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-Une

eensors

de la

Que no vol pas dir més censura.
Entenem-nos bé. Pel nostre gust
tenim la illusió que tots els collegues
nos
de Premsa ens hi ajudarien

•

—

l

altres

sense

compli

ments.

Tanmateix, repetirla la petició:

Se
demanem més cen
sors. Ara n'hi ha pocs. Els que actual
Inent exerceixen la censura no donen
l'abast. I és probable que, tal com es
posen les coses, cada dia tinguin més

nyor

governador,

de reunió deZs fantasmes

Peasern que aquestes coses tindrien
augmentant el personal encar
regat de ;er "la censura. Tot podria
fer-se amb més calima i més serenitat.
1 no caldria témer presses desagrada
bles i perilloses.
Per aix5 hem d,it, i repetim:

relwi

temps

tan

Per donar un caire més espectacular
les autoritats curaren d'enviar al nao

fet,

guantes parelles do policia de

unes

caras

periodistes, ind•iscrets per necessitat, descobriren totes les
malifetes d'aquells distingits fantasmes de Barcelona. Així, ens as
sabentarem del llac de reunió —una casa de la Diagonal, encreua
nvent avnb el Passeig de Sant Joan--, de ?'hora més adient per a
poder-los contemplar i fins admirar, i que la característica rnés re
marcable era una ofició irrefrenable a gaudir de l'aire lliure

--

que al senyor governador no li
la recollida d'una edició que
ha passat per la censura, o bé que un
reportatge sobre el cas Guiot-Climent
sigui censurat de dalt a baix i, al cap
de tres dies justos, la Premsa piihli
qu docutrents en els quals s'exposa,
es cl-,menta
i s'ataca el cas Guiot

gairebíz

més que de l'aire 'liare, deis corrents d'aire, puix que el primer
que feien cada día era abrir de bat a bat, amb molt de misteni
--(liza sil—, les portes i les finestres que unes bares abans algú te
nia cura de tancar anzb iota mena de precaucione.
En aquests monients -no recordem si la indiscreció dels peno
(listes va arribar al punt de deseobrir-nos qui era la persona que
s'enearregava de lancar les portes i les finestres; nosaltres, pera,
sospitem que devia .sser alguna portera d'una casa vana interes
soda a mantenir el prestigi del barri.
No cal din con els cintadans en gran nombre anaven des filant,
al principi una mica recelosos i després un bon xic mofetes pe/
"lugar del suceso". A mesura que la gent es donava compte de la
bonhomia deis fantasmes i de llur discreció no apareixent quan hi
havia molts badocs, aquests agafaven confirma i volien acostar-se
a la "casa maldita"; fins els més agosarats proposaven d'entrar-hi
i clesfer el misteri. Naturalment, els encarregats de vetllar per l'or
dre públic no ha permetien i obligaven els ciutadans tafaner. i poc
respectuosos a'mantenir-se'n distanciats. ~esta broma va durar
una calla de dies, fins que el,s ciutadans de Barcelona varen can.sar
se de- fer. el badoc i de
creure en fantasmes, i aquests, conveneuts
que el seu papen anarxt de baixa, el• retiraren silenniosament.
,

'
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•

•

Una
enrera,

L4xWMIW

Sense, saber per qu. i cercant tema que tos del gust deis cen
ens hera recordat d'aguest fet que voldrient que tinguessin
present els nostres compatricis i tots els homes liberals.
sors,

JOSEP SUNYOL 1 OARRIGA

Ho

senyor
tres. A
narem

a

veu

com

Llagostera?
si

tenia

tota

la rad,

martín

pú

—Es veritat, amic Manan. Ho va
endevinar, perd si, haruéssim enviat a
Saragossa un equip de futholistes i
no la colla d'inválids que hi van anar...
En fi, val més que ho matem. Potser
la'' vinent...
—Aix2, alatelx. "Fi afín que viene
lo seremos", qt (Unen els de l'Espa

qualahlti

de notes
entorn del partit
final del campta
nat de futbol. El
cercle de Can
Rabia exigia
duros per fer-nos

IlGt‘

el favor de jugar aquell partzt

Alontjuic, i el Bar
celona protestava que el seu ri
val —que, al capdavall, era tan
l'Estadi de

a

finalista

nyol.
—Quina

mi de ,arrota4es que hi
hauria hagut! Amb les ganes que 'e
nien d'arribar a cámpions... Qui sap
si a la millo* anuest partit hatiria es
tat la salvació de Catalunya. Vari a
saber. Potser en haurien donat l'au
tonomia a canv que cris baguéssim

deixat guanyar.
—Potser, si I pensar que el senvor
laaluquer s'está esprement el cervell
i el cap li dóna voltes, cercant la so
lució del problema!
—De tntes maneres no cris podem
queixar Hein vist la final més eme

cionant

que es recorcía. T arnenitza
da amb música de vent. Se n'hauria
porrut treure una pel4icida sonora.

de xiular! .Perb els -el
Madrid no es van Das cohibir gens, no.
—Sort n'hi v haver d'anuesta xiu
lada, senyor Llagostera. Vosta ma
teix diu que els del Madrid no es van
cohibir. Calculi el que 'lamia siicceit
si la gent els arriba a animar una mi
queta. La gent anava a favor de l'At
1/tic perno/ els bascos són uns xi
cots modestos, sitypátics i senzills,
que
no
es
donen
vergonya d'ésser
amics de tothom. I en canvi. els del
Madrid t'enraonen amh un aire de
perdonavides que fa fástic, i tenen
més- pi-eten' Qions que una reina d'un
concurs de
bellesa. I el seu comporta
ment al camp? Si el senvOr Comore
ra i el públic els haguessin deixat fer,
els de l'Atletic s'haurien quedat en
manera

una

pluja

Ni ells ni nosal

una

de guanyar-los.

nu;na

pesseles

eh— cobrés més

com

perlocáven
repartiment igual. Se les
de les que li

amb

un

van

tenir de valent i hom arriba

a creure

que

veure

finaliStes

dos equips de Barcelona

era

els
una

segura, infallible, que rúni
que eslava enlaire i que
c,alia resoldre, era el bloc en s'ha
tija de jugar el parta final.
1 bé. Ahir va jugar-se la final
a l'Estadi. L'Espanyol i el Bar
celona no cobraren ni cinc an
tims, per la senzilla raó que a
finalistes hi arribaren uns altres
.equips. Ele nostres dos cercles,
tan preoeupats amb l'import del
que calia cobrar, amb si jugarien
cosa

ca cosa

quadro. ?I ja ho sap que no van com
pareixer al sopar d'honor als cam
pions. Pobrets! Estafen enfadats.
—Quina manera de fer el ridícul.
--S'han queda ami, la canya sense
peix, perb qu- no es queixin. De qui
na

manera

van

eliminar el Pátria?

Valencia? I l'Espanyol? Es
que volien aconseguir el títol fos
con,
fos. Pel que set-Jibia. aqueo- any
hi tenien un interés especial, peró
s'han hagut de quedar arnb les ganes.
Qué caram! Alguna vegada bé ha
vien de guanya els moros!
I

el

L'CFICIAL DE TORN

o a

altre any. Tau,Esperarem
mateix,no ens ve d'un. Ens acon
harta de pensar que, al capda
vall, ha guanyat el títol
que més he mereixia. La final
imposant, solem
d'ahir
ne, memorable— ha resolt, duna
vegada, totes les angúnies i tots
el.s maldecaps.
L'Athletie és campió, i aquesta
escampar-se ahir per la
Penfn7la, no sorprengué, segu
rament, gaire gent. Tothom —fine
ele madrilenys— 1w esperava.
Consignat aixa, ereiem que el fet
Inés important que oca deduir del
partit d'ahir —aci, entre nosal
tres— és el pie que va registrar
se a l'Estadi. Després de la re
inauguració, la tarda d'ahir !Lau
rel ostra la definitiva consagra
cié del nostre temple maxim de
l'esport. Un axit formidable deis
esportius catalana, que en nom
bre de seixanta mil oferiren l'es
peetacle més superb que mai no
hagi ofert cap final.
Aquest éxit ha d'esperonar els
elements que regenten el nostre
Estadi, ele quals han de fer els
possibles per tal que, en encla
un

nava,»

EL

CAMPIONAT D'ESPANYA DE

El més gran esdeve

L'Allétie de Bilbao

niment futbolístic de

tres

moka anys:

Partit BascCenia

lunya,

a

-

Cata

l'Estadi

El

gols
Gijón

a

va

dos

en

les grans competicions esportives
de la Península i les de caracter
internacional que es pugui.

E. .AYMAMI 1 BAUDINA

diumenge 8 de juny, a
l'Estadi, partit Baschnia
Catalunya
El

FUTBOIL

véneer el Real Madrid per
un partit duríssim 1 prorrogat

va

LA NOSTRA PROTESTA

d'Espanya.

nat

p

Dos

tres mil aficionats van em
brutar l'historial esportiu de la nos
tea terra. Dos o tres mil "aficionats
especuda", fent ús de xiulets escan
dalosos i de mots grollers, varen fer,
de les seves. Poden estar orgullosos
de la seva gesta!
Ala senyors del Real Madrid cal
fer-los avinent que l'afició catalana
o

fixin-se, CATALANA, es dol que
se la pugui confondre amb gent que
res té d'esportiva ni de correcta. Se'
çol

tant

brutals

de

com
a

qué

exinbicicne
Murar a darre

cenes

es van

hora alguns jugadora.
Confiem que quan ala directius
higadors madrilenys els hagi passat

en

primera agror de la pérdua del
campionat, convindran amb nosal
la

que la veritable afició catalana
a veure amb una quanta des

tres
res

té

pitats,

J. S.

MASCOTA ORIGIBis amateurs de l'Hércules, d'Ala
cant, també tenen mascota. Igual que
equips bons, Ii atribueiren bono Part
en
les seves victáries i a fi que els
protegeixi semPre no se l'obliden en
cap de les excursions que fan.
Aquesta mascota, pera, té una par
ticularitat, i és que és diferent de tes
les de tots eh s equips. No és una sitia,
Llorenc, ni una barba
con la d'En
com
la del senyor Donzénech, ni una
corbata vermella, caen la del senyor
Claveguera. La mascota de l'Hércu
les és un ésser vivent. Es un geperut,
tnenut, fnolt menut, que va abillat amb
una
bata negra, que s'Iza convertit en
president, menager i director espiri
tual deis simpáties xicots d'Akacan

•..\\ ti,

guanyar la final amateur en Véncer l'Hércules
pel maltea resultat

r
ct

LA TRAGEDIA DEL SE
NYOR DOMENECH

"••g.

tornat recentment a Cata
l'aloya, es troben sense tre

ball. ?De qué podrem

El senyor Doménech esta desespe
rat. La seva barba, que un temps ar
ribd a ésser famosa, ha perdut de fet
tota !'eficacia. Lis de l'Atlétic, a San

.¦•••

Molts deis homes que han

Mamés, li

Saragossa,
unes

rec

Molts deis homes que han

Ss

Doménech esta molt

que té

a

la Junta.

•

CONCORDIA!
DesPrés del partit final tel Casi
pionat peninsular, els periodist
dirigírem als vestiaris deis j
per tal de rebre impressions d

•

i deis cifres. Els bilbains les
de iota mena. No Izo podent dir
deis del Madrid, can ni tau sol

No hem de consentir que
aquests bornes que s'han

deixa entrar-A&
Un COMPally POgné parlar d*
liada amb Triana. Li féu les
tes que s'acosturten' a fer en
casos
i Triana respongué e

Catalunya
de

"Nada, hombre,

manant la caritat del tre

tenir un gest
de clignitat. ?No poden es
perar de nosaltres ni un
gest de germanor?

la

proporcions aterradores.

N

tornat recentment a Cata
lunya no poden portar pa
a les seves llars per falta
de treball. Ajudem-los.
Hem de fer-ho per dignitat
i per consciencia

casa en casa

i

a

repetir la fackia
catástrofe prenguof

preocupat. I és que no solament !‚en
So que la seva barba ja no porta sort
al Barcelona, sisó que fins crea que
Porta 'pega. I es troba entre !'esposa
i la paret. DisPosat a sacrificar-se en
bé deis lxits del seu estitnat equip, no
sap si decidir-se per afaitar-se la bar.
ha o Per presentar la dimissió del car

amb els deures més ele
mentals?

ara a

va

Ara el senyo

•••••.:

dimarts passat,

es

deis atlétics

acu

dema, si nosaltres no
haurem sabut complir ni

reintegrat

perdre el respecte per

van

primera vegada,

•

••••>::f•

sar,

ball. Ells

"

Cal que protestem amb tanta sin
ceritat com energía de l'espectacle
antideportiu que una irreflexius va
ren donar
ahir amb motín de jugar
se al nostre Estadi la final del Cam

1111111111'

vagin de

1"4¦1
T

I

vant, sigui l'Estadi de Montjziic
el ?loe obligat per a celebrar-hi

veu

<

041".

nitre any

Senyor Governador: Demanem mds
CelISCITS.

Preu: 15 céntima

Teléfon 19603

o a M'estalla o a Cha
San Mamés, 'luan tor
nara» e» si, es trabaren que ele
que havien de dtscutir aquelles
coses eran une altres. Es queda
ren a mig cami i ara han anat
a l'Estadi... pagant ?'entrada.
a

Barcelo

el
anzb

bite

altra vegada tor
repartir-nos uns diners abans

venre

–

ItIontjuia

setmana

distreien
—

un

Espanyol

i

na

llurs

Els

—

dolgui

fantas-

11 i 13

ESPORT

y

1

pre-

ossos.

—

sar

es

en
qué la cen
exigent cont ara, i els
diaris, ivapossibüitats de parlar de coses
interesSants de deba, varen encarregar-se
de rodejar l'aparició -dele fantasmes bar
celonin.s atnb tot el prestigi que els calza
per no desmerbixer deis que periódicament
visiten nacion,s tan civibilzades cora 'Ingla

al

Aixó fa que en moments determi
nats la censura es realitzi lleugerament
desagradable per vosta, senyor go

‘

.gaires,

terra.

feina.

o es realitzi amb una se
vernador
desagradable per
verítat excessiva
nosaltres. Aixó fa que un día hom pu
gui dir que ha estat sorpresa la bona
fe del censor, i un altre que siguin
tatxades galerades duna intmeancia
evident. Fins a cert punt, la cosa és
lógica. Si el censor ha de llegir ratila
per ratIla totes les proves que en un
moment deterrninat s'aglomeren al,seu
davant, l'harne s'enervará, plegará tard
malament.
í a les impremtes aniran
Si fa la censura amb presses, pitjor:
o passaran rnoltes coses per alt o, amb
manca material de temps, el llapis ver
me!l actuará a una veloc-itat exces
siva.
De totes maneres és mal. I pot pas

no

Primera. Dictadura,

sura era

—

suprimidem

'enrera,

sentaren a Barcelona uns senyors
mes tan auténtics com
qualsevol
companys de gretni. Aixé passava

Pemanem

més

mesas

Impremta: Barbará

0141*413.

Fantasines
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Teléfon 21808
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Senyor gover.
nador:

Lirsielll1~11111~~12911"

cintadania

van

Dos

AricjaculaaIS D.h.L 1)ISB1nADISSIM

PARIAT

ATHLETIC' .DE BILBAO

—

MADRID

no

quiera

nada".
"Le repito que con les catolane
quiero saber nada, soda.
siente".
!I pensar que li Podrient
ganes!

juny

2 de

la ramblá de Catalunya

de 1930
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AHIR,

L'ESTAD1

A

L'A thletic de Bilbao va batre el R.
Madrid en el partít final del

Campionat d'Espanya
La

guanyada pel Gijón

fou

final amateur

`.:4141,1Z

El partit Atheltic Madrid, presenciat per més
de seixanta mil espectadora, fou d'una emoció
intensa i hagué d'ésser prorrogat trenta minuts.
L'Athletic va ressentir-se del joc no massa
correcte del R. Madrid.
Lafuente mara el
gol de la victória.
Un bon arbitratge de
-

L'Estadi, pie de

gana

a

gom, vibra d'entusiasme
de la partida

EXIT REMARCABLE
Abans d'entrar

la narració del
de Cara
la riostra.
satisfacció per l'éxit formidable que
s'apturtá ahir la Catalunya esportiva#
Ens feia por la celebració d'aquest
partit a rEstadi, i ene feia por, sin
cerament, perqué ternfern que no ser
vís per altra cosa que per a palesar
que el grandiós retinte destinat als
esports a la muntanya de Montjuic
és tina obra exagerada i que ens ve
gran. Eh fets eloqüentíssims
més
de seixanta mil espectadors
han
en

—

—

a

demostrar

tot el contrari.
de l'Estadi, i l'Es

Barcelona és digna
di és digne de Barcelona. Agur.%
que disten que l'afici6 esportiva del
nostre poble no és més que la passió
pele homes de casa, tingueren ahir la
resposta
•

que

calla.

dae-bo.
L'ATHLETIC CAMPIO
Anárem a l'Estadi conveneuts
ie
veure triomfar l'Athletic. No espera
!n, pero, una victória tan dificulto

aconseguida. Tant, que fins
ribarem a creure, en el cura del par
-, que el títol de carnpió se n'anava
ntent

Madrid.

a

res

ho dít: amb més

eloqüéncia

resultat Empat a dos gols a
acabament del temen reglamentan i i
gol decisiu rnarcat cinc minuts
_.aans d'acabar la mitja hora de prór
roga. No esperivem, ho confessern,
ttna tan difícil victbria dele bilbains
ni una tan honorable desfeta dels ma

drilenys.
Tampoe esperas-erra perb, que l'equip
interilerty persistís en el seu joc des
tructor que tants de conflictes li ha
teportat aquesta temporada. Ahir,

Itquitsta persistEncia fou una de lea
CatneS de re.xhibició aparentment
in
ferior de l'equip bilbal, i estigué
a
le donar ale madrilenys el tito!
mpions.
.ria

estat

una

'lastima. I consti

que aix6 podem dir-ho serse apartar
nos gens ni mica del nostre paper de
neutrals.
Hauria estat una 'lastima,
perqué rAthletic és, de tots els equipe
penins-ulars, el que més mérits té con
trets aquestá temporada per a ostentar
el tito!. Ha estat, indiscutiblcment, el
Inillor equip de l'any, í hauria estat

veritable Ilastima
repetim
aue per inferioritat
física d'alguns
deis seus elements,
infcrioritat oca
sionada pel jet censurable d'alguns
ena

—

—

jugadora madriIenys, hagués perdut
mi Campionat que sla ben guanyat.
requip bilbaf, evidentment, no va
jugar com la gent esperava, si hem de
que la gent esperava verme es
clazfat l'equip madrileny pel joc de
requip de Bilbao. Imparcialment, fine
arribem a concedir que pel joc des
cabdellat pele dos adversaria potser
rnereixien la vichbria ele madrilenys.
No hem d'oblidar, peró, que l'Athletic
va
jugar 'largues estones d.aquest
duríssim partit amb deu jugadora
creure

puix que quan no mancava Virara
gprri, mancava Lafucnte, i a més
d'aixó, ele esmentats jugadors, i algun
altre, actuaten handicapats per les
eonsequéncies del joc emprat per una
part de requip madrileny. El Madrid,
efectivament.

l'Athletic,
xarrt

va

dominar més que
fer potser un joc (dei
va

de banda

les

violéncies)

més

ristós que l'Athletic; aquest, perb.
fer el que montés és capee de fer

va
un

i no
gran equip: guanyar un parta
per sort
que la majoria d'especta
—

—

ii vejen perdut. Aquel! esforc
:s darrets moments de la prórroga,
,orc que els valgué precisament el
de la victória, notnés és caen de

trs

a10

culminante

moments

L'equip madrileny el tenia la gent
concepte d'equip batut. La seva ac

en

tuació dahir

i les incorreccions
el públic, que no es

tot

—

sorprendre

va

—

perava una tan aferrissada defensa 1,
menys encara, una tan perillosa ofen

siva. Evidentrnent, l'equip madrileny
ha arribat a la final no sabem ben be
com.
Amb el Patria, de Saragossa,
hagué de fer-hi un partit de desem
pat (partit que es juga a Madrid, no
volern saber per qué); amb el Valén
cia va pasear moltes angúnies, i dar
rerament l'elimina, tampoc no sabem
com; ésna tard, elimina
l'Espanyol
d'una manera no gaire clara. En tots

d'aquelles

coses

madrilenys

Els

mornent

tan estranyes

simpaties

per l'Athietic,
en
tingué
prou amb aixó per exterioritzar amb
més veheméncia els seus sentiments.
Cal remarcar, no obstant, que les pro
testes del públic foren en tot moment
justes i dignes d'un públic neutral,
protestes que res no tenien a veure
amb aquells xiulets d'abans de comen
lar el partit. Era la protesta d'un pú
blica que volia aeure jugar futbdl,
res
més que futbol. Una prova
d'aix6 és que quan ele madrilenys ju
garen bé i net, el públic turbé els

l'agredí. Aix6 ocasiona un aldarull
formidable. Diversos jugador; arriba
ren a les mans. Un grup d'espek,adors
salta al cama) i la guardia civil batallé
de sortir a tornar la normalitat. Prats
1 Chirri
foren expulsa!, i durant els
pocs minuts que
restaven de
partit
l'enlodó més intensa va planar da
munt l'Estadi. Va anar de poc que
e1 Madrid no tornes a empatar.
Quan l'arbitre assenyá la fi del par
tit es vessa !'entusiasme... i es repe
tiren ele incidente. La policía hagué
de tornar a posar ordre.

aplaudí.
LA SEGONA PART
Eta madrilenys iniciaren aquesta se
gnna part de la mateixa manera que
havien acabat la primera. Aix5 féu
a

Pichi,

trencava

Iraragorri llagué d'ésser retirat

a

Muquerza,

Chirri,

Lafuente,

Unamuno, Bata

i Goros-

El Madrid presenta a Vidal, Torre
grossa, Quesada, Prats, Esparza, Pe
fía, Laznano, Triana, Rubio, Cosme i
Olaso.
Arbitre, el senyor Cornorera. jutges

cau

d'una entrada violenta d'un adver
sari. Aix6 ocasiona un nou escandol.
Es repetiren algunes violéncies d'a

sa

no

[oren

marcaren

aplandits

i si s'hagues
fine hau

sin comportat com
rien arribat a conquistar aquell públic
que els havia rebut no massa afee
tuosament.
La desfila& fou imposant. Per les
de Montjuie, les
banderoles blanc-s ermelles eren agita
des al-1lb entusiasme, tot cantant aque

arnples avingudes

lla tonada tradicional

:

"Alirón, alirón.."
que

public

el

escoltava amb

visible

simpatia.
El comentari general
per dues tristes pessetes
diem demanar ?

era

?qué

aquest:
més

po

L A. B.

ELS EQUIPS, L'ARBITRE I AL
TRES COSES
L'Atletic arrenglerá el següent
equip; Blasco, Castellanos, Urquizu,

algú que el públic catala
la seva neutralitat quan en
realitat no feia altra cosa que vetllar
per la legalitat del loc.
Al cap de catorze mimas de joe,
semblar

vol dir que estigués incorrecte
els madrilenys. LILevat de la
xiulada inicial, les altres actituds de
protesta que hagueren d'escoltar, [oren
totalment jusetificades. Els gols que

rb,

amb

Després del partit
EL QUE ENS HAN DIT... I EL
QUE NO ENS HAN DIT
Seguint el nostre invariable c.ostum,
un
(-top finit el partit ens n'anaren als
vestuaris per sentir les exclarnacions
d'alegria dele guanyadors i les de des
cor.sol o resignació dele vençuts.

a

un
minut que ja l'Athletic, per
initjá d'Unanumn. havia aconseguit el
primer gol. rematant un furiós atac
de l'equip blanc-vermell. Esclaia una

gut

sorollosa °vació. Hom donava per fet
que l'Athletic esciafaria el Madrid,

peda..
Abans d'un quart el Madrid,

en

pat. Fou l'autor Lazcano. Esclata una
nova °vació, potser no tan sorollosa.
perb ovarió al capdavall.
L'Athletic es va deixar impressio
nar per aquest empat, i el Madrid. en
canvi. es va envalentonar. Aiscó dura
deu, quinze, disset minuts. El Madrid,
saber aprofitar aquells mo
d'aparent desmoralització de
requip bilbai, I aquest es va refer de
no va

mente

mica

en

del parta,

darreries

mica. i moments abans d'ara

2 PARELLS de Iligacames
per el N'ea d'uta
Densanl al seo cubicar que
II ensenyl la Indostanos
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1
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atasoirmajoreo
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'
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Patentada en diferente país
IN

O

AM

omplí

de

victbria que ens
que si bé

una

es

va

vetare

setiosannaat

mataurs, tota la importancia
que es
mereiscia tenir. Sobrerarnent,
tothorn
estava conaeneut que malgrat
de trae
tar-se d'ecraips amateurs, el
partit que
havia de presenciar seria bo, com
ho
són d'altres disputats per equipe que

satisfacció, puix

confiávem guanyar, no esperavem que
per una diferéncia tan notable com la
de quatre a zero.

—No; l'Atlétic no ha fornit avul
actuació espléndida, peró s'ha de
tenir en compte l'esforç realitzat el

diuen professionals.
I a fe que el públic que
s'apressá
dinar per poder vetare ele amateurs
es

una

s'equivoca ni molt

dimarts passat.
El Madrid ha jugat en alguns mo
és una veritable
ments forp bé, i
llástima que en els darrers moments
s'hagi deixat portar pel nerviosisme
que forçosament causa la incertitud del
resultat. Sortosament, les violéncies no
han produit cap lesió d'importancia, i
per tant més val oblidar tetes aques
tes coses. tafuente, que ha caigut dues
vegades, és l'únic que ern preocupa,
I

te,

e

a
'eat

ánims que

atencions i per la simpatia i con
fraternitat que ens ha demostrat. No
ho oblidarem mai. En podeu estar se
gur.
Gorostiza i Chirri són els que estan
més contente de la colla. Entre tots
dos armen un escándol que és impos
sible parlar amb ningú.
ves

El just resultat alitingut en el par
tlt, indica ben bé, com fou el partit
d'igualat i competit.
En l'Hércules hora va poder veu
re més conjunt. Pero en el
Gijon, horn

—Campions nous de trinca—diu Go
rostiza—. Tot el partit m'ha fet mal
la cama i cm pensava que cm faria
fer el ridícol. Ara, sortosament, ja está
passat tot i ens herir tret un pes de
sobre. Encara que la cama cm faci
tot el mal que vulgui, prometo no dir

va "notar per
contra, militan indivi
dualitats i. minan oportunistes davant
de gol.
L'extrem, l'interior i mig esquerra
gallees, per exemple, són dos elements,
ben destacats, dignes, de figurar en ele
bocas equipe peninsulars. I dele valen
cians, com a remarcable, sois es pot

"piu".
Guasp intenta

panys. Grácies

a el!,
mantingueren el
partit igualat bona estoica. La de
fensa, per5, no va saber-ho fer prou
tot ravantatge que la línia mitjana
i davantera havien aconseguit per al
set; equip, el deixaren fondre en pees

moments.

Vilalta, del Collegi catalá, fou l'en
carregat de dirigir l'encontre, i ho féu,
al nostre entendre, ben perfectament.
Potser va deixar pasear algunes mans
perilloses, per5 aixéo és falta punible
sois a criteri de l'arbitre. I ja sabern
que aquest criteri, si no és favorable
a l'equip que es creu
perjudicat, sem
pre és equivocat.
A les seves ordres els equipe es
presentaren de la segrüent forma:
Hércules F. C., d'Alacant: Jover,

*

Batista, Aiguader 1, Montllor. Mar
tínez, Tarrassa, Boix. Aiguader II,
Vioedo, Romero i Almodóvar.
Gijon F. C., de Gijon Botina, Asen
ojo, Panera, Ovidio.
Jaime, Avilesu, Vallejo, C'iien i Or

Madrid,

bilitats

ene
n'hem anat de esguida.
primer que hem trobat ha estat
Triana En sentir les nostres pregun
tes s'ha girat vivament i
ens ha mirat

diales.
El Gijón pressiona des deis pn
niCr
moments. Semblava que hayia
de marcar aviat, peró la ratlla mit
jana deis valencians en la defensiva
estigueren força encertats. Als pocs
moments el joc es canvia i els va
lencians atacaren amb més freqüén
cia la porta deis asturians. La sort,
pero, no ele fou massa favorable. I
Inés. que la sort, pero, foren potser
les rematades que no ele afavorien.
Una allunyada deis defenses va
lenciana produí el primer gol. Reco
llí la bala Sirio i centra sobre gol.
Un defensa del Valéncia volia allu
nyar-la i sois aconseguí desviar-la
perqué el seu porter no pogués blo
car-1o.
El primer gol asturiá produeix en
aquests el consegüent entusiasme,
pero ben poe dura, car escassament
havien passat dos minuts, quan una
magnífica jugada de Boix i Aigua
der II és rematada per •Vicedo, sen
se que el porter contrari pogués evi
tar-110 produi el go' de l'empat.

Al

questes i quan
sortir

tot

j,ist havia

tornat

aquell jugador bilbaf, hagué

de línia, els senyors'Sauri i Pequen;
de gol, ele seny-ors Aynó I Bribian,
tots del Collegi Catala.
De l'equip vencedor, cal remarcar
l'actuació formidable del tercet defen

a

de

retirar-se Lafuente fortament commo
cionat Aistb torna a desgavellar l'e
quic de l'Athletic, que es defensava

obstant, arnb un breó admirable.
No pogué, peró, evitar que Triana
aconseguís el segon el:wat de la tarda.

siu, especialment Urquizu.

L'Athletic reacciona davant el cai
que prenia el partit i per dues ve
gades la porta que defensava en Vidal
es velé en imminent perill. Va reapa
réixer al cap d'una bona estona el ju
gador Lafuente i es produí un atac
formidable a la porta madrilenya. Una
escapada de Gorostiza la talla violent
ment Prats i s'ocasiona un non escán
dol. I alad, amb intermiténcies de do
mini madrileny, arribárern al final del
temps reglamentad cense haver -se
desfet l'empat.

L'arbitratge

del senyor Comorera,
encertat. L'única decissió que es no
ticia prestar a discusió fou un gol
adillat al Madrid, anullació insta í

en dues parts de quinze.
letic torna a sortir amb den jugadors

Lafuente. ressentit seriosament,

es

tro

baya a la infermeria.
El Madrid ataca amb ganes d'apun
tar-se el gol que baria d'ésser deci
siu. Blasco, el porter de 'Atiene, féu
cines parades formidables, i davant la
persistOncia deis atacs madrilenys hcatu
comencava a creure en la victOria d'a
quests. Un o dos mimas abans daca
bar aquesta primera part dr la prOrdel partit, va
sortir Laftiente. El resultat.
es va
alterar.
roga i

tercera

entendre—Ruhio.

nostre

mi
L'Ath

trenta

nuta,

tornar

peró,

a
no

legal.

públic—ja

El

he

hem

dit—mostrá

CAÍ(47
•

Hood
EL PIILLOR

LA QUARTA PART
En mig duna expectació formidable
confiant els espectadors en la pra
babilitat de veure un non partit, di
rnarts vinent, va comenear la segona
part de la prórroga. A l'Atlétic hi
hagueren variacions. Bata va pasear a
mig i Chirri ocupa el lloc interior.
Hi hagué un córner contra l'Atlétic
i al cap de poca moments un xut for
midable de Chirri va rebotre contra
un dele pals del gol del Madrid. Tor
na el Madrid a provar sort i Lazcanc
desaprofita una bona ocasió per a mar
car. Vingué aleshores un darrer es•
forg formidable de l'AtIltic i Lafeen
te, que acabava de reaparéixer dea
nrés d'una nova retirada, apronta una

davant,

ferni de l'equip. Ja hem oparlat prou
del joc dur emprat pels madrilenys.
Remarquem. ara, que a més d'aixo cal
carregar-los certs "desplantes" que
pública per be i per neutral que sigui,
no pot tolerar. De la ratlla davantera.
el millor fou Triana i el pitúor—al

LA TERCERA PART

prorrogat

Del

el millor—encara que poc afortunat
fou Gorostiza. Tots, perb, bregaren
amb un entusiasme foil i actuaren, en
tot marnent, árnb remarcable corroe
c16.
Del Madrid, ele millors foren ele
defenses i els mitjc>s. Quesada, en ele
moments de triomf fou,
com
l'Ur
quizu a l'altra banda, el puntal més

re

El partít

per

per

1;1atja.

a

tennis,

cuan

gent

a

medalla d'ar

l'Exposició Inter

naciona• de Barcelona.

Agents

generala

per

vegada

de

Aquesta cegada, pero,
carem

ens

equivo

pensar que sentíriem ele uns
i els altres, puix que ene haguérem de
contentar amb apuntar les opinions
deis de l'Atléhic de Bilbao.
Les deis jugadors i "significats"
ele! R. Madrid no les pogurérem arre
plegar, o millor dit, en poguérem cop
en

una o duce, pero, com veuran més
endavant els nostres lectors, hauria
estat millor que aquestes opinions no
haguessin arrilaat a nosaltres, puix
que així ens evitadem d'haver de dir
el qué pensem de tot abre).
sar

•

a

•

Com és molt natural, les opinions
dels que han gnanyat són gairebé sem
pre les mateixes. A les dependéncies

posades

a
disposició deis braus bus
cos; tot eren eras d'alegria per haver
guanyat finalrnent el campionat pen

insular.
A qui primer trobeni és al senyor
Castellanos, actual president del club
bilbaí, el qual contesta amablement les
nostres

—Em

preguntes.
penco

que

no

cal—diu— que

digui el satisfet que estic per la
magnífica victória aconseguida pele
equipiers del club que tine l'honor de
presidir, victoria que ene ha permés
apuntar-nos una vegada més el títol de
campions de la península.
Abans he dit que estaca satisfet, 1
hauré de retirar aquestá frase per po
els

sar-hi la d"'orgullos".
Efectivament,
estic orgullós del magnífic
comporta
rnent d'aquests xicots que
per tan di
fícils provee han hagut de passar fins
arribar al resultat obtingut avui.

cap

Ca

talunya

"Central de Ventas"

Teléfon 20572 Brue, 32
-

Alise

peus.

catalana?—ha preg-untat

despectivament.
—Sí senyor—contestetn amb la

ma

jor urbanitat possible.
—Dones be; no tinc

res

ment

ha engegat

a

dir-los—. I

ene

absoluta
a

dida cense cap contemplad&
Ens sernbla que no cal fer-hi co
mentarle.
Per altra banda, al nostre costat
si la vista no ene falla—el senyor Her
nández Coronado está fent a un com
pany de premsa unes "manifestacions"
en
consonancia a le; ritie el simpátic
Tríana ene ha fet a n isaltres.
Ene sembla que no cal que ene 'ni
amoinem més.
•

*

*

El senyor Comorera
diu que el R.
Madrid ha jugat en algunes ocasione
més que 1Atletic, peró que el

d'aquest

triomf

ha estat,

finalment,

merescut.

A. P. i S.

La final del

Campionat

juny
Inauguració

Peninsular d'Amateurs
A

l'hora

partit

entre

de comenear el decisiu
equipe amateurs—a dos
quarts de tres de la
tarda--era nona
brós el públic que ja havia
acudit al
grandiós Estadi. que Inés tard s'havia
de
els

veure pie de gcn
a
goal.
I és que el públic
barceloní,
espor
tiu per excelléncia, hacia
concedit
a
aquest partit final del
campionat da

—Quan vinguéretn a aquesta ciu
per disputar al Barcelona el
segon
partit de semifinal, malgrat la fe in
quebrantable que tenim en les nostres

force, sincerament he de confessar
que temiern ésser eliminats, puix
que
coneixem sobrerament l'excepcional
válua de Vegete) biau-grana i sabem
també que un partit al seu camp és mi
escull dificilissim de salvar.
Contra
tots
els pronóstics. sucumbirem
per
sois un gol de diferéncia, i
aixó ens
dona arans per al part:t de
dese/wat
que s'havia dé jugar a
Saragossa.
Com vostés ja saben, els fets vin
gueren a confirmar les nostres
espe

a

—Premsa

II estaurant

tat

sione, etc., etc.
Prerniat amb

onzena

g,da clientela

o

Plaga Catalunya,

Calalunya
i al

públic

Recomana
genera l, la

en

SOPA DELS PESCADORS
Material
Foto gra fi e
assortit

seva

distin

insuperable

Arma,

casa

ci

4

les Méti conegudes marques.
perrnet, de lliurar els encárree
PUNTUALITAI
ECONOMIA
Abans de ter les vostres cc
mandes visiteu aquesta casa

Gran taller
a

d'aparells

la

a

4-Barcelona

Plat creació de la

Casa Casellas
Santa

Immems

el mig-centre, magnific ju
que aguantá entoicament tot el
i injecta anime als seus corn

esmentar

gador,
partit

en canvi, cm estat de
llestos. A l'igual que a tots
els nostres companys de premsa, ens
han rebut tan cordialrnent, tan cordial
ment, que encantats de les seves ama

Bilbao, campió d'Espanya

les cinc

la

nera.

seguida

de l'Athletic de

a

Venceren els gallees. malgrat que
l'Hércules es defensés amb tot el bra6.
El camament, pecó, es deixa sentir en
els valencians. El partlt de deseenpat
que contra ele madrilenys feren el
di
jous passat i ele rápids viatges que ha
gueren de fer després de ValIncia
a
Alacant i d'Alacant ací, sobretot
al ,-iton temps, ele pesa en gran ma

L'estada ale vestuaris dele blanc
yermen ha durat una bella estona. Ale

L'equip

1 altres posaren

una

iluita.

que

del R.

el par

disputés. Entusiasmaren les bones
jug,ades i entusiasmaren els graos

rs

*

car

el

té una forta commoció.
més; donen les grades, en nom
de tots nosaltres, al públic per les se

puix

manys,

a

no

tit fou interesant de dtebea malgrat
de
no
ésser cap deis nostres clubs qui

fez una carica
tura de Chirri i el fa estar quiet, po
sat de perfil, amb una gasosa a la rala,
que s'anava a beure.
—Una pintat—crida Chirri—. Do
neu-me una pinta, que cm volem fer
una caricatura.
Es la primera que cm
fan i vull quedar "decorosament".
Mr. PentIand, l'escocés entrenador
de l'equip, está tot ernpipat perqué en
tre tanta gent no es pot bellugar. Por
ta el barret "hongo" tot ple de forats
que li han fet els jugadors, engres
cats per la victoria.
—Estic molt content—crida per so
bre l'enrenou—. Ni ha hagut un rito
ment en qué ja ho
considerava tot
perdut, peró finalment el coratge deis
meus "cachorros" a resolt la
qüestió,
i... "coila".

ataa~paaaaaassa~altaal'aelápie

una

jugada d'oportunitat, aconsegui l'em

perb,

les

En

que

LA PRIMERA PART
La sortida deis equips finalistea fou
rebuda de manera molt diferent:
l'Athletic fou saludat amb una gran
°vació. El Madrid fou rebut amb una
xitilada barrejada amb aplaudiments.
Aquesta ctitud del públic no fou de
guda a ultra cosa que al record res
pectiu que ele esmentats equipa han
debrat de llar paz per la nostra ciutat
en
partits anteriors. Nosaltres no
aprovern aquells xiulets, que consti,
pera hem de dir les coses tal com 16n.
Arrenglerats ele equipe, va produir-se
a l'Estadi un moment de silenci
es
pectant, i no havia encara transcorre

assolint

rances

ni

'

pri
superioritat de loc

Desmontable

CREACIO IX MANUFACTURES

neutralitat sentia més

pe

respongueren de

•

A LIGA INTERMINABLE

cal remarcar-lo.
en veure's perdut el par
ta, etnprá, perduda la serenitat, tots
els mitjans possibles per empatar ao
vament. Prats talla d'una manera vio
lentíssima i incorrecta una jugada de
Chirri. Aquest no sabe contenir-se i
no

El Madrid,

Aixo,

simpaties pels

—

oe

119

blic

més

abans. Aix6 va desfer (en produir-se
les lesione
d'Iraragorri, Unamuno,
Lafuente i algun nitre)
l'admirable
conjunt que ha estat la base principa
Iíssima deis bits de l'equip bilbaf
aquesta temporada. Desfet aix6, el
Madrid es va créixer, i a mesura que
el seu adversari topava arnb més ad
versitats, ell s'anima i fine arriba a
fer ten joc que, si no hagués estat per
les circunstancies que acabern d'ex
plicar, qualificarkm d'admirable. Nos
altres seguim creient
malgrat el
que varen: veure aliir
que l'Athle
tic, en condicions físiques normals, ha
de batre netagent l'equip madrileny.

\

POWT$
01131595
115705

seva

collocadissima paseada de Chirri per
marcar el gol de la victoria. L'entu
siasme dels jugadors bilbains i del pú•

la
deis bilbains amb aquella série de re
cursos illegals que hem fet referéncla
mer

a

compromesa

sovint té el futbol.

tot

recambi, Igual

y

grat de la

xic menys brillant que la de l'Athle
tic. L'opinió que el públic s'havía for.
mat entorn del partit final era, dones,
justificada i lógica. Si ahir va estar
punt de fallar, hem d'atribuir-ho a

tée
Un paren de ~ea de

_10

primera part, Iratagorri, apro
fitant un córner contra els madrilenys,
va marcar el
segon gol de l'Athletic.
Ele madrilenys, que ja havien mniciat
el joc excessivament dur, a mesura
que s'anaven refent els bilbains, in
sistiren en aquesta duresa després del
segon
gol bilbaí. El públic, que mal

partits que l'equip madrileny ha
jugat hi ha hagut incidente i hom ha
parlat de violéncies. La fulla de ser
veis de l'equip del Madrid, en el n'o
rnent d'arribar al partit final, era bon

Un parell de lligaeamea

en'

bar la

els

una

La porta del Madrid,

---

---

fer-ho
repetim
un equip de talla
de campions.
L'Athletic ha arribat al partit final
després d'haver eliminat equips com
el Racing de Santander, la Real So
ciedad, l'Irun i el Barcelona, 1 hi ha
arribat cense que les seves victóries
damunt deis esmentats equips hagin
ofert la més petita ombra de dubte.
Els seus jugadors són homes carpo
lents, i en tota ocasió han palesat una
noblesa i una correcció admirables.
Aix6 ha fet que el públic sentís en
vera l'equip bilbaí una simpatia
inne
gable, i la seva victória d'ahir la va
celebrar com si es tractés de la vic
tória d'un equip de casa.
L'Athletic és campió. S'ho ha ben
guanyat. La nostra enhorabona més
sincera.
EL MADRID

Catalunya, poble

eininentment eaportiu, va omplir el
Inés gran Estadi de la Península en
«asió d'un partit de futbol el resultat
del qual no li anava ni li venia. Cal
lee honor ale hornee que avui regen
ten l'Estadi, i reconeixem
que els
preus fixats per al partit d'ahir són
eh que escauen i els que convé que
pmisteixIn en benefici de tothom.
L'Estadi
fet per tal de fer asse
quible a tothom el presenciar les Hili
tos esportives. La primera prova ja
hem vist el resultat que ha donat. El
pobk ha respost, i aix6 cal no obli

No

els

—

qué fou aquest partit final
pionat, hem de fer constar

vingut

en

asa

de

toto-elIctric que
hores.—PEIIFECCIO.

-

-

?•
?

?

•

2 de juny de 1930

la rambla de Catalunya

Torneig
AL POBLE NOU

El Júpiter

va

el Palafrugell per tres
gola a dos
AqUeSi parid, pertanyia per

lona,

brut—ana foro, repartit.
A les mires del senyor Boa.

da, els equips s'arrengleraren
alxl:
—

Sanchia,
Rosa

lench, Cabanee, Reixach, Espa
da, Miquel, Lluís i Escuder.
JUPITER.
Manyer, Oro,
Vandellós, Rosalench, Gómez,
Peiro, Pueyo, Bosch, Carbonell,
Mas i Guix,.
Tot jets!, comeneat el ,joe, ja
—

Per Canaletes amen.
Que ahir

a

casa

festa grossa.

deis Vilalta feien

tarda n'hi

•

•

Que mente l'un arbitrava dintre
l'Estadi, l'altre germá Iltda les se

porterils de
ves aficions
Estada
en el mateix
*

*

casa

*

*

*

en

•

•

Que

no

Estadi

un

.

•

*

Que

per fi

*

*

una

*

* •

Que la Federació Amateur de Fut.

bol ha

homenatjat

*

•

primer

lloc cal felicitare
los per la seva decisió; ja era hora!
de redactar els documenta en ea.
tala.
en

*

*

a

Paria de Var

no

*

*

Que ahir a la tarda a l'Estadi per fi
veiérem la bandera barrada.
• *

Que cal interessar del Comisa Es
portiu de l'Exposició una bandera
que s'adigui més a la nostre
•

Que fou

un

*

•

axit ben

mereseut

Fronto del Palace.
si

*

Que fou mott remarcada PassIs.
t'encía de significase directius i ele.
menta prestigiosos del F. C. Barce
lona.
*

sou.
•

el dia que a Saragossa van
eliminar el Barcelona, els van do
nar cinc-cents durets a cada un.
•

Que

•

•

per si guanyaven la final els

havien promas cinc mil pessetes.
*

Que
celona

•

se

•

jugadors del Bar

quan els

n'enterin hi haura

un

al

cop d'estas.
• • *

Que Perera apran l'anglas.
*

Que

• *

tot sovint

va

a

fer practice

amb un cambrer d'una cerveseria
del capdamunt de la Rambla.
*

*

Que Chirri II no anira amb l'e
quip espanyol a Praga 1 a Bolónia,
perqua té examen/.

*

nota

Que

cuerna
fou desagradable
remarcada l'abséricia deis di
rectius deis altres cercles.
•

Que només amb la meitat deis
sollicitants d'invitaciones per ahir a la

Que ella En Lafuente i En Cas
tellanos, estudien per a enginyer.
*

Que a la sortida del partit els ju
gadors de l'Atlétic bilbaí cridaven
"Visca Catalunya"

Dos minuts més i encara un altre
lluites que se solen disputar en fi
contra els de Gijón. Els 1 nals.
defenses no s'entengueren. Toparen
Hi assistiren tots els jagadors de
entre ells i deixaren la bala aban
l'Athletic de Bilbao, campió; els del
donada. Aiguadcr II, amatent, en
Gijón. campió també, i els de l'Hér
gegá plácidament un fort tret, i Bo
cules, finalistes. Els altres finalistes,
hua no pot ni fcr un petit gest, car els del Madrid, es ven que per mas
estava completament tapar.
sa abatuts potser no es van
presen
Amb aquest resultat favorable als
tar.
valencians acabá la primera part. El
Aquesta abséncia, com és mott
segon temps fou el menys favorable
natural, fou comentadíssima, car en
per als valencians. El cansament
aquests casos el despit és molt poc
que hem fet remarcar abans es pre
disculpable.
sentá en tot el seu máximum.
Presidí l'ápat el marqués de So
ineruelos, president de la Federació
D'aixó se'n saberen aprohtar bé
els del Gijón i als cinc minuts d'ha
Espanyola, acompanyat deis senyors
ver
Rossich i Irerazábal, membres tam
comencat obtingueren l'empat.
Fou producte d'un magnífic xut
bé de l'esmentada Federació; el se
d'Avilesa, que un defensa valenciá nyor Sunyol, president de la Fede
també desviá dintre del seu propi
rack') Catalana; els senyors Maynés
mara
i Massot, tinents d'alcalde; el se
nyor Castellanos, president de la Fe
Faltaven quinze minuts per aca
bar i en un batibull davant la
deració Basca, i els membres del
por
ta
Comité Esportiu de l'Exposició.
deis valencians Ovidio engega
L'ápat transcorregué dintre la mi
un gran tret que
Jover detura amb
dificultat. Amb tanta dificultat que llor companyonia, zona hom no po
la bala se li
dia esperar altra cosa deis assistents.
escorre í cau ala peus
de Chico, al qual poc u
Els equipiers bascos, després de
costa re
beure el xampany, interpretaren di
matar el gol de
desernpat. El gol
que els
verses
caneons populars de la seva
doná el primer campionat
terra, que tothoin aplaudí.
peninsular de futbol amateur.
Ja hem dit poc més o
El marqués de Someruelos oferí
menys la
als equipiers, en breas i laconiques
impressió que ens causaren uns í al
tres. Sols ens restava dir
paraules, l'acte que s'estava cele
que amb
una mica més
brant. El senyor Castellanos, pre
de picardia l'Hércules
hagués pogut mantenir, quan menys sident de l'Athletic, Ii respongué
l'empat i amb ell guardar les espe
agraí l'oferiment, acabant amb un
rances per a un partit
visea Barcelona que tothom cho
de desempat
que
reja'.
segurament no els hauria estat
tan
El senyor Maynés, membre tam
desfavorable. Estem conveneuts
que ben
bé del Comité Esportiu de l'Expo
descansats un altre hauria
estat el seu rendiment.
sició, pronunciá un magnific parla
ment de cordialitat vers els que fins
Cal felicitar uns i
altres ,per l'en
hores abans, havien estat adversaris,
tusiasme desplegat en tot el campio
nat que tot
i féu remarcar la joia que 5entia
just ahir s'acabá. Ben
Barcelona d'haver presencias les
merescut té el triomf el Gijón i ben
magnifiques lluites.
digne rival d'ell fou
l'Hércules.
A uns i
En acabar els parlamenta mister
altres cal felicitar també
pel noble i
entrenador de l'Athletic
Pentland,
correcte
durant tot el partit. comportatnent de Bilbao, els coroná amb un crit
Noble, magnífic contrast del que de Visca Barcelona!, que tots cho
mes tard
rejaren.
havia de. passar entre pro
fessionals...
Els jugadors bilbains, damunt les
cadires, seguien fent xirinola amb
les seves cangons que agradaren for
SOPAR DE CONCORDIA
la, i després de més de dues hoces
A la nit,
la Federació Espanyola
d'estar a la sala d'actes de l'Ajun
ofesí als quatre
equips
finalistes
deis
Valderrobles, on s'efec
dos
tament de
eampionats que es disputaren a
content... i satisfet, la
tua
l'ápat,
rEstae.i. un sopar a homeatge al
sois
mentant
la falta de delicadesa
anérit,
ilIOr dit, potser, pro-con.
assis
comesa pels madrilenys en no
córdia, despsés de les formidables
tic a l'ápat organitzat ver la Fede

gol més

ració

Espanyola.

una

comparacions.
I tot abre

pasava amb

passivitat per part
Várbitre, que quan semblh
volia tallar-ho d'arrel, ja
certa

una

de
que
no

hi fou a temps.
En els deu minuts primers,
Carbonell tu dos gols I amb
el resultat de dos a cap acaba,
la primera part.
A la segona part fou quan
abundaren mes les trompades.
En Pone féu la traveta, gens
dissimulada, a Gaix, en efec
tuar aquest una passada avan
eada, el féu caure a rnastegar
No teja dos minuts d'abra,
'luan Peiró i Espada s'empren
gueren a cops, i Boada, donant
la primera tnostra de rectitud,
els expulsa teta dos del camp.
Més tard Castelló és retirat
del camp lesionat. Ens deixem,
és ciar, molts d'altres incidents

importancia.
aquesta part, també, Es
pada fu el primer gol per al
Palafrugell, als deu minuts,
després una passada de Mas a
Bosch és aprofitada per aquest,
que aconsegueix un altre gol
per al Júpiter, peró segons

tot sol, acnnseguí el segon gol
per als seus, quan mancava un
quart per acabar.
L'arbitratge del 'senyor Boa
da fou bastant deficient.

A SANT ANDREU

Sant Andreu, 4
A. O. Vilanova, O
Al camp del Sant Andreu se
celebra ahir a la tarda l'encon
tre corresponent al lorneig de
classifieació de primera cate
goría, Lluttaren el Sant Andreu
í els Alumnes Obrers de Vila
nova.

Aquests darrers només pre
sentaren deu jugadora.
El partit fou molt competit.
No es pot dir que existís un
domini absolut per part de l'e
quip vencedor.
L'equip veneut jugá bé, i en
especial el seu porer, Vidal, 1
el

mig

centre Altés.
En la primera part, el Sant
gols,
Andreu aconsegui dos
tots dos per mediació de Com
pany, i a la segona augmentá
ren el resultat
amb dos gols
Inés, un de penalty, que exe
cuth López, i el darrer per Za
nuy.
Arbitrá el collegiat Mariner,
•que ho fea molt bé, a les se
ves ordres els equips s'alinea
ren de la següent manera:
SAN TANDREU.—Palau, Ló
pez, Soler, Batea Ferrer. In

partit

que

Després d'un partit bon El Sana guanya per cinc
gols a dos l'Iluro de
xoc dolent, el Sabadell
Mataró
i el Martinenc empaten

Un

partit magitífic

a un
El Sabadell es

fou el del

Com que

gol
que esta

veu

dijous. Un partit magnífic; en
el qual el Palafrugell aconse
guí impusar-se al Badalona, la
davantera del qual trobá sem

passant una crisi, que de durar
gaire li pot fer perdre la bona

pro una barrera en el trio de
fensiu
Si eta extreme palafruge
llenes hagiressin tan solament
acompanyat la resta de l'e
quip, ben segur que el resultat,
cornptant amb el beneplácit de
l'arbitre, hauria estat una der
rota per al Badalona.
El senyor Vilalla alinea els
equips així:
BADALONA.
Linares, Bor
ras, Rafe, Querol, Font, Cris

d'unes vicaries de
acaba d'obtenir
dos resultats no gens favora
bles, i el que és mes, que
aquests resultats estan per
fectament d'aeord amb les dar
ha br
n'eres actuacions que
una
La causa Inés evident de les
migrades actuacions del Saba
dell, és el rendiment gairebé
nul de la seva davantera. llorn
comprén la bona íntenció en
collocar Morral de davanter
centre, pera hom veu també que
Morral esdevé un element in
com a conductor de Unja,
igual que com a rematador.
Ja diguérem ternps envera,
avui Insistim en el mateix, que
tot el que Morral té de bon de
fensa té de mal davanter, i eta
fets ens van donant la raó. Es
gairebé segur que amb un xic
tan sois d'encert que hagués
tIngut el davanter centre del
Sabadell, en el partit d'ahir, la
victbria era francament sevá,
en canvi hagué d'acontentar-se
amb un empat, 1 encara grá
cies.
De totea maneres no fou úni
cament Morral el que desento
ne. davant, sinó que, llevat deis
exteriors, poca cosa de bo fe
ren els altres.
Dels mitjos, el millor Co
dina, i el porter i la defrusa es
tigueren encertats.
En un pla inferior actua el
Martínenc, pera tingué Vencen
necessari d'evitar una desfeta.
Gomeneá amb gran empenta,
que desconeerta el contrara
pera) no pogué continuar la
lluítá de la mateixa manera,
per l'esgotament que atreven
experimentant els seas juga
dora.
El Martinenc es limita a anar
fent i a sottir del pas de la mi
llor manera possible, i no es
pot pas queisar del resultat
que acensegui.
Cal ter ressaltar un element
del seu conjunt, i aquest és. el
porter; malgrat de l'entusias
me de tots els jugadora, no
haurien pas evitat una desfeta
de no tenir Una tarda del tot
afortunada el seu portar Par
qual. Demostrá en tots mo
ments una gran segtaretat, 1
efectuá una série de pararles
d'aquelles que semblen reser
Vedes només a les primores

—

tia, Sangüesa, Bolisa Forgues,
Garriga, Tejedor.
Gauchia,
PALAFRUGELL.
Pone, Blanch, Castelló, Rosa
lench, Gabanes, Ferriol, Espa
da, Miguel, Abelard i Reixach.
A la primera part el joc fou
—

altern.
Al cap de vint mimas, el Pa

lafrugell

aconsegueix

cttrb

que

I

un

t

és

gol
per

Poc després el Badalona obté
el primer, molt bonic.
A la segona part, el Pala
frugell pressiona i obté el

desempat.
L'arbitre entina dos gola més
l'equip local.
La davantera del Badalona
es veu impotent davant la tasca
defensiva deis mitjos i defen
ses i portes locals, i el partit
transcorre molt mogin i emo
cionant.
Malgrat de la pluja persise
tent, presencia l'encontre un
nombrós
a

A BADALONA

En

veierem completament en off
side.
Escuder, en una avenada

un

1

tenia ben guanyat

sense

*

ment

•

1

Que

el

organitzat pel Club
Esportiu Catalunya i la Federació
Catalana de Futbol tingué lloc al
•

de

tre

del festival que

•

de
Bilbao cobren mil pessetes cada mes,
•

res

*

•

Que els jugadors de l'Atlétic

*

destrany que tan
produís alguna sorpresa.

fóra

reforma

*

•

hom espera que l'homenatjat,
rectificant passats errors, recordl
sempre amb agraiment aquest gest
deis esportius catalana.
*

és samba de sentit coma l'a
cord de suprimir privilegis i proce
dir al sorteig deis partits.
*

•

Que

*

Que

ta

desaparici6

perrnet jugar les eles
sigues copes en partits d'ocasió,
no

gas.
*

Que

d'En Vea

clecIdit ju

•

*

*

tica

Que

ha

aquesta vegada la

*

seto primera acords do
acusada d'hornea prac

Que ele
nen

*

•

l'Europa
*

amateurs.

a

•

partit.

un

Que

per fi ha

tres

goig

amura.
*

gar

quedas constituit el
Que
Consell direcriu del Collegi d'arbi

•

fa pus gens de
sol

mes forte dosi de
presSió i serenitat en els gris
grana que no pan els de Pala
frugell, i eom més s'avaneá el
joe, Inés s'accentua aquest do
mina nomas que cap a la se
gona pata impera tant la vio
léncia, que es feia difícil de ten
es

•

Que caldria un acord del nou Co
mité Esportiu si l'arrendarnent
no
pot produje més pessetes.

molts els que no el co
Que
nenden com un veritable director
d

evitar

esportiu de veritat
les grans ocasiorts,

eren

escena.

a

cal ésser

sois

no

bona

Que molta gens queda ahir tarda
astorada en conaixer una nova reo
dalitat de l'arbitre Comorera.
*

Que
i

per

ridícula.

certs
• *

havia prou

I

en

A SANS

A SABADELL

El Palafrugell empata
a un gol amb el Bada

merits al Júpiter, encara que
el desmérit de tot ell—el joc

PALAFRUGELL.

classificaeló

de

A PALAFRUGELL

guanyar

Pone; Blanch, Castelló,

•

•

classificaeió que havia

aconse

guit.
Després
Urea

mérit,

Badalona, 5-Terrassa, O
Amb miaja entrada es jugit
ahir al camp costeny el par lit
corresponent al torneig de cta..sificació entre els equips que
encanalen, del qual sortí ven
cedor l'equip costeny per la
seva rnés
graa empenta i de
cissió en les jugades.
El sprimers 45 minuts (oren
de dumini altern.
El Terrassa mantIngué el joc
a molt
tren 1 de bona qtralitat.
Al cap de vint minuts, Gar
rige execulá un free-kik, que
transforma en gol.
Poc, després, Bunal fa el se
gon, i abans d'acabar aquest
ternps, Bonal fa una passada a
Tejedor. el qual xuta fortíssim
1 Iramet per terceea vegada la

pilota

la xerxa,
Despr és del 'descans, el j oo
es deseabdella de qualitat me
diocre, la qual cosa fa que els
a

badalonins es facin amos de
la situació,
Al cap de 20 minuta de joc,
Garriga aconsegueix el guata
gol, i Forgues marca el cinqué
pon després.
El senyor Planell alinea els
equips de la següent manera:

BADALONA.—Linares,

Bor

ras,
tiá,

Rafa, Querol, Font, Cris
Millan, Bonal, Forguata
Garriga 1 Tejedor.
TERRASSA.
Ulledemolins,
Ciuselles, Bartomen, Castro,
Santillaria, Sebastiá, Lavilla,
—

Sanmartfn, Mitjans,

Perera

glada, Carpio, Besolí, Zanuy,
Company i Fernández.
A. G. DE VILANOVA.—Vidal,
Pueyo, Giménez, López, Altés,
Gener, Bertran, Vidal, Olária i
Torres.

•

figures.

SABADELL.— Maclp, Giner,
Roure, Codina, Gracia, Costa,
Mata, Bertran, Morral, Mon

grell

i Pérez.

MARTINENC.—Pas.qual,

Ser

PER LA SEVA FINURA

La réplica del Martinenc no
es féu esperar, i no fou estéril,
ja que els valgué un penalty,
que bu convertit en el seo únic
gol. Aleshores es portaven una
deu minuts de joc.
Atach de nou el Sabadell, per
tal de minorar el resultat, sen
se que
ho pogués aeonseguir,
pera trobá la mateixa °calló
que el sea contrari, 1 d'un pe
nalty també marca el seu gol.
A la segona part, la lluita
fou menys interessant que a
la primera, i ambdues davan
terca demostraren que davant
de portar no hi entenien res.
P. F.

1

EXCEL-LE

-a'¦

,

!i,

.-4//
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I"

s, té

1:14 Conté

'nubada

UN DILUVI DE NIONEDES
D'OR 1 ARGENT

•

color és

queen

moneda

•

1 SITLLETS

a

DEL

GRAN CONCURS CINZANO 1930
amb 170.000 pessetes en premis
a

Merescuda victoria la del Sans,
quai a tothora va mostrar-se
equip més complet, perb a darrera
hora, quan l'Iluro va marcar els
seus
dos gols per mitjá de Soler i
Col!, hagueren de lluitar de valent
els defensors deis colors verd i
blanc, puix que tot i l'avantatge
del marcador es feia del tot neces
sari emprar-se a fons davant l'em
penta mataronina.
Malgrat tot, el Sans va sortir-ne
bé merescudament, i durant el pri
mer temps, quan varen marcar tres
deis seus gols per mitjá de Valls i
Coromines, fou el que domina la
situació. Després de descansar ja
hem dit que va anar més anivellat
el. joc, perra malgrat aixO els del
barri sansenc refermaren la seva
decidida victoria amb dos gols més,
deguts á Besolí i Pong.
El partit fou en conjunt ben ju
gat i correcte. Llevas de les defi
ciéncies de rárbitre, senyor Salvo,
tot aná com una seda.
El, jugadors de tots dos bandola
foren:
Satis:
Caaanoves, Torredeflot,

Montesinos, Bartolí, Duran, Penya,
Pong, Besolí, Valls, Coromines i
Roca.
Duro:
Hospital. Mas, Blanes,
Prats, Soler, Bonet, Coll, Fernán
dez, Raye!!, Galtés i Serra.

BM115505
1.7.1¦••¦••••

Vestits de

tots els concursants que Illurin butlletins

no

'

premiats

raó de 5 ptes. cada 500, des del 7 de Gener fins al 31 de Maig de 1931
,

\

\

•

N'Antoni Upe:, eaPita de let Unió
..N'Antoni Lópes, capita de la Unió
Esportiva dc Sant Andreu, es casa a
dio 8 d'aquest mes de juay,
Comprenem Perfectament
desen
gany que aix3 representa por a mol
tes de les
seves
admiradores, perd
airc) no priva pos que rebi diariament
nombroses fdicitacions per pan t de la
,hasta directiva
que supoltem no
jugados.
deuen ésser sois vocals.
—

—

atufes, etc.
Nosaltres

no
cal dir que desitgcm
també al voluntarith jugador (tu
.dreuenc tota mena de felicitats en e!

nou

esta:

qué

en

va

entrar.

a

Bany

EL

BASKET FEMENI Es
?A INTERESSANT
Al canip del Club Fentení, ahir a la
tarda se celebra ten partit de basket
entre l'equip B. del Perneta i
el pri
mer del Pátrie.
Era un dicontre que
havia desvetllat gran expectació, car
el Patri', vencedor repetidament del
Barcelona, no volia passar per ~si
derar-se inferior al Femení, que os

deganat.
partida, dones, es disputava
una qüestió de superioritat que a
tots
dos equiPs interessava força. La pri
mera part tingué un resulta!
de 6 a o,
favorable al Peinen I al final el re
sultat marca un score de 52 a 8, fa
tcnta el
En la

vorable també al Club Perneta.
Les del Patrie no semblaven mote
satisfetes d'aquest resulten, i el inatdx
el gran

que

partit de fatbol que a la
es disiontava a
l'Estadi,

mateixa hora
ten

d;tri“
si l'arbitre

o,

Que

queixes.

parcial! que si
el camp, etc., etc., bol eren excuses.
Fins que un senyor, que Pel parlar
senbla estranger, acompanyat d'une
dama, que també sembla estiangera,
cna a trabar eh s del Penseni i els di
gné que al seu camp havien d'amar%
a jugar,
que allí no els robarien el
partit. Aix3 vol dir, dones, que el
basket femeni progressa i que aviat
caldra demanar guardia civil atnb ca
valls i bol per a frenar ele ánitns de
certs partidistes, que tnalgrat de no
ésser massa jovenets, no saben cenn.
portar-se

COM

era

deurien.

a

ooRplos

CA MISES
PLATJA I CAMP
el millor assortit

f. MiliVidal

CATALUNYA PELS AIRE,S
hora que el gloriós nom ci
ta nostra berro fos passejat Per les re
gions atmosfériques. Felicitem els on
tors de la pensada de batejar
un avi,5
amb el non: de "Catalunya"„si bé ens
sap greu que hagin tardat dos anys en
recordar-se que ti faltava nom a l'avió.
No creiem que ningú
interprati
cotn una plataforma
!'usar i abusar de
.ra

32 i 34 Avinguda Por
tal de l'Angel, 32 i 34

Al camp d'Atocha, amb regular as
sisténcia de embije, se celebra un en
corare amistós ertre la Real Sociedad
de Sant Sebastiá i l'equip a lavés, com
homenatge de comiat al mig relista
Pi'mo. El partit constituí una fácil i
rotunda victbria dels guiptiscoans,
que dominaren com volgueren els seus
contraris i venceren per un ample
a,antatge.
A les ordres del biscaí Inchausti
s'alinearen els equips així:
Real Sociedad: Izaguirre, Ilundain,

Zaldua, Amadeo, Allestaran, Primo,
Biénzobas (P.) Biénzobas (E.), Choli,
Regueiro i Yurrita.
Deportivo A'avés: Beristain, Ci
riaco. Quincoces, Rey, Antero, Urqui
di, Ibarraran, Calero, Olivares, Al
béniz i Juanito.
El primer temps acabé amb dos
punts a cap a favor de la Real, i no
ésser major el tanteig degut a
va

primer

punt per al

en

plena Dictadura

Catalunya
Pel
ens

que

non:

de

quasibé interdit.
pagztés ésser, nsaltres

no

el

era

enternion.

Restaurant HIERA

La Real Sociedad, en un
partit amistós, derrota
el Deportivo Alavés
per sis gola a un

el

era

la nostra terca; solament lamentem que
els pilots del "Catalttnyan, ~fans
per cert, no haguessin fet el bateig
quo?:

seu

Als trenta minuts Regueiro aconse
t
-un prnt. rematant un cen
tre de Yurrita. En el segon temps
Biénzabas, als dotze minvits marca el
tetcer en retratar una
passada de
Cholin. Als ra minuts Olivares marca
el punt de l'honor ver
l'Alavés.
Cinc ntinuts desnrés l'Imita. en re
matar una pasonla de Chela,. i,conse
eueix el (mart. Poe després Regueiro,
amb el cap, el cinema, i poc abans d'a
cabar l'encontre Biénzobas, en rema
tar una passada de Regueiro, el Risé i
últ'm pene I amb sis eunts a un a
favor de la Pezi acaba l'encontre
Es dioiraircro per rAlavés,
caces ; Bert.•ain i per la Real Socie
dad. Trino, Biéneobas y Regueire.

gueix el

une
arandela es

Les seves capsules contenen

4

el

aconsegueix
csuip.

.

15"

jvgant.

l'excellent tasca defensiva que realít
zaren Beristain i Quincoces.
Als onze mirans Cholin, en rema
tar amb el cap una passada rle Bién
zobalt feta de la matetixa forma,

ib

ita

en

que es va omplir forea, ma.lgrat de
la gran final que a l'Estadi s'estava

A SAN SEBASTIAN

Zanco

Premis

—

joan, Morrages i Fandosa
La Iluita comengá amb gran
energia per ambdues parts,
Pasqual hagué d'entrar en joe
tot seguit, amb l'oree encert.

/

17.-)

dre's contra el Martinenc
sem
blava que el Sans restava en lloc in
ferior a l'Iluro de Mataró, el partit
d'ahir tenia per forma un interés
que el públic sabé correspondre acu-dint al cansí, del carrer de Galileu,

7, Plaga Universitat, 7

ses.

1,^

un

Vinyes, Clitnent, Pujals,
Creixells, Font, Cases, Toni
rano,

PRENEU AOUESTS APERMUS•
vel°'

i faltar al Sans

•

\\

\\

tot

partit per jugar— el que dijous pas
sat, degut 3 la pluja, va suspen

e;

t
es•

Passeig de Griteia,

100

Teléfon 75075
GRANS

REFORMES

TOTS ELS DIES
Cobert reolam, 5 peasetes
tres

plata,

vi, postres

pa,

1 propina compresa
Cobert ressopó, 350 ptas.
Servei a la carta
Salons
per a banquets
Se sePvei
xen les famosos
corvases
"VValsheim", de Baviera
Obert tota la nit
-

-

DISSABTE ES VA CELEBRAR
EL LLIURAMENT DE LA ME
DALLA DE LA CONSTANCIA
FUTBOISTICA A PERIS DE
VARGAS
.

Al restaurant Pálida se celebra dis
sabte el banquet d'botnenatge a
N'Enric Peris de Vargas, amb l'ob
jecte de fer-li Iliurament de la pri
mera medalla de la Constáncia Fut
bolística, que la Federació Catalana
li ha concedit tan encertadament.

L'ápat, al qual assistiren uns teso
comensals, transcorregué entre fran
ca compansonia.
Al final feren ús de la paraula
el senyor Costa, de la Federació, per
a lliurar la medalla, els senyors Dar
ner, Paniagua i .Gost, de l'época glo
riosa de Peris, Calvet en nom del
Barcelona, el senyor Rodríguez. en
el del C. D. Europa, Pong Cubi

lles en el del Cotlegi Amateur d'ar
bitres i, finalrnent, l'homenatjat qui
escoltá una gran °vació, i el com
pany Aymarni, en nom de la prenasa.
Lacte va constituir una admirable
prova de la simpatía que inspira En
Peris als

esportius

catalans.

B A ST O N S
V egeu els assartits

preus a la fehrica
PASSATGE BAGARD1

Rambla

-

Pina Retal

•
?

•

111•
e
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la rambla "de Catalunya

liflabOt ftilliatelir

marques
Loen....

1

Que

Federaci6

la

Catalana

obligara rota els clubs federats a plantar ametllers al voltant dele terrenys de joc.
*

*

Que &preste resoluci6 s'ha pres
amb motiu de l'excusa presentada
per l'Horta referent a les pedres
que foren llançades contra el colfegiat Santiago que va arbitrar el
partit Horta-Granollers.
*

e

e

Que no es permetrá ala hornea
llançar pedrea per fer cauro la fruiverde dela arnetllers i
enys ala
dire-cdua. Aquest entreteniment que..
dará reservat a la mamada.

ta

*

s

e

Que després de prendre aqueat
gran acord, els federatius catan capUnta

per trobar altra fruita que
pugui rebre les pedrea quan no hi
tagin ametllona.
e

Que el Granollers recornana ala
clubs; que quan hi hagi manca d'algua

les

a

facin arbitrar

terres

partit pel collegiat Baya,
que té

ven

una

que

un
es

grra influéncia amb

l'encarregat deis dipásits aquatics
celestials. El seu anunci és
rantia d'algas.

una

ga-

as,

Que En Lled6, l'interior

esquerra

del Granollers és el que reuneix
més condiciona d'aquest equip. Més
gros, més pesat 1 més jove.
•

e

•

Que En Martí, el veterá de requip granollerf, a cada partit que
juga ha de donar una injecci6 de
joventut ala altres companya d'e,quip.
*

*

Que En Miralles

ha promás forcampionat sense
més desqualificació. Aquest mi-

rnalment acabar el
cap

rarle l'ha fet la mítica de la prernsa
local i també la sublevarla deis socia. No volem sin6 que la prometença

compleizi

es

•

e

a

Que la directiva del Reus Esporté aturador oferint fineses a
fi de poder fer jugar el seu equip

tiu

no

reserva.
•

Que la Penya Americana de Reus
podrá donar compte de la realitat
d'aqueates fineses.
• *

Que ádhuc el Reus Esportiu
promés que no mancaran pilotes

ha
al

r.arnp.

sets

Que encara que la premsa no n'ha
gi parlat, el Palamós Esport Club
sucurnbf davant el Bisbal per vuit

gola

a

zero.
e

•

Que després

de tres mesos de pan
sar-s'hi i davant el próxim Campio
nat, la comissió esportiva de la Jo
ventut de Fila
decidit a provar
una

A NIANRE3A

Manresa, 1 R. C.
Tanmatelx, ja
•

A SANT. BOI

reooneguda

Eapanyol,

3

l'Espanyo1 no
camp del Pujolet

ccm

reuní en el
més enna d'un centenar de per
sones, comptant-hi els molts
que entrern d'uarrrós".
El partit fou bell j de quá
litat, 1 tau Jugat amb molt
d'entusiasme, pero amb la má
xima correcció. El resultat és
just, pula que els espanyolistes
forniren una gran partida I es
feren mereixedors de la victo
ria. El Manresa també jussa bé,
moli més bé del que ens té
acostumats, pero, tot i alai, es
mostraren tj cnicamernt inferiors
ala 18118 adversaria, suplint la
majoria de vegadea la técnica
amb la voluntat que .aportaven
a
la partida.
El domint fou álterli, enoara
que ele de l'Espanyol slonave'n
més sen,sacló de perfil que els
del Manresa. El primer de mar
car fou el Manresa, fruit
d'una
bella ccmblnació de la davan
tera blanc-vermella, rematada
per Pequerul.

No trigaren gaire

els de

a

empatar

l'Espanyol,

per mitja de
Xifreu en rematar un córner.
Un penalty contra el Manresa
Bosch el tira intencionadament
a mana del porter, i
quan man
caven poca minuta per a
acabar,
Gallard i Bosch marcaren dos
gola més.
Per l'Espanyol er
distingiren
el porter Aznar, Bosch, Toni

joan

i

Portes,

pul Manresa
cal esmentar l'aatuacio de Pe
querul, Delgado I el porter Gil
I

ver.

Arbitra amb force encert l'ex
jugador Ferrer, a gust de tots
dos equipa.
Els equips eren:

Tort,
Galobard, Pequerul, „Sánchez,
Ccdina I Balaguer.
Espanyol: Aznar, Portes, Gon
zález, Tonijoan, Larrosa, Sanz,
Perera, Gallard, ,Alamo, Xifreu

Bosch.

•

OLOT.
....•••¦•••

rnolesti tan sois a anar al camp
per fer una mica de respecte.
es

ese

Que la Joventut Esportiva de Flix
té el projecte de constituir
secciona de nataci6, atletisme i ci
encara

clisrae.
• •

Que bé podria organitrar-se algun
torneig per esvair aquesta ensopida
monotonia comarcal.

VI CONGRES DE METGES
DE LLENGUA CATALANA
que tindri lloc els dies 20,
21, 22 i 23 de juny, a l'Hos

pital de la Santa Creu i de
Sant Pau
Inscriviu-vos a la secretaria de
l'Associació General de Metges

Llengua

L'Orla, número

Catalana

7, prinoipal

Olot F. C., r
La Bisbal F. C.,
L'escis públic que ha assistit a
l'encontre ha sortit defraudat del
poc joc emprat pele dos
equipa. La
Bisbal no ha confirrnat el crescut
.

tanteig obtingut sobre

el

si

Palamós.

bé estava mancat d'algun deis
seu millora titulara.
L'Olot ha pres
sionat més i sobretot a la primera
part, perb la davantera no ha sabut

aprofitar-ho,

A

rnarcant

El Santbolá veno brIllantment
una forte seleccdó de l'Espanyol
en la qual flguraven Padrort I
:rana 11, per 5 gola a
En partit d'homenatge a Pere
Puig, el popular capita del

Santboia,,s'han enfrontat Aquest

l'Espanyol.

,equip

aquest
es dirimia
encontre l'obtenció de la Copa
Oliveres, que que queda sus,
pesa d'adjudicació en l'anterior
partit per. haver empatat ambdos equipa a quatre gola.
aspecte
El camp oferla
També

extraordinari.
El públic no podía

menys
que acudir en :masa al camp
santboill a retre homenatge a,
un deis més fenal puntals los

cale.
les
Torres, els
raren de la

ordres

Sota

de

en

aquest

temps l'únic gol, obra d'una centra
da de Puig i capcinada de
Vidal.
Als de u minuta d'obtingut, La Bis
bal empata per mitjá de Jiménez,
aprofitant una falsa sortida del por
ter olotf. La segona part
ha wat
de joc més alterna i La Bisbal ha
estat castigada amb dos penalty&
que ha parat el seu porter per la
poca picardía amb qué han estat ti
rats. Deis dos cástigs, l'un
era
in
just. L'árbitratge, a cárrec del lo
cal Molina, discret.
Lis equips eren Barnades, Des
cale, Prunés, Picola, Güell, Pau I,
Puig, Vidal, Martínez, Sáez i Pau II,

l'Olot, i Isern, Llanes, Mercader,
Salvador, Plaja, Garriguer, Rasós,
Jiménez, Balansá, Ametller i Bave
llí. pels visitants.—C.
per

!Que Píera, Samítier, Gorostiza,
Goiburti, .etc., etc.,
són elements indispensables per a una davantera,
-és una cosa lfigica i sabuda!

Cándi

equipa s'arrenglesegüent:
ESPANYOL.—Amig6, Sarasquete, Espino, López, Itarte,
Moliner, Prat, Quinquina,. lile.manera

na II, Padron 1 Jover,
Marly, Laoal,
SANTBOIA.
Puig, Cifuentes, Elles, Barratuna, Millan, Avellanet, Guars
dia, Cambra Castanera.
El partit comenga arnb una

part deis
jugadora santboians. Per aquest
motiu l'Espanyol s'imposa 1 es
dedica a fer una bpnica. exhi,
bició de joo.
gran nerviositat per

Zona,
I
és llamo del camp,
afavorit per la inexplicable ac
tuado del Santboiá, ele jugan'encerten ni
dora del qual
emprar-se

Sense

l'Espanyol

una.

eleu minuta,
I aixf Tena,
centre de Prat, d'un xut
creuat fa el primer gol, i després Jover, que recull de bolea
un centre del mateix :Tena, fa
slarrer per a l'Espael segon
a un

nyol.
A poc a poe es desperten ele
aconsegueijugadora locals,
xen anivellar el 'joc, primer, per
obtenir en fiatacar després
nalitzar la primera part un
bonic gol de Cambra, després
de salvar la defensa..
La segona part ha estat for

midable, i el Santboiá,

Manresa: Griver, Serra, Mar
tí I, Delgado, Martí II,

A

Que de quatre entrenadora que té
aquella Joventut no n'hi ha un que

de

en

una

formidable reacció,
ha aconseguit quatre gola, que
li han valg,ut l'adjudicado del
partit i de la Copa, per cinc
gols a dos.
I és que els equipiers ver
mella han sabut treure's la
nerviositat, i cobrant confiança una i altres, i treient el joc
de sempre, han perdut el respecte que els feien certs elementa espanyolistes 1 han donat la batalla, imposant-se 1
vencent netament.
Podrá argüir-se que Padron,
primer,' i després Tena II, han
jugat amb una certa apatia,
pero també hem de fer constar
que mentre el resultat era anivellat s'hi han fet amb una
certa voluntat, i que la desgracia demostrada a les acaballes
del partit era mes que tot produ'ida per l'evidIncia de qué no
hí havia res a fer.
Tal ha estat la magnífica ségona part portada a cap per
no

menys

l'equip santboiá.
Guardia, Avellanet 1 Cambra
han estat ele autora materials
deis quatre gola, ja que en el
factor moral hi ha pres part
*tot l'equip.
Padron il
Per lo descrit,
Tena han convengut, demostrant una manca d'amor propi
molt censurable, especialment
el canari.
L'equip en pes de l'Espahyol
ha descansat damunt l'actuació superba d'Itarte. Ha estat
el millor jugador del camp,
seguit en mérits per Amigó,
Jover 1 Prat, del seu bándol.
Del Santboiá, Marly. molt bé
tot el partit, 1 Puig, Cambra,
Elies, Castanera i Avellanet a
la segona part.
Cifuentes s'ha hagut de retirar, lesionat.
L'ha substituit, molt, bé, López.
En rnig dels aplaudiments 'del
públic, Puig recollí la Copa
guanyada bellament a un poderós equip de l'Espanyol.

Festival esportiu

a

be-

nefici del malaguanyat

Jirneno
La ciutat de Reus ha volgut associar-se al condol que tcts els esportius catalans senten per la mort d'En
Jizneno, fent un festival estportits a
benefici de la seva. familia.
Comuna el festival amb un match
de banuet corresporsent al torneig que
organitza el confrare "Diario de Tarragona" entre el aub Giranástic de
Tarragona i el Reus Esportiu. Acabá
arnb un resultat de 12 a 18. A continuació tingueren lloc dos partits de
futbol amb ele següents resultats :
REUS ESPORTIU (reserva), 3

PENYKTRANQUILS,
REUS ESPORTIU, 5
CATALUNYA NOVA, Y
Aquest segon match fou el que despertá més interés al públic i el Ci011
del festival, que ha permás recollir
per la familia d'En Jimeno unes aso
pessetes segons ele nostres calcula.
Sota les ordres d'En Fuguet (exjugador del Reus Esportiu) es varen
arrenglerar ele equipa amb la segilent
forma:
Reus Esportiu: San, Cort, Cruase,
Moragues, Margalef, Fornés, Sana II,
Randua Domingo
L'opio, Domingo I.
Catalunya Nova Delfín, Ferrer,

Fonts, ,Barruelles, Gaseo; Estelella,
Reig, Sanagustin, Lloretn, yillena

Erniii.
En el transcurs del partit, un gol
que va obtenir el Reus Esportiu per
mediació de Sana pramogué un conllicte seriós, ja que da del Catalunya
Nova iniciaren la desfilada per retirar-se

del camp,

puix

que considera-

el gol injust. Finalrnent imnerá la
serenitat, ja que la finalitat del parta,
obra hutnanitária, ho exigia aixf. La
intervenció oportuna del Delegat del
Catalunya Nova, que no permeté la
retirada dele seus equipiers„ evitá el
conllicte.
Durant la mitja part es féu ofrena
al president deis Alunmes Obrers de
Vilanova d'un magnífic pensament per
a la tomba del malaguanyat
company.

Sastreria New-York
Forran,
com

42

tan notables

el seu génere
els anteriorment citats, ho saben infinites
en

A PALAMOS
Penya G. A. A. G., 3

Paiarnós Esport Club, 4
Ahir es juga aquest encontre
amistós, el qual fou
esportivarnent
parlant -.-desastrós
—

per a l'equip local. E
Es una vergonya que le'quip palamosí hagués de jugar el primer temps
amb deu jugadora a causa de
no disposar
de més elements.
El partit manca d'interés i fou
presenciat per pea públio.
Els equip,s' eren:
Palamós: Urefia, Ribes, Colomer, Garcia, Vilalta, Aiter, Pa-

gés, Viu, Valls, Napoleón.

Penya

G. A. A. G.:

Carrerach,

Tibau, Llaudrich, Güell, Mas,
Icart, Gironat, Buaó, Girona II,
Sánchez i Pérez.
Els gols de l'equip guixolenc
els marca Girona II, i els del
Palamós,.Napoleón (2) 1 Valls
(també dos.).
C.
—

tar-se d'un penalty tirat als darrers
minuts per Estelric en forma que

al porter baleare, Duran, li fou
deturar, guanyant-se la primera
°vació. Tampoc no aprofitaren di
versos cbrners tirats contra el Ba
lear, el team del qual reaccioná de
valen, marcant ala 35 minuts el pri

Llopis, CampmanY,

Alejo, Rovira, Pera i Galtés.
F. O. VILAFRANCA.— Sabe
Lara, Guascb,
ter, Llorene,
Via, Soler, Agustinet, T.orres,
Cundet 1 Martí.
A TARRAGONA
N. G. 1., 1
Contra el que bom esperava,
aquest partit de futbol ha resultat forga intere,ssant. L'equip
de la Navegaci6 General Italiana (lena. un gran rendiment,
1 acabá la primera part amb un
gol a favor seu.
A la regona part, el Gimnástio s'imposá, pero degut a la
bona defensa que del seu maro
féu Conesa, els gimnb.stics no-

iopgueren aconseguir

em-

El gol del N. G. I. fou marcat
per Esprius i el del Gimnás-tic
l'assolf Cebos.
La Copa oferta per la Casa
Combalia Sagrera, S. A., se
l'ha adjudicada el Gimnb,stic,
per cinc córners a favor seu.
Per la representado de la
N. G. I. ha estat ofert un vi
d'honor, amb parlamenta d'amistat deportiva.
Arbitra Calabuig, a satisfacció de tethom.
Els equips eren:
Gimnástio:
Sanahuja, Ven-

gol.

El segon temps comencá amb molt
menys empenta que abans i ale deu
minuta el Balear aconseguí el segon
gol. El Constanci marcá ensopida
ment el seu únic gol.
El tercer gol del Balear fou acon

seguit poc despsés.
L'arbitratge ocasioná desavinén
cíes entre alguna espectadors exal
tats.

Acabat el partít, Vintenti, per
part deis inquistes apalissar rárbi
tre i jugadors del Baleare. La ínter
venció oportuna de directius i juga
dor del Constanci, posá pau.
Els jugadora visitante reberen al
gunes contusions d'importancia, es
pecialment un pobre xicot que es
dirigia a obrir la porta de la case
ta-vestidor del Balears, que si bé
era
soci d'aquest club, no s'havia
ficat en res.
Cal esperar que la Federació s'in
formará, per mitjá del seu delegat,
deis atropellaments comesos pele in
quistes, i disposará la sanció me
rescuda; del centran, el Balears hau
rá de prendre altres mesures.

-
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I

Rodríguez, Martorell,
Pinyol, 011er, Tarragon, Cebos,
1

Alvarez.

Castells II,
Vela, Bachero, Espriu,
Roset, Buquer, Piqui i Nofie-

mésa.
T mbé
equips

en

basket-ball,

A i B del

EXITI

Per a donar una idea de la
gran baratura deis preus a
qué s'han tarifat el,s. Mo

Tot Barcelona desfilará per
"SPRING SALE"
Consell de Cent, 359
Entrada Passeig Gracia, 44

tarragonlnes

estat molt celebrades les
victóries tarragcnines en els
Campionats d'Espanya de Rem,
en
els quals han triomfas en
les provea d'skiff, quatre i vuit
remers.
No es pot demanar

EXITI

només cal dir que en VUIT
DIES s'han venut la meitat
deis géneros exposats.

N. G. L: Conesa

ieVictbries
Han

EXITI

bles, Lámpares, Tapiase
ríes, etc., de SPRING SALE,

ceslau,

Climent, Landa

"SPRING SALE"

CASA PALLAROLS
wre4+~~444.4444~4+144

Banys de Sant
Miguel, S. A.

els

Gimnástic han

PILA

I ONATGE
Barceloneta

triomfat del Reus i del Valls
el Trofeu "Diario de Tarragona", la qual cosa els celloca
en els primera llora de la
classificació.

en

%oció

senyores,
1 hornee

ramales

en

C.-Corts, E96

-

Tel. 10266

-

retrat,
del par-

Veterans.

def

al Forner,

desPrés de

mole

vete-

mirar només

El senyoret aman°
Banés Podia
per engegar la
vratera",
in de
fregues a

es.

..

Competició per a la pro.
movió

segona cate.

a

gorja
EL

GRANOLLERS VENg

LLEIDA PER x GOL
A o
Aquest partit disputat al
carap del
Lleida, ha estat
renyidissim, i n'h4
sortit guanyador l'onze
granollerí,
per un gol a cap.
Segons noticies, sembla que
es va.
ren produir incidente,
dels quals va.
ren
sortir alguns jugadora
lesia.
nats.
També se'ns diu que

agredit j contusionat.

l'arbitre fou
Ql

juny
Inaugurado
1111111¦1~/~§~~~1~Mamin

El Pierce-Arrow

d'elegancia

concurs

L'elegáncia dels vehieles
tomóbils

el

en

que

solen

au

prendre

part en els concursos dele
gánela sc.1 éster obtinguda a
voltee amb una verritable tor
tura de la Mita.
L'aparença de cotxe l'erg,
que tant afavoreix l'estética
del vehicle, és buscada per
solucione que són veritables
efectes d'óptica més que no
pes una realitat. La mesqui
nesa
de mides deis tipus de
série sol ésser la nota inele
gant per excelléncia del vehicle

industrialitzat.
El Gran Preml que el Pierce
Arrow que representen ele se
nyors Stevenson, ftemagosa i
Companyia, té la virtut d'ésser
duna línia que és la propia i

característica d'aquesta

marca,

que és

la de l'elite nord-ame
ricana, que el prefereix pel re
flex de riquesa que amb ell va
unida.
DI vehicle premiat que pre
sentava el senyor Marqués de
la Laguna de Cameros, ha ob
tingut 1 premi, Més per lesi
dots de la marca, que no paz
per l'excentricitat d'un carros
ser:

Un bon vestit, elegante
económic, podreu adquirir
lo avantatjosament a alpes_
ta casa

Phillh1101111129-

Cuourulla, núm. 2, primer

Acurades confeccions

1

els més
Nous Models de

tOlgii DE CARTEO ALEAN

SE5111

en

Modes

per a

Exposlció
GALERIES

a

les

DALMAU

Passeig de Grácia, 62
de 1'1 al 15 de juny

HOMES
NOIS

Cureu la
vostra

trencadura

Extens assortit en
: Peces
d'Esport

18

Pantaloneria fantasía:

3 4

Secció especial a la mida

1

RESTAURANT
preu flx I a la carta.
Orquestra. Saions especials.
Bodes, banqueta 1 testes

rans,

C.-Selecció

groc-negre és més
apotel.

onze

.

1ms
el dia

Barcelona

..s77sarmrm//!,

Majestic Hotel
Coberts

primer

,

SASTRE

persones

Si yós lío ignoráveu ens plau de comunicar-vos-ho.
Yestits a mida de 100 a 250 pessetes,
GENERES SELECTES

—

44PRESS417'S

lluitaren

S.

"411111111111M

EsPecialitat en
Diplomes, álburrits, etc.

1 9

Paris, Pericás, Vilallonga, Sampol,
Estelric, Barben, Coll i Seguí.
La primera part loa del domini
del Constanci, que no sabé aprofi

mer

Cruz, Brio,
U.A. HORTA.
Gutiérrez (M.), Gutiérrez (A.),

Gimnistio, 1

siEcl

que

e

MOBLES DE FUSTA I ACER PER A OFICINA

-

TELEFON

segueix:

Bodmer, & Bó, S.

IMPRESSOR

Carme,

Partit jugat al camp local,
amb un arbitratge deficient.
amb
La primera part acabá
a cap
gola
quatre
resultat
de
el
l'llorta, 1 a la sea favor de
marca tres
Vilafranca
el
gona
gola 1 un que anona l'arbitre
ha,
per considerar que hl havla
gut falta.
Amb la pérdua d'aquest par
tu, el Vilafranca resta inolt
perjudicat per a classificar-se;
Ji caldrá ter un esforg molt
considerable, ja que ha de jugar dos partits en camps com
són ele de Granoers 1 el del
mateix Horta.
Els equips eren integrats, segona Insta de programa, com.

A INCA
Campionat de competició
Balears, 3 Constanci,
El dia de l'Ascensió i d'acord amb
modificat per
el calendari recentment
aquest
la nostra Federació, es jugá
partit, que fou arbitrat per Estaper,
del Collegi balear, arrenglerant-se
així ele equipe:
Balears: Duran; Ferrer, Cerda.,
Chifoni, Ubeda, Arbós, Reines,
Bordoy, Sintes, Serra i Pasqual.
Constanci: Ferrer, Alsina, Sanxo;

41~0111i

Recordatoria estampes
PRIMERA COMUNIO

1_8,

goria preferente

ven

R. Tobella
MESTRE

Eliminatories de segona categoria ordinaria per celebrar
patela promoci6 a la segona

Sibeques,

FOTOGRAFS

Hem vista easuaimeni

dr

A VILAFRANCA
VIlafranoa, 3
U. A, Nona, 4

REUS

Que

disposa d'elements

ELs

t

p,

D.

hem vist un
partit de fubbol. El que en un
altre Ilcc és una cosa quoti
diana i normal, a Manresa és
un esdeveniment. De tres
me
sos enea, que
el Manresa no
havia jugat (11evat de dos par
tits insípida amb equipa de ter
cera categorla), cap partit de
futbol. L'afició ha decaigut
d'una manera lamentable, per
motius coneguts de tothom. La
prova és que un equip de válua

jugador* joves.

quanta

t14\

azar

de

F. A.

e

del% coman!~

,,,,

¦•••¦•¦¦¦•

airerrame

de 1930

hm%

IG

seatre

juny

a

."111101121.

-"e~-"*•

Porta

Ferrissa, 13

possibble

Es

que

en

pie segle XX no
solucionat la vos-

hagiu
tra

trenoadura?

aconseguir

Per

resultat

práctic

un

utilitzeu el
i rapid
els

"SANNY",

reductiu-obturadox

áxits consecutius del qual l'han Pereis
tat a ocupar el primer !loe entre
seus semblants.
Demaneu llibret gráfic a

Ortopédic

Institut
SABATE &

ALEMANY

Canuda, 7

Barcelona

-

'

1

3
'1

•
•

de 1930
2 de illnY

5

la rambla cie C-.talanya

EL 1111,'IDP.ID A L'ATI:LETIC LE BILBAO

•Ia

\C'

<TT4'-'sse's

PASTA 1N1X

°lanado amb

adquirtlx

iota la sepa

loventut 1

suplid

VOL.

OTTI NO S'Ar'ON1OLA tS PEROUE NO

l'exude'
Despds l'exeurs16,
violen', entre la pois, el sol 1 els verá, la pell,
de la cursa, de

sa''ast

•

•

•
•

urladlues

ASTA
e
\k§t
H

I(

E

Y

MIOULIa•11¦4•¦¦•¦••¦••••••

ELS CAMPOONS DE CATA
LU5111A,. D'ENGUANY
Estern a les acaballes d'a
quesla tetn/porada, ja que niolt
probablemlint diumenge vinent
es jugarabi els darrers partits.
Gal rema*ar que ha estat una
de les nvbs interessants que re
eurdern,,k no volem pas referir
nos
a ities
nostres exhibicions

o

Who haurien fet aauesta gent si arriben

com

guanyar?

a

(per Bas B,ofill)

•

iniernationals-prodigades pot_

11~111~1111.

ITORNEIG DE CLASSIFICACIO
RESULTATS

ser

A. O. Vilanava

Sant -Andreu
Pabafrugell
Júpiter
BadaZona
Tcrrassa
Martinene
Sabadell
iSans
//aro
CLASSIFICACIO
-

3-2
5-0
1-1

-

-

-

5-2

Pahlona
'Júpiter

10
10

Sabadell
Sans

9
9
9

Iluro

10

Palafrugell

10

Sant Andreu

Martinene

9

Terrassa

9

'A. O. Vilanova

9

8
6
5
5

1

1
1
1
1
1
1
2
1
1

5
5
3
3
1
0

3
3
3
3
4

5
5
7
7

2

41
27

9
16
8
17
14
21

17
13
11
11
11

21,
15

19

8,
7

8
8

28
32

17
19
14
21

mássa

sovint-,

moli

al

cuntraki.

11

27

3
2

Volém fer esment tan sois a
les liudes que s'han deseab
clellaii als nostres camps entre
tots. els nostres equips per a
disputar els preuats títols de
caffipions de Catalunya deis di
ve:esus grups i caleguries.
,I el mes bonic i el -que mes
satisfá en. el Campionat d'en
guany, ha estat una igualtat de
furees entre els equips partici
pants que han fet tinguessin
les Bulles entre si, un interés
tan gros fins •ultim moment,
ja que l'oblenció del 1,ítol de
fensiti de vegades del resuitat
del darrer enconlre en qua ea
prenia part, ami) el qual ao
n'han ressentit, naturalmeat,
aquelleh inferioritats airibuI
des una mica mabaa a l'aven

grat de les

ATLETES ESPANVOLS
PER ITALIA
En la primer areunió celebrada, malgrat d'haver perdut

"TOURNEE"

LA

per 90

DEL

punts contra 64,

Foren batuts tres
En la primera reunió celebrada pela
atletes espanyols a Itália, aquests to
contra
rea batuts per noranta punta
seixanta quatre.

Els adversaris deis espanyols fou
una forta selecció
d'atletes de Ligú
ría, entre els quals figuraven elements
de molta válua, tals com Carlini, atle
ta de aran prestigi a Italia, que
va
obtenir ell sol cinc primera llocs, o
sigui un total de vint punts; després,
De Negri o Boero, que, com el pri

són considerats de primera cate
gorja.
Recalquem la inclusió d'aquests tres
homes per quan, segons tenim entes,
i així es féu públic, els atletes espa
nyols havien de Iluitar contra una se
lecció de segona categor a. Es a dir,
que si l'equip oposat a l'espanyol ha
gués estat integrat exclusivament per
atletes de la categoria B, Espanya hau
ria obtingut un resultat molt més fa
vorable i, possiblenient, tr omfal.
De les setze proves celebrades els
italians varen triomfar en onze i els
espanyols en cinc. Aquestes cinc vic
tóries toren aconseguides per García
(cinc mil metres marxa), Olivella
(salts d'alearía), Labourdet (400 =tres), Culi (s.alts amb pértiga) i La
mer,

comba (triple •salt).
A més, Espanya va obten r set se
gons llocs i set tercers, contra nou
segons llocs i nou tercers els italians.
•

Durant aquesta primera reunó, ce
lebrada dijous de la setmana pastada,
fore ubatuts tres récords d'Espanya:

Triple salt (Lacomba), mil metres
(Vives) rellena olímpics (Muntaner.

abourdet, Hernández,
Joneuera).

Coronado

1

En conjunt, el paper realitzat pels
espanyols en aquesta primera reun 5
ha esrat bona, molt acceptab:e, sense
ésser una cosa extraordinária.
Alguns deis. atletes espanyols han
donar Un rendiment superior al normal ;
Per exemple, Lacotnba
en
el triple
salt, Vives en els mil metres, Gonzá
lez en el disc i
Arévalo en els ceni
metres. D'altres, en canvi han estat
inferiors a les seves possibilitats. Són,
aquests, Roca en els 400 metres, Ba
llesteros en els salts de llara aria, Tu
8tics

a

els,

400 metres 'en 51 s. 1-5; Tugues
l'anear el martell a 3845 metres;
Ballesteros féu un salt de llargária
de 619 metres, i Robles un triple *ah
de 13'7o metres. A Italia, tots macare
han fea com ja hem dit, temps i mar
ques inferiors a les aqsenyalades an
teriorment.
canvi, el mateix Rerea a Mal
va

ria

va

empatar

novarnent

c1rlene,

d'Espanya

dels 400 mctres tanquel;
Arévalo en els cent moS va obtk,nir el seu millor temps, & tia irts el?
dos-cents tnetres va aspullr un templ
que no correspon a les m'es qualitala

d'" esprinter",
'L'atleta espanyol que mittor reml
tat va obtenir f.ou el valencia taco:u
ba en el triple salt, el qual aconae

guí una marca inolt respectable,
assenyala les seves possibilitats
aquesta espetialitat.

que
sn

Cal felic;tar García, el brau marxa
dor, si no precisament pel temps em
cobrir els cinc mil metres. sí,
per la formidable Iluita eo
taulada amb Valente, al qual va. gua
nyar per un segon.
Olivella en els salts d'alc:tra i La
bordet en. els 400 metres varen corn
prat

en

almenys,

del títol per un
d'aquells "casos" que fan pujar
els colors a la cara... rifes, fi
nalment s'imposá el bbn crite
i el tercer equip d.eI Bar
celona seguí essent calnpió de

Calalunya.
I, per últim, l'infilantil del
Junior és el rampió d'aquest
sirmlátic
1 entusiasta
grup,
també
después d'iniferessant
lluita arnb els altres etquips ri
vals.

qué

ens

hem referelt

cohrir

va

venial de

les nost.res

eompe

-Has vIst quines empentes?
-Fet i fet tampoc no ho hauríem pogut resistir.
-Sempre ens haurern estalviat mis dos litres d'aigua al

Organitzat per la Societat Espanyo
la de Societats de rem, tingueren ahir
lloc al port de la riostra ciutat els
catnpienats d'Espanya de rem, que
aconseguiren un éxit remarcable.
Els resultats foren els següents:
Outriggers a quatre:
a, "Luis Bonet", del C. N. de Tar
ragona: Marca, Fort, lover i Arti
gues; tirnoner, Colet, en 8 m. 44 se
4-5.

confoneu mal
ORANGE-CRUSH

begudes que
anab
han
pres el nom
Insistiu
d' Orange.
en
el mot CRUSH
Beba

-

a

la

•

mcu", del C. N. de Tarra
gona: J, Prat, en 9 m. 8 s.
2, "Tossa", del Club de Mar: A.

'

1,

en

magnífica moto*Mi de ilsoo
tones, a hélixs, 17 mille3

una

(,reu passatge:

Ellaus

Rambla del Centre, 37, TeL 23252

en

17

so m.

„

INSUPERABLE PLR A DEPORTISTES

4-5.

s.

no hi ha res millor
CRUSIT.
Aquesta
deliciosa
beguda és
que ORANGE
feta a base de pur suc de taronges en plena maduresa.
Es refrescant, sana i nutritiva. Fixeu-vos bé que us ser
veixi l'Putkdic

Per

ría, Radriguez. Roig, Morer, Cala
buig, Roca, Ferrer i Lliponyá: timo
ner, Piquer, en 8 m. 18 s. 3-5.
3, "Calaqués", del Club Marítim:
Perry, Alier, Omedes, Ulacia, Perry,
Faura, Font i Palat; timoncr Bover,
8

9

28

m.

ORANGt-CRUSH,
Azogan,

Plaga Igualtat
111111~1~P

i

carrer

Hospital

teaIIPlaa allIlYnall~

I

iiot3

doss

a

CliNoTo

Brassorie

-

-

Dorée

lit

REN11 L'AUTO

Restaurant

PREU
VEN A MESBON
291 71
29 I 71
CARRER DE TALLERS
Telefon 17445
Magatzem: CORTS, 522
AQUESTA CASA OFEREIX ALS SEUS CLIENTS UN
-

-

3tIt1tl OLutkl (ata

Bt

z

Por:

k

Iza Iza in

Talla 71114

Juny

6

en

ro.

os

alIMME2110,1

s.

Perisoires:'
1, Albert

rk

Lamarca; tetnps,

7

na

ÍMACIO

20

sepan3.

Santaulária, retirat.
Totes les proves de campionat
corregut sobre un trajecte de
2,

s'han
zoclo

EL CLUB NATACIO ATHLETIC

metres.

FOMENTA UNA SECCIO
FEMENINA

M1LLOR CERVESA ALEMANYA
TROBAREU

per

a

A

LA

Cntealgilnya:Josep

IROSSI, Osa

CEHVESERIA

FRED

El Club Natació Athletic,

Li obera, Corl

BAVIERA

515. Teléfon 31672

s.

en

MIMM91

vista

de la insisténcia amb qué alguna
dels seus associats han sollicitat la
creació duna secció femenina, peti
c.ons que era molt dificil de no aten
dre, per tractar-se la major part
de familiars de socia del Club, en
la darrera reunió de la Junta Di
rectiva s'acordá procedir a la for
mació de la dita secció, en pla d'es
tudi, havent-se rebut ja moltes ins

a

fletes deis

renomenats

a

coneIxement dele

quedar& suprimida

prolductes VERMOUTH,

COCKTAIL, VERMOU TM SEC, l

nembrdeos

seus

APERITIU

contrasesalb Indicant

que el

ROSSI,

MARTINI

tap conté

511
a
'1
1
,

MONEDA D'OR O PLATA
el Concurs adquirir& truldor carácter d'imparcialitat 1
mirin TOTS ELS TAPS de les ampolletes per

freqüents MONEDETES REGIAL.
al hl ha REGAL cedl r&

Per compensar el

En fer

fácilment;

a

pnlassió ambl'ungla sobre el disc de

si és enganxata la chpsuta,

no

públic (1'4:tuesta petita ~bula, S'AUGMENTARAN

sual,

sorpresa
trobar les
euro,

conté regal.
ELS REGALS

en

A

DORMITORI MAGNIFIC

per

425 pessetes

COMPLET, A PUNT DE LLIURAMENT, DES DE
Pites. 410, 420,
450, 460, 480, 515, 570, 580, 825, 680, 7"

e

hipofosfitos

a

/

•

Enfermedadesnerga.
viosas

A a

Debiiidau

A

cia.Agotamiento:

'
-3

fisico Anemias..."
etc.etc
HA SIDO SIEMPRE
EL TÓN I CO RECONS..
T1TUY E NT E PREFER1:
000E LOS MDICOS
É

ga

"
as
en
ree

etc.

1111
5:

Ele acumuladora de nula
fama :: Recanvis de totes
menos per a la part eléc
trica deis autos

1111
1111
Rapar-cine garantide3

1111

Moiá, 6 1 8

y
•

•

1

(A'ribau

-

-

en
IIIM

pi
152
''

cr.

VENTA,
FARNIACIAS
ABORATim OS vIL014.8ARCELONA cal
Est

-

1111

o

general impoten:111
Mi

3
ro

-

Vermouth Martini & Rossl, 8. A.

0

(fósforo estriquinal

x

Natació Athletic rebrá
inscripcions al sea local social (plat
ja de la Barceloneta, costat dret de
l'Escola de Mar) don quart de dues
a
un
quart de nuatre de la tarda
on les
sollieitants seran ateses com
rnereixen i se'ls donaran detalls d'en
trada, acondicionament, quota men

1. 1

aa

MIa

El Club

al dora de les ampo

a

a
12
al
sa
II

fer públic uquest
acord. ha d'aclarir que per •tractar
se d'un
club de natació i per tant
per a iniciar, com és lózic, 1a secció
femen:na en un pla absolurarnent
esportiu, tetes les senyoretes que
des'tgin ingressar-bi han de saber
nedar; i portar, a més, el prop5sit
de prendre part a totes les compe
ticions natatóries que cregui conve
nients l'entitat a judici deis eenyors
entrenadora, que l'Athletic desig
nará.
5:

partir del dia 1 de Juny,

es

kiC110111

s.

"Oxfcrd". X. X. ;timoner, Roig,

2,

Inauguraci

afavoridors que,

que

z

X.; tirnoner,

X.

AVIS

recomana

lifque

aumeemem

"Cambridge",
Boser, en 5 m. 25
r,

L'Athletic_

cosa

.

El milior producte per a
níquel, aluminl, miralls,
crlstalls 1 porcellana

a

cripc'ons.

amb la qual

G/-la&

Saló de Te

-

PLACA DE CATALUNYA, NUMERO 7

Agarit

seus

-

CUNOTO

SISE AIGLIA

Café

e.

t?eza.o-e,

-

11

S. A.

Tele,. 53535

tira°,

al

QUE

•

s.

ammemmea~~~~ameil4eseakermer~miamaraurpauarze

La Casa VERMOUTH MARTINI &

TOT REFORMAT
Habitacions totes amb aigua
corrent :: Saló per a banqueta
Coberts des de 5 pessetes.
Tellfon 20628

3450

USIE1

por.

2,
ROgtf de Llúría", del C. N.
de Tarragona.
3, "Marquet", del Club de Mar.
4, "Morató", del Club Marítim (re

imeemersain

MaiSO

se pureza

Gro-entiznas

banda.-MURPHY

HOTEL SANT AGUSTI

apagar la set i refrescar el cos,

19 S. 1-3,
/vis a quotre debutants:
1, "Salou", del Club de Mar: Prat,
Berenauer, Rarnon i Güell; timoner,

reunió.

A cont'nuació publivem els resul
tats técnics re istrats. i enteros ano
seeams
tem la narionilitat de l'Atleta.
sigui d'Espanya o de Ligúria, i la
puntuado. prova per prova. Cal ano
tar que els punrs es crnicedeixen d'a
m'esta manera : quatre al primer clas
sificat; tres al segon. dos al tercer i
un
al guara havent pres part en cada
prova un max;mtim de dos atletes per

a

m.

en

7-W

s.a

Outriggers a vide:
"Miles Daltnati", del C. N. de Tar
ragona: Seigentaler, Dalmau, Marca,
Fort, Bover, Artigata Prat i Galo

Padrol,

15'5o pessetes

Viatges

ner, E. Gener,

en

Costa Brava

'Y)"

>1•/,.1

Skiff:

iré ; timoner, Dattoli, en 8 m. 6 a. 3-5.
2, "Tetis", del Club de Mar; Fa

Inauguració d'excursiona marítimes

goilultkersauil111'

"r\l/lel

/1-,Srei•

DIUMENGE VINt4NT

siempre

ran0e-Critsh

"Jaime I", del Club de Mar:
Ferrer, Ferrer, Maspons i Torrents;
timoner, Lozano, en 9 in. 14 s. 2-5.
2,

Manzanares, ç m. 19 S.
3, "Tortosa", del R. C.
M..: J.
Valls, en 9 m. 40 S.
Outriggers a dos:
Joan Camps i Otin-Catalá; timo

11.1ARIUS. VALLS

genoll.

NO

tieions regionals.
Un Mrit com haurfern, drst al.
per a les pobres sori irles inier
nacionals de l'equip nrpresen
tatiu. 1 encara quo hl ha qui
-un
hon arnic meu-treu que
els nostres varen sallit pardee,
jo
estimat yerés, molt
rrs's, que haguessin Watt gua

LA

derrotes que els espera en les dues re
unions que els manca celebrar en el
moment d'escriure aquests comentaris
de punts
no fossin per una diferéncia
superiors a la registrarla a LigUr'a.
Arnb el ben mitas d'acouseg,uir temps
i marques no inferiors a les craquesta

Mobles Altaba
CASA

AHIR SE CELEBRAREN ELS
CAMPIONATS D'ESPANYA
D'OUTRIGGERS I SKIFF

Granja Orient, lithr Canaletes, Café del Liceu, Café Restaura,.
Gran Liceu, Café 'Etpslatilant Gtan Metro (Plaça de ('Angel), Café
Restadrant Riera tPasseig de (mrácia), 1 Coq d'Or
Café Res
taurani (Piasa tViirquinnona. Restaurant 1 Cerveseria OBER
RAYERN, Maro d'Atraccions, Exposlció de Barcelona

Es

LA

Zsek

ARRIBADA DE BAVIERA A BASE DE
NI PAStElillITZADA, NI ALCOHOLITZADA

'

primera

E

gons

Terrassa, Alumnos Oisrers de
Vilanova. Pala. Barcelona i Ju
nior, són Clubs que ferien
equips eampions de Casinlunya,
i eom a tals els felidil,ern. re
marcant una vegada uses

LA

plir a bastament amb el seo comas.
Repetim, dones. que l'aetnaci5 deis
espanyols, ten;nt en compta que la vic
tória deis italians era per tothom es
perada, bou' bona.
Ja« ens donarlem per sat'sfets si les

el

Ilanearnent del martell
Robles en el triple salt. Si aquests
quatre bornes
segussin donant el ma
teix
rendiment que al nostra Estadi
en
ocasió de celebrar-se les proves per
a
seleccionar l'equip, Espanya, a Italia,
en
armesta primera reunia hauria obtingut un millorament de quatre punts.
Reeordem que Roca en aquella re
unió
en

produir bona impressió
récords d'Espanya

van

Tambe queda mol', U:S el con
juut deis nostres Clubs. Cam
piutia de Celatunya, ja que són
chferents Iota aquells que han
sabut assolir aquest honor lila
xim.
El Terrassa F. C. ha obtin
gut el triomf en el grup de
primer equips de la primera
estegoria, 1 ,arnb tots els ho
precisament, i encara
nora,
qae. malauradament, no coro
na aquesta gesta amb l'obten
ció del Campionat Peninsular,
les seves ectuacions, sobretot
a la final de Sant Sebastia, fo
ree Posea meritóries.
segona
categoria
Ea
la
trlorrant regulo de l'Associació
d'Alumnes Obrera, da Vilanova
1 Geltrá, entusiasta onze que en
cl primer any de la seva for
rnacló obtó aqueet assenyalat
triornf, ingreastant a la vegada
al grup superior deis nostres
millors Clubs, amb eta quals
sabrá segurarnent fer joc igual
en l'esdeventdor.
El Polo és el campió deis se
gens equips, 1 !es seves exhi
blelone en ola diverscs parida
ofectuata, el suficient conVe
nienis per o considerar-lo ben
increlndor de l'ésa fine'.
tercers
grup deis
En el
equlps, el F. C. Berortons. mal

indiscutibles

desposseit

çada.

ATLETISME

seves

vietbries damunt els &wats ti
vais del grup, als T'ab vence
en el terreny de joc, va veure's

Antotracc55
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