Balear,
arrenglerá els equipa de la se,

güent

manera:
-

yol,

Carrasco 1 Coll S.
Palou, Ferrer,
BALEARS.
-

Xifoni, Barceló, Ubeda, Arbós,
Reines, Serra, Cintes, Pone 1

Pasqual.
Correspongué sortir l'Atlétic,
el Balears s'apoderá de la
1 s'estableix prop de la
porta del seu contrari, sobre la
qual tira dos córners, desapro
fitats; el porter Colomina sal
va
diverses situacions, que la
davantera blanc-blava crea, 1
s'arriba al tercer i quart cér
ners, que tampoc no són apro
fitats pel Balears.
Domina l'Atlétie, que també
desaprofitá un córner i després
de tirar un altre córner contra
la porta de Colomina, passá
l'Atlétic a dominar, encara que
molt el porter
sense molestar
Palou, fins que s'arriba al des
1

pilota

cans.

.

.

La segona part comencä do
minant el Balears, que al cap de
poe temps tirá un córner i un
free-kick contra la porta del
contrari, 1 arriba el primer gol,
que rematé Serra, del Balears,
al cap de quinze rninuts de joc•
Encara que segeueix domi
nant el Balears, oil/unes Iteran
cade.s 1e l'Atlétic creen un gros
davant la porta de Palou,
fins que arriba el gol d'empat
fet per Llabrés.
L'aritratge, més voluntariós
que encertat. encara que astant
imparcial i un xic benévol per
a tots dos equips.
El públic. correcté, aplaudí
els seas favorits amb entu
siasme.
•

•

•

En el partít final del Campionat en
tre el Fortpionc i la U. S. Figueres,
sa fracturar-se
tina
cama el
notable
defensa figuerenc En Fermí Ncauer.
Espercm un prompte restablirnent,

Una

2. Concegal, del F. C. Bada
lona. 13" 3-5.
3. A. Serrat, R. A. C.

1-1
6-2

-

-

rita.

Gijon Gijón P. C.

A

:

tornar-lo a
colora unionistes.
per

a

veure

-

EL OLORIOS F. O. BARCELONA
Jugara dos partas ala dies S I 4
de mrlg a Flgueres, oontra ehs
Can-01one Amateurs Unid Es

Portivs
Regna gran expectació en aqueata
ciutat per a presenciar ela partits
anunciats amb el gloriós F. C. Bar
celona, campió de Catalunya, 1 la
nostra U. E. de Figuerea, que tan
brillantinent ha assolit el campio
nat també de Catalunya de la Lliga
Amateur.

Segons referénclea,

el F. C. Bar

celona enviara a aquesta ciutat, un
equip en el qual figuren els notnt
de Welter, Zabalo, Goiburu,.Seman,
Diego, Aman 1 algun altre 1 segons
referéncies, reapareixerá En Plattko,
després de la seva llarga malaltia.
No dilo rn ane el camp
Mon
jos, per set catee &adra esportíves
que la riostra entat amb tant d'encert
organitza, es vet.;•ar ala plena de', die%
dcgran acicrnnlat. Pé s'ho .att.at a lt
nostra Unid Yaya ,1:va.
ATLETISME
Ele

"Ploma"

s'apunten

áxit
d'organitzaci6, 1 el P. C. Badalona
guanya la Copa de l'Ajuritatnent
popular de Retui
bit el récord de Cataltanya de
4 x zoo oficiosa:2cent, com tanabé el
de la provinda de Tarragona de la
znateixa cursa
Atnb un die nuvolós 1 un vent en
un

dimoniat, la qual cosa no prirá que hl
concorregués nombras pública tingué

'loe al camp del C. N. Re11.1 "Ploma"
i sota la seva organitzaci6 aqueo fes
tival. Reuní un crescut nombre d'at
tetes, que es» feren fruir una varita
ble tardad'atletisme, jaque les
pro
vea
esccillides tingueren l'encertd.és
ser lea tnés espectacular. d'aqueat es
port, 1 creant aixf un nombre més
!aros d'adeptes al nostre esport, al és
que el nostre poble ja no el sent molt
dintre seta
L'organització fou un axit en tots
els sentís: bellesa, rapidesa i exacti
tud en tot; els viratges excellents; en
fi, tot molt bé, excepte l'etern pero,
faltava senyalar la corda ja per fusta
o bé per pals
1 beta. Aixb priva que
pugui homologar-se el récord de Ca
talunya en els 4x400 batut pel F, C.
Badalona. Es una veritable 'lástima, 1
esperem que els bona companys dels
"Ploma" tindran present per a un al

cop.
El mal emps Imptall que ea millo
ressin algunes marques, principalment
el salt de perxa i l'alçaria per En Cutí
I l'Olivella, respectivament. Estaven
tre

condiciona de fer-ho molt millor,
pera) el vent fou un fort obstacle.
En el dise fou lamentable la fallida
de Saizar, al qual la proximitat
deis
exárnens l'impedí venir. Llorene 1
Casellea no feren pas alió que les se
ves facultats els
permeten. La manca
del "plom" Salvat es nota molt. Fou
el més sensible que va ésser
atropellat
per un cotxe quin anava al
camp. Per
sort, sembla que les lesiona no són
greus.

La cursa individual millor. acose
dubte foren els 800 ni, llisos. En Mun
taner, confirmant les nostres
impres
sions del passat festival de la Copa
Germanor. s'acredita el millor han-te

Catalunya en aquesta cursa, ja
que Angel es vejé impotent
per arra
bassar-li el triomf. El temps sobre una
pista de terra parla molt millar que
nosaltres. Montfort, regular caen ssm
de

pre.

En els 3.000 ni. llisos, Ricarci acon
seguí un fácil triond ; el seguí en rné
riats el mplom" Mnuri, que també ho
féu fiarla be.
En els ano ni.. lalluita entre Aré
valo i Oliver fou épica.
El segon es notava mancat de fons
deis 8o al roo metres. Esperem
altres
actuacions per jutjar-lo.
En els 4x100 es presencia una
forta
!luna entre el Badalona, la seiecció
deis "ploma" i Grau i Rac. Es
decidi
per aquest arde:
En els ascos) ni.. el triolvf fos pet
al Badalona, que aconseguí, per bé que
no pot
ésser homologat per go que
hem dit, batre el récord de Catalu
nya. Verament és un bon comenta
ment de temporada. La seleccia
pro
vincial no li presta malta lluita ja
que a Mauri Ii passaven els 3.000
a les carnes
i Muntaner estigué fran
cament dolent en aquesta cursa. Ha
vía de recuperar terreny a Oliver i
no
fou pas així.
En- resum: un nots éxit pet als
"Ploms". i durant aquesta templara
da ja van no sé quants.
Si Sets els
clubs i espedalment els que hi tenert

deure fessin iF3al. l'atletisme ca.,
tala ocuparía un altre lloc dintre Eu
un

ropa.

2.

Arévalo, 12 5.
Tugas ,J., 12 S. 3-10.

3.

P. Vidal.

a

final).

T.
OliVella, I IR, 70 Cm (Club Gin:nástic de Tarragona).
Llor, t m. 68 cm. (F. C. Bada
2.

lona).
Ros,

1

tapa

55

ni.

cm,

(C. Gimnás

tic de Tarragona.
800 m.

Muntaner, a 111. 5 11. 1-5. (RI.
Reus.)
2.
Angel, 2 in. 8 a. (C. Gl,nn5stic
de fairagona.
3 Montfort, halependent
4. Tones (Reus Deportiuv.
Salt de perxa:
1.
Culi, del F. C. Badalo,
3'90 m.
2. Concegal, íd. Id., 3'10 m.
3. Ex-equo: Mateu, del Ba
dalona, 1 Savé, deis Plomss, a
2'85 m.
80 metros obstacles 1 eliml
natbrIes:
1.
Savé, 14" 1-5.
2
.Serrat, 15" 1-5,
3. Angel.
80 metres cbstaeles, 2 llmI
natories. ES elas.SIfiquen ett'. dos
primera per a la final:
1. Ballesteros, 14" 3-5,
2. Conoegal, 14" 4-5.
3. EBoandell:
Final deis 80 ni. obstaclesi
1. Ballesteros, O. E. 1 E. Gl
ron!, 13" 3-10.

Campionat de Futbol
Infantil de Cataltuwa
La Lliga Amateur de Ti Federació
Catalana de Futbol Associació orga

fantil,

Campionat de Catalunya In
el qual podran prendre part

en

tots els clubs adherita. a la Federado
Catalana i Lliga Amateur, sense dis
tinció de categories, atenent-se a les

segilents bases:

a.-Podran prendre part

pionat Infantil tots

en

el Ctttn

equipa de clubs

els

afiliata a la Federació Catalana i Lli
ga Amateur i que estiguin
al corrent
de llurs obligacions amb els
dits or
ganismes.
2.-Els jugadors hauran d'estar ins
crita reglamentáriament a la Federa
ció Catalana i a la Lliga Amateur, i
no tindran rnenys
de deu anys ni Mé3
de setze el dia que comenci el Campio
nat, i una alçaria máxima
d'x'6o me
tres.

3.-Per a poder comprovar l'expo
a la base número
2, la Lliga Ama
teur podrá exigir, si ho
crea conve
nient, el certificat de naixement deis
jugadora que prenguin part en el Cam
pionat, aixi com comprovar Ilur al
lada, mitjançant la seva amidada, la
qual cosa es faria a l'estatge
social de
la Lliga Amateur.
4.-Es condició precisa, per a po
der formar part d'un equip inscrit al
Campionat infantil, no haver
figurat
sat

component d'algun equip que
'tres part en competicions
oficials
de categoria superior a la
d'infantil,
com

a

hagi

entenent-se

per

categoria superior tots

primera, segons, tercera i
equipa de totes les categories. catana
5.-Tots els jugadora que corno_
guiri els equipa per al Campionat
in
fantil hauran de posseir la fitxa médi
ca,
la qual será
facilitada pel seu
compre per la Lliga Amateur.
6.-Els jugadora hauran d'ésser
re
els

visats vuit dies abans de
començar el
Carnpionat infantil (la revisió del'
quals batirá d'efectuar-se a
de la Lliga Amateur), i no l'estatge
podrá ju
gar cap jugador que no
estigui reco
negut i donat per útil per a
poder ac
tuar

en

aquest esport.

7.-Cada Club podrá inscriure
tanta
com cregui
convenient, per& als
efectes de l'alineació deis
jugadora, se
ran
considerats com a pertanyents a
clubs

mullas

diferents,

dor eue actui

•

:•:

:•:

o

en

sigui, que tot juga
equip infantil no

un

::

ft9

5:

:
..

.._11„

•-•¦•••

•:./.4

UN ATLETA COM

29

ni,

cm.

ragona, 29

na

7

cm.

Tugues, I?. C. Badalona, 28

3.

A Girona hi ha un atleta
Aquest atleta estava "guapo.,
perque el dlub no prenia
part al fea.
tivál d'Hospital on
En Ballesteros actuaven nenas
assegurava
aquest arleot hl aniria
pe.
u?, a darrera hora
pa.
gant-se tots dos de la
prOpia
but.
ataca les despeses de

desesperat

Lloreng, Club Gimnástic de Tar

s.

nz

CAMPIONAT

:•:

ESPANLy

D

2-5.
Selecció, Ploma 1 Giran!

(Ese*.
2.
der-Coneegal-Ballesteros-Vidla 47".
3, R. A. C. (Arriols Gortils-Serrat

A

cessiu
JAVE

Caselles, G. E 1 E. Giran!, :45

m.

Culi, F. C. Badalona, 45" I0 cin.
Serrat, R. A. C., 38" yo cm.

3.

400 m. reemplaeaments
F. C. Badalona (Tugues,
Maten, Montfort 1 Oliva), 3'
45" 4-5. Récord ofició de Ca
4
•1.

I

talunya.
Seleceló provincial (Ser
htt, Pallao, Mauri 1 Montaner),
3' 47" 4-5. Récord provincial.
En els: 4 per 400 no puntua
hingú, per no presentar-se cap
equlp de Club, ja que Montfort
no és del Badalona.
Puntuaolú per a la Copa Ciu
tat de Reus, oferta per l'Ajun
tament a l'equip guanyador:
F. C. Badalona, 18'5 punta.
2. G. E. 1 E. Gironf, 9 punto.
3. Club Gimnástio de Tar
•
ragona, 8 punta.
2.

podra jugar en cap altre equip infan
til, encara que sigui del mateix club.
8.-El Campionat infantil es jugará
seguint la forma establerta per al
Campionat de Catalunya de primera
categoria, és a dir, per punts i a dues
voltea. La Lliga Amateur queda facul
tada amb les presenta bases per

a

fer

tanta grupa com cregui
necessaris, en
la forma més adequada, a
fi d'anive
llar les forces deis equipa

contendents,
ádhuo formar categories ja per edats
deis jugadora o per llur pes.
9.-Els partits

d'una hora de

seran

durada, dividida en dijes parta de mit
ja hora.
50.-Cada equip haura de presentar
al camp de joc una pilota
especial per
a
equipa infantils, o sigui del núme
ro 4, en degudes
condiciona de joc.
ro-Els partits seran per punta, i
d'haver-hi empat entre dos o més
equipa, s'aplicará el "goal average".
12.-Eta partits seran jutjats per
arbitres del Collegi Amateur,
i les
despeses que aixo ocasioni
aniran
a
carrec de la Lliga Amateur.
13.-Els clubs es fan
responsables
de qualsevol incident que passi
als ju
gadora, per la qual cosa la
Lliga Ama
eas

teur recomana

tindrá

de fallar

cura

instancia
des

en

vinguin

es

per

r8.-Qualsevol

a

manera:

.0sasona: Urreaga, Apat, Tjrdiroz

Bezunartea, Senociarina
Urrizalqui, Bienzobas,
ruchagui i Catachu.
Deportivo Alavés:
riaco, Ouincoces, Rey,
do, Modesto, Calero,

en

de l'Osasuna és

fi

aóz,

pany-a,

les

pressió

la

qual

cas

cosa

59.-Premis.
La Lliga Amateur
concedeix els següents
premia :

coure
Tretze medalles
l'equip classificat en tercer Iloc.

e

Tretze

-

l'O-

cat r ent

daurat per

saber i entendre.

el

defrauda latthu

l'esmentada
fallará també el
Consell Directiu d'acord
amb el seu
ho

ocasu-

fas-orable

Consell
d'acord
en

superioríssim

l'elimina del eamp:onat

en

reglamentació,

bo fan

rloas,i

així acaba el partit amb

els vi

previst

Beristain, Ci
Antero, Urqui
Olivares, Albe

niz i ibarraran.
El carnp está enllotat per la pluja
cajguda la nit anterior, i quan comen
ça el partit plovisqueja. Comença el
joc amb un irnpetuós atac de lOsasu
na, senseprecisió per5 fortíssim, i en
conseqüancia l'equip local s'imposa
fa moure els saguers contraria. Qua
tre minuta dura aquesta pressió, puix
que seguidament hi ha una escapada
alavesa i és fet l'únic gol de la tarda.
Una escapada d'Oliveres que falla
Apat I i Olivares llanca, un rit que
5-na parar davant la porteria pamplo
nasa, pera') Modesto oportú arriba a
totgas i remata la pilota a la venda.
Els locals, encoratjbts, reforcen
Hura intenta i tornen a dominar. Fan
unjoc rápid i bonic per la seva impe
tuositat, pero ineficaç davant la segu
ra
defensa del'equip alavés, Muguira
falla llastimosament en una ocasío
desaprouns i els altres
fiten els perilla que obtenen davant la

sasuna
cas no

Urdiroz

Muguiro, Gur

aps

Campionats

presente bases ho
resoldrá el
Directiu de la Lliga
Amateur,
amb els
reglamenta vigents, i
de no estar
determinat

dirigir l'encontre, Cornorera,

se'l :ebé amb una formidable xiulada,
en record de l'actuado que tingué
diu
menge passat a- Vitoria. En can-vi eta
equips són saludats amb afectuoses
ovaciona
E
equipa formen de la següent

l'Osasuna,
soltes
constant pera la meta alavesa, Per°
que no arriba a tenir
rOSasima
minent i per ill graos per a

forma

reg'aments

enar.

pádes

en
segona instancia, tota
protesta deriva
da de la
celebrado d'aquest Campio
nat. sempre de
conformitat arob les
normes

gema

regat de

?arbitre

nesos

reglamentaria.
TY.-La Lliga Amateur
fallara,

con^1.1-SZ'P.

camp

set
que exerceix l'Osasuna que tira
resultát
cap amb

primera

en

cosntrrtaiari.l
o

Quan

porta de

totes lea protestes
consigna
les actas deis
partits i que
en

g(nerals establertes

u:,oounapt1il-

tlaant

s leoc
i donen ll
prés pressionen eiocals

competido,

en

match
Cotn que el resultat de tres a un
d.'
tingut el diumenge anterior a Vitoria
entre aqueats
a
i
descabdellament
loca
uf
parta semblaven fer comprendre que
íc de
fu bas
ossi"bilitat que al camp
sortís vietoriós i també cale eliminarla

per& el

54.-Qualsevol infracció de la
base
número 2 representa la
pérdua de
punta per parí de
t'equis> infractor.
15.-Les despeses que ocasionin
els
desplaçaments deis equipa
aniran a

que

Osasuna-Alavés, Tanta

ernarallp

Els alavesos quan ataquen

aquests

compte deis clubs
concursants.
16.-Entre els clubs
concursants
nomenará un Comitl de

perd

Elcarnp de San Juan baté ahir el
récord d'entrada amb motiu del
partit
•decainpionat

lpael

que exigeixin
la conformitat deis
pares deis juga
dora inscrits.
a

seu ex..

nerviosisme,

entre

CM.

2.

pel

davant el Deportivo
Alavés

LMA
a.

PAMPLONA

L'Ossassuna

Vidal P.)
4. Gimnistle reforeat.

25

negaran que
queden ama.

teursl

(SerIol-Tugues

DE EA

desplaçameaa

Després

Cull-Oliver), 47"

LLANÇAMENT

qua.

d'incdgnit,
l'acompanyá,

segons 1-5.
4. Tugues, F. C. Badalona.
T. F. C. Badalona

4p

N'HI lla

POCS

Piselles, G. E i E. Gironí,

a.

8o

A

,

-

ze

l'equip carnpió.
medalles d'argent Per
a

Per

a

a

•

VIS.'tal. la

g
III

:

imminent Volta

ti

a.

cord de

nitza el

la

a

lunya?

4X100 REEMPLAÇAMENTS

Salt d'anclria:

3.

un

any

DEL DISC

Culi, F. C. Badalona, 26,t8 rn.
aoo M. LLISOS FINAL
3-5.
r. Arévalo, independent, Ir"
2. Oliver, F. C. Badalona, ran
3. P. Vidal, Reus AtIltic Club, 12

as.

la

LLANÇAMENT

4.

a.

a

nla

Savé, Plorns.

go

lliaos (2 elintinatbria)f
Ballesteros, 12 S. 2-5.
2.
Oliver, a un pit.
3. Arriols.
(Tots sis homes classificats per

Ion

4.

d'un-nies aparque:
igui

la

3.000 metres llisos:
1. Ricard, independent,
43" 2-5.
2. Mauri, Ploms, 9' 52" 1-5.
3, Martorell, Reus Deportiu.
4. Manresa, Reus Atlétio C.
'etres eenel.

8-2

Resultats técnica del gran festival
Reus
atlétic celebrat pej C. N.
"Ploms":
loo PR. 11i.f0S (1 eliminatbria):
t.

donadas

cosa

••¦••

Ferroviaria de Valladolid

defensar els

porta

chame. Fa

a

4.

A
A

comarcar

ciutat que

portivitat
ausuwwwwww~11

QUARTS DE FINAL
RESULTATS
HIrcules, d'Alacant
BaYlelétta: ForiPieno
Áthlétic, de Saragossa
Cantabria
Sport
Bilbao:
Deportivo Emérita. Vencedor la
Madrid: Ferroviaria
Ferroviaria per no haver comparegnt el Deportivo Emé

en

ATLETIC.
Colomina, Fer
nández, Nieto, Gregori, Baurá,
Llabrés. Col! R., Aubella, Ma

wat
"Orara

AMATEUR
El. CAMPIONAT D'ESPANYA

-

,

es

estalviar

11 C A,

IL

rill O

E

50 % de les
mil&
vostres compres.
PISOS COMPLETS A
Vendes
al comptat i a ter
PREUS REDUITS.
MOBLES DE LUXE I ECONOMICS
Ronda de Sant Antoni, 35
C
r
e
asanova, 1.
un

-

--

-

-_-______:.:,:.:

-

:.:---_-,--E--.-_.:•:-.-.-••-
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28 d'abril de 1980

Ipu:arn
4,-

t

OL
lbaiondo, 527, Real Madrid

veril l'Areaas per dos gols

a

e

a

cap

tanta
sortir

ta una
bastant

bavia

clespertat,En

r-adrileny al CaMO (45cia,
mc.,:rmental xitelatia eme dura

temps.

Els ri
tíssims, pirix que

rien'ttanIt'dealdita.

strso
lts

4ios

:n.

e5mi7.4

i si b4 Jlitti4

llantera madrilenya jug-a amb

clasiva prudineja, tale5b4
Parill.
siosació

ju
(:a.
,4

vuit ritinit4 els nusdrilenys mar.
glign el primer gel. Rdbio rep una pl.
Iota i en cauce arribar des deis con,
«!tila damunt 4li,es desenganxa el
balé i burla l'entrada deis de l'Are,
oovIenenl en «van sprint la
pilota 1 cedellx a l'extrem entierra
Morera j mantee aguest dispara un
orettat par ah que arriba a lea
apioles j el dsvanter ectit-re Rúblo cae
rapa de salt a Arriata, tirantlo a ter.
dkeea, L'arbitre ne Sitila la •falta que
reel aúl3lic pel faut a Arrieta,
eeLeedein gil a le eledrIlerlYs.
Es retira Triana. qui reaparelx less.
madiatament
trintlania el partit rtiolt agitat do,
>nt fn(447 l'Arenas* no ohstant
els Sena elanters *atan snsopits en
"nit.
1,3 minuta l'Arena* catil a
ptmt d'aconsegulr l'empat, Iliurant-se
orell el Madrid per 10‘11 veritable eart.
mi g del
Ala rd minuta C-Oftne,
camp, cocull al bald
déna una clara
ripl, que l'irbitre no annYala, l'In,rior esquerra inadrilany oteleia «en,
prop
vele
ye a Rúbio que des
fa passivitat del' da l'Arenas, que no
sabun ai per «Penar el cástig de la
Mie de Colino, es van quedar parats
-nt temo.
Amb aquest sevn gol el Madrid ea
dedica únicarneet a la defensa. L'Are.
nata forla treo cbrners !evite, que són
disnutats ami) gran energla. Comerma
a ulula' el lec dtm especialment en
Quesadai Prast. Una falta de Que
1 Garruchaga ?s treta per T.Tr,
ron, reeull el baJó Sao i remata 'Ver,
?no magnificamant 1 topa la pilota. en
Torregrosa clon anava en direcció a
la meta madrilealya.
IsTo•obstant. Yermo torna a fer-se

hatlta.Va

1 simula
En un

lesió que no existeix.
moment de domini
de l'A-

una

Eanaraa urna ello de l'arca a
Yermo. i guau el públic espera penalty Steunborn xmla una
ranas

.

.

.

terior de

Ártb un pie imponeilt i ujiinps
regular es va cele: ir al cartIP de 11- 1
bajondo el partit \renash.facjrld m'e

e::•)ertacTO

que el porter Vidal estava també

copletament descoRocat.
Comenca la segona patt 1 a la poca
'estona es lesiona Juanito Zelie'varria,
retirant-se I ternant a reaparéieer poc
chorea Per6 sentall estar en condicions
I !tense podlr Jugar,
Ele de l'Arenas
etdiquan ara a vigilar gmb gran
anda a Rébio, Dos cops li
carreguen
1 él davaater madrileny es tira a tarta

Ies

A BILBAO

a

5

la rambla de Catalunya

.am

l'Arenas,

veure.

que

g;:anyant-se

falta
nosaltres

l'arbitre

anno

una

xiulacia.
Als 42 mines es retira Rúbio, el
qual úntala estar eniii, oient adulas
en annr-se'n a la meta, i a
pesar del
'domini local acaba el motu anlb al
tti, mf del Madrid per dos a zero.
El tr'omf del !oladrja, malgrat d'hay:
jugat bastaiit oidor que l'Arenas,
0.i lelltim, Car h seva di:untara :Pro: 14 els únics moments op
:: ...s per
a ::;::;ç, no aixi
ala daveutt,vs bisrail» 1, Q estigueren malament i a : ;és
gran

a

mee t;2agraciats,
A Yerme se li ve

labien/4ot,

notar

manea

den-

vii.le millairs, Arriata en la
defensa 1 Emery en els majos.
Del Madrid, Per bOles, la millor la

rnitjana,

destacant eobretot Esparza,

que va esser el miné! de tots els jugadora madrilenys.

L'arbitratge

Steiborn fou en general bo 1 de gran alergia, paró va
tenir dos nonata que foru la causa
dele dos gols madrilenys, cae' la -ni
da Cosme en el aegon gol va ésser
elartssima, el mateix que al faut de
Rillio a Arriata. Ne obstant, l'Are,
nas banda quedat oliminat, pulla que
el més lógic hauria estat un empat.
Les alinaacions foren les segiienta:
Arenas: zarraonendia, Torres, Arneta, Ernili Urreoti, emerY, Sara, ata
nthaga, Yermo Mcn chaca i Juanito
Echevarria.
Madrid: Vidal, Torregrosa, Que.
sa,da, Prast, Zapar" joco Maria Pe;
fla, Lazeano, Vana, Rúblo, Come 1
Idorerar—Noti Sport,
de

A SEVIIZA

Costa, Navarro, Picolín i Torredefiot.
Sevilla: Eizaguirre, Monje, Iglesias, Rey, Abad, Arroyo, Gua', Adelantado, Campanal, Carrago, Brand.
Imruediataruent d'haver començat
l'eneontre hi ha una Jugada pernio,
Sa per al Valancia, Ug wat de Ca.
real° invento da ticeviit por ea*
no a anille'', qua ds tret senas* conseqüéneies. S'anivella quelcom rencontra i el Valancia pressiona en alguno moments, toreen ele c&ners
que tarnpoc alteren el marcador.
A la mitja hora d'haver comencat
el partit una passada de Molina és

recollida per Torredeflot que en rápida ascanada desborda i descolloca la defensa sevillana i l'enea un
gran centre que Picolín remata d'un
fort'xut aconsegueix el primer gol

valtrneiá.
Tres minuta després i desmora-

litzat anomentániament l'equip seviIlá es torna a repetir idéntica la junada. Una gran centrada de Torre.
deflot és
Picolín i

nat d'Espanya
Amb

entrada enorme i a lea
nt dres
del cones,at cana senvor
Atribas, *judo: u- bits@ de IM:a
tan bé catalana s",a celebrat el Part't Valéncia-Sevilla, que ha aeabat
sevillan4 per tres
4a
arb el triomf (1's
una

dos.
A l'hora anunciada el senyor Arribas acrengtera els equipa en la forarab el baló i llanca un tret que surt
mí seglint:
fr.:Tan un del; pata, Aquesta ;regada
Manda: Cano, Melenehón. Pasa.
també raquip madrileny ha tingut sort, I rín, Salvador, Molina, Amor6s, Ria

rematada novarnent per
Valéncia s'apunta. el se-

gol.

gen
R

.ccionen els sevillana animats
pel púbilc i ale 35 minuta Carnpanal
llanca un xut que toca al Pal i la
bala va als peto d'Adelantado, que
rasarnent veril a Cano per. primera
vetada. El gol aovilla és acollit amb
una gran ovació i tot tegua ele eras
del públic animen ala seus jugadora,

que aconsegueixen preasionar amb
gran insistancia i forren un córner
ala 37 minuta, que treu Gual i
tren a rematar tots el* sevillana, 1 la
bala va ala peus de Brand, que d'un
gran xut aconsegueix rempat, aco114 amb mostres de gran entusiasme.
Acaba el primer temps amb rem-

pae

dos gols.

a

A la segona part

Joc decau

:temes és digne d'anotar-se ele exfaulda comieses per teto dos equipe.
Hi ha un moment eclUtle la Providinaia salva • Valancia d'un nota
gol. Domina amb insiatancia el Sevilla. pero el Valéneia es defensa.
A ynitja cagona part Pieolín dóna
Premeditadament una bona patada a
Cual que queda lesionat, exputsant
rárbitre a Picolín, que és esbroncat
retirar-se

en

El titular veng el ValIncia
per la mínima diferincia 1
queda eliminat del cundo.

A SANT

no,

a

la caseta.

Quan falta escasarnent
minut
per a acabar-se l'enconare. Easarín
carnet una falta a Carrete dintre
nrea, que l'arbitre castiga amb pecal j que a'enearrega. d'execortar el
cástig Brand, que aconsegueix el
vi de la vietbria, acabant Imanediatament rencontra.
El mlblie snet defraude, pula queda el;minet el Sevilla, El, mIllora
pc1
foren la Ilnia rodea i
Brand, i pele valenciana Paaarín,
Molina i Torredeflot.
,

L'árbitratge d'Arribas.

encara que
gran volunfat,vva Iseer d'excessiva categoria per a -11, podentse qualificar solamatit de regular.

amb

-

1
queda

SEBASTIA

La Real Sociedad
eliminada en empatar a un
gol amb l'Athletic de

Bilbao
Ansb

pie i bon tamps cha
celabrat el partit Real Sociedad I
un

EL SORTEIG DELS QUARTS DE FINAL
I SEMIFINALS

gran

El Barcelona contra el Deportivo Alavés,
i l'Espanyol contra l'Oviedo

Athletic de Bilbao.
punt i davant una U.
A l'hora
peetació fantástica, Melcón arreaglera els equipe de la forma se-

güent:
Bilbao: Blasco, CaUrquIzu, Pichi, My:gaceta,
RObtrte, »ala, fraragorri, Ungtnuno,
Chirri 1 Goroatiaa.
Real Sociedad: Izaguirra, flendain, Zaldua, Arnadeo, Ayestaran,
Trino, MariMeal,
Marculeta,
Athletic de

reaga,

Bienzobas
Ecanarro.
Comen& el partir amb gran nerviosisme per part de tots dos equipo
í el jec és anivellat,
bé
Real
Sociedad domina una mica per la
gran actuacié de la seva :bola mida,
per6 fallant ignominiosnmont la liada

davantera, que peed innombrables
ocasiona.
Als disset minuta, un fall de la
defensa reialiata ocasiona un gran
parill a la porta donostiarra, pub: que
Unan-Juno está sol i a curta distancia i dispara una canonada imponent
que Eizaguirre detura en una magnífi
estirada quan el gol semblava
segur.

El Barcelona i l'Espanyol poden arribar a finalistes
petiran ele mateixds partits,
Madrid, 28 (per telefon).-S'In) célebrat el

doalnpr
da final

or

pionitt
jugar diumenge

oar

sorteig

per

-

vinant.
ha esta tel

El resultat

canviant ele campa.
Per a les semilfinals, 5,sorteig ha decldit que el véntledor
del part,it Valencia ..R. Madrid
e'ho faci arnb el vencedor del

a

partit Espanyol-Oviedo.

ata-

güent:

D'altra pan,

Valencia

.

R. Madrid

Barcelona

Barcelona
ho poden

vted°

B.ruUnió
nElé °O el• 11
A,11031101
Vitbrig
i

-

es

*operen *lavas .ilagegeforgi
El diumenge segilont ea *e.,

Atjko.
11141111"4"44-

sagrat

Acaba el primer ternos anill un
a
cero a favor de l'Athletic de
Bilbao.
A la anona pan la Real Sociedad canvia noca a la Unía clavantera,
passant Kirikl
davanter centre
Marculeta a interior drela. Ale set
minuta, carbura millor la Ilnia tot
seguit empatan. Una paasada d'Amadeo
recollicla per Kiriki amb el
cap i l'envía a la xarxa bilbaína,
aconsegueix el primer i únic gol do-

nostiarra,
rempat.
Segueix dominant la Real Sociadad paré novament la saya davantara torna a fracassar
perd innombrables pilotes, El jac i'enclureix
són els més bruts jugadora Unamuque fa tras o guatre enno i
trado al porten }Masco moit cenanrabies, i amb domini coialista, penó
infructuós, acaba el partit amh rern.
tat a un que elimina e la Real Socitdad.
Es tiraren en el primer telf3190 qua.
tre córners contra l'Athictic 1 dos
contra la Real Sociedad, i • el seSon •tempa trae córners contra l'Ath.
letic per cap contra, la Real Socia.
dad. L'arbittatge de Ildeledve ion
ocellent e tot monsont %PIJO«

uodS-110/4—ital

"".•

Zle

treballa científica

acto-

entinent dintre l'aviad&
Alemanya !'ha
sempre
de la part aeronáutica. Prova d'aix6
é$ el* menta vols efectuits pel

El doealment dele aaarella esaprats par raviació ha de lar ame
aquesta no es peal an el terreny de
la ruina. El mateix progrés porta
la despega de cooltisairns recursos
financiera, necessario Por a protogir
amb mesures especials, perqua lea
rudas compttaneles econóMigues estableixen el decaiment 1 sempre al
tracas temporal.
j,,,aeronautiee te actualmint sta
descabdellartIont considerable i fe
grana sereels com a neceasen colaplement de la etvilitsació, Sén noma.
broalasimea les líniee regulare servides per empresas dedicadas a
Muta Indéistria de l'aire, per e lika«
crement de la Tiquet:a d'un pala. *le
capital, I l'organitaacil tacnite 1 oo
marcial vineulato ee empresas Oh
questa mena tenen en moho pai~

"/".aay",

erganitaaelena

I

ele

el

dirigible

que.

"raids" ha desvetllat
una ernoció forta a tot el món.
Paré Alernanya no está satisfeta
encara de lea proeses extraordiná.risa del "Gral Zeppelin". Vol presentar un aparell més pesat que
l'aire i demostrar que amb els avions
també en possibles ele serveis aeris
transoceánics.
S'ha traballat molt aquests darraro mesos a Friedrichshafen per
preparar rbidroavió del doctor florador, el coldle aeri de dotze motora
que en el juliol vinent intentara la
traveasja de l'Atlantic.
lltis vol. transoceánics, l'ambició
dele aviadora, el raid
encara avul
que da considerat coro el més pati
né*, ser& intentat novament. Aguasta veteada no sera travessat per un
pilot pie de tenaeitat 1 audácia que
conduint una simple máquina voladora es Ilanei per damunt l'oceá, a
provar realment sort, per més que
vagi cientificament preparat. Aquest
vol transatlantic que efectuara el
"Dornier K` sera un raid curosaen

extraordinaria importancia.

que ha constituit restimul rada po.
dardo 1 feeund per al descabalen*.
rnent de tes activitats econbmIques,
Alernanya, la gran nació europea

con-

alindes porta» a termo han fet que
l'Esta* ale:tu:ny, ocupi un lloc pre-

MTAMM.,..10

Tetes aquestes

tamos a'ha

a

namos**.

"Dornier X"

expletasions, en estat de millaca.
ment la majar part d'elle., han anat
dezeabdelbent.se 1 perfeccionarlo din.
tre un régim de (Hure coricurrincia

llarg

reatudi de bases verament
cientrhnue* 1 olla dedicat amb ve?habla hotel) a la investigació din4* l'antena camp de rexperbnentacié química 1 macinica, ha meraveIlat par ilurs Invencions i perfeccio-

El vol transoceánic del

gol

Barcelona 1

d'arribar tole

que des de fa

filoo.11:71 1

mparada.

treburau

da071:11

yt

partit amb joc «ten
i als 32 minotts Eizaguirrt surt I can
i terra i se
escapa la bala, la qual
cosa aproflta
Gorostiaa per marcar
el primer gol arnb la Portarla &a-

mfIanno1dé
Espa-,

A

A

Segueix

el vecedor de

R. Urtid-AthlItic de Bilbao con-.
Ira sal vencedor del Deportiu

A Valónola

estudiat, parqué rintent

ment

EL CAMPIONAT D'ESPANYA DE FUTBOL

seus

1

no

pugui

fracassar.
Es aqueota la manen de portar a
cap aquests vols. Es *quema la ma

d"oferir al públic seguretat,
voten crear línies regulara.
Si triomfa en &que« viatge, mal
grat d'ésser per *tapes, raviació
batirá donat un pa. complet. Pe
que ele més pauta, és de plányer,
no
han demostrat una seguretat
completa, i si aquesta queda de
mostrada, els Inés pesats que l'aire
triomfaran una Ora vagad* i cons
tituiran les veritables nana aériés.
anem
a parlar de ;es caracte.
nera

quan

es

rístiques del "Donde; X", car són
forcosament conegudes, així cona
també tothom esta aseabentat dele
resultats sorprenents donats en ba
tea les provee realitgades per l'hl.
droavi6 alemany, ja que, fallarle
aquestes, la travessia de l'Atlántic
no &lumia intentat.
El

"Dornier"

el

vol

d'Aletnanya als Estats Uaits,

«actuará

via

Acores. Estará dividit en quatre
etapas, i será la primera Llac de
Constar-11a Barcelona, la distancia
de la qual éa de 600 millas. La se.
gona, Barcelona- ~reo, de 1.663.
La tercera será la més llarga, ja
que vindrá a ésser la veritable sra.
-

vessia

de

l'Atláetie,

cae

catan

as.

paradas les Mores i Bertnudee pu
1.820 millas. El vol finalitzará (lee
prés de .700 anilles més, que és la
distancia que hi ha de les Mes 13er,
mudes a Nova York.
Per tal que la poténcia sigui :en
mantada considerablement, es can
viaran els motora Júpiter actual*
per datze de Fiat A. 22 de 600 C. V.,
que podran assolir fácilment ala dei.
canta quilómetro per hora.
A bord de l'hidroavió viatjarilet
70 passatgers, i la aortida del "Doy
nier X" esta assenyalada per al ju.

liol vinent.
Com és de notar, la primera es
cala será la ciutat de Barcelona. per
aquesta delicadcsa hem d'estar for
ens fati pos
tament agraits, ja
sible d'admirar la rauda i majestaus.
sa nau alemanya,
e la qual podrena
correspondre arnb ralegria del nou.
D.esitgem que el projectat
tre cor.
viatge +lngui felic finalitat i no sigui
desestimada la proposici6 d'ésser la
nostra urbs la primera etapa.
A.

SANTJAUME GUASCH

dismamiamaziousim",
dente amb ela
nostres ex-presos i ex-exl
liats. Ajudem-los a recons
truir la seva vida civil. El
Estem

en

ha

una

subscripció oberta;

se

celebra actualment

una

exposició a les Galeries
Maragall; hi ha en pro
lecte diveros
Recordeu-ho

~Ole
Gwerk..
«§~-

evgiob
(1101".

FARINA

Okok"

LLET

CONDENSADA

01110"%
111~#

4.111`"4

ri"41
,Ame
•~11
dimul

digel
~111

SUPERIOR

1111~grook.

~el

1100~

!

abw:
et04";
h., ,•

taltra.1

,

E CUIDEN
ikith"

4.,

'utowern

'Sr '¦••••

"ftos
.~40

.~40

MARQUES

'

Ombob

REGISTRADES

Oleaown
41111».:
14~.
wiloo

11>P0r
regislisda

44•1

'11
1111-1".1
MON1.
1-1LEC
aritorworl

.
«bb..

~~1.
.>"wa

E

E
,

.orrelav

#"•

CO"Ta 3CirallWOB 2111411EICX.m211LaLCI,ISI
-93

