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L'art.:ele quart de la Constitució de
1876, diti:

"Todo detenido sera puesto en li
bertat o entregado a la autoridad ju
dicial después de las veinticuatro horas
siguientes al acto de la detención."
*

*

*

no fa quedar
bé a Berenguer, que cada
día parla do la nornialitat constitucio
nal. Per6 l'interessant, fet i fet, és
alliberar d'una vegada els ciutadans
empresonats. Molt més interessant que
l'acord a que puguin arribar els se
nyors Despujol-Mola en el seu inte

L'oblit d'aquest article

pas

massa

ressant

diáleg.

L'enhorabona
Una frase recent:
"Están ustedes' de broma.

No

Dejemos

'

Carnaval.

en

tamos

es

éste

y pasemos a otras cosas."
Un acord més• recent encara:
"Madrid,
En la sessió cele
brada per la R. Academia Espanyo
la s'adoptá l'acord d'incoure en el
manual el vocable. "bulo", gitanisme
equivalent a "mentido": Per de promp
te. la seva inclusi6 en el manual será
com a tal gitariisme."

'hulo"

—

Que sigui l'enhorabona

els homes de LA ,RAMBLA vant
iniciar, la riostra tasca t. vam aixecar la
.?andere de l'esport
ciutadania, ho férem
rnb un máximum d'entusiasme i—volent ésser
frenes— amb un mínimum de fe.
S'havien dit tantes coses contra la passió
esportiva de les joventuts de Catalunya,
desentesa-- es deja —, per aquest motiu deis
problemes vius de la ciutadania i de la cultura,
que arribárem a dubtar. No eren indocumen
tats els que acusaven la, joventut: eren homes
de cert prest; eren, en algun cas, polítics
Ilustres, ex-niinistres i tot. El dubte arriba a
prendre en l'entusiasme ?lastre. "Quan ells
ho ditten—pensavem els aficionats inexperts
seves raons tindran." I una punta de descorat-

concert en homenatge d'Enric
Blanco i Alberich. Hi prendran part
un

el Quintet Vilalt.s, que ho organitza,
i els bornes de l'Orfeó Llevant; que
dirigeix En Fontbernat. Es fan ges
tions perqué una de les millors co
bles hi vingui, igualment que una de
les nostres illustres cantatrius. El
nauta catalá hi assistirá, acompanyat
'de diverses personalitats.
.*

una

altra cartera ministerial.

a

la

per

"...Aquest professionalisme és el que sempre está
disposat a pactar amb qualsevol; aquest professiona
lisme és el que en anüesta ocasió ha volgut denunciar
nos com a promotors de la legítima impaciéncia que es
respira a tot arreu; aquest professionalisme caciquista,
d'encasellat i desfici electoral, ha pretés difamar En

Sunyol i Garriga fent-lo el proveidor secret de la dema
gógia i presentar-nos com a víctimes d'una ofuscació
revolucionaria, decidits a passar-ho tot á sang i a foc."
("La Publicitat",

com

a

resposta

a

l'article d'un diari)

sada

Joan
rat

culpabilitat

en

El

segells de

serie

encara

pe? resalar e.' Ills:catalans, pero, no
metro qu4 tot el prenti per la seva heroica gesta
resti concretat als aplaudintents entusiástics de
la multitud i a UN seguit d'homenatges comple
tament Isonorific.s. Menys encara hent de com
portar que la figura de l'Ilustre nauta sigui
l'entusiasme
,iltb cap finalitat. Passats els ?noments de
positiu.
Si
no podem
popular, itent de comenar a pensar en quelcom
anglesos
o els 'ron
americans,
els
fer per ell el que hauriien fst els
hem de plegar-nos
cosos, si l'heroi hagués estat stn d'ells, tampoc no
nacional—mes heroi nacional que
de bravos i abandonar l'Iteroi
en aquesta mar de
molts que figuren en galeries d'homes Ilustres—
vegades,
que l'Atlantic.
moltes
la vida, molt més difícil de travessar,
glaria
amb la gesta
e?nplenat
de
s'ha,
Ha estat Catalunya la que
d'ésser
els oatalans,
hem
Catalunya,
d'Use?.
del professor Blanco i ha
escaient, l'esforç admirable
els que pagu,em d'una mansra digna,

subscripció pot fer-se
nostra Administració,
en

francas,

una

correr.

Barceloneta.
d'aquest horno, d'aquest Mala Ilustre, fui de la?loable i patriatica
iniciativa
Cal, de n?,oment, contribuir a la
d'adquirir per a lal
deis alumnes de l'Escota del Treball per tal
Blanco, la seva muller i la
ciutat la balandra "Evalu", amb la qual
gran proesa. Cal que l'Evalu" sigui
seva filleta realitzaren la
qualsevol país que
pagada a pes d'or, que a pes d'or l'hauria pagada
no té preu; d'altra
D'una
part,
tingués aquest herai.
Barcelona.
part, no hem de perntetre que surti m-ai Inés de
gairebé impres
naturalíssim,
El professor Blanco té el zrrojecte
publicar
les seves
seva,
de
cindible després d'una gesta com la
seus montents
travessia,
antb
els
famosa
niemaries. La história de la
sera expliCada en lletres
de trangol i d'esperança, d'angoixa I de joia,
figurar a totes les biblia
de m,ottlo. El nostre Allain Gerbault, ha de
nostret-terreTi
caldrá que cap catald
toques huntils i po,deroses de la
que
ha sabut posar tan
l'home
deixi de retro equest homenatge a
totes.passades,
dignament el non de Catalunya. He?it de fer-ne, de
dintre
la gesta'd'aquest h,onte, que cau de ple
una gesta nacional, de
ciutadania.
el nostre programa: esport i
marge. I per aixa,
Per aixo LA RAMBLA no pot restar-no al
patronatge. de LA
el
feta
sota
llibre
sera
l'edició del sensacional
anira prologat pel nostre
RAMBLA. I per aixa mateix, el ?libre
estimat'amic Sunyol i Garriya.
,que calgui. La gesta. del pro
Cal insistir. Caldra repetir-ho
de
la Barceloneta, hertz de consi
Ilustre
fill
fessor Blanco, el caleta
catalana
i
passats
els mom,ents d'entusiasme
derar-la una gesta
popular, passats els moments apoteasics de l'arribada, ,'hem de
Contener de
deixar-nos de garlandes i canons i aplaudiments,. i
contret
deure
nosaltres
té
un
Cadascú
de
pensar a l'americana.
manera. practica, com ?nés
Traduirit-ho
d'una
envers aquest home.
practica millar, i fem que un catete?, com en-- que ha aconseguit el
sevaterra
títol d'heroi internacional --pugui restar sempre més ala
Catalunya,
que de
viure
a
estimada. Que no li sigui més difícil de
travessar l'Atlántic.
L. AYMAMI I BAUDINA

UN SOLT AMB GANA
La Veu d'ahir

publicova

—

e

la

see¦

aquest sol*:
ció d'esports
"Un colleceionísta de docutnents fe
deratius inédits en, assegurava nitre
dio que entre la !lista deis presidents
que ha tingut la Federació Catalana
hi figurava un tal "Noi del Sucre".
Con que La Veu, i mes encara la
seva secció esportina, té menys lectors
—

nosaltres, i és una
així passin per alt,
perqué té molta gracia.
que

coses

Ilastima que
he reproauim

415J.•
4 Ir.

RIGORO'SAMENT HLY
TORIC
Oficines de !'Europa. Barrull erfda
el "botones". 1 li diu:
—Te'n vas a Festone i cm compres
una

lletra.

El "botones" es queda Para!, mi
rant-sel. No contesta...
potser no saPs qué és una
afegeix Barrull. I agafant
lletrar
diani ensenya al "botones" una A
i Ii diu: —j0ue només coneixos
aquesta classe de Iletrest
Llavors el "botones", tal seriós,
respon:
—No, senyor, que també canee te
lktra de tnelge..
—

UfflrE.RBPRESLINTACIO
OFICIAL
Ahir al mrtp del Gracia, quan Ca
ses ntarca el'gol de l'empat, hi hagué
un gran enti<siastne.
Una colla nom
brosíssima de martinencs vagué saltar
al camp per felicitar !'autor.
De

tata

puntera,

cona

que

ere»

tants,

reprimir i deliberaren llar
gament. A la fi arribaren a un acoxd.
i En Farigola, venedor oficial de boti
farres i d'altres queuiures al camp del
Martinenc, salta al.corp a donar una
abralada a Cases en nr1rt de toti.
es

varen

-.4J>

PERE JOAN ESTA
TRIST...
Que li passa a Pere loan? De fa

alguns dies, el Popular massatgista de
l'Europa, Pere Joan, que fou seleccio
nat !'el partit Centre-Catalunya, está
trist. Camina d'esma peZ correr de Sal
meran. No quaniya cap manilla al Mo
numental Bar. Solament beu sidrals i
cafés amb llet...
Qué li passa a Pere foant' Esta
enyorat? Pateir algun mal? El descans
no ti prora? Pere loan, assegut a una
llotja, no és !'ere loan. Ell necesszta
nosaltres lw sabem...
el botiquf,
l'esponja, la tovallola, i, per damunt de
tot, córrer, sprintar, mamar, guarir...
Pere Joan está trist
QfQ Ii PO ISa a Pele ,oans
•

a _Barre

ha
supo

els focs de Sant

lona

có, fill del nostre amic l'ex-diputat
per Sabadell, també empresonat.
que els

La

o

W1,1

de la

Sabem

Nota:

efectiva a la
en metállic o

segle XX
landa— g.este;internacional
sapiguern
i
que
present
tal Die la tinguem ben
innegablement,
que,
importancia
donar-i tota la
té: Grácies a la seva volunta,t —ell repeteix
cada moment que la seva travessia de l'Atlántic
Jiu. és mes' que el triomf de la voluntat els
'eatalans' podem enorgullir-nos de tenir, antb
,l'Enric Blanco, un heroi deis temps moderns,
cant s'enorgulleixen, els nord-aniericans ab
".indberg i els fraucesos amb llurs Costes s A.11ain

té,
hem de per

11,

Any

de la Barce

Si Enric »ano fos.aMerica, ang res
tindria resolts, en aquests moments,
de probleineS capitalíssints que avui

,

z'so ptes.
4'50
91_
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•

—

PREUS DE SUBSCRIPCIO:
Trimestre.

gi.sta d'aquest; catalá, fill

raolt

,

ciutadania)

i

i Enric

Campionat de futbol

Universitat, fou allibe
l'estudiant Lluís Companys Mi

*

(esport

Preu: 15 cantima

elessusul~~*

no

seva

d'aquest

la rambla de Catalunya

dia 26, el se
Rafael &aran Anglarill, cone
gut esportiu, donará una conferencia a
Guissona sobre el tema "La joventut
guissolenca. Espont i ciutadania".

Dissabte

La

'

.

Per al dia 2.3

Teléfon 19603

—

Blanco AlbCriell

--

Diumenge vinent,

*

La Direcció de LA
RAMBLA DE CATA
LUNYA sean fa solí
clria

—

nyor

ver-se pogut provar la

Catalunya

.

—

a

ESPORT

mes estan cridats a decla
rar davant el Jutjat del
Sud els nostres amics
Jaume Aiguader, Manuel
Serra Moret, Lluís Com
panys, A. Rovira i Virgili,
Angel Samblancat, Manuel
dilettantis,les
Carrasco i Formiguera,
jament •ens rosegava.
Joan Peyró, Ventura Gas
Pera... pera,
sense cap precedent del nostre fraternal collega
Maurín, amb
desaparegut LA RAMBLA, ahir, i de LA. RAMBLA DE CATA sol i Joaqiiim
delietes
de
suposats
motiu
LUNYA, avui, i la forma en qué els esportius de Catalunya res ponien
parla
en
els
continguts
a les nostres crides humanitaries i ciutadanes— festival Pro-Rini,
festivals
de
pro
campanya de Garraf, demanda d'amnistia, subscripcions
mertts que havien
Pro-Presos polítics i socials, protesta del cas Macia, etc.— augmen
nunciar en el míting pro-'
taren, de cop, el nostre optimisme i enfortiren la nostra fe en la Maca suspés governativa
possibilitat d'una obra d'eficacia. D'una obra de tanta eficacia
ment i que foren publicats
que calgués no obUdar-la ja en l'esdevenidor de la ciutadania
amb tots els honors que
catalana.
a les nostres
Tanmateix, aquesta fe nostra no ha estat absoluta fins -que els niereixien
argans,oficials --central i sucursal— d'un sector determinat, ens pagines.
han fet l'honor de combatre'ns durament des de les seves pagines
Sigui quin sigui el resul
centrals. La forma d-escompassada deis setts atacs i l'agra persistIncia
tat de la declaració, la
de les seves censures ens ha demostrat que recon,eixen simplement
Direcció de LA RAMBLA
la nostra importancia. I aixO ja és d'agrair.
D'aquests atacs hem de laraentar-ne, íznicament, el paper poc DE CATALUNYAdeclara
préviament al senyor jutge
airós, que fan els acaparaclors del seny catala i de l'amor patri ben
posició,
sobretot
quan
empren
les
mateixes
armes
de
entes. La seva
que instrueix suman i per
combat de certa gent —insídies de claveguera, recollides i intro
aquests fets, que ella es fa
du'ides en altes esferes— no els honora gaire. No els honora gens: solidaria, des de la primera
Que si havíem sostingut una vaga; que si ajuclavem i empenyíem
a la darrera, de les parau
els grups més extreraistes de la tirita social; que si sosteníem deter
les que haurien pronunciat
minada Premsa, etc., etc.
Espacies, totes aquestes, que la gent de bon sentit ha rebutjat en el míting suspés els es
indignada, adhuc persones del mateix sector deis que han pogut mentats oradors.
escampar-les. El delegat del Treball a Catalunya, senyor Martínez
I, encara Inés, repeteix la
Dániingo, home. cligntissim; podria dfr-ne alguna cosa.
seva protesta per la sus
Tot plegat fa una gran anyánia— una gran angiinia, sobretot,
pensió d'aquest míting
han
dit que
per la qualitat, i per ,la situació, i per l'ideari que
s'U
ocupat
i
s'ocupa
de
quan al mateix dia era
propugmoven els homes del sector que així
nosaltres.
autoritzat, a Bilbao, el
Qu,e busquen? No ho sabem. Polser un segon cas Carrasco? No míting de la U. M.
ho sabem. L'únic que sobona és que el que fan no els donara ni
ntitja dotzena de vots, ni una engruna de simpatia, ni— encara

menys

*
Divendres, a les deu de la nit,
al Gran Café Espanyol, tindrá lloc

Impremta: Barbari 11 i 13

PER AL JUTJAT
DEL SUD

Qyan..

els

—

tornar

comenlar

Teléfon 21808

busquen?

civil:
A la Model hi ha— encara!!
segúents detinguts governatius:
Dr. Tomás Tusó.
Lluís Companys (pare),
Joan Lluhí Vallescá.
Emili Granier-Barrera.
Angel Pestana.
Sebastá Ciará.

—

CIUTADANIA

Senyor go.
vernador

a

está,

•

ciutadania)

Redacció i Administració: Ronda Universitat, 6, pral.

Nosaltres diem...

Pere

i

1909

iii

[re!'

amics
Ventura Gassol i
nostres

Aiguader,
Formiguera segueixen
peri'ectament.

•‹•

M. Carrasco

—

'1

.

.10111:

panyol

Molt aviat será posada a la
venda redició catalana del llibre en
qué Blanco Alberich explica, en un
apassionant reportatge. la merave
liosa aventura del seu "Evalu".
*

El

per quia

itre gols

nostre
amic -I company
i Garriga prologará l'obra
•

j. Sunyol

del professor Blanco

dos...
que el resul

*

tat oficial
Ion de tres

*

Dijous, a les deu de la nit, el
nostre company director esportiu de
LA RAMBLA, el senyor Aymarní i
Baudina, donaná. la seva anunciada
a

l'Agrupació Cultural

FrancescAragó,

niodisme,

sobre el.tema "Pe
esPort.i ciutadania".

te

...encara

Fem present —per evitar qual-,
sevol confusió--, que el domas que
hi havia ahir a la tarda, amb mo
tiu d'una process6, al balcó de la
casa de LA RAMBLA,
corresponia
al pis veí del nostre.

•

a

Alberich.

*
El president accidental de l'A
teneu Barcelonés, doctor Josep Xi
rau, s'ha interessat en nom de l'en
titat que representa, per la llibertat
deis detinguts governatius que hi ha
a la Model.

conferéncia

UN

a

,

.Ei porter del,Júpiter,ers

una

de

izs

seves

l'Europa

intervencions

en

el

partit

contra

dos

i

Al. Brown, el proper adversari de

.')()PF.RETA

Carrer de les Corts. D,issabte pas
sat, a lés dotze .cle lonit. Un nombri;
grup de directius
federatius, e:bitios
amb snsocking i el cap descohert
comoditat o necessitat, nneu a saber!—,
semblen estar preparats per, represen
tar un número d'opereta. No
tnanc,?
qui assatja un pntnt de danso aprofi
tant uno melodiosa caneó, un xic des
entonada. que s'esforca a cantar un
deis federatiur...
A la voravia del Frontó. els, raya
llers sense donisella s'ademen out' en
tre els autos aturats hi ha cI (1:-1 fe
deratiu badaloní scnyor Flumet. Entre
a aguelles liares les forees de.
tors
falleixen
arrosseguen l'auto fins al
correr de Claris i el deixen abandono
prop del correr de casp. Posont al
ca'slat del volant un paPer escrit qUe
diu:-"No tal a baciar. lIn nitre dio Tts

Girones,

durant l'entrenament d'ahir

el Portare», a casa vostra."
Com vejen. una' 'escena di: olida
d'oPereta. en la cruel només manca
ven al costal deis smockings uns es
cofs

•
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L'ESPANYOL, MALGRAT L'ARBITRE, FOU

\I.

ESSER BATUT PE,'
EL JU PITER VA
L'EUROPA PER TRES GOLS A UN

•

BATUT PEL BARCELONA PER TRES A DOS
Malgrat

de la poca expectació que
?ataja desvetilat. aparentment. aquest
partit en dies anter ors, el eamp es Ya

force concorregut d'aquel] pi:-

veure

nerviós i

frenétic caracteristic
de partas, Alar noma
nalrnent jugaren el campió i l'actual
culata. yen') malgrat da ea no deixava
??ésser tin Espanyol-Bareelatra. I pre
cisarnent per tractar-se d'un partit en
tre aqueo,' dos chiles
fou la
rresteixa que si es traca& de dos equ ps
tuya) poca. molt poca diferencia. Je
punts.
La qualitat de joc descabdellada
durant tot el partit per ambrIas equipe
no fcni Das ce la fragor. A a xra peró,
gairebe ja bi estern acosturnats en
Aquesta mena de partits. Mnaa eme
c.& perb poc joe. Un joc ~notan i

d'aquesta

fine

mena

estores

a

ja

ensopa. El Barcelerra,

quan es tracta de
els blanc-blaus, es pre
senta més do'ent que en anteriors exhi
com

jtr

és

costura

contra

er

bicions. L'Espanyal. contrae amena
també ja li és caracteristic quan

rom

de jugar creara eh s blau
grana. va donar la sensació de millor
eonjunt i utés cobejanea que no en al
tres part te que ha jugat la present
tracia

es

temporada.
La

nova

formadó de la Pnia &ven

te•a. que presentaren els blau-taane a
base de Vantnidrá. Gallard, Eaelmiro,
Tena II i Bosch. dona molla més ina
pensil+ de perfil que no la seva con
trincara la del Barcelona. I encari
Mese:aova. arnb mi altre al anc d'E
qual dit gira de paseada
na ha mostrat
encara muelles farol
tata que clgú
eleernbri—prittar el
resnItat la Murria eetat el rearma. I
és (lee el flareelnna. rmalgrat de mar
ear als paca mnments de comentar el
parta, ea, deseqe librar-e aviat, i per
molta enema sembla aquel' equip que
tantee veizarles hern vist perdre
cablement davant ets seus contrir.cants

(ah

r.

Pera el l'arce/ruta en armad partit
va tenir quelenm que u
mancá en
aqnetls altres que hem fet referencia
I araran air (me ah r va aber reaccio
ternps per ogeefer els empats
nar a
enneerutius que per aquella decadencia
momentinia aconseettien els de l'Es

Paard.

Arbitra el porta Linyera. La leva
actuara en anitext partit es comenta
311.1 n eh s fets que més endavant
3enya rem.
El.; eqtaps es presentaren:

res

flarreIrsneL'orenc, Zalealo, Mas,
Marta Croman, Canilla. Fiera. Gre
buna Arre-ha. Aman i Saga
Espanyol! Cabo, Sepelio". Orrints.
Trabal. Saler. Espino. Vantolara. Ga
flard. Edelm ro, Tena II i Braca.
Els primera mamelas foren de frene
amara baretaorasta. i ale tres minina
instes Gaiburte en rehre una passa
1á de Castillo, marca el primer gol.
Per brens moments el partit fou
encara

de dnmini

Mau-grana.

pere

alaspanyot en una erecta', d'aquellas
~fe va incinear-se i fu perfilar l'a
deis barcelon'etes. / erecta
aamert eran es feil preveitsle. ala tant
neimets de jne Espino tira un free
aielt que tnra al pal. Gallard ret-olli la
bala. i d'ama merar ca rematada acon
vantatge

seguf EartMat. L'Eaoanyol durant

tata

aqueeta estora va estar dominara
Xtrtaren rnolt Inés ele seus davanters
contra L'arene. qne v2 liuir-se en di
verses ocacines
que ni' pas eis bar
eelon•stes co-ae Cabo. Quan faltaven
cinc minuts per arar anuesta Para
Castillo es lesiona, aparentment, no
causa aearrent, 1 hagué de retirar-se.

Al

(loe bt•xi Arnau i la datan
ter& jame amb guatee jugadors. Fea
tava un minut per acabar la primera
part i Fiera af una rnagmf ca atan
lada sol. Peró en esser davant de gol
disposant-se a afusellar el gol surt
Traba!, i en violenta entrada li fa
fallar el 'cut. De resultes d'aquesta ju
gada es tiren dos córners seguits con
tra l'Espanyol sense resultat efect u.
Tot duna l'Espanyol ataca i es pro
dueix davant la porta de Llorene una
de les jugades més emoc onants de la
tarda. Guzman falla i tot seguit Za
balo també. El, cinc davanters Mate
arana. ben
coHocats, aahraonen per
aproatar les fallades. peró sonase
rnent Guznian calva la situad&
Durant el desean& es produi un 'ci
fre torea important, segurament per
refrescar els aniMS.
Aquest zaite
aconsetlue a esperara el públie de la
general. que sahraona a les tabunes
L'espectarIe del públic
invadint el
camp per pastar a
les tr:bunes fou
force pintoresc i fins potser volia és
ser
preludi del que mes tard havia de
passar sobre I'herba verde—.s un &—
t'aquel! camp.
Al segon temps el Barcelona sur
amb ta reforma de Cast ilo a l'extrem
esquerre, Sag a l'interior t Arnau al
tn g. Peró als
poes monients. coro que
Castillo es devia trotrar bé, es cambien
els Ilocs i tot queda—requip—com en
comenear el partir.
Ala cap de dos minuts d' niciat el
eol Guzman xuta (ornas mament a
gol. Soler va creure poder desv.ar
hala amb el cap. i el que aconsegia
fou
n'altor dale la 'tarea de
seu

1

L'acaoament de la prtmera voita. barcelona i Espanyol
cap-l-cua de la classificació.
Un partit que no tenia
cap interés i que va resultar molt interessant.
Un
aspirants
arbitratge insolit. Els de Sabadell per.11osos
a un deis tres prixners loes.
La situaegó de l'Europa
-

--

—

—

--

la bala i la posa sobre el centre del
camp. Saprissa t'amena explicadons a
L:obera chirant llara estona. Mes es
tona encara 1.1overa discuteix amb el
jutge de gol. i &mares de voler con
vencer Piera mana t rar l'orsai. No
cal dir la bronca que es guama Llo
vera. I a rnés de la bronca es guanyá
la irreverencia deis jugadors, que des

prés caaquesta claud.cació

no

fi tingue

ni poc ni gens de respecte.
Sortosament, pera,. quan faltaven
cinc minina per acabar la partida P e
ra afusella
matníficament el gol del
desempat def.nitiu 1 que havia de do
nar la ;t'eterna ala leau-grana
i aca
bar pedí cament el parta.
ren

•

*

•

Un fet simpatie

a

remarcar

en

partit

és la presentació del pro
fessor Blanco Alberich, que. inicia la
partida anee el elle:sic kck-off. A la
seva filleta elq juizadors i
feren care
na d'un bonic
ramell de flora
A la maja part es feu una recama
pública per engrossis la subscripció
que ha de servir per adquirir rEvalú"
armen

J. M.

de

la prime
man

el
nuernent preeent a ia frdx.ma puntua
cid: el Sabodeh, amb una vicaória so
bre el Badalona que molía gent no es
perava, resta en segon lloc; per al ter
cer. l'Europa i el Badalona es traben
en
igualtat de condic.on.s. Queden a
la cita l'Espanyol i el JúPiter amb el
punt únic que van apuntar-se el da
que veis empatar al Poble Nou. Aques
tu cladificació de final
de primera
volta no és. és dar, la mes probable
cota
a defitativa. Estem
certs que ehs
cinc partas de la segona valla capga
Taran d'ima manero extraordataria
la
situaría de fati els participants, llevas
del Barcelona. al qual gestos a procla

ja

en

rompió.
El pala 1 que va zelebrarate ahir a
Can Rabia no tenia cap mena d'asieras
no
res pataf.rava el preit detalles
sim que els setas orgonasadors asaren.
Es vele pera, que ja tunden imaginar
que Si no ten a cap interés a la bestre
ta, el :patria a poster ora i en decae
mar

va

prensible tota vegada que Saprisa
esteva collocat a
la mateara a:tura
que Cabo.
Llobera consulta el jutge
de gol i sembla que aqueet Ti desea d t
que ere gol i no orsai. per quan agafa

Carcaunya

calegor.a. El Barcelona s'ha
tinas« tris ara imbatut i arriba
ra

L'Espanyol. pera.

no
va
decaure
seure's amb cor d atacar mes
encara. 1 ala deu minuta Busch fa una
centrada que Tena, moh beii coliocai
acose que Mas davant seu I inquie
tes, marca el segun ernpat.
Als • nt m ntjts d'aquesta pan es
produeix aincident més fonnidable
d'aquest parta i l'actuació més bri
llant (1) de L'oyera. Es tiraren dos
córners consecutrus contra l'Espanyol.
El segon el remata Guzman recua la
bala Arnam el qual marca el tercer
gol blau-erana. Dmen que L'oyera
hay a xiulat abans d'entrar la bala a
gol per orsai d'Arriate Orsai incom

acabar la primera valla del

camplonai d

Calbo.
gens i

ea

tunantear

aixf ea resultar.
Totham
ddhui els mes fondees
espanyolistrs— esperaste que el Barce
lona satpuntaria una viciaría escanda
losa eatu mes, qui menys, ja veía un
cinc can: una casa en <I marecalor de,
Barcelona i un memilet en el de l'Es
~yo!. En atea&
:Neta va comen
ea, el partís. Als pocs mantente el
Barcelona va maaar el primer gol de
la tarda i la geet fl di'--se:
la
—

soml

piegat una rilsanii. Després
d'agur« gol el Barcelona va camenear
o
!upar duna manera mas deficient,
es va
d'arar dominar per l'Espanyol.
Fou

tal

°qu'el aroneegui abata d'arribar a la
mítja port el gol de rempat.
Les coses no mal:oven gaire plcneres
per <ni fanáticas barcelonistes. Aquests
.ahavion fet la illusía que eta jugadere
blau-arcala s'a(mofara ien del mal mo
ment que !savias° rEspanyol i sorti
rien al camp desposes a fer un grapas
de gola Els !apodan del Barcelona,
1

perd,

semblaven insp.'rats pel
teix ciateri i els semblava que ea n'/ti
sin

halan proa amb casar feos. Aixat féu
créixer la moral de regula esponyolis
to, el qual arribd a imposar-se en rerts
moments.

Comenal la segarla part i el Barce
lona s'apunta el seu segon gol. El psi
Hit- va pensar per un moment que ha
tia arriba< !'hora d'alió que tala esPe
S'equivoca

rara.

novament.

El

que

va

arribar.

sense tratar gaire, fou 'el se
gol de l'Espanyol. Entre nosaares
ja Pedem ditalue El Barcelona estas
fent doma l'Espanyol olla que lo gent
en ?fu el ridfru/ Els jurtadors del Bar

gon

tro.

Bonal, Forgues, Garriga i Te

jedor.

-

C. E. Sabadell: Massip, Morral,
Ronce, Marta Gracia, Tena. San
güesa, Bertran, Garrete, Roca i Pé

ide

rez.

A Badalona
EL SABADELL BAT EL BADALONA PER
DOS GOLS A UN
Ahir, tarda, a Badalona. tintzué
lec el partit anunciat ami.) el resta
tat

esmentaa Fou la tarda d'ahir de

veritable demostració de qué cosa
ha d'ésser un partit de campionat
en
el qual aúnic <me interesa és
obtenir els dos preuats punta en li
tigi amb mires a la classificació final.
I acineata demostració aná a cárrec,
just és que ho fern constar, a cár
rcc de l'onze que defensatva els co
tan ne ta ciutat del Valles. Durant
tot el partit la pauta de joc que
-.quest equip encertá a desenvolupar
:ou
de la mea gran empenta i en
assiasme darrera el que tnés els in
:eressava. l'obtenció deis dos punts.
Mal s'entretingué ni per un rno
el qual
ment a fer !cm afiligranat
•nt ésser tot el befl que es vulgata
que poc diu en un partit que
resultat final tan sols ha de
ajar•se pel que enc digui el mar
adata o sigui l'efectivitat de l'ermita
aquest aspecte el Sabadell supe
-a en tot moment el Badalona, i
,er aqueet mateix tnotiu horn pot
xplicer-se la victória sabadellenca.
erra

seu

emb el que deixem dit ereiem ha
er ja explicat breument els motius
ir la vietória del Centre d'Esparta,
e'ctaria que Vacaba de colocar mag
un deis
: ificament per adjudicar-se
Enes d'honor del nos:re Cama:enea
Just, peró, será fer remeter una
-érie de detalls que han ijudat i no
pile, en el resultat definitiu eral) qué
acaba rencontre entre sahadellenes
i badalenime i un deis mée deyeacate
és la ineptitud palssament demos
trada en la quasi totalitat de Hure
Cel qui esteva encarregat de
aquest
ajer el taína. Hacía
emes a cartee del collegiat seayor
loada, i contra el nostre costum,
Imana de fer contra d'ell una serie
,

El clesenrotIlament del partit fou
gran donan' badaloní els de-u
primer, minuta, deixant de marcar
unes .vescades per xuts al pal.
com
passá en una bona °casa!) a Garriga.
i d'altres per bones parades del por

Massim
Després el joc aná nivellant-se

tee

d'afirmacione. i la mes destacada és
la d'assegurar que és plenament in
arte per alijar partits de cesta en
vergadura. Al costat d'erros de grog
calibre. várem veure-ii rectificar falle
per covardia. davant de noc afectuo
sos

sotragueigs

a

qué

es

velé

sot

més per part de certs jugadora sa•
badellencs.
Si el coHegi d'arbitres i la Fede
racial volguessin vetllar pel futur del
futbol. casos coto aquest mereixen
que siguin castigats amb tota seve

ritat. !a
el dia

que

no

menvs

será d'estranyar

pensat

d'incidents. els quals

signin

que

causants

tenim l'o
bligació de preveure i evitar. Tan
sois ens limitarem a recordar una
falta greu cornesa pel mg centre
sabadellenc en plena área tata!, opor
tunament
assenyalada pel senyor
Boada, i aquest maná que íos exe
cutada la máxima penali:at amb el
consegüent desesper del causant de
la mala jugada. Aquest, pene, anat
per Iluds companys, reclama ajudant
'l'acció a la paraula, i el senyor Boa
da, sense consultar el iutge de gol
ni molt menys, rectifica la decisió,
i maná que (os exectrat un cop
frene contra el Sabadell.
Aquesta ha estat la principal cau
sa
cine la victória es decantes fa
vorable al Sabadell.
tots

D'aquest equip n'hem tret la im

press'ó

el dia que trobi un ár
bitre conscient del seu deure, no
retira reeixida la tónica de joc que
avui per avui el caracteritza i és
deshierren' de doldre, encara que
acceptem en principi que ora !erice.
tic. especittlment per a partits de
que

campionat. Els equips es formaren
en la forma següent:
F. C. Badalona: Casanoves, Bor
ras, Rufa, Redó, Font, Crietiá, Cas

i
el Sabadell efectuá 'latentes escapa
des improductives: una en xetar alt
Sangüesa i unes atares per xuter
malament Pérez. Als trenta minuta.
Cristiá. en una mala jugada. endin
sá la bala a la porta de Casanoves.
i valgué el primer gol per al Saba
dell. Aquesta desgracia del volunta
ria)! Cristiá esperoná el aabadell. el
qual es va recreixer i apretá molt
ajudat per la poca autoritat del se
nyor Boada. El segon gol sabade
llene es produi despeés d'un cór
ner rematat a
maja volta pel mig
centre sabadellenc.
Tot$ dos gols
eren
imparables, i finalitzá la pri
mera
part amb agnest t'estatal Re
presa la Iluita, el Badalona semi:da
ca
disposat a adjudicar-se la lacte.
ria. peró Forgues. en una ocasió
molt ben aconseguicla oer Garriga.
xutá alt quan el gol era la inevita
ble. Aquest fall del davanter cen
tre
badalonf no desanima aquest
equip, el qual domina continuament
els sabadellencs. i tot seguit es pro
<luí la jugada amb la qual el senyor
Boada ens dernostrá. si no la seva
parcialitat, la ineptittal més inexpli
cable en un árbi:re que figuri en
tre

celosa

l'OBLIGACIO de batee

temen

rEspanyot

d'una

vallen sat.sfer

sig

sorollosa sis
la vida el de
i pea ho hau

manera

un

cop

a

partidores,
rien °conseguir amb relativa faciatat
si de bou l'anean s'haguessin llenan
a l'atoe amb aquel! entusiasme que son
pre ve em en els reng!es espanyoastes
del'

seas

quan acguen

contra

Persistía aempat

el Barcelona.

dos gols i el Bar
celona te, trovar de treurca la son de
les orelles. Fu un esforc i el :cecee
gol no raga en arribar. En aquel!: ma
a

va produir-se un
fet
!.,,'arbitre, despees d'haver a'onat el gol,
va repensar-se i va die que no !ro era.
Després de discutir ainb els jugadors
de rEspanyol per tal de convencer-los
nuales

que /savia esta, gol luegué de discutir
atta, els del Barcelona per tal de con
vancer-los que no ha havia estat. Es
ven

els laait-grana foren

que

mes

fa

cas de convencer, i el gou fou java

No cal d

el movintent de protesta
que es va aixecar entre el Públic. No
va convencer a
ningú !'actitud de l'ar
bitre desfent amb tea reus el que ha-ta
jet amb el cap, i aixa !'acredita per no
arbitrar ma: més. Fou una actitud in
sdlaa que creiem ha d'ésser tinguda en
r

compte Pels organismes directius del
nasa-e futbol, eneara que aquel:
gol,
t'atad o no, no hagi d'arfara en la das
sificació. El que va fer ahir el senyor
Llavero ab ho havfem vist
Els
jugadors del Barcelona adoptaren. de
mamona una actitud equatocada pre
nent-se el partit a la fresca i passant
l'estar«, de qualsevoi manera. Sarta
sament es van repenear aviat i decidiren
de fer el que calla que fessin d'un boa
princ'pa Tornaren a fuerte seria/a
men/. i malgrat la poca estora de j0C
17140 emedava tingueren
temps encara
tropuntar-Se un altee gol que els do
nava la Melaría i freía importancia a
insarta actitud de ?'arbitre.
Que
ronsti que fou un gol con una casa.
Aquest incitarse i revalent defician
ea] del jor emprat !'el Barcelona do
naren al partit un Iteres i una modó
que ningú no esperase] abans de cele
brar-se. El fct concret i positiu es que
després d'aquest partit final de la pri
mera volta els dos graos rivals del fut
bol catala ocupen en la classifcoció
dos ?loes ten distints con: san el pri
mer i el darrer. L'un, no estacan que
seas mama L'altre, sinrerament, ladear
ciar no s'hi quedara. 7'al com va jugar
ah

s-

que

rEspanyol,

hagi perdut

residid artraordinari
els partits que ha per

dut. Amb la mateara sinceritat
declaren: que el resultat veritable
por lit d'ahir fnu un
quatre a dos a
vor del Barcelona, hem de declarar

que
del

l'Espanyol

paia

va

fer

a

la

pranera

fa
que

molt difícil la

situado!) que en un
fou brillantíssima del Bada
lona. Será precis una veritable su
perad& si és que veritablement vo
len Ilurs jugador. intentar acense
gua. el que semblava pa tenien con
queda.. i difícil els será aconseguir
ho si s'adormen.
M. S. C.
moment

millar joc que el Barcelona, encara que
tan

no

practico.
•

•

Frattrament, creiem que d Badalo
na jugara a casa seva venceria el Sa
badell i esas varen: equivocar. El Sa
badell, continuant la magnifica serie
de resultats aconseguits fías ara, va
apuntar-se una prec,osa victaria que
ji dtina--ja veurem si per gaire temps
—el segon !loe de la classificació.

L'equip

del Valles ha

estlevingut en

capo amb el quat
per poc que la sors

aquestes altures

un

comptar-hi, s
tacompanyi és mol probable que si
gui un deis represeniants de Calcita
aya en el camp:onat d'Espanya.
La
puntuadó. fiar ara aconseguida (gua
tee viddries i una desteta per la mi
nima dio-anca] a Lea (..Torts) en: el
cal

presenta com la veritable revelació de
la temporada. El partit que s'ha de
jugar diumenge vinent a la Crea Alta

a

la

una transcendencia enorme i
pot constituae segons sigui el seu des

envolupament,

consagració defini
tiva d'aquest equip el qua: la genera
Wat d'aficiotuits pronosacaven el dar
rer

la

lloc.
*

L'Europa,
a

la roo,

que

traba

es

• *

fa quinse dies
!vares d'ara

a

anava
en

irregularitat de requip gro
que desPrés de comenear tan trua
lament ens el vciéssim, a fi de camp
us, sois-campió. Es un lloc que gairebé
el té arrendat i al qual la majara:
d'anea arriba d'una manera decalida o
tradic:onal
nene,

l'eta tomballons, pera hi arriba.
El partir que ha de jugar diumengo
v•ient a Badalona pot donar-nos la
clau de rescieveniclor que té reservat
requip graciene. Si el parta de Saba
dell es presenta sensacianalissim, el de
Badalona podem considerar-la be>: bé
sensacional.
•

•

ei

La situada del Badalona no és !‚as
dolenta. Es dar que rembransida del
praner .moment ha minvat. Po!, pera,
encara aspirar a
claseificar-se per al
campionat d'Espanya. El Júpiter en:
sembla que és el que ho té mes neare.
de tots. Gairebé el velen: tan segur a
la cua coso veiem segur el
Bareelona
en el primer lioe. Tot
N'iteras de la
segona rolla que ha de comenear dat
menge vinosa resta circumscrit d'una
manera csacradissitna
al que facas o
deixin de fer el Sabadell, !'Europa, el
Badalona i rEspanyol. El cap i lo cut,
gairebé ia no ens interessen. Tot !'inte
rés esta en el: Ilota
centráis 1, més
ccmcretament, en el segon i tercer.

-

4-1
0-4

ARAGO
-

3-0

R. Valladolid
CENTRE

Racing
Nacional
Athletic

-

D. Palencia

...

5-0
5-2

CANTABRIA
U. C. Astillero

-

R.

Santander

2-1

sa,

•eln leteeinrs. /Jira latea una
1NPrf
hen hiena. pera flennol
1; he ararat e'eeteeriaraie trOn la
.10 Ci
4-;.,,iva trine•e'n ami.%
m'en laheont. 1
Fserits nn s'nenhave
coneseeetrer amls el ten extrpm, 1
eeneeialment rlevant ele n.ol la «eva la.
/•esr frie re,ires.41 nnttl rl motnr itl
nee

eettnani

¦nf

R. Ferro!
Leportivo
Coruna
Celta
Burgas Eirina
-

I•2

0-3
1-1

R. Sociedad
Eakalduna R. Urlon (suspes).
Logrono Ossas una
MURCIA
Imperial R Mitra
Lorca
Cartagena
VALENCIA
-

-

r-z

minnts d'anuest
herede nersonal.
L'nrh;tritoe riel eenvier Con,'
nn fmi nerferte, neeas en feos eme
fen mrilt imnarc'al A Te; Snre4 çr
el* eInting a's1..rengleraren de la
eemns.

en

ereeeam era frar3e «emir. Fi rema
0.1 T¦¦,1:,(el• rtfl
egtat ras mal matee
"ta. T s aeiya
afeean eme ea mea,
teriscra ui t'oval mnit si fatie. ffrrIn.
'Pm a la eneciusia que !a van fer 'Peca

mo

ETTRalPee
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ni,11
; nhlnl• fnren el• ele
ment.:
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•
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rtiPTTPR
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•
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AUTO EQUIPS, Corts, 49'

PRIMERA CATEGORIA

Sabadell

Europa

-

Espanyol

-

Barcelona

•

.

.

1

•

•

Pants
F. C. Barcelona
Centre d'Esports, de Sabadell
C. D. Europa
F. C. Badalona
R. C. D. Espanyol
C. D. Júpiter

2•I

2-t

Gimnástic

1-0

BISCAIA
D. A'avés
Athletic
Sesteo
Arenas

•

.

5
5

.

E.

5
4

0

2
2
0

5
5
5

•

G.

•

0

0
1
1.
1

P.
0
1
2
2
4

1

4

F.

C.

23
13
11

6
6
10

10

6
6

2116

1
1

5

1-9

1

Sporting

•

J.
5

3-3

-

1

CONVERTIU EL VOSTRA CERVELL
EN INVULNERABLE
AMB EL

1-QiN 1 C

N E 11.VI (5S

CERA

e

no vol Gua, Que LES
V037PIES OCUPAGONS.
ELS VOSTRES IIEGOCIS

#
...f.

9,1

;4

I EL!.VOSTRES ESTUDIS TRANISFORMUI LA
VO5TRA TAULÁ DE TRE•
BALL Ell UNA ErICLUSA
ON EL CR2VELL MAGI
DE REBRE LA TERRI
5 LE. MARTELLADA

\
/

D'UNA

ne

Després d'aquest parta veiem ja

onP

eeeileett

!sera

tr•fc

.

Valencia
-

al, vint-i-'S1'

nee

2..1

GALICIA

Saguntí

del perter. que tamnne tos encarta
teretele Y .1 t'arree ele la tarda, i
dpi T'Imiten., el va marcar CV
mer

1-2

Union

-

passar per entre

carnee

•

feo, reelq, sm driti! ri
n'e II
:enneeeciA de nernl.
i raleara
nne no thema timare. masa, eneert en
en reeanea enea
1 hreee amb
meetenanate. Fan extrems van
tradn rasa-eta, enearn eme
rie rae. ea dereelerec de tres el;
:tarara-ag• cale la raerla baria rle;•01
nnes rnruilinn• mte eco intent
fila
ataesnt•

-

va

del portee del Júpi
ter.
quan Escrits vi eórrer a coro
nar la aleada. la pateta !a havia tras
pnssat i ratala El eerron. als den mi
nute tic l'anter'or. va éster obra
de
aAlcaear. 1,a pileta se la van passar
tete els davanters de l'Europa,
una
una corma. pel davant
de la porta, 1
si el portee haFtués timtut la decisi6
d'nilanzar el puna., algura de les vega.
den (me la pilota elirelea tripava amb
hRneia •neut evitar citie Alcázar
haeuén timan ncasió de rematar, te
entremie rle la mnralla que forme.les carnes dels mitjns i defenses
ianiter.
Fis altres raen crac foreo *eon•¦•••
el saltan tempe Al. cinc minuts fit
nres el loe. n'an remeta un co.
tirat per
i la nilnta ve
ale
temha per entremie de Tes r

.

RESULTATS DE

pilnta

el cap. La
na/ de len

te

n.-.I-Az

els de primera categoria.
en una
escapada, s'inter
i quan ja havia passai la defen
Morral li fa tina traveta. la qual

fou castazada cien eal,a. I ami
continua ja la resta del nana, acon
seguint el Badalona ea seu link gol
per majá de Forgues, a cansegtién
cia dan cop frene, un deis nombro
sos amb
qué a la segona nart fnu
castigat el Sabadell, tote ella moti
vats per faltes greus dins alata deis
sustos, pera per al senyor Boada
aquesta área no existeix.

vumva

El primer gol, al. vint-i-cinc mi
nuta el va marrar Miró. en rematar
nna pensada
que 11 havia fet Cros amb

nlenanyent

Tejedor,
ne

CHEVROIFTISTES rnmprSU„
Corta, 499, AUTO EQUIPS

tone.se

eit,e

C'ittix,

4-1

-..

•

5-1

-

-

1 el

que

•

Tranviaria
Madrid

•

Castelló
Llevant

-

Ir+

Pueyo

Climent. t'yac del terret interior que
va
intentar queleom de medie 1 que
fnu al marear temps autor del gol del
neu amas. A la defen•a,
flumet supe
ra de han tras a
i el portee
al cnntat de cesan molt brines en va
fer
nitres de ~11 &l'entes. i els tret gols
rme li marcaren ele hatiria remeta ama
SOTI evitar la que en drIs
li va
rana, la aaote de lee
mans. i Nitre
ahattria nrient denviar ames farilitat
si
nn
perdut la seren'tat.

tem l'ettnee.
Fan ele
14.1 14n:+re no Artmlven ?mi,
neoli een,-041+. 1 elrhaver PO-1f mote en.
la
r•,f, f.s' kfr.1 q
rt,vInfer. MITtinIje 'Mg
•rvrta rmp 44.$••• Civ-4 r,,,-1* c'f,',11r;a
ea. teeteennnan rnea*re mas ae"''les.
a e t'al-era/ea eme neeamtA l'a-erene

«,:relt

-

Patria
'2. Saragossa
AST URI ES
R. Oviedo-C. Gijon
S Gijon
S. Avilés

t

el...nnof.”...11e,

Júpiter

-

Rec. Huelva
Sevilla

1.1

,70,

Badalona

CASTELLA-LEON

Tolosa

ANDALUSIA

1

01

nallor

extrems,

d

ter

?loa fcist companyia al Badalona.
Ah.r ta batre el Júpiter, i aard li per
maté una estirada més en la classifi
cacia. No ens sorprendria, malgrat la

-

-

una

mica earlarrerits, els prenien les pilo.
tes
De la davantera a-airean-tiren els

dos punts que tan necensaris
eles
li eren si és que valla mayar de
sificar-se, encara. en els Ilrxa d'honor
de' Camninnat de Cataluntra.
El partit no va pa' élner tnt ell
interessant. L'evat deis primera Trin
de
mente aue hi havia la incerteea
aroma,
nensar quin seria l'eran que
euiria intrincar la seva tacaca a l'ara
versara el joc esdevingué manaran i
ensnnit fins can a l'acahament. quan
arre' el marcarine seneneelant tren a
favnr de l'E/mona. ton del Te.
can
a
°j'in' aransermieen ei ceii nrimer i (mie
crnl, ente va tenle In yietuf d'nixerle
ese t4era,:e,71te ;irme dale ;1122(Inre zeie.

cer

GUIPUSCOA

Península

Malagueno

sempre
voler, i els mateixos inter'ors que
va
de
l'Eurrma i Cros. quan jugaven

cianvar

:.,,,-,4,-,...

Layada

perfectament

adquirree

-

R. Jacas

que

'loc.

apartar-se de la cua, i que
rat per
rEllf0pa. per la seva part, mirarla de

-

Altres resultats

asart,

a

s'adoba
Akir

semblava tenir un dia particidarrnea
inspirat, no va tenlr cap
indecisió.j.
gol que li van fer era de la categera
dels imparables.
Del Júpiter, la Unja mitjana no donf,
cap rendirnent, ni a

partit que
A l'hora de comenear el s'havia de
Júpiter
entre l'Europa i el
equip
jugar al camp que aquest darrer
haya
hi
Nou.
no
Poble
posseeix al
públic meres
pas al lloe destinat al
aficionats. Val a dir que la tarda, en
batía de pie. no .con
cara que el sol
vidava gas gaire a passar-la a l'aire
Iliure, ja que-la pluja que havia cai
gut copiosanterit la nit anter:or i el
matí del proni diumenge, havien re
frescat notabiement la temperatura.
Amb tot, aquest partit havia deeper
de creure que el
mt interés. perque era
iúpiter intentaría un esfore descepe.

ANtMIA CEE'
5RAL

cs--"asoalaD
LA

Miae.e:RIOSA

CONFERENCIA

D'EN LLOBERA
JUTGE DE GOL AL MI() DEL CAMP

Que ferie, l'anullem

-

Coto et semblis que
Anullant-lo.
—Dones, anullem-lo.
—

—

e

el concedim?
en

sortirem millar?

I

ALIMENT CEPEBPAI
DE L'. ASTÉN1C 1 DE

EL
leVtNDA tri
•PANslIci e s
tais011AT01213

L'ESGOTAT—RECOW
TITU I ENT
CerlA 5/4.

vitola

1

COokaleaM
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•
•

?
?
•
•
•

4
20 d'octubre de 1930

la rambla de Catalunva
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Campionat de 2.a categoría
preferent

El

A GRACIA

llavors dominaven, estaven

*

*

Que

no

acaben rr,ai

*

*

el rehombori és prodult

ara

Junta de
Júpiter.
ció d'Atletisme* del
a
4,
per la

caiguda

Que

a

llencs es proposen assolir
éxits més desitjats.

la

de la

sec..

per aix6 confien amb els dos
punts i la máxima recantació.
Arocha
da- bastant.

competidor.

Que s'asseguta

*

Que aquest és Humet, del Bada
lona, que fa pos dies fa sentir-se
més "Creso" que Plantada.
*

.

a

favor del
Barcelona, Mumet va oferir cinc
centes pessetets a cada jugador si
a

guanyaven.
* *

totes

que arab

a : en

jugava bastant

met

cal reconéi
contra, l'Hu

maneres

3

un

*

*

segur.

ara la meitat de la de
bancaria afecta a Vila ja

collegiats.

són

•

•

Que

a

*

Costa que vi

•

*

*

qui disposa i

segons ella

són els

mana

*

era

i ex-badaloní
al camp del Badalona.
*

*

anava a

* *

*

Que sastre viu eneantat de

a

*

la vida.

*

fa progreasos ju

no

futbol els assoleix extraordi
seu negoci de tapisser.

naria amb el

*

Que fina

*

pensa trastladar la

botiga

un gran magatzem d'una de les
viee més aristocrátiques de Barce
lona.
*

*

*

*

*

a

desertar

*

va

*

quia.
*

*

Que

*

el Júpiter ha resolt
satisfactóriament la dionissió del seu
novament

president.

*

l'avantatge

a

mesura

permetre que
a

Figueres.

pipes.

*

Badalona.
*

vinent els sabade

aconseguit

que havien

que

acabana

anaven

les

movent-se una mica de lloc abans
de xutar, i la jugada fou, per aquest
motín, anualada per l'arbitre. Torna
altra vegada a xutar Cortés i aques
ta

A la segona part,
rematant
un córner que tira Petancor, aconse
guí el segon pels vermells de Gra
cia. Morrajas, en un batibull da
vant la ;l'arta de Merenga, d'una cap
cinada aconseguí el primer gol pel
Martinenc. Aix6 anirná una mica els
martinencs, que ja els convenia. No
obstant, Cortas, del Gracia, encara
assolí un altre gol per als seus.
El Martinenc s'aná imposant, i a
la poca estona, l'ujals marca el se
gon i poc abans d'acabar Cases, exe
cutant un xut llame amb qué fou
castigat el Gracia, el tercer. Una bo
na
estona de la primera part, el
Martinenc jugá sense Serrano, que
s'hagué de retirar lesionat.
A les ordres del senyor Baliu, ele
equips s'arrengleraren així:
F. C. Martinenc: Pasqual, Ser
rano. Vinyes, Creixells, Pujals, Al
tés. Cases. Aranda, Tonijoan, Mor
rajas i Fumaos.
F. C. Gracia: Florenea Artigues,
Vila I, Ascon, Bernal, Rossell, Pey
Piró. Vila II, Cortas i PiEl senyor Baliu féu

un

arbitratge
COLL

els

AIUMATICS

guanya ni per

*

Que cal deixar-los en la seva po
bresa d'esperít i manea d'estirnaci6 a

Service Station

la bandera barrada.

-

S. A.

Que ahir, en acabar-se el partit a
Can Rabia, En Canyelles va llegir
a una arnics alguna fragments de l'o
bra que persa editar.
Que

5

el tito' del

ARAGO, 270

-

272

I PASSE/G DE GRACIA, 45
Teléfon 11550

*

primer volum

Que

la

seva

*

A

preocupació
*

*

titulés "La fatalidad de

una

comisión

Malgrat l'esforç del Vi
lafranca, l'Horta vencé
Cara

*

Que el Trenyina de l'Europa s'está
guanyant el lloc en el primer equip.
*5*

Que els socia del cercle gracienc
han promés tornar-li a dir Almi
nyana si segueix amb l'entusiasme
d'ara.

CHEVROLET,
de

recamas

etora cemplel

AUTO EQUIPS

MISIVIIIIIIIIEMOWHI11111111!

N"
SASTRERIA
Selectos confec
ciona per a
HOMES I NENS
Actualment pre
sentació de les
DARRERES NO
VETATS I NOUS
MODELS

:Meció
especial
de
a
sastrería
mida

Extens assortit
d'ilbrics des de
32 pessetes
Tall

elegant

Gustos moderna

Portaferrissa
número 13

dos gois

per

liquidadora".
*

HORTA

és el títol

del segon volum.
*

F. C. Martinenc.
F. O. Athletie, de Sabadell.
Terrassa F C.
Palafrugell F. C.
Unió Atletica d'aorta
Grácia F. C.
Unió Esportiva de Sans
Centre d'Esports Manresa
Iluro Sport Club
F. C. Santboiá,
F. C. Vilafranca
Unió Esportiva Sant Andreu
Granollers Sport Club
A. d'Alumnes Obrera, de Vilanova
F. C. Giranástic, de Tarragona.
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4
4
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3
3
3
3
3
2
2
1
0
O

6
7
7
6
6
7
5
6
7
7
6
6
5
6

2
1
1
1

Gol s

0
1
2
2
1
1
2
1
3
4

2
2
2
1
0
0
1
0

4
4
4
5
6

1
0
O

C.
10

18

10

18
12
7
11

9
16

Punta

F.
20
17
15
8
10
12
10

5
8
1

12
8
10
5
7
7

12
9
9
9

8

a

cara

Fem present als nostres
collaboradors espontanis
que no tornarem els ori

ginals que no es publiquin
ni mantindrem, en general,
correspondéncia en aquest
sentit.
A MATAR()

El Sana ha batre l'Iluro

gol

per un
a cap
L'encontre jugat ahir a la tarda al
camp de l'Iluro, si bé, pel seu des
cabdellament deba satisfets a tots
els que hi assistiren, en canvi, al
nostre entendre, el resultat final no
fou un fidel refiex de les inciden
partida.
obtingué una migrada
victória; tan migrada, que en més
d'una ocasió pensárem que es gi
raría la truita i l'Iluro quedaría
triomfador, Pera aixó, dissortada
cies

de la

El

Sans

per als costenys, no es rea
i els sansencs acabaren el
mantenint el lleuger avantat

partit
ge obtingut

la primera part, en
obtenir un gol per mitjá de Tayeda.
Per una falta de Villacampa, fou
concedit un penal als de l'Iluro perú
alestres, neviosíssim, el tira. fora.
El domini fou altero, i encara
que la victória és un bon premi
als afany-s dels sansencs, creiem que
un
empat hauria reflectit, com ja
diem abans, els anims i domini deis
dos equips contendents.
Aramburu fou el que dirigí l'en
contre

i ho fou ata força encert.
seves ordres s'arrengleraren

els equips:
Iluro: Tarrós, Mas, Trias, Prat,
Soler, Bonet, Pone, Mestres, Valls,
García i Rodríguez.
Sans: Pedret, Villacampa, Torre
deflot, Vela, Gol, Retire, Alzina,
Tayeda, Vey, Galiard i Guardia.
tots

fou Gol.

Corresponeal
A GRANOLLERS

El Terrassa fou batut
pel Granollers per dos

injustificats
piraven pel

que

a

es

hagueren cremprar més l'oree encara
en
el seu joc per avantatjar el que
els del Penedas ja balaca iniciar.
La Unió d'Horta va jugar bé,
per alx5 no va trigar a venir l'erra
pat, per majá de Buye, i ami) ehl
l'enaltiment de la moral, que ja no
varen
deixar Inés. Malgrat d'aixó,
els vilafranquins, que també pot dir
fer un exce•lent paper,
en
veure que els seus contraris aua
ven
a
fer-los salar, no perderen les
forces 1 plantaren cara ferma als
varen

blanca cl'Horta. Aquests. mereixe
dors de la victória, seberen abastar
la per majá de Roca, després d'ha
ver descansat
í ami) ella els dos
punts, que els posen en aguaste se
tena jornada del campionat en molt
bona situació.
Els jugadors que varen actuar fo
ren:

F. C. Vilafranca: Sabater, Rodrí
guez. Borras. Lara, La Rosa, Pas
tor, Castells, Marta Ondea Xifreu
i Garcia.
U. A. d'Horta: Montferrer. Pérez,
Vives, Llopis, Buye, Gutiérrez. Gar
cia, Ribet. Roca, Vilanova i
El partit "es jugi correctament, i
fou arbitrat per Planell, amb molt

cert,

i

en

cha

un

jugá aquest
encontre, que fou guanyat pel qui ve
rament es mereixia guanyar-lo, ja que
el Manresa juga un bon tros millar
que el seu adversari.
Feia temps que no haviem vist ju
gar el Manresa tan eucertat corn jugá
ahir a la tarda; guanya de cinc gols,
com
hauria pogut guanyar de molts
mes si la sort els hagués acompanyat
una mica.
Per contrast, els gols eh
marcaren (sobretot el segon i el ter
cer) de la manera més insulsa que hom
per

es

imaginar-se. Dei Manreea, tots
jugaren prou bé; sobresortiren Cas
tells i Costa, que feren un partidas.
El Palafrugell també baga bé, 1 en
certa manera no es mereix perdre
per
un resultas tan aclaparadon Si més no,
es mereixien marcar ben
bé el gol de
l'honor. El porter Gauxia flaquejá
rnolt; ens fa l'efeete que algun deIs
gols podía evitar-lo. Pis defenses ju
garen molt bé, els millors de l'equip,
por

8

'

7
6
6
5
4
3
0
0

12
11
15

20
20

els atares

A SABADELL

AVIS IMPORTANT

El millor de

els tetnors que es res
camp de Feliu i Co
dina abans de comenear el parta.
Com que el Vilafranca va comenear
per estrenar el marcador, als lo
cals seas posa la pell de gallina i

Pujolet

camp del

gols
L'encontre

a cap

jugat

ahir

al

tarda

del Granollers deixa mes que
satisfets a tots els que assistiren a
la finita' Pera si la Balita satisféu
a
tots; en canvi, el resultat ja no
feo tan agradas per tothom.
Els del Granollers assoliren ana
assen3 alada i merescuda victaria
contrincants per
en batre els seus
dos gols a cap i la seva victória
és Inés creclitora d'elogi si tenim
en compre que els terrassencs for
niren una bellíssima partida.
El joc es descabdella a gran tren
i en algunes ocasions fou dur, eense
arribar pera. a la violencia. Eu una
topada Gallofré es lesiona serio
sarnent i hagué de retirar-se i fou
substituit per Subirons.
.Scao fou l'encarregat de l'arbitratge 110 féu amb relátiu encert,
camp

-

.

•

puje

que

perjudica

una

mameta

els

del Granollera
A :es sears ordres s'arrengleraren
eli equips In la següert forma:
Granollers: Gallofré, Lledó. Mi
ralles, Martí. Sales. Ortuao, Arri
bas, Codea Losada. Ubeda i Ca
becers.
Terrassa: Ufidemolins, Vila. Bar
Castro, Santillana, Cada
torneu,
falch, Valls, Perera, Sebastia, Sainz
i Castelló.

El primer gol del Terrassa el féu
Losada i el segon Arribas.

Corresponsal

d'encert.

Aigua Ele Roca laura

El

manantial

LITIASI

L'Atlétic bat el Santboia per sis gola a un
Que

l'Atleta aconseguiria vencer
l'onze de Sant Boj, era una cosa
gairebé descomptada. Actualment el
cercle sabadellenc está en
millor for
ma, i a més, ahir
tenia l'avantatge de
lluitar en terreny propi.
L'equip de l'Arlatic ha guanyat un
tant per cent considerable amb l'in
grés d'Itarte j González. No és
so
lament pel que aquests dos elements
fan, sinó pel que fan fer als altres.
Ahir, peras harte va tenir una tarda
excellent, i fou degut a ell, més que
ningú más, el gran triomf saba
dellene.
Ahir l'Atiétic no va estar per en
tretenir-se en filigranas i joc poc
practic, sinó que comprengué que fei
na feta no té
destorb, i aná de se
guida per assegurar-se la victória.
Aleló Ji va permetre de jugar una pri

anaren nallant. sense fer
de l'artre man.
Fi partit fou d'un oomplet dominl
del Manresa. Ala deu minuts (le co
menear Pencontre ja havia marcat
tres gols, fets per 13alarmer,
Raen i
Costa, eorrelativarnent. Poc abans d'a
cabar te primer part, Seres féu el
quart, i cap a les acaballes de l'encon
tre marcaren el cinqué, per mitjá de
Xaxu.
ArbitrI Pujo!, forre bé per cert, i
a gust deis dos bandols.
El palie,
correcte. Anea' a di r per alza que ja
es guanyava de bell entinta
1 quan
guanya per un cert nombre de gols,
sernnre n'és de correcte.
Fas &rujas el formaren abrí:
Manresa : Correal! ; landa. Ca<ter s :
Costa, Calafell. Tort: Sitges, Sala,
Xaxu, Secta i Balaguer.
Palafrueell: Gata x i a: Colomer,
Blanch: Farrinl. Pone, Cabanes; Es
teve, Veserba, Miguel, Abarart i Reas

part excellent, durant la miel
aconseguí ja cinc gols. Després, i en
mara

veure

la

cosa

assegurada,

va

quelcom,

cantó.
Itarte film el millar element saba
detiene, moit ben seeundat per Gon
zález, Huerva i Torres.
El Santboia és un d'aquells equips
que

estan

dispo

sempre

a
qué es parli d'ells. El mateix
els té guany
al millor equip que
seas enfronti com deixar-se batre pla
na-amena i aixó darrer és el que
ahir va fer.
El primer termes II Loo francament
advers, i semblá com si hi estés del

sats

conforme;

tes

.ingué després,

segona part, una reacció total de l'e
i va posar en constants perills
Ii porta contraria; peró ja havia fet
tard. El seo contrincant duia massa

personal.
A

la

1

1

Reunions de milenars
de socia
celebrara,

ti
P. e. Barcelona
aguaste Mi, a dos quarts de deu
de prlmera oonvocatbrla, I a lee deu
de segona, les reunions del primer
I •egon mlienare per a aeisccus
do
Delegat5 1 suplente per e a prb
alma Assemblea. El primer mllenar
SS reunirá
a
la
Sala
4; i el segon a l'Ate

Montserrat,

ItIrsdonelre,
neo Empordanae, PI,
Denle, dimane, a

els

papers es
canviaren, degut a sortir del tot con
fiats els sabadellencs, i 'a tenir ga
nes
de millorar el resultat els vi

sitants. Pena aquests no van passar
deis projectes, ja que no els fou pos
sible fer cap més gol, i en eanvi
encara
l'Atlatis n'entra un nitre, per
mediada de Mota.
L'encarregat de dirigir la lluita era
el

collegiat Espelta,

el

qual,

en

Als socis del Futbol Club

Barcelona
Eh sota-signants, delegats del Fut
bol Club Barcelona, preguen als so
cis de tots eis milers, que no deixin
d'assistir a as reunions deis renuctius
milers, per donar-los compte de les
gestions efectuades en l'exercici que
fineix.
Anton Albareda, Antoni Amat,
Joan Torrente Angel Mir, Jean Tor
res de Prat, Andreu
Rovira, Pero
Maten i Blanch, Joan Pedro!, Eu
frasi Ferrer, E. Costa, M. Carbonell,
Ferran Llardent, Antoni Casasses,
A. Ferrer, J. Ferrer, Jaume Durand,
Joan Ribes, Ramon Balaguer, F. Ro
queta, Miguel Soler, Enric Beleta,
E. Carreta, R. Cirera, Francesc 01sine, Pau Xiyiller, Paulí Carbonell.
e.

Llegeix

en catalit.
Assisteix als teatres
talans.

Pensa, parla

,o•

En

cer-a

veses.

Eones. L'ande de rliumet anava de'
sorpresa en sorpresa. No creia que lea'
reunions deis esportius fossin d'aqueas
ta mena.

Comenea

reunid. 1 En Mondo t0.

ea

és dir-Ii:
—"

?Qué le parece f ?Verdad qs.

hay

arnioníaf e Toda va bien, no?"
ala< l'estigu bursant iota la mit,
fins que a darrera hora aquell senyor
sent que En Monja parla en catalti
amb un altre concurrent i ti diu:

ja pot parlar-m•
talá, ja.
--?Que

en

ca

és el delegat de Policia

no

tit

yo:Uf

—ir <tul
jo!

haig d'ésser

DEL PARTIT

BENEFIC

CENTRE-CATALUNYA
Tetrim la satisfacció abassabentor gis
nostres
lector::
amb referéncia a
una
pregunta que fajen: la setmava
pasada
que tots els clubs partid
Pants al partit CentreCatalunya (Bar
celona, Europa, Espanyol i Badalona)
renunciaren amb destinació als fin;
benéfics del match la pan t proporcio
nal que els corresponia. Els jugalors.
—

per la seva part, renunciaren tumbé
/lirrs horaris.
Ens plan de fer-ho constar, a
de tots ells,

a

lixor

PARTITS INTERNA
CIONALS DE FUT
BOL
Madrid.
La Federació EsPanyola
de Futbol té concertats diversos par
tits internacionals.
El dia 3o de novembre es jugara el
partit contra Portugal, a Lisboa.
El 12 d'abril es jugara contra Ita
lia, a Madrid o a Bilbao.
El diumenge segiient, el: itaiiatis
jugaran contra Portugal, a Lisboa.
El 3 de maig és Probable que es ju
gui a Barcelona un partit EsPanya.
Irlanda, amb motiu del Congrés Olitn
—

pic.

Islandia ha acceptat en arinciai
aquest partit i ha fixat les condicions
econamiques i la devolució de M "
sita,
La Federatió txeca nao Otinkélt e
les Federarions Catalana j del Centre
proposant la celebració d'un partit en
tre les seleccions de Praga i de Ma
drid o Barcelona.
Els txecs anuncie:: que enviaran el
seu equip nacional qairebé complet,
propasen la data del primer de getter.
4'
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De.tprés
.30/1/

de
que el

QUE TRII...

l'arbitratge d'ahir,
senyor

en.

Llavero ha de

Xar d'arbitrar. Que es fiqui a la
rema, que qualsevol dia el faran go.
rizador civil. Ha
per les recti

IkIsr

elegancia.
De venda
les borles

botigueel
en

n'Ineres de

soto
pe

DUMR RY

patiu d'ALBUMINURIA,

PRE FE RE N Cl ES INEX

u

MITGE:
DUBARRY és se
nyal de distinci6 i

URICia
t MAL
BRONQUITIS PARENNEFRITIS
GRONIGA, guarireu raclicalment arnb
OUIMATOSES,

DIPOSITARIS GENERALS: FVRTUNY, S. A.

dtianr-io contestar
que encarrega gaseases i

sense

(..arions...

Lindberg

—

1

Monja

f

MEDIA/71-J

Allain Berbault

—

(Primera sorpresa de l'atnic de l'Hu
met).
—"Bien, gracias... ?Y... usted"
—"Usted tomara oigo. ?No?"
(Segona sorpresa de t'amic de l'Hu
tnet).

ca

i actua

1.1

mon.
Si
DE
PEDRA),

us

catalk.

P. F.

ric del

esta

Alontserrat,

neral.
sortí bé. Cal recorilixer
que la manera com va anar el partit.
li facilita ea gran manera la tasca.
Els equips eren:
Atlétic: Gil, Vilalta, González, Do
manee, Itarte, Centelles. Pastor. Ca
net, Huerva, Mota i Torres.
Santboiá: Rematada, Laca!, Mir,
Cifuentes, Puig, Barrachina, Illa, Pi
sa, Elles, Avellanet i Castanera.

més

?Cómo

es

ge

Costes
Enríe Blanco
aquest darrer és catalit.

noches!

11.
les
matelxes
celebraran les reunlone
del tercer I quart mi/enero. El
ter
cer a la Sala
I el quart
a
l'Ateneu Empordsnes.

horcos,

Ciutadit:
segona part,

—"!Buenas
ted?"

—

F. C. BARCELONA

quip,

avantatge, i, a més, no esrava dispo
s t a deixar-se marcar gols.
El primer equip que va fer fun
cionar el marcador fou l'Atlétic, per
mediació de Huerva. No triga gaire
a
imitar-lo Canet, en aconseguir el
segon gol sabadellenc. L'amic gol del
Santboiá, fou entrat en ésser castigat
l'Atlétic amb penal, que va anar de
dret a la xarxa.
Aprotitant el desconcert deis vi
sitants, els atIerics van aconseguir tres
gols mes, abans d'arribar al mig
temps. Els autors foren, respectiva
ment, Huerva, Torres i Mota. El gol
milior fou el marcat per Torres, acon
seg-uit després d'una brillant jugada

vía vist nazi. I va cridar a En ..ilonja:
—Mireu, Mon»): aquell sen;
que
hi ha assegut allí, deu ?raer el delegas
de policía. Aneu a saludar-lo i convi
deu-lo a beurs.
AL:1 ha va fer el diligent secretar+.

PRAT

la

a

L.1

.

afluixar

eo que permeté que el seu
contrari es creixés, i decantés en al
gimes ocasions el domini pel
sea

enigmática

xat.

A

L'aitre dissabts va celebrar-sit Val
semblea de la Feditració Catalana per
tractar do la aaútuo de lugadors. El
Sr. Humo va catividar-hi--una mane
ra com 1034
altra dc passar
un amic seu, un senyor que mai no ha
vist cap partí: de futbol
sap res
de les coses d'esport.
El senyor Vilo va donar «liada a
la sala i es va donar compte de la pre
séncia d'aqueli senyor, al qual no ha

O

res

a un

trobaren ahir
dos equips de qualitat igualada, i
per més que els atlatics d'Holla te
nien més punts en la puntuació total,
era
possible una victória dels vila
franquals, que fa dies que trebellen
de valen, i per tant no eren pas

se

.

.

.

A les

ea

titula "La triste odisea de Edelmiro".
e

•

Partits
E. 1'.

litzá

equivocació.

•

0

CLASSIF ICACIO

ment

a la dita innova
ció deien que mentre es fan tantea

*

-

Al

foraa plujós,

vegada fou gol.

*

no

.

.

quinze minuts, Cases toca la
bala amb el bree clins l'area de pe
nalty, i la falta fou executacia per
Cortas i Pasqual la para, encara que
Als

Que els contraris
l'equip

-

L'HUMORISHE
F EDERAC IO

5

Palafrugell,

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

-

.

dolentet.

•

Que a la Manigua ja aprofiten
tres pala.

*

Que ahir, a Sabadell, fins varen
requisar els automébils particulars
*

*

li dhan fet prometre que no
tornara a presentar-la ja que creuen
que ho ha fes masses vegades.

*

de preocupar-se d'unes

/be diumenge

*

Que amb molta red Risau va dir-li
que si esgotava les existéncies que
daria molt malament amb la parra

*

Que Sánchez allegava tenia amb
determinades persones el cotnpromís
*

*

Que els amics li aconsellaren la in

Costa fes soles el viatge

eer anar a

servia.

*

lloc d'escudero de Costa.

Que l'altre dia

va

tres

deturar-se aquí per haver-li
cridat l'atenció el cambrer que el

*

Que Sánchez ja comença
*

berenar

pastes i

va

•

Que segons ella abans tenien el
"rei dels guardametes" i ara han d'a.
contentar-se amh un Cabo.

seu

Que

*

Espanyol,
*

a

cafés amb Ilet.

*

Que a molts socia barcelonistes no
els sorprenia ahir la classificació de
*

•

Que ahír tarda per
cruspir-se un quilo de

se

*

a

del

Que Monjo, el secretari de la Fe
deraci6 de Futbol, segueuc un pla
d'alimentació que pot portar un con
filete.

coses noves

*

*

*

Badalona.

mentre

*

*

Que Montesinos va assegurar que
fina que ell jugu,és no guanyaria el

gant

*

*

favor del Sabadell.
*

Que

panyol Barcelona.

*

Que males llengiies assemraven
que

Que aquest senyor Llobera és l'ar
bitre que va jujjar ahir el partit Es

Que

*

Que l'ex-europeista
Vea

*

*

jugadora.
*

*

*

Que ahir tarda l'entrenador del
Badalona no s'amagava de dir que no
és ningú.
•

Llobera.

•

Que cal recomanar
gili la competancia.
s

ofert al senyor

*

Que per

pendencia

*

*

d'arbitres amateurs.
*

*

de Barcelona será

*

Que Vila, ea pes fort deis fe
deratius, ha installat una incubadara
*

fa ?arree de pe

que quan

*

quan el Badalona estava 3

Que de

cant

ciona aquells gola a favor, minva
considerablernent, i els que fins Ha
veas
havien estat dchninadots pas
saren a dominats i veieren esfumar

Manresa,

(susp.)

-

-

res

forces.

*

es

quedi va
el cirrec de governador civil

*

*

al carnp de Les Corta

xer

ja
*

* *

Que

*

*

un

dos

Que
Que

Mr. Plantada li ha sortit

els

no

menys que tres gols a cap a favor
del Gracia.
Sigui que els nois de Gracia no
tenen prou resistancia per aguantar
tot un partit a tot gas, o el que sigui,
aquella fúria, que fou el que propor

5-0
6-1

-

A qualsevol que llagues vist jugar
aquest encontre fins a la meitat de
la segona part no hauria previst que
finalitzés amb un empat, puix que
amb tot i que els de Sant Martí

Que al Poble Nou
els disgustos.

A MANRESA

RESULTATS
Manresa Palafrugell
C. d'Esports, de Sabadell Santboiá
A. Obrers, Vilanova
G. Tarragona
Iluro
Sans
}Torta Vilafranca
Granollers
Terrassa.
Grácia
Martinenc

El Grácia i el Martinenc
empataren a tres gols

Per Lanaletes diuen,..

3

PLICABLES
Ahir
una
vegada mis
es tra
ba 00 redactor lavare imPossibilitat de
Parlar amb els jugadors del Barcelona.
Aquests poden acreditar que el nostre
representan: fou tret de la cattibr.
"(entre que un redactor d'un altre cc'
irga trobava tota mena de facilita:.
Aquestes preferéncies setnblen
plicables. No en són, pera, tant co•
sembla.
—

A 'gua de

—

e

CARRER DE L'HOSPITAL, 32, i SALMERON, 133

1 14

•
?
•

?

20 d'octubre cle

la rarn517,

4111 LJ,„„,,,,,,,...
.v

n

k
II°ira tomad

el

..z-

REPARACIONS
En Pepa Prone&ç jugador i caPita
de rOlot F. C., fa rodar el cap al
Consell directin amb les pannes
non
que té amb la moto. .fa són dos els

Olot F. C., 3 Cassá S. D. 2
Aquests partits, entre equipe

provincials, podrien qualificar

per al

se de tanteig de force@
pruaer c ampienat.
En el d'avui hem pogut apre
ciar la gran millora que ha fet
el Cassá, comparant-lo amb
l'onza de la pasada competi
ció.
Han sabut compenetrar-se
teta i han aconseguit donar
molla vistosaal, al joc.
L'Olot també ha fet millar
partida que diumenge p,assat, I
ha deixat una bona impressió
als sena astas la composició
actual i que probablement Un
drá encara m'Ilota.
La primera part s'ha acabat
amb empat a un gol.
Represa la lluita, el Casa&
desempata, i quan mancaven
poca minúts per acabar. l'Olot
aconsegut marcar els dos gola
mas bonics de la tarda.
L'arbitratge, a «urea del lo
cal Aulina, a gust de tots.

que els

GIRONA
crespo" semPre pastes

En qrsesti6
t'a•es estranyes.
Antb mono do les Pires i Pestes,
cm contoneen si dia 29, hi ha anun
ciada gran: par:ides de tennis, i ole
glosare gals que iti Mtervenen, no en

mine

t

earntons.

AUTO EQUIPS

Agrupació Esportiva, no podein
diaposar, per altra banda de
gaire espai en aquesta lució.
5015 que, tenint en
copte que dintre poques satina
nes començará el nostre primer
equip a prendre part en el cam
pionat del su grua, cal que la
Junta directiva es preocupi per_
qua fem el papar més reeixit
possible. Pot 1 deu fer-ho. Al
trament, bona pot deduir-ne ja
ara
fácilment les coneeqüen
ales.
El partit a qua ens referim
trié S amunt tingué lloc contra
"L'Esforç F. C.", de Sabadell, i
el resultat fou de dos a un fa
vorable ala forastera. Aixa, no
obetant, fou un deis daYaers
encontres que havem vist ac
tuar eta postres jugadors amb
tina mica d'encert, si be tarima
Direm tan

PRESOS

-

Pessetes.
suma anterior. 27.058'85
Ltufs Peilissa de Pi
5,—
na!' de Bray
10'—
Producto de la venda
a Premi de Mar de
LA RAMBLA DE
CATALUNYA
Partit pro-presos or
ganitzat per l'Es
port. Club de Santa
Colaina de Queralt.
Suma que

segneix.

27.286'65

1

1

utia

que

com

preferóncia

de

trametln

ens

sortejar la situació amb diplo
macia, i no hauria hagut d'as
saturar l'amargor del frachs,
i demanar clemancia ala juga
dora de la Penya XV, els quals
amor al
han tingut el auficient
jugadora
cedint
els
seus
Club
per tal de poder començar el
Campienat; amb tot han condi
cionat justament el seu gest,
demantnt tan sola que deixin
les coses com estaven abans de
l'atzagaiada del president mal
orientat.
Per la vida deis Clubs locals,
cal tenir molt en compte guinea
persones han de regir-los.
A SANT POL DE II IR

Santpolenc, d
C. D. Europa (tercer equip), 1
C. E.

Maltrat que el temps estava nse
el públíc acudí nombrós al camp

gur,
com

En

alres

partit fou poc in
Santpolenc batría

resalir,

per primera t,vgada el marc Europea.
No ha passat un minut i el local
cede•x c&r,T, i és convertir en gol
per obra de Redriguez. S'está afee
tuan

un

joc

monoton.

-Bachs

xuta

un

la porta. b)sich remata
de cap amb tan mala fortuna que l'n
tredueix a la xarxa. Acaba el prirner
temps amb el resultat de r a
a b..vor del
C. E. Santfeliuenc.El segon temps segueix si fa o no
fa com l'interior, paró hi ha moments
de reacció pel C. E. Santfeliuenc por
tant a cap jugadas que no són r 01
alguna d'elles per miracle. En un d'a
quests moments adversos una pilota
que sernbla gol rebot al pal, peris Fer
ranJo remata oportu i marca cl ter
cer i últm
gol de la tarda.

faut directa

incomprensió la

aquest.

Fou ja una manca de táctica
el posar-se injustarnent enfront
de la Penya XV, composta de
jugadnrs i ex-jugadcrs del
Santfeliiienc, un prosident amb
condicione per a tal, tenia l'o
bligació de saber el conflicto
que se ti presentava, i per aixb

a

El

uuauuu

si esi

DEL CAMPIONAT BALEAR
Constancia verte l'Atlétle

El

Palma de Mallorca,

jugar

va

partit

un

ro.

de

REUMATICS, GOTOSOS, ARTRMCS, ARTERIOESCLEROSOS I D'ALTRES INTOXICATS DEL
URIC QUE S'HAN SOTMES A LA NOVISSIMA TERAPEUTICA ANTIREUMATICA

111

Sport.

a

aquells

que desordenadameut i SCIISC el previ conseel madi°, s'han llançtat, influenciats per apas
o suggestionats davant la aisló d'Insospitats guariments que han comprovat.

1

ea
•

e

simplement un producte, sin6 que és efecti
—Insistim que la DIATURASA no
vament la més afortunada i cómpleta terapéutica guaridora dei Reumatismo i de
la liricema; per aixb la mit del metge obté en cada cas un non éxit amb la
DIATURASA.
Les formes Injectables, Capsulines, Granulat 1 Bielsam en qué la DIATÚRASA
as presenta, no es poden elegir Iliurement, ja que la seva composició és diferent.
Vais de les Capsulines 1 Granulat presos al mateas hampa, és la forma general d'apli
c,ar la DIATURASA; perb el melga sap perfectament substituir
les Capsullnes per
l'Injectabie quan ha de dominar rápidament la situació i la intensitat de la mataltia
ho requereix alai. Igualment pot ésser suficient per a guarir, lals de les Capsulines
o del Granulat únicament.
Ningú millor que el propi metge, per ale malalte que, suggestlonats per lee
ouracions dele &tres, vulguln assegurar la saya.
el vostre cas no pot ésser igual al d'un aitre que hitglu vist curar;
precisar l'apropiada terapéutica amb el més perfecta criteri médit.
?Quina o guinea (injectable, capsulines, granUlat o bálsam eón ele
rapidament us han de guarir?

que necessiteu us
interessa de fer una
visita a la casa més
important de l'article

ORQUESTRINA GATTZ-HARA
Reynés Tapineria, 35, 1.er

J.

-

A SANT FELIU DE LLOBREGAT
Ahir comeneá el campionat de seg..
grup B) entre el Sant
feliuenc F. C. i el Torrassenc. El re
su'tat fnu el di a o a favor del local.
El cama. degut a la forta quant:tat
que

ca

gué durant el dia.

50

-

Salmerón

19

dors i

us en conven

cereu

carta

*

Que així no s'ensenva la "ceba"
i s'aconsegueix ier-se ente,.,
*

Que s'ha perdut el botiqui de la
difunta Unió Esportiva de Girona.
•

Que

no

s'ha perdut per tothom.
4,

u

*

Que a Santa Colonia de Farnés
l'atletisme hi ha plantat el seu drap
de combat.
•

Que

•

s

a

Figueres també apreten de

a

Girona san mes de cm..

valent.
•

Que

•

quanta els atletes que s'entrenen
ta les ordres d'En Peius.
• •

so

•

a

30 CTS.Km.

PRESTARAN SER
VEI PUBLTC LA SETMANA
ENTRANT

QUE

SENSE PROPINA
SERVEI biiRIOS
PERSONAL ATEN?

FUTBOL

.

"TOROS"

.

.

.

2'50 ptes.
2'00

ptes.

eta &tres serveis a
de tarifa, o sigui la
meitat del que marqui el

Tots
peal.,

taxímetro

A CAPELLADES

Capellades, 1
F. C. Germanor d'Hostafrancs,1
C. E.

Copes

-

palie, no obstant de tractar-se
bon partit, rárbitre senyor
Ribot alineá els eqcirs de la seguent
Atnb poc

'

i

medallés d'esport

Tomás Palmada

—

Plaga de Sant Just, núm.

1

manera:

F. C. Germanor: Moría, Puig, Pla
nes, Palomares, Jover, Julio, LL-p•z,
Bermudo, Braudi, Quinto i Moreno.
C E. Capellades: Bartroli, Escala,

Roc,

Mart', Sinyol, Espalla,

BroquePuipgrZA
pres

amb molt d'estil extura totes les pi
lotes que s'acosten a la seva portería;
no obstant, amb una mica trIts de pan
tera o de sort
els capelladíns slau
rien haver pogut marcar algun gol.
S'acatrá el primer temps amb empat a
,

elarísslmes

unes watts

són castigadas ata penal, que Escala
tverteix en gol. Al cap de poca es
te .a una 'melée" davant la
porta
cape:ladina dóna el gol de l'empat,
sense poclér precisar qui l'entrá.
Deis d'Hostafrancs sobresortiren
el portar Mona.
Dels capellad'ns, Teixidor 1 S'nyol
en
primer lloc, i després Escala í
Martí.
Batrolí, el nou portar, juga bé, té
afició i bloca bé, paró ti recomanem
que calmi un xic els nervis i el
sea
treball fluirá més.
massa

benigna

amb

TOT UN TRACTAil: DE PSICOLOGIA FEMENINA

La fascinación
del bárbaro
es:

La revelació d'un carácter viril i enérgic

e tela

faltes.—Corresponsal.

I

GRANS PARTITS
•

Aquest partit

ha

estat

un

al

ELS ELOGIS ALIENS
SON ELS QUE COMPTEN
?Qué tal és

Del mismo barro?
La premsa ha elogiat unit
nimernent aquesta pellícula
Per() el públic no s'acon
tenta amb aixó, sinó que
cada espectador la reco
rnana a tots els seus amics.

QUINIELES
a

dels més

interessants tic la temporada futbolís
tica a la Unió Esportiva.
L'equip lo
cal va batre els de Vals
per 3 a t.
Amb aquest partit han
demostrat a la
Unió que han assolit l'equip més com
plet que s'ha orreanitzat a la nostra
día, pu'x que el que tenia
deficient.
que era el davanter
centre. ha estat
subsanat a bastament amb
de °minan" Constderem un encert
la collneaci6 de G25501 a la línia
mit
jana, el <mal dnná &lor
rencliment.
El primer anl l'amnseni Gassnl,
amb
collaboraci6 de Casainanes. El segon
tamhé és resultat de l'esforc d'aquests
das jneaeart i executat per
Foix, au
tor també del tercer.

a
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A STA. COLOM9 DE QUERALT
Atlétic Vallenc, 1
Unió Esportiva, 3

com

conquistador del cor de les dones.
La consagració del formidable actor
GEORGE BANCROFT
Un film PARAMOUNT que veureu més d'una
vegada.

cer

CADA DIA

21 151

*

Preus econ::•mics.

que més

wasaaaaaaaaaa

sigui sigui.

que així

En Talla-Pins, el noi Atada
let i En Mas Agutzil, de Santa Ce..
loma, opinen que per esedure a un
periódic abans cal aprendre'n.

I

Examinen els apara

ESSETES TOT COMI RES

FRONTO NOVETATS

reumática que no ola sigui possible de pagar eassistancla médica ens plau de
comunicar..los que des d'ara eta podrem atendre rápidament,
A la seccIó especial que acnbem de fundar, al nostra Departament madic, ins
tallat provisionalment a la Plaça de la Igualtat (Sant Agust1), número 1, entrase',
podran acudir-hi i dieposar gratuilamen t del nostre personal facultatiu, no sola
ment per a l'aplicaciá de la DIATURASA. qua tantea vegades ems han
demanat, sind
bamba per a gaudir de l'efectivitat d'a queet nou tractament en la seva precisa i
científica aplieació.
LABORATORIS CERA, 8. A.
Yrioo, 18, i Copérnic, 35, 37
BARCELONA

la pri

a

sis punts a fa
la segona, com que pa_

Que
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COBERT RECLAM A CINC

tes

cal ancle

rem

on

Istaurant RierF

la

a

seu,

mentre

quedin

dran canfiar d'un exeellent element
que influirá molt en l'esmentat equip
esperen fer més bon paper que a
la volta que s'está celebrant. Eapt_

trobareu el millor
assortiment i les millors
qualitats a preus inver
semblants

I

a

volta

mera

TAXIS

Iglésies.--Guitart.

servei

Mora.

•
Aquestes són les Inloials
característiques deis nous

Componen el Santfeiiuenc: Roig.
Joncluer, Soltordera, Segura, Colls.
Hernández, Bosch, Mas, Rija Torí

Esplándid

a

•

"T B:

tbria.

Passeig de Gracia,

*

Obrera diuen que

•s

a

azzawilinieemaaaz

celebra

se

Que molts vilanovins entusiaste::
l'equip de l'Associació d'Alumnes

en

L'arbltre,

Solliolteu le tramesa de les nostree "NORMES" d'orlentacI6 per a l'aplloacló de
la DIATURASA 1 la soya literatura.
Consulteu-nos sobre qualsevol duhteo estuante, 1 us seré aclarlt de,segulda.
Vulgeu assabentar-vos abans del que és la DIATURASA.
Vagin decldidament a tr)bar el seu metge els malalts, per poca que sigui la inten.
sitat de liur mal, parqué eis aplIqui la DIAtURASA inJectable, mentre ella tenen
oura de complementar la leva acoló amb Púa simultanl de la DIATURASA granulat.
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de

péssimes cnndicions. Davant
les porteries hi havia tal quanftat
d'airaa que es temia que s'hi ofeg-ués
algun jugador. Amb tot, el Santfe
liuenc jugá Mllor que el sea adversa
ri, i toa justa, per tant. la seva vic
tava

.

3.

perd, no s'es,
desfeta, encara que

tot

gran

Que el Collegi d'Arbitres de 01.
rosa segueix sense novetat.

111811S de Pu

categoría,

na

1

vern

A la segome,

Mesadas narracions que han sentit

Abans de comprar els
articles de punt d'hi

—

zero.

DIATURASA

Senyora:

de

futbol entre el Club Constáncia il'At
létic local. Guanyá el primer per un
a cap.
Marcá el gol de la victór a Pa
Noti
rís. El partit feo molt renyia.

1 :iósornits

IMPORTANTISSIMS

aelteliallall~IIIIMM¦rale

Ahhír

—

campionat

tes, Soler, Vallés, Teixidor i

AL*

Wapecialment

....o

una

—

a

vimmommimmiummum~~~10:

les.--Corresponsal.

Comenea el part:t amb fo.-ta

12! TRES ADVERTIMENT

corliaamenz

set üent :
Llan
C. E. Santpolenc: Seres, Estol,
ger, Bachs, Vilá, Güera, Roura, Ver
gés, Surroca, Tarrides i Ferrando.
C. E. Europa: Garcia, Alós, Estere,
Lluís, Rodr'guez, Coll, Bartolin, Sa

d'aigua

vegades.

aquest
teressant. El C. E.
sempre l'equip que ahir representava el
C. Europa. Cal remarcar que ele vi
sitants desplegaren un joc molt bon:c.
Comeneá l'encontre amb una gran
embranzida deis forasters que no da
rá ga re en ésser anivellada. La da
vantera del Santpo'enc no es ven tan
segura com altres ver ades, de la qual
cosa
s'aprofiten els contraris en allú
nyar la pi'ota. El porter í defenses lo
cals es llamen amb les seves inter
vencnens. En una arrencada, Rotra
centra i Surroca, molt oportunista, bat

mentable. Cal saber designar ele
dirigents d'un Club si no es vol
arribar a un espectacle tan gre
tesc

donar la

guda ale nostres oorrespon
sale, preguem a aquests que
signIn tetes les ressenyes

SANT FELIU DE LLORREGAT

palesant

Suuiuuuaauuuia

tflott

L'A tlétic Vailenc ha aconsegu:t
desplegat
gol. malgrat el magnific joc
s'estrellá
que
aquests.
per
porta de t.yol, que
a
la defensa i a la
tarda.
bona
tingut
trrellt
ha
guanyador
l'equip
millor
de
Els
Rarnon
Ferrer,
són : Casajnanes, Foix,
part
primera
la
Companys
A
i Gol.
desvetllant-se
un
veure,
no
el várem
L'arhltratge del se
xie a la segona.
ni de rnolt
ny,,or Valls no va arribar
Pan Castells Martí.
la perfecció.

acabar 1
Fa'taven pocs runuts per
penal,
ncorreguent
en
forastera,
els
llanca
aquest
el
tira el cástig Bachs. i
intencionadament a jora.
Ca.stellá
Sota les ordres del senyor
forma
els equ:ps s'arrengleraren de la

dupiicitats

Por tal d'evitar

Segueixen los dificultats
creadas
entre la Junta del
Santfelluenc I la Penya XV.
No fi:u possible combinar
l'equip paf. a començar el Cam
pionat, sense l'ajut material de
la dita Penya.
Els jugadora que integren la
Penya XV, per majá d'una Co
missió del antfeliuenc foren
requerits per a prenclre part al
Campionat, I tapiaste elements
han accedit, de moment, ainb la
ccridicló d'ésser novament ad
mesos al Club.
Si durant m'acata setmana
no es resolt l'usstimple favora
blement a les pretensions ele la
Pellya XV, els jugadora que han
estat cedits demanen la baixa
del Club, i la Comisió encarte
gada de les negociacions pre
senta també la baila de socis.
Veurem qué passa.
La majoria de jugadora no
asgan conforme amb Factuació
de la Directiva, almanys amb el
president, secretan, ccmptador
i un vocal, de manera que de
seguir aquesls senyors portant
la direcció do la palrt esportiva
del Club, no voten jugar.
?Es possible un desapord de
tal magnitud entre els jugadors
1 una tan lmportant fracció de
Directiva?
Sembla, perb, que aquests
senyors catan esperant sortir
s'en davant d'un tracas sena
blant per manca de táctica, i

El diumenge dia 12 es jugá
al camp de l'Agrupació Espoe
tiva d'aquest poble el vuité o
nnvé partit, comptant des de la
seva inauguració. Val a dir que
ola
resultáts obtinguts des
d'aleshores no són pas, ni da
Dos en
boa tros, falaguers.
contras guanyats, un einpat i
tots els Mires desfetes. I aixb
en
el propi cama. No volem
estendre'ns més sobre aquest
punt, car, ultra contribuir d'a
questa faisó a l'augrnant de de
cadéncia moral de la nostra

SUBSCRIPCIO
PRO

A

A CASTELLAR

saben res.
També está anunciada una carrera
ciclista. Ele organitzesdors $ém Ints se
rtyors que no saben res de bicicletes,
puje que, altrament, haurien triat un
abre circuit i no la farien a La De
resa, ltoc *volt aPropiat per frescor-u
el cap de corredors.
A agites: pas, qualsevol dia veurent
atonciada une carrera de caralls a la
placa de Sant Agustí,

cotzes

d'admatré que bi con
tribuí la relativa poca válua de
requip saatana
Ens perinetern novament de
tablar l'atameles de la Junta so
bre ol punt esmentat, i asse
nyalem onsems la nceessitat
que tenen els jugadora de sor
tir sempre disposats a guanyar,
puix que la baixa moral ha es
tat un deis factoes que més
enorrnement ha contribuit als
resultats adversos obtínguts.
J. B. P.

A OLOT

CornPtador, Anima Tunden.
!'oral:, Josep 2?m14 i loan RZero.

CHEVROLET

Q-B

'

ur,

l'ice-presiden, !cap Ribero.
Secretad, Jaume Afingot.
Tresortr, Toma Pijoan.

a

HITY1ues

*

vor

A GUISSON.4
la nava Junta
quedas
nomn:ada
Ha
;directivo de la !awning Esportira
Guisonesa, per a rany 193o-31. de la
se•ient +manera:
President, Ramos '?iba.

els :robaren

•

l'encontre

"IFIVITIB011; "241191/11TIEMs

•No fóra convenient abrir una
stabstriptió per a comprar um trasto
mis al strty'r Pepa? O, almenys, que
a Consetr Orectio 'repon" bé la mo
si no ole» que traen:
estas prenent el Pél.

pera

011111AILS C

sempre »timas chane de començar la
limita la goal cosa rnotiva ust &seo:l
eer-1 tan gran entre fuga&-rs i
di
recatas, que t.,cts l rebre al primer
que troben. 1': resultes de la darrera
panna, ra haya de defensor el seo
després d'un relatiu allunyamcnt
d'actuacib, En Citen. crnomenat "vello
olotina4,i cont que si no és vello com
[a moto d'En Prunt's poc se n'hi falta,
esderé la segona patota.

to.

Qt,..

10.

diontenges, consecutius, que a !'hora
üi partit reben la fatal noticia, i

-
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,
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Per aix5 1
NOMES PER AIXO

Del mismo barro
La pellícula perfectament
parlada
espanyol, contieg'n'
omplint
el
en

(Ulti

nua

diáriament

COX
at-adlizao

:

i„ II a a II 111
111

g

a

• II II 11

4 ;

na.

la rambla de Catalunya
Femení, 52
e

3

m.

TACIO

4

40g-ball

EL II FESTIVAL DEL CLUB
FEIVIENI I D'ESPORTS MOL!
UN EXIT SOROLLOS
La sonyoreta Josefina Torrents,
del C. N. B., va batre el récord
deis 300 metres astil Illure, I la
senyoreta Maria Aumacelles,
del match( Club, establi el ré
cord deis 200 metres dore
Ahir al matí la piscina del Club
Natació Barcelona presentava un as
pecte diferent del que moltes vegades
hem vist.
El públie. que l'omplia, estava gai
rebé compost d'una brilant selecció de
les nostres dones, que de dia en dia es
van
interessant més per l'esport i que
ahir, si encara no era prou demostrat,
ho va palessar a bastament. inreres
sant-se per les proves que s'efectuaven
amh una faisó extraordinária.
El benemOrit Club Femení i d'Es
ports, el primer cercle fe•eni, pot

Gironés aconsegueixi
batre el negre
Al Brown

celebrara el

entre el nostre
tan
pes ploma,
del
d'Europa
eampló
negro
del Pana
i
el
o.ep Gironés,
del pes gall,
del
món
campió
má,
L'expectació que ha des
Al Brown.

esperat combat

és, realment,
vetllat aeuest combat
extraord'nária, 1 a horca d'ara ja

cap aficionar a la boxa
ro queda
s'haei jet pensament d'asno
aasij el que costi.
sistr a la
d'esdeveni
resinar,
I és que, en
no es
que
ens °cuna
el
cona
menta
Així,
da.
cada
p7enenciar-ne
fácil
l'ex
dones, no és d'estrans-ar que fine
máximum.
í
arrli
al
pectació
de
aquest eombat sigui tema obligar
converges.
totes le$
EL 1:AMOS AL BPOWN
Amb an
ja ha boxat a la Península.
portar-lo
parlat
de
s'havia
tesioritat

force orgullós de la jornada
d'ahir. Les seves ?veladores, que des
del Campionat de Catalunya no les
estar

vetllada,que

Barcelona, peró

van

negociac

les

fracassár per estimar

que

haviem vistes

~tres inure !farrero,
Prieto. C. N. B., e m. 35

AL B

el

a

-

se

envergadura extraordinaria,

distáncia i la seva
extraordinaria mobilítat fa que si
gui dificilíssim subjectar-lo. Al
Brown té un cop molt batí i pos
seeix el récord deis k. o. rápids
a París va posar fora de combar al
francés Gustave Humery als vuit
segons de començat el combar—. A
més el seu punch és destructor i bi
ha boxadors, per exemple Kund
Larsen, als guata ha masegat de
debó i ha deixat inútils per tota la
vida. En canvi les seves facultats
d'encaixador no són pas res de l'al
tre món, ja que encara que no ha
estar alai barra per k. o., més d'un
púgil— el mateix Bernasconi—ha
aconseguít fer-li perdre la posició
vertical.
Tot depOn, dones, de qué Gironés
pugui imposar la seva táctica o no.
Si el gracienc aconsegueix portar el
combar al cos a cos, ens decantem a
creure en un triomf d'el!. En canvi,
si no pot subjectar el negre o bé
si es descobreix com acostuma i
Al Brown pot pegar-li netament al
rostre, com han fet altres púgils,
les possibilitats de triomf del nos
tre borne es reduiran considerable
a

—

FER UN PRONOSTIC
del resultar d'aquest combat de de
ma passat és molt difícil. Per a qual
sevol que es trobi en el nostre lloc,
desconeixedors absoluta de la veri
table elasse del negre, és poc menys
que impogsible predir qui sortira
vencedor del ring de la Monumen
tal.
Del negre en eoneixem el seu
historial, en el qual hi ha tnés d'una
desfeta. Per?, no l'hem vist hozar
mai, i el poe que hem pogut obser
var-lo en el que li havem vist fer
amb els guants a Barcelona no ens
autoritza a opinar referent a la me
sura exacta del que val.
Sabem que l'Al Brown ha batut
molts bornes de primera fila. Sa
bem que és un borne d'unes facul
tats excepcionals, (lee te riu de to
tes les regles classiques de la boxa,
1 que fa una pila de mesos que usde
fruita qn títol de carnpió de! món.
En resum, dones, satern que l'
Brown és molt bo.
PERO TAMBÉ SABEM
—i abro perqué ens ha estat postibie de tonstatar-ho— que el nos
tre Gironés també és un púgil ex
eellent, com pocs n'hi hagi. Si no ha
guéssim vist el gracienc, com no
hem vitt l'Al Brown, aleshores po
driern predir el resultat del metch,
guiant-nos amb el que sabéssim
d'un i altre. Ara, no. Ara sabem
molt mes de Gironés que del negre.
I com que coneixem la classe
veri
tablement excepcional del nostre
eampió d'Europa dels plomes, i ens
queda el dubte de pensar que les
agencies i els corresponsals ameri
nana potser han
exagerar la nota en
nresentar-nos la meravejla negra

ment.

Una de les incbgnites principals
d'aquest combat és la forma en qué

presentará el negre, el qual, com
és sabut, en aspecte és molt irre
gular. Quant a les possibilitats d'un
triond del negre per k. o.— possi
bilitats en les quals creuen ti nom
es

bre

d'aficionats
no
hi abundem
tant nosaltres. Tot i que no volem
pas dir que Gironés no pugui ésser
batut per fora de combar pel seu

Femení.

curt
llurs ensenyances, ho

reben

aenyoreta

•ands la

manera

admirable.

Jnsef hm

Torrente,

que efeetml per
Jai-asear el réenrd deis 3tx) metrel
carrera

e/es

til
estigué senzillament febrmi
dal-de. ll tenMS este emprá de 4 mi
nué!. 59 mogol» i 2-10, rebaixans el
rérnrd d'alnesta distánria de o segorts
que detentava la
senyoreta Atemace
l'en del mateix club, fon una rrova
ínesnable de la valiste de la re entetbran
Tes?Ina T.-serenes.
Tarnbé la senvoreta Varia Anulare
lles va «mear un altre rleemd. Arinest
va
ésos? e!s 200 n'erres dort encara
no establert. F.1 temp emane»
fou el
de 3 'TI. 49 5.. i encara n1.1e ht marca
assotjaa no va asser mnit falanuera.
hern c-en ene !a senvnreta Am—re
"es té mni•es facilitats per eederro
ea--ln
la primera ocasió que sigui

proeicia.
No enl dir con, a les diles excel
lents nedadores les felicitem ben. since
rament.

El' resultats thenles

55

i m.

s.

Intent de rhord deis 300

~tres

!ornen& lliure
La senyoreta Torrents, del C. N. B.,
aconsegueix minorar aquest récord
que detentava la senyoreta Aumacelles,
del mateix Club, amb 5 ni. 8 s. 4-10,
deixant-lo

en

4

59

m.

Establiment

5.

2-10.

ricord deis
femeni

200

L'eatableix la senyoreta Auma elles.
del C. N. B., en 3 m. 49 s.
50 metres braca de pit, inter:Ab
5, Geanicher, C. N. B., 34) s.; 2, Mu
llen Fernent r ni. r 5. I-10; 3, Imho
dem, Femení, a m. 2 5.; 4, Palatxi,
C. N. B., e in. 5 S. 2-10; 5, Wust,
Femení, e m. 8 s. 5-10.
so metres libere dcbutants, socio!

del C. Fement
M 5. 1-10; 2, COStiTtelpa,
3, Arranz. 56 s. 8-to;
4, Paimat, 57 s. 9-1o; 5, "Martí, 58 s..
testes del Femení.

M0111)1,

56

s.

4-70;

inttrclub

so ~tres

classificació general
Granicher, 45 s. 6-ro, del C. N.
13.: a, Parls, Fernenl, 42 s.; 3, Trigo,
C. N. B. 44 s.; 4. Segura, C. N. B.,
t,

44

5, MrYle. C. N. B., 45

5,

s.

Hernández. 2 tn. 39 s. 2-50.
4X50 relleus estil triare, intercleb
y.
C. N. B., Vigo, Soriano, Segu
ra, Trigo, 2 M. 5I 5. 2-70.
2.
C. N. B., Annemelles, Prieto,
Padatrri, Verge, In. 59 s. 6-so.
3, C N. B., Torrents, Nadal, Mas
sanella. Mode,
m.
4.
Femenl. Verralstdez, Plimat. Pa
rés i !Aurent.
m. !I S. R-TO.
5. Femení. Arenes,
Gerer.

ft,--ana,3

24

Ti.

5.

4-10.

Acaba la f-a. en ersmem concorre
omfia. amb mensimeets 4e enritint a
cárrec de la mora de les senyore
tes narticinants al fessival i un partir
combniat enfríe dos neimers ermins de
C. N. R.. eonstituint en
water-1Yla
ceninn` nna brillant festa, eme acredita
el Fe-ttni

el

cooperadors.

seus

L. G.

Castelltort, 32 s., C. Ferina.
Castelltort, Femení, 33 s.;
3, Soriano, E. C. N. B., 35 s.; 4, Gay.
r, Srta.
ní; 2, C.

lleugerera

ArrerueLgs

que

ha posar de manifest, i per l'efica
cia dels seus cops, que si bé no han
aconseguit que el francés prengués la
posició horitzontal, en canvi l'han cas
tigar manifestament. Aircf, dones,
Paulino ha causar molt bona impres
sió, i aquest resultar fa que no es pu
gui dir encara la darrera paraula re
ferent al pea fort de Bascónia. Aques
ta victória decisiva, ha aunmentat
l'expectació que j.a hi havia pel pos
sible combar. Uzcudun
Cernera, a
celebrar a l'Estadi el 16 de novem
bre. Creiern, dones, que si s'arriba a
que no semcelebrar aquest combas
será un éxit
bla pas massa segur
de públic com pocs se n'hauran do
nat a casa nostra, per poc que el
ternps hi ajudi.

est

PIZEU5 REDUITS

se

projectades pogueren portar
cap, i, encara, sota la pluja.

a

L'entrenament pel "Decathlon" fou
suspés, perqué el terreny a l'efecte
destiaat no reunía les degudes con
diciona.
Com deixem dit, dones, varen efec
tuar-se els vint quilómetres de car
rera

peo,

a

CONIRUCCilk

—

•Ronda línlyersitat

"Marathon",
de

tres

marxa,

ens

cinquanta quilbmetres.
La finalitat d'aquests

nent.

home surti
v'ctoriós d'aquest combar. Els aficionats, amb els mateixos o menys
—argumenta que nosaitres, es per
meten vaticinar el triomf del nostre
Púgil, i encara que no manca qui es
decanta a favor de l'Al Brown, per
alló de qué "és molt bo, diuen que
ho fa molt bé i
no pot ésser
que
En Gironés, que no
ha vingut d'A
mérica i parla catalá com els de
Gracia, de cap de les maneres no
pot saber-me tant com
l'Al Brown",
en
general hom op.na que Gironés
pot ben
guanyar, tala si fan trampa
C" si no.

Veritablement,

els

raorlaments en
creuen que el

recolzen els !que

als

entrenaments

la de preparar i es
pecialitzar els ate:tes catalana en
aquestes dues provea en vistes ala
no

és alma

que

Jocs C)límpics

de 1932.

La concurréncia d'atienes. ahir,
fou molt esquifida. Serturament que
el mal temps.va influir-hi en aquesta
manca de concursants.
En la carrera a peu, solament hi

prenclre

part tres corredors!
Ferrer, Cutlé i Alonso, del Barce
van

Espanyol i Europa, respecti

lona,

vament.

Aquests atle'es es van limitar a
fer un entrenament, com era la se‘a
missió.
Durant el curs de la !trova várem
observar que Alonso era e: menys
hen preparat dels tres per a resStir
els vint enillómetres, malgrat nue
afincara distancia foil realitzada sen
se la mes mínima Iluita.
De Ferrer i Cutié, pndem assegu
rar que actualment el primer es Mo
tu en minora condiciens físiques
que Ctnié. I ni l'un ni l'altre. sense
conseqiiéncies. no podrien efectuar,
avui, la distancia completa. Prou
cris
consta a nosaltres que precisa
ment per aixó, per a completar l'en
la distancia,
preparatóries.

son
Pero
cal recordar que no fa pas gaires
dies que algun sector de premsa ha
s/la anunciat la magnilica forma de
Cutié per a la distancia de la "Ma
rathon.", i que fina es pensava des
plaear-lo a l'estranger per a pren
trenament
per
aquestes proves

dre part

en

aquella

carrera.

El grup de marxedors disposats
cebrir la distancia de quinze quiló
metres fou més nodrit, sense ésser
gran nombre. Varen prendre la sor
tida onze d'ella, i efectuaren un en
trenament un xic violent. És a din,
que si en la carrera a peu el recluir
nombre de concursants va permetre
l'imperi del seny, en la marxa fou
més difícil.
De tots els marecadors el millor
borne en tot rnoment fou Castelltort,
actualment en una situació física
gairebé perfecta; el seguiren Arís,

fet, desgraciadment, crónic entre la
majorja deis nostres corredors.
I
aixó que la inscripció fineix el dia 21,
o sia
denla, dimana!
A qué pot ésser &gin a" xh? Es
evident que, en primer lloc. el factor
ecorómic és el més domlnant. puix que
ti

eis

els

"

QUENSBERRY

Paulino Uzcudun va
batre el francés Gri3elle
per

k.

o.

al

Pa
Uzeu
ésser aca
pe i
fort

francés

Maurice

Griselle,

el

dun

va

so

fou

dominar

qual
en

moments i va
sucumbir per k. 0.
tésmic, en c.nc represes. El director
de combar va deturar la Iluita, vist
el lamentable estar del francés, que
no batirla pas pogut acabar el; den

r"

1

a

No hi ha 113 completa sense

•~1111

.5•9

per

donats per
quals han adoptar en ilur rnajoria una
actitud excessivament maoista.
Per&
maigrat tot, confiem que els nnstres
correrían; sabran fer un sacrifici més
i prestaran llur onncurs a l'Oxit
nnest

Campionat.

Entre els corrednrs que han resul
tat seleccionats a les diferents proves
elmtuables cal posar-hi cts catalans
Marian Canyardo, Josen Ceb-Ian Fer
rer. Weard Ferrando, Josep M. Sane
i d'altres.
De prendre part en aquest Campio
nat els corredors esmentars més
caldria comptar a Sane. Ferrer i Ca
n'ardo, com els més indicar% per a
Inbtenció del títol. La distáncia de
eso quilómetres s'adapta marenifica
ment a Ilurs Inalitats, 1 és ner airib
que erelem en
Burs possibilitats de
triomf.
S'ha dit. nerb, que Ricard Montero
esteva decidir a venir a disnutar el tí
tol de cameló 1 que Canyardo estava
inualment disnosst a fer el marche i
donar el traxim per aconsernir-ho. De
ennfirmar-se la narticinació d'annesta
dos grana asos del cicriema, la disputa
d'aetrest Campionat podría ésser me
morable.
Per a Canyardo ara un magnífie
INNIM1111.

CHEVROLET
Cotxes
AUTO EQUIPS. Corts, 499

catalá

que

inserivl el

palmar;

el

s

(tqlo).
Jaume Duran. de Bareelena (ron),
Jogel5 Magdalena. de Barcelona
(10 Y 2).
Tnan Nfartf. de Ilireetrms frov3).
Siseó Febrer, de Chitar de Mallorca
(eme).
Fehrer, de Chitar de Mallorca
(to011.
r.ner,
ikf:,--!01 Rever, de Cintat de Manot
ea

ea.er, Ralle*. de narraban* fT022).
/11/Me rem•r„ ege Rin-eterna (1021).
Ae Th,eelneta (T0261.

Theeelemi (1r42111.
fiCis
r4:e,1*,.n
b•c•-,-1
ermenterits per
4;” a hastament b
4.1 isesme rJelisme. que Es
-1e. '5-s'idar eme enntirmi.
jaraneara, a,'”eSt tris% una nava
‘f,e;A

Ae

•a-is catalana,

r7„,kn,

rt-u-vP01 F T
AUTO EQUIPS, Cods, 499
Eh altres campions
Per a completar la infnrmae'a do
mili el' a'tres eampions de la Penín

sula:

Josep

Rento Pescan de Lisboa (e897`
Tomás PeBalva, de. Madrid (r9^2'
Ricard Peels, de ValIncia (inca).

Tomas Pefialva. de. Madrid (rno
Uds Anwnategui, de Madrid (m
i

tOn7).
Vieents Blanco, de

Bilbao (19o8

tono).
Oscar Lehlarte (595.4).
Josep M'anchor!. de Madrid (toe6)
Irlátrer 39l1ada, de Madrid
Van-ni-in, de Madrid (r9e1)
Jozu 13. Llorene, de Villareal (yea41
Ricard Montero, d'Iri'm (tetes).
Telm Carda, de Madrid (T903).
Liuda Montero, d'Irún (s1).
P. A.

(tesRamon

Vn bon vestit interior de nana
será el millor preventlu contra

o•

manes

malalt i es

de

l'organiaMái

especialrnent del pit.
Perb

La reproducció del so' és quel

no

pula

da la millor
compra.

de meravellós

ob!ideu
que la

aquesta

mal

qualitat
garantía d'una bona
seva

Demaneu sempre ale bons esta.bliments de géneros de punt la
LLANA TERMOGENA DEL/S
NEUS marca

I

EL MOBLE ÉS SÓLID 1 ELEGANT

1

~~~~~~~~~~~~~~~~~

............seses,s.

VEGEU-LO 1 COMPAREU-LO,
SENSE COMPROMIS

N T RADE3-FONOGRAF3
VALENCIA

-

Interesa als senyors propietaris,
tractistes i particulars

veure

con

el funcio

preus del

millor

escalfador

«El M CIJA.
Compreu directament al fabricant

Barcelona

AUTO-ELECTRICITAT
-

nI111,

nament i coneixer

ATWATER
-

ESCALFADORS PER A BANY
-\

TOT EL FUNCIONAMENT ELÉCTRIC

Diputació, 234

Pa&

LÁ PArr•ibk

1

3ARCELONA

les

de la prova fo
de Vila franca (egos).
Pan Pujol
Després senniren per afinco ordre:
Josep Magdalena, de Barcelona

marca,

oom

primer
en

I~o

I&

tots

rounds estipulats.
Segons la crítica francesa, Uzcudsus

El
nom

ha d'ésser oblecte 'de tobt
precaució

técnic

Dissabte,
rís, Paulino

campions
d'Espanya

estat

asad mes que mar,
corredors es troben aban
les cases constructores, les

totes
hores

d'aquests moderns i
feotes aparas

Els catalana que han

Els e.ntrenaments d'ahir no donen
lloc a més coinentaris.—MURPHY.

Alegria
a

Pan.

desplaeaments,

nostres

//b.

coronarnent de la seva brillant tempc.
rada, la consecuci4 d'aquest titol, que
per dret es pot din que ja ti corres

efectius.
BARCELONA

la

—

és una cosa que no hi
ha manera
de treure-la del cap
de molta gent.

per

Per a diumenge vinent está anun
ciada la ceiebració del XXX Lam
pionat d'Espanya fons per carretera.
Es aquesta prova una de les mes an
tigus i més disputades de qué consta
el calendari espanyol. Aquest any te
dm la sort que pertoqui celebrar-la a
Barcelona, í és d'esperar que obtindra
per part deis nostres esportius el bon
acolliment que es mereix.
A hores d'ara no sabem de cap ins
crit oficial (llevan naturalment, de
l'actual campió, Liuda Montero), puix
que la darrera nota de la Unió Velo
cipedica Espanyola, organitzadora de
!a carrera, no en diu res. Pero ancó
de deixar les inscripcions per a dar
nema
hora ja és un defecte que s'ha

de

home mOlt sencer i extraordinaria
ment fort.
I avui, que es troba en
la seva millor forma, no sembla pes
arribada, encara, l'hora del seu des
cens del pedestal que avui tan jus
tament ocupa per daniunt de tots
els altres plomes del Vell Conti

nostre

COMBINACIO

entrenament

Breu comentani

cantem a creure que 16gicament
aquest resultar no sha de produir.
Gironés ha donar provea d'ésser un

super-pugilista, formosament
bem de mantenir una secreta espe

QUE /S POSSIBLE
UNA

D'ESPANYA

els altres són elements tendres en
aquestes lluites i deis quals podem
egperar-ne resultats ben práctica i

p eckier

PRECKLER

—

un

entrenament per a la
i es quinze quilóme

Guillent, Pasqual, Vilaplana; Hill,
Ferrand, Grau, etc. Sobretot cal con
1 signar la vinguda a l'esport de la
marxa d'un estol de x:cots plens de
fe i voluntat i no menys qualitat,
puix que tret dels dos primers, tots

-

DIUMENGE VINENT SE CELEBRARA A
BARCELONA EL CAMPIONAT

carrera

a

1.1~1111111111111111111P

per la

140:

Raymot, Femenil, 45 s. 0,40; 7,
Massanells, Fe/nonti, 46 s.
3y eta femení esti,r, interclub
5.
C. N. Be Nadal, Granicher,
«Prieto, 2 111. 38 s. rt-eo.
2.
Feinerd, Hernandez.
6.

300 metres injanfils

ha meravellat

01

esquena,

ENTRENAMENTS D E
MARXA I CARRERA A PEU
D'AH1R
De les diserses proves d'entrena
ment
anunciades per la Federació
Catalana d'Atletisme per a celebrar
ahir, solament la marxa atlética i la
ELS

—

adversari de derna-passat,

un

el

va

practica el joc

poulains, amb el

seves

anrofitat d'una

hen
a

tinent.

que

i les

meses qtre

cembat está ja decidir a hores d'ara,
no poden ésser mes humana. Molts
d uen; "Si G rones guanya. té °ber
ree les portes deis r ngs de Lon
dres i París, és un bon esquer per
qué Jef. Dickson s'acab de fer la
barba d'or. i de passada, el propt G
rones, amb muja dotzena de o n
s
cada soy, es fa minorara Al
Brown, en deiaas-se guanynr no es
pemucl ea pas tant com ajes\ mea
%Pegada que ell és campó del món
deis galls, i en canvi Girones és
ploma, i fins aquí sena batut per
un borne d'un
pes superior al seu.
A mes de qué al récord del pana
meny una desfeta més no influiría
pas tant com aixó. I de qué és més
que probable que Dickson posaría
en peu una revenja a París, on l'Al
Brnwn podría provar de fer la pan."
No es pot negar que tot aixes és
molt raonable, i que sembla que,
comercialrnent, és la solució que
rnés podría convenir a tots.
SI EL COMBAT ÉS SINCER
nosaltres creiem que Gironés po
dria molt ben triomfar del seu ad
versan. L'Al Brown es caracteritza
pel seu joc contra tots cts sistemes
tinguts per classics. Afavorit per la

—

rança

ea.

la meravella negra

.

('om

efectuat•

compre per a properes lluites.
La tasca de flor entrenadora, la se
nyoreta Torrents, es fa fer sentir for

:11-11,Cajo,

po
cie íls capitals d'Europa havien
gut ér teatre de combata de la
neera,
i Moltes chitara
meras-. 'la
comptcn amb el
no
arament
d'aficionara de la llegue,
n m'ere
amb co- d afrontar el
s havien v'st
pressupost d'un combar a base de
l'esmentat boxador. A Capenbaguen
combar Larsen-Brown,
van veure el
que assenyalá el principi de la fi del
campió danés. A 111adfd es vsn
atrevir a muntar un Bernasconi
Brown
dos estrangers—. A 1f :la
preparaven una revenía de l'anterior
comban aquesta vegada pci títol
mundial deis gaita, revenja que no
americans des
es va fer perqué eh
possriren Al Brown del seu títol.
I a París ja s'han farnil'aritzat amb
aquest negre, el qual han vist hozar
una pila
de vegades.
Per fi, perb, Barcelona podrá ere
s,• s.ar un combat d'aquest pugilista
nacional. I aixó será grácies a
e
l'entesa a qué han arribar els or
ganitzadors del Palace amb el pro
motor parisenc Jeff Diekson, el qual
s'emprén— en materia de boxa
qualsevol afer per arriscar que sem
bli, 1 que grades a la seva activitat
ha animar la boxa a França i An
glaterra, i es proposa fer el ma
teix a altres paisos del Vell Con
?

actuar, han

s.;

Hernández, Fernení, a m. 37 s. 8-1o;
Nadal, C. N. B., / m. 44 s. 6-1o;
Moda, C. N. B., e. m. 47 S. 8-1o;
Lament, Fernení, e m. 53 s.; 6, Gi

2,
3,
4,
5,

dignes d'ésser tinguts

en

llesfore deis
respondria
púlslic
omaeitzadors. Mentrestant les pr'n
no

avenços,

nous

ons

debutats, social, Club Femeni

!no

a,

difícil com
No és tan
molts es pensen que

se

8-so; S, Ripoll, Femení,

1, Srta. Santvicents, ar s.; 2, senyo
reta Carbonell, 41 s. 2-1o.

ner,

DEMA PASSAT
Monumental
a la

s.

5.

33 metres

a

5

S EVILLA

-

EtILEMO

-

ALACANT

J. Casanovas jornet
SARDENYA, número 300
411~~1~~1~41"

--

Teléfon 5 O 1 9 1

