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Nosaltres diem...

CIUTADANIA.

Val

No n'hi ha

proa,

encara:

Quatre de maig, de mil
iíouweents trenta

ésser

a

egoistes
Arran

na

Sortosament,

la nostra crida ha tro
acolliznent
a Barcelona. Ho con
bat ja
signare amb goig. Alguns deis ex
reeegults per la Dictadura han trobat
grácies a la nostra Borsa, un majá,
immediat de guanyar-se la vida, o, si
tnés no, un remei interí per a subvenir
necessitats més premioses.
a les
Tanmateix, peró, no hem pogut pas
proporcionar treball a tots els que en
beeessiten. Són molts, i, a proporció,
els oferitnents sun encara pocs. Per
tixd beta d'insistir en la nostra crida.
prinaers resultats ens fan creme
que no será infructuosa. Estem con
yençuts que entre els nostres homes de
negocis, entre els nostres banquers i
índustrials, hi ha bons catalans i bons
ciutadans, capaços de comprendre i de
valorar el 54er/fiel realitzat per aquests
patriotes que tornen de les presons i
de l'exili i que es troben, tot just arri
bats, atnb l'angúnia de la llar desfeta
i de la vida difícil.
Cal recordar-se d'ells, ara. Cal pen
lar que aquest moment és potser, en la
vida d'aquests homes, el moment més
greu. Hem fet un esforç
magnífic
per *conseguir la seva 111esiorç
bertat. Ara n'hem de fer un altre per
aconseguir la uva reintegració a la
vida civil.
•

—

Diverses cases comercials, com
diem abans, han respost a la riostra
erida de treball per als ex-perseguits.
Entre elles—i cris plan dir que estem
ja gestionant alguna de les seves ofer
tes—volem esmentar i felicitar d'una
manera especialíssima les cases F. Xi
fré Masferrer, de perfumeria, i Mer
cader, joiers, de Barcelona.
Agraim sincérament el gest d'aquests
dignes industrials de la nostra ciutat
volern fer-ho public per si pot ésser,
per als aitres, urceretnple- 'I uh tkt
r-zd. Per ai drkYaísta teoría que
"el negoci no té entranyes", aquest
gest és un noble deamentiment š Una
executória e civilitat.
*

*

Recordem que entre eh ex-per
seguits que necessitert treball—i que
el necessiten urgentment—hi ha, en
cara:
2 escrivonts o dePendents de tna
gatzem.
contramertre en teixis de llana

•

'cató,

d'iota-arribada, millor dit, erran -d'u-rebuda, s'ha tornat posar de moda el recoma,
la nostra

a

gent prudlncia

i seny. La

tra -Premsa, gairebé unánintement,
estar de donar consells al

pe ble-

s'ha pogut

no

en

•

I bé. Nosaltres

no

volem ésser

una

nota dis

cordant, inalgrat de tenir la ferma convicció que
no és precisament
seny el que manca al nostre
com tantes vegades ho té
provat, alguna d'elles ben recent.
Posats, pero, a donar consells, no volem establir
diferencies i el

mateix ele donent ala uns que als altres.
El nostre taranná no ens permet d'ésser
egoistes vi de valer
que el nostre poble acopan i tot el seny i
tota lt pruancia. I els
altres, quI? Aquelles qualitats s'han de repartir equitativament
posats a ter concessions, no ens sobria gens de grett que
en el mo
mant de fer la distribució, els
correspongués una part més impar
•tant als altres.
ha de cumplir
de dalt.

més antunt un home es traba, més
i el que és disculpable en els de baix no

Alltrament,

nosáltres,

amb

cont

obligacions
ha és

en

els

«es.
e

'4jsfic).
e

telegrama

use

cm

va

i

COiltelf•

pronosticar calamitats

per

a

gueix interdita, que les enyOrades notes oficiases han tornat a
és
motiu de distracció per als ciutadans...
41.ktena. certs qule íg'I atiza i altres procediments gouern.amentals

ser

del nia..Uiz a.7dre
dir que el. general Berenguer
fat'
el cuntrari del que deia que pensava el dia que va
substituir el
primer dictador? Nosaltres no ha cre7ient; tenim la
con,ficiw,a que
tornará per

oanyl segur d'arribar a la promesa
normalitat.
El general Berenguer té prou sentit polític
per a comprendre
lw; és prota patriota per a posar per clainun,t
de tot, ádhuo d'aquells
sentiments quo en ell estiguiffl més arrelats, el seu
amor a la Pa
tria. El general Berenguer,
findrnent, té prou mamaria per a re
cordar el .fracds d'un regim de 6 anys, 4 mesos i
13 dies d'opres
sió i crimpOser-stilettci 'al poble.
JOSEP STINYOL

re

fer l'efecte que aquesta

es

GARRIGA.

—No rn'ho explico. A voté en
poca dies l'han canviat. Que potser
ha somiat fantasmes? La setmana
passada no ho era pas així. Obri'm

ete.otra• fe: d'anor
mal en aquests riarrers vdit Cies?
—D'anormal em sernbla que res.
--Vol dir que no s'lla fet soci de

l'Espanyol?

'

dentment, Pacte d'ahir.
a l'Estadi de Montjuic;
mis que d'afirnzació es
portiva deis ciotadans

Catalunya, fou un acte d'afirtnació
ciudadana deis esportius catalans. Que
de

que sembla el

encara

d'ahir

no

mateix, no ho és.
fou par una moixi

ganga tnés de les moltes que finS al
día d'ahir s'han celebra! en aquel? re
cinto. Fou un acte d'una significació
tnolt més elevada que agiten "Torneo

ria,

usanza";

antigua

la

a

do frisia

ma-.

esPiritualitat superior a la
de tots els festivals esportius celebrats
fins a la data. Lacte d'ahir fou deis
que honoren el'Poble que els celebra.
Si el: esportius
actors i especia
—

dors

—

que acudiren ahir

rEstadi

a

s'haguessin sentí!, en aquells ntoments
solemnes esportius, tínicament cspor
tizas, no res más que esportius, la festa
no
hauria estat tan transcendental, la
aesplada no hauria emocional a nin
gú, i el poble no hauria vibrat coto va
vibrar, foll d'entusiasme, saludara les
banderes barradas de Vilafranca, Sara
Andreu, Mataró i
Si la pent d'esport

vindicada,
ba.la,nent

si

no estignés prou
s'hagués palesat a

no

que

1.17>'OPWrieW

contra el Parar deis darrers

fi,

que

tren mtls amo
els de/cates d'abanstfo
ren oblidats en un monten!, i la gen!
trababa a gust. Mol! natural. En
/loa s'está tan bé com a casa, i l'Estadi,
des d'ahir, és la casa de tots els es
portius cata/ans. El poble s'hi havia
trobat foraster fitts al momeo! solent
'ti que el nostre ande Sunyol, en re
aresentació del nou Comité Esportiu
de l'Exposició, pronuncia, per majá
deis potents altaveus de rEstadi, aque
llo paraules memorables:
Esportita de lo! Catalunya: En
monzents solemnes, la eiutat de
Barcelona us lliura l'Estculi. Es ben
~Sr,. Honortu-lo.
Pisca Catalunya
esPortival"
Una ovació xardorosa impedí de sen
tir els darers mots. Centenar., de
banderes brandaren al ven!; pele airee
ratrunyiren uttS trons, un escamo!
d'aviaras s'afegiren a respectacle, 1 el
poble vibrd d'entusiasme, d'un entu
siasme que reflectien admirablement
les tenores de les cables interpretan!
"La Santa Espina".
respectacle, anuncia! com a espor
tiu, esdevingué la més elevada, la mis
dnocionant, la mis vibrant de les ma
nifestacions cattadanes de la post
dictadura.
L'Estadi resta reivindica!: l'Estadi
en

tots

poblé. Aquellos banderee que la
aplaudir a peu dret i amb

va

'4Wtervtlkscobertaf€.9tdetteren

escéptics

ciutadatts,

efectiva vindicació. Qui

que Os stients

des,

gent

ciutadans tan dignes com els
amb els mateixos
anhels, les 1nateixes aspiracions, els
mateixos drets i la nulzeixa persona.li-.
tat, ocies com el d'ahir constituido: la
nzés

-

ahans;

és del

un:

—

que s'hi estava mi.

jot -es veía mí: bi

que

UN EXEMPLE DIGNE
A la destilada d'ahir no hi vare*•
veure cap jugador de futbol deis que
la gene en din "asas". Ele une, perqué

fora de Barcelona; eis catres,
Perata s'estimaren més veure-ho des
aren

de la tribuna.
Hem dit cap, i hem de fer una ex
cepció. Una honrosa
Ricar4
Zamora va figurar al cap del grup que
representava el seu club. El públic*

excep.ció:

M011 merescudament,

Aquesta

vegada,

va

ovacionar-lo.
tumbé

nosaltres

u* eh

LES ECONOMIES

DE

L'ESPANYOL
L'EsPanyol ja té un protessional
1 sembla que no aarard fías que
n'hagi adquirí! une quanta tnés. /a és
sabut que ele que remotos les cirerei
en
romentat club estas disposats a
donar una nova organitració a la sevez
casa, i que un dele punts principals
q .e entren en el pla de reformes és el
de fer economies: D'aixa potser En
Zamora ei3 en sabría explicar alguna
cosa.

Coto que per fer. economies no hi ha
rebaixor despeses, rEspanyol lza
decida recluir /a natnina, rebaixant el
so" d'algun jugador i prescindint d'al
tres. Sombra que un dio- d'aqUests els
diaria tindran la !lista oficial deis ju
gadars que l'EsPanyol posa a la venda,
i entre Os quals
haurrl algult que
vindra ds nou.
con:

que-rinfeetavess.
de maig de mil nou-centa

otals esperas
El quatre

sera, d'ara endavant, una data
»tensorable per a resport adata.
L. AYMAMI I BAUDINA
frente

'

pre

ELS ALIATS

senciar els mamelas solemnes de la
gran destilada no es pot fer cárrec de

katterics vegada no ems referim a
Franca, Bélgica i altres 'saciaos que
van Prendre par! a la_ guerra. Els
alias d'ara eón dos clubs de /toba.
L'un is l'Espanyol. L'altre
abnenys

la

seva

grandiositat. Fatn

ao

un

va

montent

histarie que els esportius catalans
cordaran amb justificada joia.

CA.TALIJNY.A.

1

;Amnistia per als presos
socials!

re

1.4".ESTADI

airf en: baohan vengut
és el Saba
dell. Sembla que entre aquests dos
clubs 13 ha actualmeta una cordialitat
extremada, i que fins s'Iza parlat de
emular-se jugador.
Hom diu que el senyor Tamburini no
és del tot alié a aquesta avinenca.
•

M'E•* fou soleinnement Mural ??s esporgius catalans
l'Estad' de Montjuic
fesravid Mii Una manIfestaeló imposant
que

etteíd ~Ta
que die* entera
1.a.tn adre,, r l President del Con
5e11 en relació arab el
cas Madi,
que, com te gap, está encara
pen
dent de l'informe de l'auditori*
de

podPien ésser

uns

de

elutadania I

°limpies

'loes

telegrama

un aven

el

eatalans

_
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Bis segells

"Amaistla"

UN RECORD
sentit a dir segura.
tnen4 que "Guerrita" va torejar eq
sns di., tres curses de
braus. Herai
cita! de la qual encara es parb amb
admiració després de trenta o ~ren
ta anys d'haver-la portada a cap.
Els esportius, des d'ahir, també !in
drem el 'lastre "recordman": Ricard
Zamora. El meravellés jugador, no
volent ésser menys que "Guerrita",
va jugar ahir tres partas: al ntatí, al
eamp de rEspanyol; a la tarda,
tadi, i al vespre, al Frontó Novetats.
Ara que aquest darrar va "!ligar

rosilts Moran

lo"

d'espectador...

Ha estat
la venda delsrealitzada la liquidació
segells "Amnistia", que

ealgué

Interrompre

per

prohibiciÓ

ex

d'aquest Govern civil.
La quantitat
recaptacta—que Ingres
sa en la
nostra subscrició Pro-presos
asecndeix a 2.679'60 pessetes.
-Ells cal, en primer
terme, manifes
tar el nostrc
més sincer agrainaent al
nostre amic
l'impressor Seginton 120vira, que amb tanta genti'esa s'olerí
Per editar
al seu compte el segell
'Amnistía".
Un nou gest a senyalar.
1 a
agrair á aquest ciutadá exemplar
que ha
pos'at un esforc de vegades SU
Ferior a les scves
forces en aquesta
croad
catalana de l'amnistía.
prtssa

ELS GERSEIS
RICS

LA REINAUGURACIO DE L'ESTADI
Un dele mornents més interessants de les provea atlétlgues celebrades
ahir a la tarda. El més difícil tbstable de la cursa "steeple-chasse",
correguda per primera vegada a la nostra ciutat

Lit REINAUGURACIO DE L'E STADI
Momcnt solemne de la desfijada d els atletes de Catalunya.-- La repre
sentaci6 del F. C. Barcelona, rnom ents després d'haver paasat la porta

"}slayathon".

Aquest número de LA
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RAMBLA DE CATA
LIJNYA s'ha hagut de
sotmetre a la censura
del Govern civil

la censura ha

passat

per

aquest número
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'

aquests'

i frunza

altres

—De l'Espanyol? Mai de la vida.
Sóc soci d'un sol club esportiu, que
és el, Barcelona. I no havia estat
mai de cap entitat política fins al
dia primer de maig, que vaig signar
la proposta de soci de la Lliga.
—Eh? Haver comenlat'per aquí.,
Aquest és el secret del Oeu canvi.
Qiie 'no ho sap, sant crislía, que la
Lliga és la U. P. traduida'ni.catalá?
L'OFICIAL DÉ TORN

setmanalment les
eves el nostre estinzat
ande i company de Pla
na
Josep Sunyol. Evi

1

assegurav.a
flor;

que encap-.

—

0.171-51tittgut
el

Guerra-

a

manifestacions

passa? Vosté no está bc. Mai no
m'hauria cregut que fas capaç d'aga
far por.
—No, no és ben bé aix5. No va
és-er por, precisament. Només una
miqueta de respecte. Ja sabem que
en aquests casos sempre rep el just
pel pecador.

Lucid
lló

diaris referent

budes, homenatges

Es cert que Atada encara no ha pogut
tornar, que Cardona i
catres convpawys d'exili han estat empresonetts
en passar la fronte
ra, que la Censura, almenys a Barcelona,
ens oprim,eix més que ntai,
que s'han posat notes i originals
limitacions al dret de parlar, que els
presos sociols no han estat alliberats, que
la barrada senyera se

a

terrat

tt

depended d'e3c3lptoz1 I vlath4
481Ea-Prfretica ootAlrcag.

Un

—Sí, bé, i qué?
—Que ja sabem com s'acaben aquí
les manifestacions. I quan vaig Ile
gir, dilluns passat, aquella nota que

epígraf

teix
cala

que fine alar havia
esdevingué simpátía.

vendes i viat

corresponsal,
dibuixant (denle Indtudrial

"h

—Qué li passa que está-tan-eón
tent, =le Mariano? Ern fa una
mica de por amb la navalla als dits.
El veig tau excitat...
—Que potser vol dir que no en
tinc mctius? No es va emocionar
vosté, ahir, a l'Estadi, amb aquella
manifestació esportiva tan formi
dable?
—Li seré franc. No cm vaig emo
cionar perqué no hi valle anar.
—Es possible? Es pot creure que
vosté, que fins tenia una llotja en
carregada, deixés d'anar-hi?
—Tot el que vulgui, peró m'hi
vaig repensar. Els diaris n'han tin
gut la culpa. Havien dit tant i tant
que seria la manifestació esportiva
més important de tots els segles,
que cm van fer reflexionar molt. Una
manifestació, per més esportiva que
sigui, sempre és una manifestació.

la »ostra

anat ena,ssa de pressa

pintor de eafderes 1 plitnaes.
dependan botiguer, antb deu anyt
á práctica en robes.

publicitat,

o

podia acabar perfectament a cops
de sabre,
—Pero, senyor Llagostera, qué li

x

expert de

1•¦•¦••6¦¦•••

portaven els

justificats ele esearafalls? ?Votan, dir que
el senyor governador civil de
Tarragona, no hem
són prou

Aquella antipatia
de:vernal

fríen!

nos

aquest sentit,
áfegint-hi unes guantes lamentacions per tal de
fer-nos veure a. tot el que ens exposem si no en
fent cabal.

Tanmateix,

Aquesta settnana
eneapplar .1a nos-'.
ara-cranica cunb el ma-'

a

.nar

(Censurat,

ESPORT

O
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HISTO

A la desfilada d'ahir, a l'Estadi, tri
arens veure una „osa que seguratnent
fl
havia de fer gaire gracia al senyor
Don Agustín Périz de Vargas, presi
dent perpstu i fundador del sis vegades
benemérit Calatá F. C. Ens referim
una estratagema que va posar en prac
tica el P. C. Barcelona, per tal que es
veiés que és el club ntés histbrie de
tots ets clubs histbrics. El Club bin
aran° va for que ele seto joegadors
ev-rtissin a desfilar sqralPeds amb uns
gerseis aells i docolorits, que no ene
sorprendria quo fossin els que van fluir
els Prioners imeatters del Barcelona el
dia que va» jupa, el primer fra,.tit,
rany de la fundació del club, Wy)
Aqwesta vegada els del Barcelona
slaan apuntas cinc punts en la !Niki
pro-degenat que de Iota la leve vida
sort# (pub el Calda.

.
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A CAN RABIA
L'ESPANYOL ASSOLI UNA MIGRADA VIC
TORIA DAVANT EL R. OVIEDO PER DOS
GOLS A CAP
del quintet atacant, i de la resta de
s t qualitat dels partits hagués
l'equip, Ventolrá, amb la bona vo
d'estar en consonáncia arnb la quan
luntat de sempre, volia secundar-lo,
titat d'espectador:, ahir al camp de
paró evidentment tenia una mala tar
l'Espanyol hi haurlem iSt a:guna
da. i finalment va deixu-ho correr.
cosa remarcable. Perb com que, dis
L'ala Padron Bosch fou el pitjor
sortadament, la vilua del joc no té
de la davantera. El primer es lluf
res a veure ounb finaría de taquilla.
només pel que es refereix al joe afi
ni tan sols —monea vetadas— amb
ligranat; pare, en canvi, no tingué
ranornenacia i mérits d'un equip, hem
ni encert ni sort en el xut a gol.
de dir, encara que atiza, sembli una
Pel
que
fa al segon, estigué
miqueta massa fort, que ahir al ma
ti, en anar al camp de la carretera senzillament cataitrbfic, i. no va to
car pilota.
de Sarril. perdérem Ilastimosament
Larnentem molt d'haver de remar
el temps. Ni més ni menys.
car tnates desgrácies, perb en honor
En el titol que encapeala aquestes
a
la veritat ens ceiem obligats a
ratlles diem que la victbria de l'Es
fer-hq.
panyol fou migrada, i encara que
dir triomf migrat a un resultat de
...I EL DELS OVETENSES
.*los a cap turbia una anomalia,
L'equip
del Reial Oviedo és un
aclarir en breus parautes
anem
a
equip que evidentment Ja d'hacer'
que en aquest cas no ho és.
tingut molta sort per 'haCer ar
En dir mitrada no ho fem en el
ribat ala quieta de final.
par
sentit de d'ir que guanyessin el
1 el Inés curiós de tot és que ara
tit arnb penes i treballa, ben al con
pot esperar sense musa intranquith
l'Espanyol
fou
traris 1a vicaria de
tat el partit de diumenge vinent a
pobra, pobríssinta, parqué es feren
un
casa seva, ja que dos gos no és
dos gols, quan gansa necessitat de
escore tan elevat que no permeti als.
matar-51i gaita se n'baurien pogut
asturiana de confiar en una victli
fer dos o tres més, tirant pel cap
ria.
.baix.
De mes a más, és un equip que
EL DESENCERT
a: seu camp i animat pels satis par
ESPANYOLISTA...
tidaris, creix i es converteix en
un enemic respeetable.roques vegades hern vist un con
Creiem que l'Espanyol, diumengé
•junt tan desballestat com el que
que ve, aabrá isnposar-se i conser
l'Espanyol flui abir. I aquest desba
var l'avantatge adquirit avui.
ilestament és més lamentable si horn
Si no los aixl, el R. Oviedo vin
té en compte que el R. Oviedo no
dria a convertir-se en una mena de
.él equip, ni moit menys. de categoria
"coco" deis equips catalana, i frian
suficient per a fer anar en orris un
cament, aun!) que un equip de tal
onza
com
el deis campions de la
categoría fugué: d'ésser el pesom
Península.
bre dala primera equipa de Barce
Ahir, del primer a rúltim. tots es
tigueren deseneertats, i no n'hi bague lona seria una cosa que ja passaria
de mesura.
ri un que sobresortís gran cosa del
Els asturiana tenen mota d'entu
desenctrt general.
que taxi la ba
siaatne, perb no tenen res més que
Des de Zamora
la en comptadíssimes ocasions —a
altea Molta d'empenta, molt de braó,
Bosch, temblara que tots es pren
paró cap coordinació i joc de cerval'
nuessin la cosa a broma i fessin el que permeti de qualificar-lo com a
equip perilles.
que poguessin parqué tot els sortís
~lamen t.
El un portar, Oscar, féu tres o
Tots els que velaren el partit quatre sortides innoeents i poe once.tunas. que no foren gol per una veri
•des" i no "lates", hauran de re
coniixer amb nosaltres que aembla
table casualitat; o rnillor dit, pel des
que els de l'Espanyol fessin
va
encert de la davantera blanc blava.
expressament que la bala no anés
L'ARBITRE I ELS EQUIPS
a
gol.
L'encarregat de la tasca arbitral
Demur fou rúnie que sena* fer
fou el biscaí senyor Saracho, el qua:,
valent
res
remarcabie rebané
humanament sens dubte per no desentonar amb
que
féu tet el
dos
el joe descabdellat per tots
és possible fer 'per complir com

1

Ahir, al camp de
Mendizorroza, amb un temps es
pléndid i assisténcia de nornbrós pú
blic, se celebra el partit de quarts
de final Barcelona-Alavés. L'expec
tació era gran i raflció desitjava
aconseguir un triomf per un bon

alarga, ja que per a uingú no era
.estrany el saber que diumenge vi
sens dubte de
nent el triomf seria

l'equip blau-grana. Club sitiad ira

possible

precisament no passa
a nactivitat de l'es
mentat jugador.
Trabal. a estones estigué molt
treballador, pera ea altres no fén
rei de bo i avanci exeessivament.
car

gols.

Ten

d'ací grácieg

que

De la davantera, el menys des
eneertat de tots fou Gallard, autor
deis dos gola

1
1

1

animador entusiasta

equipe, tingué
espesa.

un

arbitratge

molt

A les 'aves ordres s'arrengleraren
els eq.uips;
R. Oviedo: Oscar, Mariscal, Ta
cha, Justo, Avilesu, Abdón, Carame
lace, Chavitt, Urrutia, Polo š Bar
ril.
Espanyol: Zamora, Trabal, De
Se;er, Tena I, Van
mur. Kaiser,
told, Gallard, Tena II, Padreo 1
Boseh.
P. S.

de gom
al punt

a

d'esgotar-se

el

billa

tatge, calculant-se en 45.000
les persones que assistiren, i
amb temps espléndid se celebra
la primera voita del quart de
final Athiétic de Bilbao-Real
Unión, que acabe arnb J'empat

gola.
Zis primero en atacar foren
ala bilbaína, salvant molt bé
Enery, 1 de reegniela comenea el

a tres

donainl !Tundan; per la mag
edites tasca deis seus mItjos,
que

es

mantingué

gala

durant

eebé teL aquest lampa.
Al cap de guatee Mínuts sor
geix el primer gol bilbaí ner
una fallada d'Arrillaga, (pie no
interceptb iin bon centre de Pi
chi, 1 perMeté a Gorostiza re
matar

'

a

la xarxes.
el dorqini

deturh amb gran encert
trets

un

rasters,

entra

el

.

que són tirats

sense

a

la

atorxit

,essens

pausa la pilota a Ur
Inandarna
Beguf
tizverea, el qual 4a pasea a Car
sir» gran intensftat.
rasco. Afanen centra, í recull
Els indios fronterers servi
pf. de nou UrtlZverea, que pasea a
ren ele davanters inflnitat de
Itegusjro, el cual xuta per un
lotes magnifiques. perb Remalle
angla 1 aconseguelx el oegon
es mostraren desafortunats.
Maya
ri
gol
del Real Unión.
i
Garnboressa, Reno
serveis, .La presst6 fronterern no dis
bona
a
ter
valitzaren
rninuelx. I el Pe ea Planté sorna
Ilurs da
que sempre maltetien
Urtízve
'riostra
pre en tarreny
que es
vanters.
Inexpicable,
fallada
rea'
té
una
fou
Urtiz
traes
oportú en els
n1 cap de poca estona hi ha
la ma
verea, perb l'acoenPanyh
de Reno, formidable,
guali
un tret
xuts
aeus
la sort, car ala
el pal.
traVesser
qua
r
obutja
topaven ami, el
no
La pilota torna al camp 1 la
paf.
topaven en el
porter bilbal recull Urtizverea, que torna a
A par t d'aixb, el
'triar, Blasco la detnre.
Ala 43 Minuta, Gorostlza
aafa la pilota al centre del
041111 CASELLAS
carrip, *s'interna 1 piusa a Una
Santa Pana, 4
muno, QUE auto, gerb tope al
Matarlal f oto* ráfio 1 Path é Baby
pal, La recull Gorostiza, que
1s1 1s' folo-elhotric
guta a gol. La bala va a form
114nea
els
qua
Primara eaaa
peda rebota al peu de Reno,
horas
anahrreas al esa da cine

dels dominis d'Uriach.
Tot seguit el Barcelena perdé una
ocasió de marcar, peró la fortuna els
compensa, ja que un rret alavés
quan el porter era a terra, fou re

el

a

partir d'ara l'Athlatic comenga
a
tirar pilote, foca. Ele alnies que
no he fan eón Vaguee" Unaniuno
i Irarasorri. Urnamuno multnet di,
verses ocasiona i Emery ho detura
A

tot. El partit perd interés i acaba
ami) empat a tres gols.

casa

diutnenge,
ció

malograren.

con

Al final d'aquest temps, en
me
un córner que origina una
lée davant la porta biscaina que
resol Adolfo 1 aconsegueix ,e1

gol d'empat.
En el segon temps domina
S'Sporting, que juga a favor del
yent, peró la seva davantera,
tardana

en

les

rematadas, desaprofita la bona
tasca de les altres Ifnies.
En aquest temps jugaren
també amb encert els rnitjos i
defensas areners.
Quan el partit estava aca
bant, Gurruchaga, es destaca i
l'anea un xut, detura el porter
asturiá.
El jugador biseaí agafa de
nou la pilota, i marca el gol de

S'Ila jugat atub gran noblesa i
molt be. En aquest temps 'l'han ti
contra l'Athletie i
rat dos córners
equipe foren:
un contra l'Irún. Ele
Real Unión, Emery .Arrillaga, Man
cisidor, Gamborena, René, Maya,
Carrasco, Regueiro, Urtizberea, Gar
mandil i Villaverde.
Athletic de Bilbao: [fiasco, Ca
reaga, Urquizu, Picht, Muguerza,
Róberto, Bata, Iraragorri, Unamu
Gorostiza.
no, Chirri i

Durant tot el partit s'han
tirat quatre cernera contra
l'Sporting i onza contra l'Are

En partit amistós, el Sevilla
empata amb el Real Victo
ria de Las Palmas

nas.

Ele equipe s'alinearen
següent manera:

Emilin.
SPORTING.

minuto
García, que llano un gran

tre, 1
vant

ea

la

porta

cen

melée da
sevillana, que
una

empatar.
les darreries del primer
Ibran aconsegusix llana

aprofita
A

forma

Adolfo per

a

bon tret, que para difí
cil:rima el porter sanar', qui
aclareix curt, I Ramos aprofita
per a. marcar el aegon gol.
Acaba el primer temps amb
dos a un a favor del Sevilla.
En el magma lampa, que se
gneis molt anIvelial, el jugador
catiari Adolfo aconsegueix l'ern
çar

/triará bé.

L'Arenas venç l'Sporting
de Gijón en partit amistós
Gijón,

Molinos, amb
bastant públic, se ceiebrá ahlr
un partit amistó» entre l'Are
nas de Guacho i l'Sporting de
Gijón, que finalitzb atnb el re.
ultat, LIC do$ a un a favor dele
bilbaine.
En ele primera quinar: mle
nuts, en una arrancada deis
biscains, Emilin llanea un cen
5.—Al

expectació

pie imponent

un

grades a
animes s'apilotaven en les
l'hora de empernar rencontre i es
pot dir que en saltar els equips al
camp esclataren dues ovacions grane
i un núvol de fotógrafs feren una
infinitat de plagues. Entre ele capi
canvien pre
tants de tots equips es
sents,

Pasarín, al

El sol será el vostre

I

decitilu festejar ia
RESTAURANT

al

Partit de

1

invital•

amiba

si

boda

DEL- PARO

promoció

Vigo, 5.
Ahir es jugh. un
parlit corresponent aL. torneig
de promoci6 per a la primera
categoria, entre l'Espanyol de
—

Vigo i el Noia.
L'encontre resultá molt re
nyi i acubá anib la victória de
a
Nota per dos gens

rerini.p

Verroviarla venl el Club

La

Gijón per

gol

un
Valladolid, 5.

a

cap

Davant d'es
cassa concurrencia s'ha cele
brat el partit oorreoponent, al
Campienat amateur, entre el
Club Qijfen 1 la Ferroviaria lo
cal, El partit fou molt ansopit
1 no es velé cap Jugada inte
resma, Acabh el primer tsraps
menso liaver-se marcat cap
gol,
Durant ol segon lempo,
Peine»,
extrem ~Jorra de la Ferro
%Urja, mareá el gel de la vio.
,tbris. Arbitra bé HernItndex
Areesa, ele equipa t'arrengle
"aren de la següent manera,:
—

Ferreviaria;

Martín,

Girald,
Chseartegui, Puntera, Carriles
Gablrondo, kimaira, ',Inmuta
Jauregul, Uriarte 1 Falucho.
Gijón: Polla, Panera, Baldo

mero,

Montero,- Sirio, Oviedo
Jaime, Milesu, 'S'anejo, 00t510
Urdialen,
Nott-Spert.

mseeemomposio~~0~~~..

s

falte
eel pt.t

el

de flors, taronges i lli
frases de inutu
canviant-se
monee,
afecte entre tots dos capitans. Sor
tejat el terreny, tria Madrid. El col
legiat guipuscoa. Inchausti ordena
arrenglerar els equips, que ho fan
de la forma següent:
Valencia: Cano, Melenchón, Pa
sarín; Salvador, Molina, Amorós;
Torredeflor, Picolín, Navarro, Cos
ta 1 Anilla.
Madrid: Vidal, Torregrossa, Que
cada; Prats, Esparza, Pena; Lazca
no, Triana, Rubio, Cosme i Olaso.
El Valencía vestelx jersey ver
rnell i ele madrilenys blanc. En els
primen moments el Valéneia avan
ça amb gran ímpetu. Talla Prats,
cedint ale seus davanters, que acon
segueixen arribar fins ale dominis
de Cano, aciarint bé 1a3lefensa vavalenciana. Domina el ¦I.a.drid en
aquests moments, peró poc a poc
entra en joc la línia rnitja valenciana
i aconsegueix anivellar el partit. Una
de Rubio a Lazcano el salva la defensa valenciana cedint c6r-

coencess6
senit-

els eterns descontents d
inmluenciats per la
del primer gol, en el qual
hi hagué una ma clara de efectivament
Triana, bes.,
rridat més del degan, pera aquesthan estat dirigits principaltnent a
1:ha
retirar-se
s
caseta
ap
iad
Al cortrari d'Inchausti i dels jugadoss
valencians. que escolten innombrable
que

pre,

-

.

sort•r
stranl caxiupdlaelea.
nen

capita valencia,
madrileny Quesada amb

obsequiant

tl

elMadrid.

aquest primer temps cal
reconlixer
que el joc sempre ha sortit dels
juga.
dore forasters, ele quals han
realitzat

reeetie le: rneetres
Inchaustim
dos

a

en

A

d'afecte,

la segona part, Triana i Rubio
lliguen
un avene magnífic, i en
arribar prez,
la porta valenciana Rubio cedeix
mita
níficament a Cosmo, que des de pro;
xuta i forada per quarta
vegada b
xarxa valenciana.
Tinicament ele tnia
jos valenciana són ele que no perder
la moral, puix que la defensa cada
cop més desorientada no aclareix
amb
facilitat cap jugada, sobretot l'afelen
chon que está del tot malament, Ifi
loa una altra gran jugada de Rubio
que está a punt de costar un altre gol
21 Valencia. Ele avanços valencians
quasi tots moren abans d'arribar a 1:
defensa madrilenya per radm:rable
actuacie deis mitjos i la desastrosa
de la davantera blanca, en sobretot
Navarro i Costa eón excessivament
-Puuletra a .lea armes vegades que ar
,ribsen davant la Unja defensiva del Ma•
drid es traben amb una,defertsa sólida
o segura,
en la quaI es destaquen le%
esPlendides i segures entradas de Tor
regrossa, que fa un partit millor que
el seu company de saga. ()lunada. En
un avenn de la davantera
ndenciata

Torregrosaa dóna

crea

una

o

mití

a

per

la

que

davantera del

Als dotze minuts

cedeix

a

joc Cosme

de

Triana. Aquest

va

a

unía .bala

qual

perill.

ni

igaotel

'

%fan., éia

din§ de lipa
ha

aer. -

'ac-onsegut ie'

el

rete

ele jugadors valencians es queden
deturats esperint que l'arbitr'e íitte
nyali la falta, Triana, en vista cpae
-él xiulet arbitral no sena, cedeix
magnífica a Rubio, que amb gran se
renitat creua imparablement el mi
mar gol madrileny,
que és acollit
amb grans protestes l'arbitre, ja que

dalle

,ielhas

.m.

migs,

'

olt ''est3eeialmetst Esparza,
l
d.
c
etla
r

El Madrid,

mítgvat

de veure's

s.A.

pilota

en

joc noyament, eJs witios

valenciana segueixenjugant cima
memene paró els áeas‘ davanters, en
una

tarda

desafortunada,

ho perden
que dona la

PiColín és rúnic
sensació de perill.
En caavi ele aveno&
maciriteare
tots eón perillosoa desfaeant a la

tot.

davantera b:anea l'espléndida actua
ció de Triana, véritable
la línia, espléndid en laeoeduetor de
paseada, el
muela que en el drildien
També
Rubio es !lucia en les sayas bones

in'trvenriona.

Als vint miriuts de joc avanga
l'ala
esquerra inadrilenya. Cosmo
cedeix a
aqaest jugador avanea tot sol
Cap a la defensa valenciana Ilitirant
l'entrada de Patarin
lanchón i es fa cap a l'esquema, 1 en

!bala

poaició elificilíssirna !tanga
un xut
que tiembla imposeible
pagui entrar
per ranale
eme«, en era Cano. 'El
gol, d'asslandida factura i
de dificil
esesució, és
una

acollit aisb una impssest
tributa al gran
/Intador

i Costa' segueixen jugant amb
molta temença a les entrades de
ro

roi,seana, ilfoal
al
cament
Picolín éá,
eament, el rnés perillós de la daEn

una

escapada

defensa,
insegura, sobretot Malanchon,

lalintlia°

muelles i cada ccp "Me
avançades deis davanters afiligrenadts
madrilenys.
Sobretot par l'ala (lima Triana
1 Ru.
bit) desborden continuament
les files
valeneianea. També ele majos madri

j

Torredef1u,11.

ellatineir

fusellar la jugada, V 11
n
arriscada sortida i evita u
,

fa

una

segur.

Immediatament despres, N
entre le defensa. blanca, i
es fica
desgrat de tirar fort, Ito fa
el 1111 i
ment a lee mane de Vidal,
detura el tret.
laaa a co
La línia de migs alache
c ir.,.
mença novarnent, de
ilurs davanters, i, ale
nata, Rubio fa una
Ci
pala; pasea la pilota a come.,,tró

a.

Innocetlat.

-

-

servirbales.

.l_.La'ii,

,

trri evoil,

i.°1.
COINSal
Cano la delira amb n it bou
Contraataca d Valélica 1
qual llano.

Mi

(selpleev

El Valéneia
decau per la

qu

de

aquest jugador s'interna, i

ce

molt

sornas-

com

a

ta

LA

Ovina 4)

CASELLAS

CASA
Santa Arma, 4

Material fotegráflo
aSSOrtit d'aparells

Q3

reconegudes Marques'
apana de

lei més
Visiteo *guama casa
fer lea voetres onfliPre3

efe'"'te.

6556'‘

1.,..-

la má de Triana fou claríssima. La

Ir

Frix Lij ir"

en

cense

anoto les mane

cortisa., la

clara má,

una

intenció. que l'arbitre
no ,aciula, i que el public cridant de
valent 'esbronca Inchausti. Segueixen
cara

0,

TECHAR
EL MEJOR MATERIAL PARA

!

rarns

une

nir la pilota, paró en veure que se
li escapa la ceca amb la tina, i quan

un

pat.
Trugillano,

ex

al
sita traduit
Castelló i
cantp de Mestalla. De
pro
d'Alacant i de tots els oobles
aquesta capital ,n
era arribaren a
finitat d'aficionats desitjosos de pre
senciar rencontre i es pot dir que
Meetalla presentava l'aspecte de les
grane solemnitats. Més de 25.000

Picu, Quirós,

—

Adolfo, Pachi, Nani, Pin 1 Va
garlen°.
Arbitra regularment un col
local.

següent:
SEVILLA.—Cachuca, Monje.
Iglesias, Rey, Abat, Arroyo, Pa

'després s'escapa

•eu

Cantely, Luisín, Quirós, Cima,

senyor Trugillano, ele
equipa s'alinearen en la forma

seira, Adelantado, Gual, Ramos
i Ibran.
Urrea,
REAL VICTORIA.
Arturo, Díaz, Mugica, Duran,
Castellanos, García, Cabrera,
Blas, Adolfo i Tinini.
El partit fou entretingut. El
Sevilla marca el primer gol al
cap de mitja hora de joc, en
rematar Gual una paseada d'I

pel

l'expecta-

era

Lamerry, Emery, Saro,
Emilio, Gurruchaga, Menchaca

dalús

pos

de la

ARENAS DE GUECH0.7-Zar
raomendia, Iturtl. Sesurnaga,

hessia, 5.—Amb mitjana en
trada tella celebrat un partit
amistós entre el Seailla. j13,1
Real Victoria.
an
A les ordres del collegiat

bran.

victbria.

fa

gran

en

efectius.

i

pronóstics

resultat que influiria

(encara

Saro d'un bon
xut aconseguint el primer gol
de l'Arenas.
Continua el partit amb do
mini de l'Sporting, paró mos
trant-se ara els davanters in

práctica

que

par Rubio. Tota aquesta

conse

poe

en

cosa

traordinariament en la continuació
valencia en el Campionat
de requip
d'Espanya, no era menys rafany que
presen
tenia rafició valenciana de
davanter rnadrileny
joe
del
el
ciar
d'origen) Gas
que valencia

tre que remata

Entrada: 2'20 pessetes

deja

l'encontre que ahir
celebraren vatencians i

rnadrilenys. Si

irn

—Noti-Sport.

les

altra

lenys fan un gran partit,
espec'alment
Esparza, el qual fa un magnific
de joc passant la pilota a Olaso,canvi
que
llança un gran centre que
Melanchon
incomprensiblement aclareix amb
to
tes dues mans. Penalty, que
Quesada
és renearregat d'executar-lo, i
obté el
tercer gol madrileny. I amb
fort dotr;ni dele jugadors madrilenys
p
acaba
a
primera
er ra a
v

la

tota

les penyes

a

Barcelona,
siu i Antena i Rey. Pel
deis
vffillor
I:riach,
el
tots,
sobre
Arnau
vint-idos jugadors. Despr,s
Guzmán Bé \\*n'u i Z-e'o, i a In
davantera veloç peró inolcnsiva. Pe
A-bitrá 1. Melcón.
rera decepciona_

es

Durant

—

es

no

esportives

tots dos equips, cense
qüéncies, i arnb el triomf de l'ala
partit. Per
ves per dos a un acaba el
defen
sobresortiren
el
Ir.°
l'Alavés

C. D. Europa

gol i nou empat,
amb entusiaitne. René
Xuta i la polta, sense
se'n dnni compte, toca
1 torna al carry,

un

Es 'binaren diversos c.Srners

de Sant Sebastiá
contra

acon.

aconseguí

tra

Real Sociedad

tercer

s'acull
arranca sol.
que 'Mosco
al seu bote
que

els de

Extraordlnari partit

1 servint lambe ami) precisi6 ale
seus companys d'equip.
L'Irun aconsegnix diversas
ocasione bones que no s'apro
fiten parqué Carrasco té molla
por a Lafuente i malmet alguno
centres. En la por acompanya
a Carrasco, Villaverrle.
Als dotze minuta Urtizberea va a
xutar i en aquel! motnent Urquizu
ji pega una patada que e! fa catire,
allunyant un perill segur. La falta
Escartín no
no
es castiga parqué
l'ha vista. Urtizberea lis d'épser re.
tirat del camp i reapareix a la poca
estona ambulan També resulta le
sionat Chirri, que en reanaréixer
,també porta la ma embenada.
Ale disset rninuts hi ha una pas
uda de René a Urtizberea que. sol
dragar del gol xuta ala nítvolt. Ara
domina el Real Unión, que poc a
poc Jis anat anívellant la partida
per a inclinar-la després a favor !tu.
vintsi-dos minuts Regueiro fa
passant a Ur
une /ligada personal,
tlaberea, que sol %lavara del gol perd
magnifica ocasió xutant lora.
una
.7../Irán cerca itrab besó rempat. Ala
virit-Isnou minuta, en una nova oca
ghl de perin &conseguida per Urda
barca, 13Iasco rodela cbrner. Tirat
per Carrasco, rebutja la pilota el
Portar bilbal i la recull a une dotzt

segueix

dia 6,
la tarda

vora

setmana

l'Alavés dominá
remarcable
dos xnts
l'únic
més i fou
rnés que
de Samitler al pal i dos

Camp de
l'Europa
cinc de

la

a

Š.

Després

En el segon temps tot seguit tor
né a eixir la pressió alavesa, que
s'intensifica duna manera atabala
dora. encara que la conseqüent ré
plica dele mitjos de requip ex-cano
pió d'Espanya féu que amo tot i que
el partit no arribes a igualar-se, la

Denla, dimane,

i els jugadora madrilenys
El triomf fou legítim
primera part feren una magnífica exhibiejó
en la

parable.

Amb el resultat d'un a cap acaba
la primera part. El més remarcable
fou ractuació espléndida d'Uriach.
Es tiraren quatre córners contra el
Barcelona.

l'empat

MESTALLA., EL MADRID VA VENCER
EL VALENCIA PER CINC GOLS A Dos

desviat a
catalá.
requipier
xarxa per Zabalo,
caracte
L'encontre continua amb

gol

—

A

xut que foil

potent

un

molt

butjat pel pa].

pressió fos menys intensa.
Malgrat del domini alavls, les

aren

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

—

—

trenta
ristiques semblants, fins als marca
tninuts en qué el Barcelona
En una de les.
a
la fi el seu gol.
arrancadas s'origina una jugada de
perill davant Beristain i es crea un
fent
batibull seguit d'un piloteig, i
de
des
Samitier
pilota
se ami) la

'barraran recollint Oliva
amb el cap, i passant a Albéniz,
que colloci amb el cap la bala Iluny

ronse

qua xuta i

la

res

Anímate amb 'aquest gol, te
gueix dominant l'equip foras
ter, perb Reno i Gamborena,
formidables, es desviuen per a
contrarestar la preseió blanca
vermella, tallant magnificament

Regueiro,

ra

treure

va

i

davan

seus

una

quinze minuts es marca el
primer gol. Un dels defenses blau
granes incorregué en córner, que

gol biscal.

matraz

con

mente.
Ale

inte
El joc ha eetat noble 1
ressant.
Urquizu sita distingit pel joc
joo violent 1 de martingala. Le.
sioná a Urtizverea que va haver
de retirar-se del camp alguns
moments.
Garnborena lambe tingué la
desgrécia de donar un cop en
una Fati a Chirri, que li sagita.
El domini fou molt mes gran
per part del Real Unión.
A la segona part, ele bilbains
surten disposats a guanyar. Des
deis primero momento dominen
i broden les jugadas, passant
se molt bé.
segueix
El públie, a peu dret,
descab
el
enorme
emoció
amb
dellament del partit.
En. una de les admirables
tombinacions de l'equip biscai,
xuta Bata, anant a topar la pi
lota al pat. La recull liraragorri
s'interna, Ilancant un formi
dable xut que entra a la 'tarea
sanee que Emery pugui veure la
bala, aconseguint aixi el tercer

Segueix pressionant el Real
Unión, formidable d'entusias
me, perb Urqulau, Blasco i ele
mItjos bilbains constitueixen
que anullen
una forta barrera
toto el* Intente fronterers.
Al cap de vital, minuto, Re.

cense

els

(PRIMERA SERIE

R. Oviedo
Barcelona,
I?. Madrid
A. Bilbao

—

Alavés
Valencia
R. Unión
D.

preparacio,
ters, actius en la
rematades
i aix6 era
tarclans en les
blau-grana
marcador
el motín que el
resté& inactiu.
de joc s'apunta
Ale cinc minuts
segon gol. En
el
alavesos
ren ele
d'Olivares, ti
personal
jugada

L'Alavés comenca a dominar par
qué la línia maja s'afianca per mo

dne.
Continua el domini irundarra
i acaba aquest temps amb lem
pat a doe gots.
Durant aquest lampe s'han
tirat dos córners contra el Real
Unión i tres contra l'Athietic de

gol:

tret

freqüents

aren

DE FINAL

QuARTS
Espanyol

capadas catalanes
velocíssimes, pes!)

blau-grana

seqüencies.

a

alguns

guate.° s'Internk realiteapt una
teria pasea a Urtlzverea andN,e
jugada peraonal. Prop de la

camp

fould que tarnbé és

güancies.
Després és Olivares qui inquieta
rriach, ja que ,'interna i llanca un

perillosos.

portarla,

seva.

el portar

pogué allunyar, perb aleshores re
collí la bala Calero, i fou el pal el
que impedí que el gol fos un fet.
Tots dos equipe juguen amb cobe
jança enorme, i es fa a Goiburu un

tot seguit tina situació pe
rillosa per a la nieta local.
Els jugadora de casa fan en poca,
mornents dos foutda seguits ala fo

Al cap de dotas minuts, Gante
borena recollf una pilota al
centre del oamp, avançá. dri
bland diversos contraria 1 prop
la porta bilbalna cedí la pilota
a Regueiro, el qua( la tramet a
Urtizverea. Aquest camina dues
pasees, es canvia la pilota al
peu esquerre 1 Hartea un xut
imponent A ras, que és l'empat
a

casa

tret que

bon

seguint

1

l'Estadi Gni, pie
gom de ptiblie„ fine

primer al

a

.

LA REAL UNION D'IRUN I L'ATHLETIC
DE BILBAO EMPATEN A TRES GOLS
1run,

de batre

Barcelo
Salta
esserst ovacionadissirw Forma
na.
així: Uriach, M'alter, Zabalo, Aman,
Guzinan, Castillo, Piara, Golburn,
Sarnitier, García i Pecera.
Tot tieguit salta al terreny l'equip
local, l'Alaves, que fnrina amb Be
ei.stain, C,iriaco, Quincoces, Rey, An
teró, Modesto, Caldo, Olivares. Al
béniz i Ibarraran.
Com es pot •eure, en els renglapa
alavesos. manca Urquidi, que está
maltea.
A dos quarts de cinc de la tarda
Maletín ordena el comenc de 1 en
contra. Posaren la bala en joc els
blau-grana, sortint Sanutier i acon

-

degut amb la seva tasca
és
da defensa. Ell fou el que s'enrar
reglo de desbaratar, una vetada du
rara l'altra, tots els "intenta" de mar

diferéncia

L'Alavés bat per la mínima
el Barcelona
Vitbria,

RESULTATS

MEJORTUBERIA PARA CONDUCCIONES A PRESIÓN

-

A.

maig de 1930
5 de

A HIR

ESTADI

DELS ESPORTIU$ DE CATALUNYA FOU UN
GRANDIOS,
TOTS ELS ACTES QUE CONSTI
"muy EL PROGRAMA, ACONSEGUIREN UN EXIT REMAR
L'EUROPA, REFORÇAT, VA BATRE LA REAL SO
CIEDAD PER DOS GOLS A CAP. CINQUANTA MIL PERSONES
ASSISTIREN A LES FESTES DE LA REINAUGURACIO

EspECTACLE

?Ami.

---

La desfilada de les
representacions deis
Clubs de Catalunya
Acabat el partit d'infantíls, comen.
çaren a fer llur iaparició en el cepell
l'Estadi les representacions de tots
Catalunya, espectacle que
els clubs de
adquirí una brillantor extraordinaria,
que va ?asar ovacionat pel públic a
mesara que entraven al camp per la
porta Marathon la totalitat d'atletas.
L'entada deis agita atletas vinguts
tots els recons de Catalunya, als
acordes de dues cobles de sardanas,
La Principal de Palafrugell i La Prin
cipal de Casé, amb eh s vistosos uni
formes de tots colora, impressioni gra,
tament el públic congregat a l'Estadi,
davant deis astorata ulls del qual fo
rert apareixent representacions de clubs
fina arribar al nombre de més de cinc

mil,

oMpliren quasi

que

el catnp, i

prodtalren

complet
espectacle

per
un

d'emoci6.

enorme

Obrí la marea la bandera de la Fa
Catalana d'Atietinne seguid;
le la meció ciclista d'Amposta.
Prensaste: part en la desfilad* re
presenta:dona deis atraganta clubs 1 en
aitats esportives: F. C. "Impone., P.
Cielleta d'Amposta, F. C. Angleasola,
Unió Republicana d'Arbeca, C. N.
Arenys de Mar, F. C. Popular d'A
renys, F. C. Argentona amb la seva
acedó femenina, F. C. Artes, F. C.
Artesa de Segre, C. D. °limpie de
Segre, F. C. Apolo, de Badalona; As

llar:tejó

tiguenc F. C., Badalona Futbol Club,
Club Nataci6 Pop, S. Gimnástica de
Basket-Ball, C. N. Banyoles, Aguiles

Fortpius,

C. P. Americi, U. E. Athle
U. A.
dHorta, U. A. Vida, A. E. Popular,
Club Mano, Aosociació de Lawn-Ten
nis de Catalunya, F. C. Balompié,
Club Deportivo Bareanona, C. N. Bar
celona, F. C Barcelona amb les Pavea
seecions de ciclisme, basket-ball, rugby
seceió femenina, Club /ganado Atble
tic, A. D. Eenclavant Sempre„ Barco
loneta A. C., S. Ciclista Barcelona,
U. Ciclista ,Bordeta, U. Ciclista Bar
celoneta, Club Baseónia, Club Barce
lonés, Club Base, Lawn-Tennis Club,
tic

Fortpienc, C. O. Aragonés,

Olimple Bastad, Associació Sportiva.
Les Corta, Catali, Catalunya, S. C.,

Sport Ciclista Catall, Ciénda i Arta,
Grup 1e Daít, A. D. Telefónica, R.
C. D. Espanyol amb les sayas secciona
de futbol, basket i atletisme, C. D. Es

LA REINAUGURACIO DE L'E STADI

Primer.
Ruca, del F. C. Bar
celona, en 53 seglares i 4-5.
---

Segon, Vives, de l'Espanyol; ter
González, fdern; quart, Angel,
del Gimniatic de Tarragona; cinqué,
Cursaran Barcelona, i sisé, Montfort,
cer,

DESFILADA

LA

3

la rambla de Catalunya

Clut. de Gasa, G. E i E.
Gironi, Unió Esportiva Girón*, Gra
nollers, Spott Club Guissona, A. Igua
ladf, La Bisbal, C. Ciclista Licites,
Futbol Club Lleida, L'Escala, Linyola,
C. d'E. Manresa, C. E. Sagas, P. Ci
clista Bonavista, C. D. Martorell,
Masnou C. D, Iluro, de Mataró; Club
G. Mataró, C. D. Mataró, Miralcamp,
F. I. Molina de Reí, Mollet, Futbol
Club Mollsrusa, Mongat, Monistro
lene, Olesa, Olot, Palafrugell, Pala
mós, Penelles, Poal, Futbol Club Pon
Reus Deportiu, Casa del Poble
de Reus, Cataltinya Nova, de Reas;
C. Natació Ploma, de. Reus; Reus A.
C., Ripollet P. C., Cehtre d'E. Saba
dell, Athletic dt Sabadell, Eapanya,
de Sabadell; Europa, de Sabadell;
Joventua, Mercantil, C. N. Sabadell,
Pensament, de Sabadell; Victória, de
Sabadell; Vepo Sport Sabadell, Sa
llent, Samperlor, F. C. Santboiá, San
ta Colma, Colónia Güell, Sant Cu
gat, Sant Feliu de Gulxols, Santfe
guau, C. D'Anoia, F. C. Martresana
guares, Velo

i Sant

Ramon,

Csatellet, U. E.
N'aleló Sitio, Sitges
F. C.

Virentina, C.
jr C., Súria, C. El Pedal, de Tarra
gona; C. N. Tarragona, Club Gimas
tic, de Tarragona; F. C. Tarragona,
C. E. Tarragona, Grup E, d'Erans;
Terrassa Futbol Club, C. E. La Mola,
Unió Futbol Club, C. E. 1,4 Mola,
Unió Ciclista Terrasea, F. C. Tirre

Moré, Vallfogona, F. C.
Athletic Vallene, Penya gen Foriate.
de Valla; S. Ciclista Valla, Válls De
portiu, F. C. i,. C. E., Esbatjo Mafia,
U. E. i F. C. Vilafranca, Vilanova de
Bellpuig F. C., Alumnes Obrera d4
Vilanova i Cebú i Vilaser F. C. amb
la seva aseedó femenina.
Pel nombre de representante i per la
molta cura en la destilada, es destaca
ren les representacions del F. C Bar
celona, Club Femeni i nipona, Club
de Natació Barcelona, Terrassa, F. C.
C. D. Europa.
Durant la desfilad evolucionaren
per l'Estatdi una esquadreta d'avions
l'aerOdrom Canudes, les prosees deis
quals cansaren l'admirado del públie
congregat al camp.
ga, F. C.

Atletisme
4...eadidr

GARC/A BAT EL RECORD
D'ESPANYA DELS MIL
MEDRES blAREA
Al matf i a la tarda, durara el
grandiós 1 ernooieglant espectaele
eaportitt qua tingué lloc al nostre Es

quanta set segons i tres cinquens,
per la petita diferencia de dos se
gons no va tirar per terra el récord
del món.
A aquesta prova hi varen pren
dre part també Urrutia, Castelltort,
-

Villanueva, Cardona, etc,, etc.
Garata i Urrutia intentaven, ultra
batre el récord deis mil metres, si
multániament, el del quart de milla
(402 rnetres 30 centímetros), el qual
intent resulta fallit, puix que Garcia,
en paliar per aquesta distancia, ha
via emprat 1 minut i 31 segons, i
el templ del record actual és d'r mi
nut i 27 segons.
En els mil metiera, després de Gar
cia es classifica Castelltort.
No cal dir que en saber-se la noti
cia del magnffic temps emprat per
Garcia en cobrir el quilómetre, el
públIc ji va dedicar una sorollosa
saleta d'apiaudiments, Molt ben me
reseuts, per cert.
3.000 metrea

del Badalona.
Ultra la brillant carrera de Roca,
cal aplaudir la de Vises, que es pre
senta znolt perillós en aquesta dis
tancia. No ens varen agradar Angel
i Montfort. Ctanyat esperem veure'l
en els 400 metro tanques, la Uva
Per últirn ea va c6rrer una oroya
de 6o uretras, reservada a les dones
del Club Femení 1 d'Esports i de

l'Hospitalet.
El públic,

val

d'interés

presenciar aquesta

a

a

'dir-ho,

bia,

tema molt

Pu primera vegada a Espanya
(d'una manera oficial i reglamenta
ria), es va celebrar ahir a la tarda
una carrera a peu "Steeple-Chase".
Ea taqueada prova una de les tasé*
diffeila del programa atiétle; aguas
ta difioultat naba precisament de
l'obligado que tenen ele corredor*
de franquejar, cada cent rnetres, un*
tanea de &goa matra', una de les
quia, colloca.da al davant d'una ha

curta, i li va agradar, si bé no
prou cabal de l'actua
ció de les nostres dones esportives,
degut a la poca llargária de la car
rera

pogué fer-se

rera.

La vencedora d'aquesta prova fou
la senyoreta Rosa Castelltort, del
Club Femeni i d'Esports, que va em
prar el temps de 9 segons i 2-5 per
a cobrir la
distancia; la segona fou
la senyoreta Maria Morros, del ma
teix club, i la tercera la senyoreta

M. Vidal, de l'Hospitalet.
Totes les senyoretes es feren cre
ditores d'afectuosos aplaudiments del
nombrós públic.
Degut a la manca de temps dis
ponible, no es va celebrar la prova
de 400 metres relleus.
MURPHY

d'aigua, proporcionada, on amen,
vulgues que no, tots els corredora,
malgrat de poder-s'hi reeolzar amb
sa

els peua i les mana.
Els corredors, per tal de poder
escopir l'aigua de les carnes i deis
braços, s'han d'untar amb vaselina,
la quai cosa és ignorada per molts.
En aquesta carrera hl varen pren
dre part prop d'una dotzena de cor
redora, alguna deis quals, poc aeos
tumats a l'estora que imposa la pro
va,
e
!tal preparats, varen reti
rar-se.

Le Iluita fou magnifica, molt enér
gica i seguida arnb interés pe! pú
hile.
De boa comencament, Martorell
fou qui maná l'escamot de cap; més
tard, Futtt, de l'Espanyol, el relleva
per una mements, puix que a partir
de la quarta volt*, Hernández i Ri
eard, del Barcelona, es varen impo
sar fine a l'acabament de la carrera,
que guanyá el segon la recta final.
La ciassificació establerta fou

aqtresta:

Rugby,
La primera manifestado eiportiva
d'ahir a l'Estadi va sser el rugby.
Ele mateixos esportius que inaugu
raran aquest fa prop d'un any són
ele que hem tingut l'honor d'inau
gurar la nova "etapa".
Poden estar orgullosos ele nostres
"ruggers" d'açuest alt honor que
sala ha fet. Ara només ens manca
que siguin mes ben tractats que
en, l'anterior
"dictadureta". la qual
cosa no
creiem gens difícil, i més
de la manera com varen ésser trae
tate, que pitjor no pot ésser.
Tal com hem dit, els "ruggers"
varen
ésser els primera de trepitjar
la "nova" herba de l'Estadi. Els
equips que sortiren foren un "scom
binat" de clubs, anomenat Seleeció
Catalana B i una selecció universita
ria. Vencer e n, merescudament,
aquests per vuit punta a cap.
El partit fou asprament disputat
de cap a cap; el joe no fou molt bri
llarle per haver-se fet en un con
tinu paquet de davanters, que foren
els que portaren el pes del partit.
Aixó va fer que el públit no pogués
gaudir de les belleses del joc, puix
que el joc obert no ea va veure per
enlloc.
Els universitariš varen tenir
tes més ocasiona que els setas con
trincants de marcar. Dominaren
Iletsgerament, tot i poaseir tira da
ventera que abans de cornençar es
vela molt inferior a la seva contrin
cant. Pare, la bona voluntat de tots
i el delit immens amh qué juga
ren varen suplir les diferencies en
tre una i
Els assaigs forro marcats, un a
rada part, per Millian, essent el du
rar transformat per Manoloff.
Sobresortiren per la "Selecció Ca
talana B" Guillermo per damunt de
tots, Juanes i• García,
per la LTniversitária, Millian,

Boy

i

Mongrell,

aquest

a

la

prime

part

ra

M A LATESTA

Futbol

BANDERA BARRADA DEL

Perança, C. D. Europa amb lea sayas
*accione de futbol, atletisme, basket
1 seccló femenina, U.
amb

E. de Satis
Club Femení
i
d'Esports, Gracia F. C., Penva Ci
clista Sant Gervasi,
U. E. Hosta•
franca, C, D. Filatures,
Esportiva Roatafranes, ClubAssociació
Ciclista
U. S. Hospitalet, C. D.
Júpite.r, S. A. Joventut, Junior, Laie
tá, Casal deis
Ialuisos, C. D. Marga
rit, P. C.
A. Ciclista Martinenc, U. C. de Joyas,
Montjuic, Club Ciclista le
la leva secció de

rugby,

II°staftancs,

Sant

Martí, Palace Sporting Club,

Torredembarra F. C.,
bófila,

Tir

Nacional,

Club de Mar,
Club

Germano;

Club

Socletat Colom
R. C. Marítim,

Manista,

%titile,

Nova
C. D, Olim

Pie, Penen °limpia Amateur,
°limpie
Club, P. C. Palma, U. S. Fobia
Nou,
Polca Jockey Club, A.
Ciclista Poble

Nota Patrie, S. S.
Pompeia, A. S. Sa
grereeeki
Er Sent Andreu, Sant

bnianat Societat e'Sport
tic idel

%eco, Athle

Tur6, Trompeta F. C., Talla"'
trranent, Ciclista Terrassa,
P. C. Ti"
berghlen,
R. L. T. C. Turó,
Rugby
Universitarl, C. D. Vietória,
Esportiu Blanca Sala, Bellcalsei
Bell-lloch,

Club
Club

13ellpuig,

Manques,
Ckrelle, Cassá de ía.Borges
eleils, Castellnou, C, D.Selva, Captell
Athletic Cornellk !aló Corvara, F.
E,99clilat Vi

F. C.

VILAFRANCA

EN LA ORAN

tadi, a l'Estadi deis esportius de Ca
talunya, varen celebrar-se diferents
provea d'atletiame, organitxades per
la Federació Catalana d'Atletisme,

presenciadas, aobretot a
la tarda, per algunas &atunes de
milers de persones.
A aquestea provee, carreras a peu
totes elles, hi varen participar els
nostres rnillors atletas, especialistas
tots ells.
A continuació donem compte deis
resultats obtinguts, junt amb alguna
comentada.
que foren

7:letras tnarxa
Per vint i tres segons, no res
menys, el gran cainpió de Catalunya,
Guerau Garcia, va batre el récord
d'Espanya de la distancia, que tenia
1.000

-

-

establert Lluís Meléndez d'ença de
l'any 1920n Aqueat és el més gran
elogi que pot fer-se del notable at
leta blao grana, un dele millora
elernents amb qué compta l'atletisme
-

catalá,

DESFILADA

D'AHIR A

L'ESTAD/

que

actualment

no

solamenr

és invencible a Catalunya, sino que
fins moral* l'h000r do poderse con
siderar eam• dé clase* internacional.
Guerau Garcia, ultra haver batut
el temps de Meléndez de quatre ml
dei
nuts, vira segarla 1 un cinqué,
deis
xent abtablerta la nova marea
mil tnetres marxa a tres minuta, cin

Primer.
celona, en

—

Ricard,

del F. C. Bar
35 segons i

minuts,

to

cinquens.
Segun, Hernández, del mateix
club; tercer, Poy, del Reus Espor
tiu; quart, Martorell, del mateix
club; cinqué, Mesalles, del Barcelo
na; sisé, López, ídem, i tete, Gar
a

cia, ídem.
El temps emprat pel vencedor és
molt bo. Llástrma que no pugui ho
mologar•se corn a récord. Seria el

primer d'aquesta especialitat, i un
boa premi per a l'entusiasta Ricard,
que cada dia ens agrada mes.
400

rn

etre a

Per la catcgoria deis bornes que
hi prengueren part, aquesta carrera,
entre els entesos, era la que mes ex
pectació havia causat.
No és res de veure arrenglerats
Angel, Montfort i
a Roca. Cunyat,
d'altres en aquesta dificil prova. F011
una !lástima
que resta visual a la
Ileita, haver-la celebrada en pista
Mute.
Donada la sortida, Roca fou el
primer d'agafar el primer lloc, col
bacant-se a &cerda, gracias a la seea
rápida escapada. La Iluita fou molt
emocionant i el públic &hl va entu
siasmar de del:in
La classificació fou:
•

L'EUROPA VENCE JUSTA
MENT EL SAN SEBASTIÁN
PER DOS GOLS A CAP
La part principal de la manifes
tarjó esportiva celebrada ahir a l'Ex
posició, ami a cárrec de l'Europa i el
San Sebastian, en partit de futbol,
el qual constituia el darrer número
del programa.
Fou un partit que, per ésser com
binat a cuita-corynts, no podia ée
ser mlllor.
L'Europa, reforçat per Zamora.
Atocha i Bestit (C.), presentava
un caire de selecció, la qual, davant
un
San Sebastian que fa pocs dies
empata amb l'Athletic de Bilbao
forçosament havia d'interessar a la
gran massa esportiva que es traslla
dá a l'Estadi.
I la partida, cal remarcar-ho, no
pogné defraudar ningú. Fou un mag
nífic partit amistó'. Un excelient clon
del programa.
Tant l'Europa com el Sant Sebas
ti donaren tot el que de Ilur válua
sels podía exigir,
Feren un parta, con hen: de, ben
digne de la representació que porta
.

ven.

L'Europa, potser amb mea ánima,
en darreres actuacions, per veere
en les sayas rengleres a través de la
que

válua de Zamora, Arocha i el seu ex
Bestit (C.), jugá un partit formida
ble. que amb una mica de sort Ii hato
ria pogut valer una copiosa victória.
I aquesta• copiosa victória que hau
ria pogut obtenir no hauria pas estat
riel que representava el seu tnés ferm

reforl, Zamora,

car

entra

en

joc

en

CASA OASELLAS
Santa Anna, 4
Taller FotografIc
Casa que garantelx el Illura
ment do les vostres comandes
amb ecanomia, perfeeoló 1 pun
tualltat

el

canoni

Espino, obligat

a

tenir-se d'espeaador, seguía am' tea
interés el partit Espanyol-Reial Ovie
do i es consumid en veure que no po
dic refilar pel mig del camp.
Voltat de "simpatizantes" del Club
reial, que patien el que Dé« sap psi
rnigrat del resultat, l'Espino va dedi
car-se
a
:tildar l'arbitre i o recla
mar "prnaltys" del tos imaginaris.
Nersaltres contesten: que varem que
dar astorats de triture quo els canaris
siulen posant-se sis dits gro-- i índex
de la md dreta din: la boca.
quatre die: sense boct,

car

"Steeple-Chase"

seieelseerissensessesa.

LA

UN GANAR] QUE
Els canaris, per bons que sigui" ve
UN dia que es cansen de refilar.
I llavors el: que itaa ‘..:$ %mar.
Ahir al mati, al camp da Can Ra

especialitat.

EL PARTIT EUROPA

REAL

-

Mocha, que reforgi abir l'aquí!, graclenc,
terfsdques jugadas
comptades ocasiona,

tant

comptades

que

fallada que va fer la nota tu el
palie, que amb ganes d'admirar-lo es
fixava sois en ell quan la bala s'acos
tava ala seus dominis.
Els veritables puntals de l'Europa,
una deis
que mes bregaren per la vie
ebria, foren la parella de defensas
una

blanca, Vigueres

i

Alcoriza,

els

quals

feren una nova actuació de les que
acrediten. Junt amb ells cal esmentar
l'actuació de Loyola en el lloc central
de l'equip, que iguala les seves bones
actuacions.

Aquesta part defensiva del conjunt,
selecció que representava l'Europa,
fou el veritable autor de la victória
europeista, car amb la seva brillant
actuació permeté que els poca gola,
deis molts que podia fer la seva da
ventera, no fos igualat i superat per
la de Sant Sebastiá, que amb la nova
alineació de Marculeta al lloc interior
sensació
esquerra causava una bona
de perill.
El partit, com ja hem dit més
amunt, foii disputadíssim, dintre la
máxima correcció, remarcable més en
cara
pel caire especialíssim que envol
tava aquest parta. El marcador pot
explicar prou clarament com fou de
disputadíssim aquest partit, car, mal
grat que l'Europa exercl boiles esto
Sant Sebastiá ens
nes de domini, el
mostra una excellent defensa. 1 un
porter que els salva gola segurís
sume
ese

Els equipa foren:
Europa: Zamora, Vigueres, Aleo
riza, Gámiz, Loyola, Maurici, Ra
monzuelo, Bestit II, Arocha, Bes
tit I i Gironés.
Sociedad San Sebastián: Izaguirre,
Illundain, Deva, Mariscal, José Luis,
Trino, Bienzobas, Cajo, Kiriki, Mar
culata i Ecenarro.
La primera part fou d'un joc ciar,
interessant i de gran vístoaitat per
part de la davantera blanca, cape
cialment de la tripleta central, que
féu coses de les nones. sense massa
encert, perla a l'hora de fer gola.
Val a dir que Izaguirr e, a mes de
jugar bé i amb collocació, tingué
una mica de sort, car en més d'una
ocasió, quan un fulminant xut sern
blava que l'havia de batre, se la
trobá a les mana.
Fins als vint-i-cinc miturtsno fun
cioná el marcador. 1 en fou l'autor
Bestit II, en rematar brillantment
una arrancada del seo germa i Aro
cha.
Tot seguit Zamora féu la jugada
de la tarda en sortir del gol arnb
excessiva precipitació. Tant que ell
era
gaireb^ a mig camp i la bala
evolucionava davant el marc que ell

defensava,

cense

que

en

SOCIEDAD
de toa lleves

una

carac

cosa que 0%1 aasesublda, La cal
goda d'aquel' davanter fou pura

nI

ment casual.

Pel detnés, tot aná 'Le, cense una
protesta i amb boiles ovaclons.
El partit es 'ugá en dues parte
de quaranta minuta, per facilitar la
celebració, a la mitja part, de les
provea atletiqueg que aasenyalava el
prcgrama oficial.
Alcoriza, que actuava de capita
de l'equ;p europeista, rebé al final
del partit, de mana del coente de
Güell, la copa Trofeu Exposició que
es p,osa, en lluita per més brillantor
de la festa.
X. D.
me.

Ele tes 1 ola esmorzars de
LA PERGOLA, el Restaurant
de modo a l'Exposlció, amb el
bon temps tornen a cobrar Ilur
anlmacld I brillantesa
ORQUESTRINA VERDURA

BANQUETS

Hockey
CATALUNYA VA TRIOMFAR
EN EL TORNEIG INTER
REGIONS
RESULTATS DELS ENCONTRES

C,atalunya-Llevant

6, a

Centre-Nord

2-1

Catalunya-Nord
Llevasnt-Centre
Catalunya-Centre
Nord-Llevant

UN OBLIT INVOLUNTAR1
'Ahir a la tarda, a rEstadi, les ne
nes del Club Femenil i d'Esparts varen
assolir un gran Ira. Has; va aplau
dir-les psi se« bon gu.st os fa !n'eses
Pació 1 la disciplina pausada.
iLlástima, pera, que el sonyaw quo
les acompanyavea i dirigia he los d'una
amanera tan Po: rhaPtlticat S.00412fia
131~119 un "guardia de la porra" de
paisa. L'horno va prendre's serio:ameno
el set: comOs i a cada insfant tocaya el
ulula, un xiulet estridord, ingrat, que
tau venir ganes de no fer-ns tos, í
mis des del montees que el cintadd
ehavia doixat a casa, ben segur que
Per oblit involuntari, la "porra"...
No deuaia mancar,
que sentís desigs

perb, espectador

'AVIADORS DE CASINO
la llista deis aviadors ci.
vils que varen visitar !'alcalde per in
teressar-li /a reeida canstrucció de
l'Aeroport, hem observa' que hi man
ca
la signatura deis pilots Canudes,
Xucla, Carreres, Gastalondo, Bona
masa i Bertran, que són els únics que
se
ex-len a Barcelona jura amb
nyors d'Habsbur. Aixb eras escama un
xic ja que entre els signaras de la cc
municació solament hem cone,gut dues
siynatures de pilots en actiu, els altres
tenor: el titol completament revolica i
n'hi ha que després d'haver passat el
"brevet" ja no han volgut veure cap
mis avió ni en fotografia. Caldrdno
p.rdre de vista aquests pilots de vid
estrsta, no fas cas que el que sis
teressés de l'Aeroport fas la par: bu
rocrática i no la part aviatbria. íSom
tan eixerits a Ca$Cli

sCepassant

7-0

III.'

1-r
2-0
2-1

LA CLASSIFICACIO
J. G. E. P. F. C P.

Catalunya
Centre
Nord
Llevant

a..

......

3

3

3
3
3

0

0

1

1

1

1

o

2

o

• •

2

15

5

3
3
3

lo

6

43
2

8

•

En aqueo torneig que finí ahir a
l'Estadi de Montjuic, Catalunya ha pa
lesaa una %regada tnés l seva superio
ritat en l'ordre esportiu, i. en aquest
esport Hockey, sobre la resta cl.e les
tegones peninsulars quo
intentaren
disputar-li tota superiorítat 1 que
aquest cap foren els equips del Nord,
Llevara i Centre.

(Segueix

a

la

Página següent)

LES NOVES DE VITORIA
Quan l'speaker anuncia que Samitier
haviat marcas el primer gol d favor
del Barcelona, el públic va respirar.
Tothom estava sat;sfet, mis satiefot
que si s'hagués anunciat la victbria
blau-grana.

Algú

va dir
—A veure si encara empataron.
—I algun altre va respondre:
—El que vull ?s 'o* s'acabi. .1a m'Id
conformo amb aquost resultat.
—I jo...

—I
Fou

jo...
jo...

aprovot per unanimitat.

LA DIADA DELS ESPORTIUS CATALANS A

L'ESTADI

aortosament

decidís entrar, fins que Alcor-iza,
en ernpaitar el davanter contrari que
preparava el xut del disgust, l'obliga
a tirar la pilota fora.
La aegona part fou potser mée
brillant que no la prin era. Almenys
el joc fou més viu i mes disputat
es

si
a la
davaitera, la di
rigí arnb :orca encert, per6 no tin

gueren aquest encert en tractar-se
de xutar. Potser l'Estadi... potser
la presencia de Zamora es resta en
cert. El cert és, paró, que amb tot
i fer jasa gairebé igual, no pogueren
ni tan sois inaugurar el seu mar.

cadoie
Pel

bándol

contrari

a

ells, Ra

monzuelo,

ah; vint mínuts d'aquesta
.segona part aconseguí el segon dar
rey gol de la tarda, sense que fas,

peró, mana brillant,

com no ha san
ele de resultes d'un batibull.
Ineomprensiblement, l'arbitre, Lb.
beta concedí tui penalty als de Sant
Sebaatia, que no el saberen aProfi
4ar, ja ine el xutteentlt a une qtrants
stetres més aval! del .narc. El final
d'aquest penalty semblit talment com
al foa de protesta per la injusticia
que corneé Llobera en concedir-lo,
ja que Vigueres 11Q va fer cap fould

—Han

vingut teta?

—Sí. ton'.

—.Dones, aixt

encara es

ppt fcr alguna

cosa.

<Per Castanys)

•

•
•

5 de maig de nao

la rambla de Catalunya

CAMPIONAT
D'ESPANYA
Ahir,

a

Partit

A L'ESTADI

AFIIR

de la

rella l'empenta de Torregrossa arnb
la eguretat i tranquiHitat de Que
sada.
Una bala rebutjada per la defensa
madrilenya, és recollida per Olaso,
el qual avança i pasea Melenchon;
Ilavors Harma un centre, que va a
raure a Rubio, quan aqueas es tro
bava en ciar offside, i aquesta fou la
raó per la qual triga quelcom a de

Per Canaletes diuen.„
Que

les

cota

canvien, l'ex

coses

el calb realitzi el
de tenir cabe!].

terrorífic Gual din que evoluciona.
•

Que

*

•

5

En Gubtá l'han nome
nat tacnic de la Unió Esportiva de
sana per a l'adquisició de jugadora.
ara

Que

a

•

Que

•

per la

Que molts deis seients-invitació
eren triplicats, causant molta mo
lestia

bastantes persones.

a

•

*

Penya vege
tariana del Tosta coneja mes di
secciona que la "Gula de nIt".
•

les que seien primerament al
menys asseguraven per les altres la
desaperició de la pols que en gran
quantitat hi hsvia ala seients.

.11

entre els afavorits amb les
taronges de Múrcia, a més de Pat
xot hi figuren Monjo i el revolu

• *

Mas 1 molts
altres asos del futbol catalá, reberen
ahir una bona 1110 de Zamora.

'SS

*

Que

el federatiu Tras podda do
rió de les que va rebre Monjo.
•

•

Que Benjamín Lorón portant
presentacions als casaments és
"

re

l'acabament del partit d'ahir
tarda ele jugadora de l'Europa pre
sumien dalt d'un taxi descobert la

Que Gallard, des que cada tarda
pren reconstituents, !i quins recors
tituents! fa gola.

•

també

•

es

Que

un

• situació

• *

Que ele bona xicots del Guinar
d6 alrnenys saben Iluir públicament

l'Atara°

les

*

• 4.

En González.

•

•

Que

•

una

bata de punt barrada de blau i
•

matf

el

va

•

•

Que després

yer

gema diumenge al
al camp de l'Espanyol,

la

no

•

555

5

*

de Maurici són
del quaranta-quatre i les de Garnis
jlos números mes grosses.
•
• •

una

multa i les taronges de Patxot.
• •

de Corta.
•

*

Que no H manquen cl Ganápia,
gel Cosechero, el Valentino, el Oji
tos, el Chiquillín i el Puertas de

Que
celona
rar-lo.

a

ningú

no va t'oler xu
de fer-se malbé
nles sabates de xara
mor

•

dessin cap rnés

•

Que De Mur, lesionat ahir al
tamp de Can Rábia, esa causant
extraordiniries destroces.

Que
acte

fer

*

Que hom

i al

públic

en

a

l'Institut del

fer
no

*

*

assegura que

enyora

ele

*

*

zació.

SOPA DELS PESCADORS

I

a

la

seva

tretli

distin

insuperable

Plat creació de la casa

-

Agobies
LA

CASA

QUE

VEN

Altaba
A

MES

CON

PREU
CARRER DE TALLERS
29 I 71
:Telbfon 17445
Nlagaizem: CORTS, 522
29 I 71

-

-

—

AQUESTA CASA OFEREIX ALS SEUS CLIENTS UN

DORMITORI MAGNIFIC
per

(#4505

pessetes

COMPLET, A PUNT DE LLIURAMENT, DES DE
Ptes. 410, 420, 450, 480, 480, 515, 570, 580, 825, 880, 750

mig boig.

signar

la
sobre ele de la. resta d,ela,Península
i el joc que delcatidellen és un hoc
key net, depurat i sense ,empeltar-lo
d'altres joeseque -río hi tenen res a
veure, fu:- A sobretbt i -en alguna mo

rugby, potser.Els forasters es queixen-de

mente

de totes maneres te
nim la seguretat que haurien estat
igualment batuta. S'ha jugat molt I
molt bé aquests ches en l'onze ce Ca
talunya, i ni amb llus millors forma
ciens haurien azonseguit de reduir el
nombre de gols.
Les tres victóries en els tres encon
tres celebrats anib aquella guiare gols
a
favor en lita -tan sol encontre,
són certament tina cosa definitiva.
I en escriure,aix5 no podem menys

eleoartit •final. del Cm
pionat d'enguany, i planyer-nos una
vegada de la poca sott 'de l'equip cam
pió de Catalunya en aquell encontre
del dia 13... Si 'el- Terrassa hagués
de recordar

reaixit

en

aquelLencontre

renglerar-se onze.jugadors que pren
gueren part en la -fina!, sis de la
R. Societat i 'dale dele que jugaren a
Atccha amb el Terrassa...
No podem oblidar en aquest breu
comentar! la tasca del seleccionador
de Catalunya: En Manuel Macip, el
nostre excellent arbitre,
acreditat
una vegada més com a gran coneixe
dor de hockey i dele nostres jugados
A ell Ii correspon una bona part de
l'éxit aconseguit, més encara tenint
en compte que ha sabut fer es equipe
sense-prendre en consideració ele "con
sells" í "influéncies" que fins ara
precedien sempre els nomenaments d'e
quipe
selecció.
Aja?, sol té potser •més mérit que
agrupar els notes minora jugadorl
amb la traça que en•Manuel Macip ha
derzostrat en aquesta ocasió.
L'organització, a cartee del Comité
Regional de Catalunya, acurada i en
genera( bona. Començar l'hockey a
l'Estad' amb més d'una libra de re
tard, acabar a quarts de tres de la
tarda, trobar-se al Sol de Baix sense
pilotes al moment de començar, eón
petits detallets duna relativa poza im
•

portancia.

Eta arbitratges d'aquest torneig,

parlar-ne. Féu

•

seleeció

interessant entre una
i el primer equip
é.e l'Es139nY°1
modifieacions.—clet
b'a,
—amb

balean. Iluita

de 50.000 animes.

interessant i
El partit resten molt
gols.
dos
l'empat
a
finalitza amb

anivellada, de tant

portiu Europa

pes a poc.
El segon temps "comkiçh amb
dauns moments d'encert dvls
ventera espanyolist,”3 quo els
valgueren tres gola de bona
mena, 1 aixb fu anar. per terra
per bona estopa la moral deis
sabadellencs, que es veieren
quelcom dominats. Cap als últims moments, la pressió deis
tocals es féu boa ale ostensible,
si bé sense cap profit. Unicament quan mancava ben poc
pel final, fou quan el Sabadell
trobá la manerad 'aconseguir el
a

ate.
Aquest Consell directiu,l'arti

nint-se al preceptuat
Reglaraent,
cle 30 del vigent
convoca els senyors socis
en

l'assemblea general ordinaria
que tindrá lloo divendres vi
nent, a dos quarts de deu de
Primera convocatbria, i a les
deu de segona, a la Societat
L'Artesa, Travessia de Sant An
toni, 12, sota lá següent-ordre

del día:
1.—Lectura i aprovació de
l'acta de la darrera assemblea
.general ordinaria.
2.—Lectura de la Membria
'del present exercici que el Con
sell somet a la consid,eració dels
1
I
socia.

`demostrn més
técnica i sobretot ras collocació que el seu contrari, particularment Jallnia davantera,,

•

'

•

l'estat de

Per acabar: celebren.' l'Ixit d'aquest
desitjant la seva repetició
amb una més boha-oportunitat, en més
bona época que ara i així els partid
pants podran arrenglerar Bits millors
forrnacians.
concurs, tot

a un
A l'Estad' de Valle
cas, amb escasea assistancia de públic,
se celebra un partit amistós entre l'O
sasuna, de Pamplona, 1 el Racing Club
de Madrid. El partti resulta entretin
gut en alguns moments, especialment
en ele 2o primers minuts, en qué els
dos equips s'hi posaren de valent i hi
llagué moments dignes d'un partit de

Malgrat

del

de Catalunya

qual, l'equip d'hoskey
denla

triomfem

nova

ment.

Aquest a nit,. abteatre-Apol,
celebrara una funció a honer
deis jugados .rnadrilenys.

Noti-Sport

—

per als

avant

Izaguirre, Ilundain, Deva, Amadeo,
Ma'rculeta, Trhas, Biénzobas, Cajo,
Cholín, Kiriki 1 Ecenarro.
per la

seva

part,

arren

gierará a Florensa, Vigueres, Alcori
za, ami; Cartea, Mauricio, Gonzá
lez, Ramonzuelo, Miró, Escrits i Gi
ronés.
Per arbitrar aquest partit, que co
mermará a les cinc en punt de la tar
da, ha estat sollicitat
senyor Arri
bes.
•

se

grans

errors.

El Real Málaga venç la
Balompédica de La Línea

rizalqui, Bienzobas, Iturralde,
cherri i Catachus.

gué moments. bons. I

4'.altres, úe

'd'u( dia vio
concurrénela fou n'ida
regular.
la

,

que

part ea mara
1 a la aegoal

banda,

per

.n'entra tr_est

l'Espanyol 1

SataadeelI.

Mil el

,i

Costa,
Pérez

Portes, Sainz, Itarte, Espino, Prats, Bzoto, .Alamo,
Pe,

,rera
.

:Joyel:,

I.

Al camp del
celebra un
partit amistós entre él Real
Málaga i la Balompédica de La
Línea. L'encontre acaba amb la
victbria de l'equip local per sis
gels a un. Els gols del Málaga
foren marcats per Carli, Fer
nandito i Andrade, dos cada un.
El gol de la Balompédica
el
marca Almagro.
Durant el partit resulta le
sionat Jerez, extrem dreta del
—

se

Noti-Sport.

L'Assemblea extraordinária de
la
P. E. A.

CONTINUEM COM ABANS
Dissabte a la tarda es va celebrar
l'Assemblea general extraordinlria

de la "Real Confederación Espa
nola de Atletismo".
Davant la sorpresa de tots, no hi
varen concórrer les
representacions
de Biscaia, Guipúscoa i altres
re
gions, la importancia de les quaIs és
relativa, malgrat d'haver rebut, per
endavant, l'import de les despeses
de viatges, la qual cosa és, també,
novetat.

una

Les Federacions que assistiren a
aquest acte foren: Catalunya, repre
sentada pele senyors Col! i Vea;

,Castella, pel setayor Leyra; Márcia,
ienyors Sunyol i Angel Crernades;

Restaurant RIERA
Passeig de Grácia, 100
Teléfon 75075
er¦•••••••11.

Els gols es marcaren en el segon
temps.
El deis racinguistes als tres rninuts
de joc, Per obra d'Illes, que remata
per baix una bona combinació de la
davantera, i als so minuts l'Osasuna
aconseguí l'empat, que Urrizalqui d'un
tic creuat s'encarrega d'executar-lo.
Els racinguises en el primer temps
tiraren un penalty premeditadamerit

fora.—Noti-Sport.
.111•41•21110,~1••11111•1•1•111~1••¦•¦••~4~11111

B

ASTONS

Vegeu els

assortits i preus

a

GOURMETS
S alons propis
per

Gurru

la fábrica

PASSATGE BACARDI
Rambla- Plaga Relal

VDS

Acurades confeccions

els més
Nous Models de Mo des
en

pera

I
Extens
:

a

banquets

Servei per co
berts i a carta

Recepció diaria d'ostres
Valéncia, senyor García; Aragó,

nyor

se

Francesc Alonso; Galicia, sei Andalusea,

cLIurmad

Oberta la sessió a les cinc de la
tarda, el Comité Nacional va donar
compte als reunits del "Cross" fa
mós de Leamington. Durant el desi
deis corredora que hi van
prendre part varen desaparéixer sis-

aPneasr

Es

n

no

cap

on

acordar haver vist arnb bao
senyor Sal
vador Díaz en els afers del despla
çament a Anglaterra, i amb disgust
la cooperació del senyor Bengoe
chea, de la Federació Guipuscoana.
Pel que fa referéncia als cástigs
per la desgraciada actuació d'alguns elements, es
va donar un vot de confiança al Cova

intervenció del

Es conced
l'organitil
zació deis vinents campionats nado-

adda

b

tra

per

Nacional deis
i
aquest mes i sobre
la preparació pre-olímpica, s'acorda
veure tota aquesta tasca amb satis-

Referent a la modificació deis es
reglaments, es varen pren
dre els següents acords: Restar, del
vot proporcional, els que s'atorga

HOMES

tatuts i

per récords, davant la temença
que aquest aspecte no sigui inter:
pretat amb la suficient serietat,
ven

NOIS
assortit en.

Peces d'Esport

:

•

que hi

Secció especial a la mida

Porta Ferrissa 13

hagin

regions que
Finalment

Pantalonería fantasía:

.1.11110111111b

direcció de
l'arbitre amateur

ae„
el qual ho féu
si os
no fa com els que
cobren.

mengol,

Racing: Polo, Maqueda, Bernabeu,
Arranz, Ordónez, Moreno, Illera,
Quesada, Félix, Pérez i iPol.
Osasuna: Urreaga, Apat, Urdiros,
Besunartea, Sánchez, Urdiros II, Ur

1

un

per

S'enearrega de la

la huila

grat la

1

vega4a

EL PREFERIT DELS

Els equipe formaren?

1

carrer de Cristo

pamplonesos.

Els racinguistes, que sortiren refor
çats pels athletic Ordónez i hiera, no
feren cap han encontre, perb de to
tes mueres feren qulcom de millar
que en les seves darreres actuacions.
Dstacá pels rettgles madtilenya el
jove defensa Bernabeu, que demostrá
excelents condicions per a 'arribar a
ésser un bon element defensiu. Ordó
nez en el centre de la línia mitja del
Racing no estigué malament. A la da
vantera sobresortí la bona voluntat
posada en la Iluita per Illera i el joc
de l'ala esquerra. Polo, el porter re
servista dele vallecans, actua bé; així
com la meta de l'equip pamplamic.
L'arbitratge del senyor Iglesias sen

centre, 'cornpler que ha estat el castig
de quinte des que li fou imposat per
la Nacional. Eii conseqüéncia l'equip
de la Real Sociedad será aquest:

Málaga.

tal

d'entrenament.

manca

—

L'Osasuna ha deixat bona impres
sió, Es un cquip de xicots joves que
juguen amb grans desigs de quedar
bé i compte entre les seves files amb
elements d'algun valor.
En l'encante que ressenyem corn a
línea destaca la defensiva, mig centre
i ala dreta de l'atac, en el vetera Gu
rrucharri és encara un eficaç element

Ele equipe j l'irbitre
Per al parta que dema a la tarda
es jugará al
terreny "europeu" del
Guinardó, els delegats de l'equip de
Donbstia han dec:dit de posar a Mar
culeta en el seu lloc de mig centre i

Cholla, l'impetuós

4.

campionat.

-

5.

I de

gol

empataren

Madrid,

Un partit amistós
Europa Real Sociedad

Málaga,

Morral

de Madrid i l'Osasuna

GUINARDO

L'Europa,

LA incluid de

eom o

•

DEMA, A LA TARDA,

a

davantsna,

Amistosament, el Racmg

4.—De les proposicions 1
acords, que el Consell directiu
hagi inclbs a l'ordre del dia, al
qual efecte els socis hauran de
comunicar per carta al Consell
directiu els assumptes que cre
guin conveniente.
5.—Elecció deis canees 'del
Consell directiu que reglamen
táriament correspon cobrir,

artenglerar

en

j..

flor. fou la

práctic la

boa xie
taat emb

tendencia favorable al Sabadell,
essent aquest el primer en mardacar; perb la inutilitat de la
ventera sabadellenca no trilla a
demostrar-se, i el descabdellacanviant
ment de la lluita alía

Una nota del Club De.

3.—Aprovació
comptes.

comeneá

supera, I no. poc, la

que

,

d'aquí...

1 concedí

des gols al Madrid (el primer
i el darrer) precedits de dues
ciares. faltes, com ho recone
gueren els mateixos jugadors
del Madrid en acabar el partit.
El públic Pesbronca amb raó,
I l'acomiadá amh una xitklada
"e,ar.inyosíss ima".

a

(-arree d'tsns "afoitunati" arbitres de
la nostra regió—i diem afortunats per
qué la cosa va fer-se en forma de
"rifa"—i els que han portat els altres
equipe, han estat en genera! magrets.
Nosaltres havíem dit i escrit una
pila de vegades que a Catalunya hi ha
via bons arbitres, més aixb no s'ha
confirmat aquests dies. I els que de
fora han vingut tampoc ene han en
senyat gran cosa.
No sabríem dir si ele nostres eón
tan dolents (perd6) com ele forans o
si aquests són tan bons (?) com ele

imparables.
l'arbitre, Inchausti, val

arbitratge dolentíssim

tan

ara podríem fer
brometa amb ele set gola a cap del
partit de dissab'e entre ,ele jugadora
del Nord i ele de Catalunya. No obs
tant aquesta difeténcia de. set gola es
ben significativa, més encara en ar

eren

no

tan i

llastiniosament'perdut,

els mitjos valencians, que ha
gueren de lluitar contra una da
ventera magnífica, servid & amb
gran coratge per una línil rnit
jana no menys excellent. 'Iota
tres estigueren enormes, perb
cal remarcar sobretat l'esplén
dida actuaci6 d'Amerós, seguit
en mérits per
Molina. La defen
sa, Pasarfn bé a seques, 1 Me
lenchon catastrbfic. Fou, el cul
pable de la majoria deis
Cano, bé, car els geals que li
De
dria més

Dissabte passat tingué ..11oc
d'Esports,
si P4mp del Centre
,no gaire
parta
de Sabadell; un

•

d
Amsterdam, 5.--Ahir se celebra
internacional
G:an Sstadium un partit
de Bel*
entre ele equipe representatius
proa
gica i Holanda, al qual assistiren

man

signar-ho, per6

seu

marcaren

la

una

HOLANDA EMPA

en

;

un

I

TEN A DOS

,

Hure formacions de diversos
elements de categoría que no han po
gut desplaçar a Barcekna. Cal con
ca

DELGICA

•

exterior, Torredeflet, que
estiguá discret.
Els herois del partit foreri

Placa Catalunya, 4-Barcelona
Recomana
general, la

to-nar

Pena, discret.
La defensa, magnífica, car si
bé el públic aplaudí més les
decidides entrades de Torregro
sa, no cal oblidar les situacions

al

Que no hi ha dret a rebre a
un parlament de Sunyol.

aquest pu será difícil que

gida clientela

•

temps de president.
*

•

Restaurant Catalunya

a

qual va

mal par
tit. Totes
seves Ifnies juga
ren deslligades, i la
davantera
fou la pitjor de totes, sobretot
l'ala esquerra, per b6 que- cal
disputar Arilla, que estigué molt
marcat i el seu interior, Cata,
el tingué sempre isolat. Costa i
Navarre foren els pitjors del
Valencia. Excessivament pomos,
no feren cap jugada
aprofitable.
Picolín fou l'animasde la davan
tera valenciana. Bé en el passe
molt perillós en el xut i en
les rematades i passá molt bé

Que ahir tarda, a l'Estadi hi va
haver un petit defecte d'organit

Que les penyes vegetarianes del
"Tosta" segueixen en el seu desfici
el "canari".
a

presencia

freqülncia, puix

guardameta.
El Valencia féu

res.

seus

•

•

•

el "Cosechero" torna

*

Que li faciliten molt la seva gracia,
seus desprendirnents en la
com
pra de capsetes de dolsos.

*

de

•

els

5

•

tren.

•

•

*

•

gran

de perill que aclarf amb la seva
serenitat i veterania l'interna
cional Quesada. Vidal entra poc
en jebe, perb féu una
parada en
una
internada de Torredeflot
que l'acredita eem un gran

espe

a

Que la Junta ele telegrafiá des
de Sevilla que ja veurien una altra
vegada l'Exposici6 i que no per

l'Institut de no fer res
torren minora d'un possible casori
4e1 seu president, el Cosechero.

•

*

anar

nada.

*

per

•

va

Bar

a

Que potser per la manca d'in
troductors" perderen el tren de tor

Que el Cosechero
*

-

*

no

*

*5*

Que

*

l'arribada del Betis

Acero.

*

•

Que Sastre es dóna la mar de
"pisto" passejant per davant del
'Tostadero amb una companyia molt
agradable.

de les penyes del
Tosta tenen el seu camp d'entrena

tar molt per

*

seva

Que els socia

Que

•

Que no fóra res d'estrany que la
vinguda tingués relaci6 amb

Que les &abates

*

•

Que Sane, l'extrem esquerra del
Múrcia, és a Barcelona.

raes grossos.

*

•

• *

Que Maurici i Gamis són els ju
gadors de l'Europa que tenen

carrer

5

amb

gon gol que aconseguí marcar Laz
cano, l'acrediten com el xutador més
fácil que avui existeix, puix per la
jugada i la posició en qué Ilança
el tret, semblava inverosímil que es
pagué., ficar la pilota com ell ho
aconseguí fer.
La línia de migs madrilenya jugá
admirablement, i en sobresortí Es
parza, al qua' várem trobar moltís
sim millar que en temporades ata
teriors, tant en resistencia durant
ten, el parta. com en la seva faci
litat per a la passada, i el seguí en
meras Prats, enganxadís en extrem
i millar a defensa que a l'atac.

Que el seu amic Sabats cense fer
penitencia, diu que renúncia a se
guir en ele semi trifecs.

Centre del SabadelL

•

*

tasques amb motiu de fer pe
nitencia a Montserrat.

Que l'Eapanyol empaita el tnig

snent pel

•

joc

foren sempre l'obsessió de Pasarlo,
Rubio, unse tenir una actuació
de les seves, va demostrar
sser.
actuatment, el millar davanter cen
tre que hi ha a Espanya.
1 el re

seves

555

*

al

Que divendres vinent tindrá lloc
Junta general de l'Europa.
•

11 van voler reconeixer eI
carnet d'identitat de jugador, i va
haver de comprar entrada.

peus

seva

Que Bertran, directiu del club del
Guinard6, fa dice viu alluoyat de les

•

Que

•

de la

en

cometiera, Amorós el va tenir molt
subjecte; per6 en canvi no va tenir
prou cura de l'interior Triana, que
fou el jugador més perillós deis da
vanters.
Els seus admirables rega
teigs i les seves passades precises.

SSS

•

de puse.

znarcant

trar

exhibició
ahir tarda a l'Estadi la máxima au
toritat del "pito" será ara En Marco.

cor

seu

anar

ajudants

penalty.

men.

Que

i tenir per

miximes autoritats del "pito"
tingué un 1-rada per no voler xiular

•

Que Bestit petit porta

to't

amb

•

•

les

Que Grenweell va dir que Toni
joan és el =Mor mig que té l'Es
panyol.
*

•

veritable amargura.

altre deis que passaran
disponibles és Broto.
•

victbries.

escasees

Que Saracho ahir al matí, al camp
de Can Rabia, passá moments de

de

*

seves

•

ven

*

ven

a

guanyada.

copa

•

Que l'Espanyol es
pel pren que en donin.

•

gesta de Zamora al&
tarda formant part de la desfilada a
l'Estadi, rnereix l'agralment dele es
portius catalanes.

Que

•

•

la

• • *

•

Que

Que

un

trumfu".

•

•

Que Cros, Alcázar,

cionari Giner.

a

•

Que

the

nar

cidir-se a tirar, car ell mateix s'ado
ná que estava fora de joc. Per6 en
veure que Inchausti no senyalava
la
falta, Harma un tret d'esviaix que va
,batre per cinquena vegada el porter
Cano. El gol és acallit amb gratis
protestes pele jugadors valencians.
Fou aconseguit aquest darrer gol
quan mancaven uns 12 minuts per
a l'acabament de l'encontre.
El Valéncia es nansa a una de
sesperada ofensiva per millorar el
tanteig; i quan el públic esperava ele
darrers minuts amb gran emoci6, da
vant la sorpresa de tot el públic,
Inchausti xiula l'acabament del par
tit. El capita, del Valéncia protesta
que acabes el temps sense haver
passat ele 45 minuta reglamentaria,
per6 Inchausti dona per acabat el
partit. Fou acorniadat amb una xiu
lada formidable.
L'equip madrileny va sortir del
camp de Mestalla en mig d'una gran
ovació, i amb un triomf de cinc a
dos, que és quasi la seguretat de la
seva classiticació per ale semifinals.
COMENTARIS
El partit fou rnolt entretingut du
rant ele 90 minuta, perb sobretot va
tenir una primera part senzillament
admirable i cal reconéixer que es
(-legué a l'admirable joc descabdellat
per l'cquip de la Cort. La seva línia
de migs serví contíntiament bales
a
llurs davanters. Aquests saberen
aprofitar, sobretot, per l'ala dreta,
si bé cal que sobresurti Lazcano,
admirablement marcat per Amorós,
el qual no pagué descabdellar ni en

*

555

el botones de la

•

*

grandiosa festa d'ahir
tarda a l'Estadi, foren repartides
poques invitacions per6 de qualitat.

Que cornensá a exercir les con
tractes el dia primer de maig en el
Camp del Guinardó.
• 4

somni daurat

seu

váloa ,deis; acates jugadora

partit ainjatós, el Sabadell
selecció de l'EaPanyol per qu

un

á

nar

ullada ale reaultats assolits i a la
classificació final i els números ene
demostren a bastamos eutina ha es
tas la superioritat deis nostyes.
I no és aix6 sal ço• que :ha de satis
fer-nos sinó que també laavem de con
una

falla la cape:nada. Aleshores Pico
lín arreplega la pilota 1 la cedeix
avançada a Torredeflor. Aquest ju
gador Ilança un gran centre, i Pi
colín remata indeturablement a l'an
gul el segon gol valencia, uqe és
acollit amb una gran ovació.
Ara domina el Valéncia amb gran
insisténcia. Pero la saga madrite
nya esta seguríssima, i fan bona pa

En,
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solu i indiscutible. Cal• només

(Continuació de la página s)

A SABADELL

de

futbol
(Ccmtinuació

El triomf del nesere equip represen
tatiu, el triomf de Catalurtya és ab

Mestalla

internacional

de concórrer totes les

varen

es

va

aprovar-los.
donar un terrnini
els

esta.:

edaerqanecisot

autoorganisme, quedant expulsats
maticament en cas

ILTa

aquest

ac

te

MURFHY

?

11.?

1930
5 de maig de

la rambla de Catalunya

5

-¦

o

o

na ren

tasa, contavea als atnis qt,

a

victária era clegttda potser a les
damiselles borgenques. Formaven en
gran nombre entre agiten públic, i els
equipiers d'Igualada les troben ntolt
llur

-FI
Mida.

i1012~
3.17.•

Maffil•
M.O
Minina

gentil,s

i

Extusició de Bucelolla 1930

simpatiques...

Pa que es ven. el corresponsal de les
Borges devia estar casualment
o absent, puix que no hem robat enlloc
cap resseny.a.

Oberta des de les deu del mati fins

a les nou
Preu d'entrada: 1'05 ptea.

1

del vespre

•111?.1.0

Aquest número de LA
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19
Vendes a engro' s
í al detall

.11•1•1

WINIM

la

censura

«N.a.

1114.
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1•••1111

MIME

O1•1.1

56

aviad
un

llibre

Obert de deu

en

3
justa correspondéncia,

un

Que En Visa, l'excellent interior
esquerra de la U. E. de Castelldans
ha passat a la J. D. de Flix.

'tira comarcuf

SS.

•

Que la J. D. de FU té
nadora per formar el
I que fa tres meso s

formar, perd

no en

tres entre
segon equip,

oue

en

volen

surten.

•

a

Alesliores la Junta i l'entrenador
del «Borges F. C., innt gmb el pzblc,
felicita l'equip igualadí i éls seus
acontpanyants. El$ significats del fia
ba! de Les Borbes digueren as de
?'Ate," que amb aquel: club podien
alliconor certs clubs.
Cal notar la conducta observada pel
públic
Les Borges, que demostrá
en tot el partit una cultura digna d'es
ser imitada. Aixa satisfeu molt el$
gadors igualadins. / aquests, quan tor

sembla, la Festa Ma

que

jor de Tirrega será
sen

fer

curio

una

molt lluída. Pen

recapta pro-presos

1
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RAMPA AA
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és estalviar

50

% de les

vostres compres.

PISOS COMPLETS A PREUS REDUITS.

1

3 pessetes

un

DEL
,--

-

Ronda de Sant Antoni, 35

-

ITIOIILE
Vendes al comptat i

-

a

terminis

Carrer de Casanova, 1.

—

al

d'espots.

Tots els esportius catalans
van adherir-se, ahir, a la
gran festa de l'Estadi

...

B A R C E L O N A

edicions ariel

L'Onda venç el Chivertase
per tres gols

a un

=3=3:l=rt

sevasuPeri°ritat en marear dos
gols més, obra de Carrasco i
Anyó. Arbitrá bé Sánchez Or
duna, valenciá.
Noti Sport.

"

Denla, dimarts,

se

celebra

Castellá,
al aamp del

Demi, dimarts,
al Novetats

un

celebra
interessan
se

tíssim festival benéfie...

Vegeu

programes.

falten.

Nohi

—

.al Novetats

S'ba celebrat

Sequiol,

amb gran

conaurréncia, el partit entre els
,ics equips esmentats, corres

ponent a
regional.

la tercera categoria
Mara& primer el Chi
vertase per mitjá de Setra, i
ernpatá 1 jugador de l'Onda,
Pistar. Acabá el partit ami cm
pat a un gol. Prorrogat per
mitja hera, l'Onda demostrá la

Aquest número de LA
RAMBLA DE

CATA

LUNYA s'ha hagut de
sotmetre a la censura
del Govern civil

un

interessan

tíssim festival benéfic...

Vegeu

programes. No h«

falten.
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..494•si
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•

cero.

*

Que, pel

MIRA

•

:•:

111

obtingut per
el Borges F. C., el 30
sembla impossible als bor

•

"estranyer Ilagos".

•

Reus els petits ensenyen
els grans. El R. A. C. va donar el
dia 27 del mes passat una conferan
da a cárrec del doctor Traba'. El
C N. R. "Zenit" un rnagne fes
tival d'atletistue arnb la collabora
ció deis minora atletes catalans,'1 el
Catalunya Neva donari un gran fes
tival Pro-Presos Catalans.

Que

*

D'ATRACCIONS

contra

Pera els igualadins anarena Les
Borges, d 27,
l'equip de Les Botges Perdé novament per cinc Oís a

pas donat pel Club
de referancia sembla que és el pri
mer dels mas que pensa donar per

PARC

BANCA
.

genes.

Que aquest

dos quarts de sis de la tarda
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helios gómez, i•lustrador

EXITS
l'Atenett

El resultat
de mare,

GRAN

autor

traductor

Igualadí

a

(Entrada gratuita)

'1 1. Visitar la
5:.

cmiii granier-barreza,

cremadis
sims que "per casualitat" la festa
del regal, al camp de l'esmentat Club,
esdevingué el mateix dia i hora que
el festival atlatic al camp deis Plome.

set de la tarda

•

miquel matveev,

estan

a

l'Art Modern

ibert des de les deu del matí fins

,-

noms:

SSS

Que els "Plorns"

Palau de

de 1905

o

altre Club local organitzá un partit
de futbol contra el "Regimiento de
Altnansa", amb obsequia a lea se
nyoretes i tirant el kick-off la fila
del senyor coronel.

del matí i de quatre
(Entrada gratuita)

SUIMAPIAA PARA

o

a una

versió directa:

russa

71964

l'Ajuntament

Pa-velló de

la Revoluciú

GERVASI

en

El públic podrá contemplar eh joes d'aip,-ua de tres quarts de sis
a les set de la tarda
Brollador llüminós i cascades, en combinacions alternades, de
les set a dos quarts de nou del vespre
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SANT

Per

sotmetre

quatre de la tarda
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Que

a les
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Oli=1

o

NACIONAL

Obert des de les deu del matí fins

LUNYA s'ha hagut de

.1111111111

o

111101`ílUCS

LAU

CATA

1.••¦•

Lff.

Oficines

RAMBLA DE

1MM/S

••
••

