Barcelona,
3 de novembre
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Senyor governador:
els presos
governatius que resten
a la Presó sén
encara
"pitjors" que els allibe
rats

esport
`'""'

AnY

diem...

CIUTADANIA

lUn artiele

f,•›

.assar

'es

acto de la detención."

?,assar els dies amb la

-

r4

Senyor gover

1

'octubre,

'celona,

a

des del día al
la Presó M del de Bar

sense

procés

de cap

mena,

judicial de cap classe,
hi ha els segiients ciutadans detin
guts
Lluís Companys.
Joan Lluhl Vallesci.
Sebastiá. Ciará
sesss

orar..

Pere Foix.

Escrig Gonzalvo.
Helos Gómez.
Jaume Vallverd&
Josep Alamarcha.
?No troba, senyor 'Despojar, que
ciutadans ;
ta detenció d'aquests
<l'anide qusrt de la Constitució de
1876 són dues coses que no !liguen

gaire?

d'aquells ex
pedients, qué?
Ja ho hem preguntat altres vega
des, i fins ara ben infitsment:
?No podríem saber qt.é hi
d'aquells expedients que el senyor
Despujol arderá, amb motiu d'uns
tristes succsssos produits a It citt.
tat de Vic, grácies a l'actuado de
(sets elements
de la premera Dic
i que costaren la via

a

un

issaorable ciutadá, segcns el repor
tatge que a: seo <Fa publ.ds el nnstre
fraternal collega desaparegut "La
Rambla"?
?I fóra indiscret d'interessar-se per
equell altre exnedient pes inridents
promoguts a l'entrada de] Teat:e
Novetats en ocasió d'un ronse:: ere
hi donaren e, estudiants de San.
taso de Compostela?

les nostres columnes,
que LA RAMBLA DE CA
TALUNYA
que tingué
a gran honor publicar
aquests discursos
es fa
solitaria de les paraules
pronunciades pels oradors
i reclama
si n'hi ha o es
vol que n'hi hagi
la part
de responsabilitat que ha
de tocar-li per la publica
ció deis esmentats magni
fics parlaments.
eats

seva

aquell mateix

inada subversió de totes les valors

Així

—

—

i morals del

país.

justificar Berenguer
a base de frases fetes, més o
diplomatiques
la permanéncia, d'a,quells set anys d'irres

creu

menys

jurídiques

—

—

ponsabilitat

LA GESTA DEL PROFESSOR

els Poders constitu'its d'un poble.
Tanmateix, ja no s'ho creu ningú. Ja no s'ho creu, probable
ment, ni eh l mateix. Fins les eleccions
el trucatge suprem amb qué
en

BLANCO

--

comptava
que fes nasa

La subscripció per l'ad
quisició de l'Evalu'
A la nostra redaoció hem rebut, amb
destináció a la compra de l'"Evalu"
per a la ciutat de Barcelona, els se

—

collaborar amb el Govern.
no és una paraula. Es que la normalitat
no és una fórmula. Es que la normalitat no és aquesta
cosa vaga
i rutinaria que voldrien ressuseilar en un país que no ?'ha cone
guda mai. Que no ?'ha coneguda mai sense un acompanyament de
repressions, de tragédies i de miseries.
I per aixa, perqué no és una paratd,a, no pot esclevenir rea
litat així com aixf, a la simple invocado d'un governant. Culdria
a

I és que la normalitat

fins als fonaments aquest organisme obscur, complicat
personal que hem aprés d'anomenar Estat. Aixa, normalment, no
és possible, pergu-é hi ha quelcom que defensa, sota de tot caza,
amb gestos desesperats, la seva permanéncia en el present i en la
história, com si el temps no hagués passat, com si el poble no ha

güents

Josep Mullor

•

2'—

-..s

Ventura Carbonell...
Ignasi Llimós...

s.,

2'—

...

Joan Alabart
Andreu Guixer
Recantat al Ca;?, ".,spanyol,
venda de posta!s, safates
i 'donatius del quintet Vi
lalta i empresa
488'65
...

'

Total
497'65
La Federació d'Alumnes i Ex
Alumnes de l'Escala del Treball, ini
ciadora de la subscripció, ens ha tra
més, per altra part, la segona Ilista de
la subscripció que té oberta, més una
altra 11 sta de recaptació feta en els
carnps de futbol.
Sumen, en total.
616'75 pessetes.
...

gués deixat d'ésser un ramat o una tribu.
Mentre aquest afany de perman'encia existeixi seguirem d'A

"jseva" normalitat. Tots sabem el que aixa vol dir.
I perqué ho sabem i perqué voldríem evitar-ho, se'ns acusa, en aques
ta hora, de pertorbadors. Ja hi estem conformes. Ja hi estem con
formes que seras digui pertorbadors
pertorbadors d'aquest "or
dre" i d'aquesta "normalitat" que per nosaltres, per nosaltres i per
la civilitat, són desordre i anormalitat.
en

<D111261.1.

Pessetes

trasbalsar

fatalment,

la

—

Ens

Interesas
salda saber...
Ens interessaria saber per qué fou
saspesa la conferéncia del regidor
&Aceió Catalana senyor Josep Bar
bey quan, el mateix día, eren autora
sades altres conferencies.

-DESPRES

Es així
ser

com

la

gent d'ordre

d'ordre veritable

—

Llegiu

La premsa de Barcelona ha dut
k nova que dijous a primera
hora
de la tarda el general Despujol va

conferenciar amb el cap
cas Lliure,
Ramon 'Sales.

del Sindi

han d'és

i propagueu

inde "El

Imparcial",

DE SUBSCRIPCIO:

Trimestre
Semestre

Any

negligida.
No tenim cap referéncia de' la vaina de les
obres presentades al coneurs organitzat per la
Fedcració, a la memaria d'aquell ciutada benemérit que fou
puntal del Centre Excursionista de Catalunya i un esportiu cultís
sim. Tenim, pera, l'intima conviceió
aelvertim que no n'hi ha
cap de nostra
que si la Literatura catalana no ha d'esperar d'a
quest concurs cap obra mestra, tampoc no l'ha de veure amb indi
feréncia. Mestre Fabra i els altres literats faran bé de dir-nos llur
parer, quan podran dir-lo. En el cas més desfavorable
volem és
ser pessimiste,s un moment
les obres presentades palesaran
una vegada més
el desig noble de desmentir la teoría que els
esportius no serveixen per a altra cosa que per a fer esport, per ea
parlar d'esport i per a pensar en l'esport. Hom haura d'aceeptar
ho cara un esforp más de la gent esportiva, per tal d'ennoblir llur
literatura, i aquest esforl contrastara amb la indiferéncia evident,
en aquest aspecte, de la majoria ele literats.
L'obra de la Federació Catalana de Futbol
l'obra cultural,
velem dir
culmina amb l'organització d'aquest concurs literari
esportiu, que pot esdevenir amb el tem,ps
quan els nostres
rats, tan allanyals de l'esport, s'hi iiiurin francament
un según
Premi Creixells. I els seus fruits beneficiaran, ensems, l'esport i la
literatura.
El fall és esperat antb expectació, amb interés evident. Nogal.
tres, pera, esperem amb més interés, allá?) més expectació, el parer
de les prestigiases personalitats del jurat sobre les obres presenta.
des... si llurs autors resulten, realment, escriptors esportius. No es
perem
naturalment1
cap "Cercle magic", cap "Fanny", cap
"Solitud". Ens fa una certa illusió, pera, esperar que aquest primer
conours "César August Torres" sigui la base damunt la qual kom
bastelni aquella lileratura, que ens manca, en de,sprestigi no tan
solantent deis esportius, sino, també, deis literats.
Perg0 ?qui l'ha de ter una literatura esportiva, sinó els lite
rats? I si fins avui,no n'hem tingIff
Sí no en tenim, encara
no 'és prou just que ~tests n'acusin d'una
manera concreta i ex
clusiva, els esportius. Hom es plany de la manca d'esportius lite
rats i ningú no es dol que a la nostra terra
coya, succeeix a la
majoria de pobles cultes
no !ti hagi encaro
bola equip de
literats esportius.
De tots els literats que signen a les planes deis nostres diaris
de les nostres revistes, només n'ki iia hagut un
fins ara
capae
d'escriure aquestes línies:
"Jo el vaig anar a veure allí on tenia obligació de veure'l,
o
sigui, a la cinquena fila de ring. El vaig contemplar vestit de loa
xador, vaig admirar tata la seva importancia i vaig tenir un dis
gust positiu que Al. Brown no verdés, que Gironés no li
nistrés les costelles amb una eficacia satisfactaria."
Llevat d'En Segarra
En Josep Maria de Segarra
la resta
das nostres literats
fem la salvetat d'una possible omissió
no
gosarien escriure una cosa així. Els semblaria que sentir-se espor
lius e's havia de restar personalitat literaria.
Per eriza celebrem aquest concurs organitzat per la
Federado
Catalana de Futbol. Qui sap si sera el comeneament de la fi
d'a
quest divorci inexplicable i perjudicial.
—

—

—

—

—
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UN ALTRE CAP "A MA
DRID
Sembla que Castillo i el notable ju
gador d'hockey, que com Zamora en
futbol és porter internacional, deixa
Barcelona i trasllada la soya residén
cia a Madrid.
El trasllat és degut als seus afers
partictdars, pera el fet és que s'instal
la a Madrid i que, naturalment, algun
club madrileny d'hockey l'ineluird en
els seus rengles.
Tannlateix, es veu que Madrid eshi
de moda.

ZAMORA PARLA PER RA
DIO
L'altre dia, més ben dit, laltre ves
pre, Ricard Zamora va dirigir la pa
raula als "radioescuchas" de Barce
lona.
Va explicar com s'havia lesionat
altres coses derivades d'aquest fe!. El
més interessant fou, per& que la seva
dissertació fou feta en casulla.
Trobem que amb tan pocs dies de
viure a Madr:d
n'f,i 11---,a per a

L. AYMAMI I BAUDINA

CASTILLO

ESPORTIVA D'AHIR

Badalona,

El

La setena vol

el

motorista

a

A conseqüéncia del partit Sabadell.
Barcelona, Castillo, el mig ala del
Barcelona, jou multat antb cínquInta

pessetes per la Federació

Sabadell 1 el
a

Catalu*nya

Júpiter, batuts

El

xot

está tot preocupat.
sort que tenia
deja
—

nialament.
Algú va cuitar a dir-li que en al
tres coses que ell sap, no es pot quei

ara

tot

surt

en:

xar.

va

eelebrar-se amb gran éxit

o

SUMA

Dissabte, de..prés

I
de la

éelc:r-oc:L;

del partit Espanyol-Barcclona,
un
company 'sastre de premsd
Pcre
Ventura de "La Nau"
fou agre
dit pel significat espanyolista senyor

Serramalera,
la

otra

manera

com una
conseqüg'ncia de
d'apreciar l'arbitratgc del

senyor Llovera

Cataluna."

Barcelona.
Testimonis

en

el partit

Espanyol

que presenciaren Vagres-,
sió i que -ón els que en: informen,
asseguren que l'agressió
da a altra cosa que a la

no

fou degu

causa esmen

toda. El senyor Serramalera no esti
amb les aPreciacions del
company Ventura expandes ex el
diari i no traba aura manera de pro
testar-ne que clavant un cop de
pralv
sense donar temps a
que l'agredit po
gués preveure !'atoe.
Ens sembla que aquest Jet té una
importancia suficient porqué se n'ocu
Pi qui se n'hagi d'ocupar.

-

gué conforme
orr-o•-•r;ro,-...,?.•
"zss-sss.
•

•

•

governatius

la Presó-

Catalang

I el mateix dia que li era comunica
da la nova, fou arrestat a la ca..erna
on fa el servei mirtar,
impossibilitant
lo de jugar contra els portuguesas.

Tanta

1, 2, 3.•
de novembre.

Els

Gironls, Canyar

—

Qui es classificará, amb el Barcelona, per
al camplonat peninsular de futbol?

de

11, 12, 13, 14, 15,
16, 17,
18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28,
29, 30, 31 d'oc
tubre.

estat

do i Artigues. Ens en der.rarent una
altra: Grau García, !'atleta d11 F. C.
Barcelona, mcnys popular, potser, que
els tres esmentats, pera antb una fulla
de serveis equivalent. Els seus récords
aconseguits són de categoria interna
cional i és, actualment, rúnica figura
atlética de Catalunya que pot adme
tre comParació
dintre la seva es
Pecialitat
els millors homes del
món. Ho fem constar de bou ara&

puntos

y que traería
de

epoca de terror

temporada han

van:

—

agresiones en forma adecuada.
Hizo ver el
peligro que esto re

presenta

d'esport de la
tenir un oblit
lamentable. Van; dir que les figures
esportives Inés remarcables aquesta
passada,

setmana

—

de vista
que se han
hecho públicos anterior
mente, de que si las
autoridades no
aseguran la libertad de
trabajo, los
Obreros que quferan trabajar
se de
fenderán por sí mismos,
las
repeliendo
sus

QUEM
En el 'lastre editorial

—

"Barcelona.—Esta
tado el gobernador noche ha visi
el presidente de
los Sindicatos
Libres, Ramón Sales,
Para protestar
de los
dos hoy- en Badalona.sucesos ocurri
Insistió

UN OBLID QUE RECTIFI

LES DESGRACIES R'EN

LA JORNADA

ge

Resalte
Madrid:

—

—

LA RAMBLA DE CATALUNYA

La premsa de Madrid i de les al
tres províncies explica el que el

neral Despujol va
escoltar de Ilavis
del cap del
Sindicat Lliure:

deixem de banda
aquells espectaeles desagradables que, de tant en
tant, encara presenciem
segueixen donant pro
ves de llurs bons propasits á la ciutadantia no és
—

—

PREUS

•¦•••••¦~.

iNTERESSANT

la rambla de Catalunya

pertorbadors del desordre d'ara.

DE BADALONA..

UN DOCUMENT

—

Després de la inauguració del tercer cicle de
confersencies iniciat ?'una manera brillantíssima
pel professor Enric Blanco, vindra el fall del
Premi "César August Torres". La tasca cultural
(le la nostra Federació de Futbol persisteix,dones,
(1mb més fermesa que mai, annb uns horitzans

—

—

—

Preu: 15 cIntims

—

endavant, "llevándose por delante" tot el
s'allunyen en l'horitzó incert. I és que, de vegades,
no són suficients els propasits d'un Govern:
cal que n poble acce,
deixi a seguir-los; cal que el poble no es negui
com, es nega avui,
per sortir

es

Teléfon 19603

cada día mes illimitats.
Els esportius catalans

a

—

que provocava la sonsbnia grotesca de Primo de Ri
vera en marxa cap al més espantos deis ridículs:
"Espana está con
nosotros. !Viva Espana!" Així creia justificar, el pobre dictador,
una

'4 1

1

—

'

rotundament

I

miting pro-Ma
ciá (prohiba per les auto
ritats governafives) publi
del

cursos

"Pacificado, normalitat, eleccions..."
,L eterna
caneó de l' enfados. Frase
lela. Tapie, que ja no provoca altra
cosa que un escéptic arronament d'espatlles

nador:
perqué,

prometences fe-

estranya rialleta
flor de llavi, amb la seva estranya riallela
que podria ésser ja, a hores d'ara, una simpie manifestació d'impotIncia i de fatalisme.

d'aclarir-nos-ho?

Ho diem

que cap de les
del mes de febrer

Ia
;

Val o no val aquest article? Es
dels suspesos o deis que ja tornen
estar en vigor? Vol fer el
diu
favor

sense

partir

d'enguany s'ha,i mitjanament realitzat. Berenguer —pací»coció d'esverits, normalitat, eleccions— veu
a

--

ESPORT

Tal com déiem en unte
riors edicions, hem de re
petir al senyor Jutge que
instrueix umari pels dis

unacl

puesto en libertad o entre
gado a la autoridad judi
cial después de las veinti
cuatro horas siguientes al

11 i 13

Entorn del "'remad

Passa el temps. Passa el temps amb
persistIncia i una rapiesa que semblen augmentar davant
passivitat deis qui el veuen

"Todo detenido será

Impremta: Barbará

PER AL JUTJAT
DEL SUD

Pertorbadors?

de
Es el quart deja Constitudó
Din:
1876.

aquests diem?

eintadania)
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Nosaltres

-que

Vol dir

L'avió gega

bregat,

Junkers C-38

que

a

i que ha estat rnolt admirat
cap a

bans d'ahir aterrá al Prat del Llo
pels técnics. D!mecres marxará

14adrid

EL
Una

bona asurada

PARTIT EUROPA
SABADELL
de les poques que hagué de fer durant el

Nosaltres

-

—

del porter de 1

'Europa

partit

titud:

so

en protestem.
Certes ac
diuen gairc per a segons TÍ?.

3 de no.rembre de
1930

Catalunya
la rambla de

2

A Les Corte

di

mojs

Al Guinardó
EL

EL BARCELONA S'APUNTA UN NOU

TRIOMF DAMUNT EL JUPITER PER QUA
TRE GOLS A DOS
Damunt el paper, el partit que hi
!savia anunciat per a ahir a la tarda
al camp de Les Corts entre el
Barcelona i el Júpiter •rnblava que
•'havia de resoidre amb molta fa
cilitan a favor deis propietaria del
eamp. El Barcelona, tot i l'empat de
diumenge pasota a Sabadell, ha vil:gut jugant tota el: partits en magni
fica forma, i en canvi el Júpiter fa
en

aqueat

carnpionat

paper tan
difícil pronos
un

poc airdis que no era
ticar un trionti del* blau-grana, i
nana jugant-se el partit al seu camP
i antb el precedent del sorollós nou
a
un altb
qué acabé el partit de
primera volts entre ele dos mateixos
equipa, jugat al carnp del Júpiter.
El partit, tal com era previst, va
començar osan de seguida franca
ment favorable als barceloniates, que
en el primer temps aconsegniren tres
gola i van tenir «asió de marcar
ne
a•tres tants. En aqueas primer
temps totes :es ',Mies del Barce
lona ven donar rendienent, perqué
tothorn es !Em.a a ratac, i pernué
l'ArocSa. que ocupava el Boe de Guz
maa. ar.tuava cobejóa i decidit. ser
vira a ineravella els sets davan
ters.

Verá al según temps :a cosa can.
vii t•aspecte. Un partit que sembla
va
que e: Barcelona se'l faria seu
risr:t fácilment i per un "acose" ben
creacut. va canvlar d'aspecte, per
culpa d'Arriata, que es posi a fer
joc delensiu i no encera a deturar
'lela davariters i majos
ele atad
del Júpiter. A aixo fou degut que
eh; del Poble Non marquessin un
gol ala dinou minuta d'amiest segom
temps. la goal tosa féu que el par
ta s'animada 1 que la porta barcelo
nina pasees diverso sanciona =mis
apurades. Ele jugadora del Júpiter
jugaven amb un entusiasme gran
diós, i a na llaves estat per reneer
rada aetuació del tercet defensiu del
Barcelona, potser al marcador s'hau
rien registrat més variacions.
El partit va finir amb el resuitat
de quatre gola a dos, i fina un
minut abano d'acabar el marcador
assenyalava quatre a un. Aquest
detall pot servir per a donar una
idea referent a ractuació deis jura:seriases, que en test el segon temps
bregaren arrib molt d'interés, i no
es
donaren par veneurs fina que
l'arbitre assenyalit el final del par
tit.
aeu onze
El Barcelona vacaren&
format de la maneta següent: Llo
renc, Zabalo, Mu, Martí, Arocha,
Ramon, Diego, Goiburu, Samitier,
Aman i Sagi.
De tots aquilata hornea, el que
destaci durant tot el part;t fou el
defensa Mas, que seguint la serie
de magnifiques acttiacions que porta
Vetes aquello temporada. estigué
rnolt eneertat, i fou robstacIe més
gros amb qué toparen les escomeses
del »pite.. Zabalo, tot i que dona
la gensació de seguretat a qué ens
té atostuituts, no va estar a l'al
eada del en company. Ouant a
Lloren;, dirern que la leva actua
ció fou tawlial ale les brines. Va detu
rar uns quanta x1:O deis fine acre
diten un portar, i en totes les oca
:aloma o defensi amb la valentia
que li ha estat sempre caracterís
aa

tica.

En la radia nidtjana radia la di
feréncia del joe de les dues parta.
Colla hern dit, l'Aroeha va dedicar
atacar durant tot el primer
se a
terops, pero en canvi al segon, en
lloc de seguir la mateixa táctica que
li havia donat excelients resultats,
va comerlos a jugar retardat, i fou
causa que el joc perdés la visto
sitat del primer temps. Si a la pri
mera part el joc del canari del Bar
celona va ésser magnífic, en eanvi
a
la segona va aucceir tot al con
trari, i els davanters gris-grana se'l
passaven senae gran dificultat. En
desarme seu hem de recordar que
ei bloc de mircentre no és preci
sament el que mes s'adapta a les
facultats, ni tampoc el que
S eves
OCUPE.
Els seus companys de linia
complir. Quant a Ramon, hern
acostuma

de

comparteixen

amb nos
abres molts companys de premsa i
foros aficionats, és que Ratnon és
un del, jugadora del Barcelona que
té mes "pasta d'as". El que hi ha
és que el fan jugar a tots els llocs,
i rolen que en tots doni bou ren
diment, i de mitades d'aquesta me
en
pot fer ni Ramon ni
na
no

ningú.
La davantera no va tenir tamooc
cap tarda massa felig. Samitier va
fer unes guantes coses de les seves,
que

van

Rnsalenc, reirá,

arrencar

aplaudiments

espectadors. En canvi. no va
en coronar algunes

micertat

des
estar

altres

Del s interiors, Arnau suGoiburu, el qual tenia una
a de :non poca encerts, i a mes
lace' it de massa indi.Vidualtsta. I dels
extrems. va actuar millor Sagi que
Diego. És veritat que el veteri ex
internacional va tenir mes joc que
lex-jupiterista, perb tarribé
no pas
és cert que el va saber aprofitar tnolt
méz.
a

era

Si

Humet,
Pueyo, Morales,

tnenys que
inexistent. Deis tnitjos a:ca hem de
remarcar l'exeessiva duresa que im

primeix

seves

juga

a

de5agradab:e.
El primer gol va ?sur obra de
l'Arnau. Una pasuda de Samitter
Goiburu la va aprofitar aquest per
a

preparar a rinterior-esquerre
bosta una ocasió per a inaugurar
la tanda. L'Arnau no va tente cap
dificultar a coronar la jugada. Feia
cinc minuta que s'havia iniciat el
batee

joc.

El segon. ah s •ette minuts, el va
Arriaba. Una jugada que no
encera a rematar Diego. va portar
la pilota a's peus de l'ahir mg
centre blau-grana, el qual do de
lluny envii un xut des sena que
traspassá el marc que defensava
Francia.
Faltava un quart per acabar-se
el primer tcmps quan Arnau féu una
passada 'larga a la dreta, passada
que aprofiti Diego per xutar molt
marcar

de

aconsegu:r

la tarda

el

tercer

gol

•

temps.

Als dinou minuta de la segona
rart, un embobe davant la porta
del Barcelona, en el qual intervin
gueren ala defenaes, Lloreng, Aro
cha i tres o quatre davantets con
traria, el va resoldre Vandellós mar
Júpiter.
cant el primer gol del
del
Barcelona
darrer
quart
i
El
el va marcar Samitier als trenta
pre
tres minuta. Una passada molt
cisa de Sagi passi per davant la

ningú
peró Diego
no encertés a rematar-:1,
pilota a l'altre extrem,
es íéu amb la
tant, que Sa
matemitic,
i centri
porteria

Júpiter

del

sense

que

mitier no va fer res tnés que posar
hi el cap i marca el quart gol bar
celonista.
El darrer de la tarda, segon del
Júpiter, fou marcat en el darrer
mirut de rencontre. Una pilota que
venia de la liana de miga del Jú
piter caigué bornbejada damunt la
porta, i Guix va ésser oportú a re
matar d'un xut fort i a mitja alci
ria. que Lloreng no pogué deturar.
a
La tarda no convidava a anar
futbol, després de la pluja que havia
caigut duraras tot el mati. Tot i alxó,
aficio
encara forera nombrosos eta
preséncia
al
que
feren
acte
de
nats
que
camp del Barcelona. Val a dir
sortiren pas naassa engrescats del
no

partit

que

presenciar.
JOAN B. TINTORER
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I

tes artraordinari—que ens
taria croo,: en miracles—pot evitar-a
la cleatificació o Jorre,. liar.
Ana de la retifalla va per rEsPa
nyol 1 Per !'Europa. L'un, va jer la pan
le 141 des/eta !oferta al camp de la car
de !'expe
retera de Montaas,
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un

rimentada a La Creti Alga. La pau ha
wat teta cruna matura incompleta per
rEsplayol, i comp.atitsirna per !Tu
ropa LRspanyol 7.<1 parda?. a Badalo
na per tres gols de diferéncia, i ara ha
aloman: per dos; !'Europa va Perdre a
Sabadell Per dos gols, i ohir va gua
nyar per tres. Segons con. vagas les
aquest
tindra cap

cama
no

nir,

en

gol

de "tés

importattesa.

o

de onenys

En pot

anda molla, pera, si

a

te

l'acaba

torreig l'Espanyof té els ma
!tiros Pinas que elBadalona o !'Europa, els mateixos que el Sabadell. En
qualsevol d'aguo:1s casos, aquest gol de
diferrncia
rESPanyCl i el
Sabadell s claarificaria el Badalona i
!'Europa. Un oreaos Badalona-Europa,
en canai, elimitaeia !'Europa.
Es alar que encara és aviat per par
lar d'aguaste: coses, pera canta tenir
les a /a mandria. Tal cm van les co
ses, un empat entre els esmentats equipe
no foro res d'extraordinari.
Ara cm ara no és aquella qiiestió
d'un interao capital. Ene !roben en
meta del

une

darrer del primer

i

jornadas

Tres
pionat íos más Ilarg...
interessante

i nomas

cárrec del senyor
Arribas, no va oferir dificuliats. Arnb
tot, l'arbitre no va pas deixar una
inspressió excellent, ja que tolera
moltes violéncies que si el partit al
comenornent hagués presentat un
altre aspecte. podien partir com a
consegiiéncia una tarda més de joc

travessat i

--

tira. De la cua, voiem dir.
De tols els participents at el
ter el que té la CJSC1 MIS1 clara. Ehs
setas paradaris san ns únics que ja ,so
parircin loteo int la resta del campamos,

company.

L'arbitratge,

--

En

des Bonfill.
De la davanters, el millor va és
també
ser Climent, que es beneficii
de la poca fortuna dé l'Atocha. Deis
extremo, GuiX supéri a Pueyo, i deis
interior', tumbé l'esquerre— Van
eatigue més encertat que el
dellós
seu

que

segurament
el quetre a un,
s'hauria arronaat des
l'alludit
que
amb
paules i hauria somrigut potser
d'ironia.
una mica
la
Nosaltres aquesta mica d'ironia
coraprendrieni perfectament, ja que,

?Qui anirá al
La revifalla deis endarrerits.
La
Campionat d'Espanya amb el Barcelona?
importancia que pot tenir un gol. Si el Cam

resafalls del: erutarrerais
ens re/erina nafteralment, al
Júpiter. El simpatic equip del Poble
Nou t Mala Pe 92 al telar, i tenias el
convenriment que d'aquesta no ea sor

poc

moltes de les

a

ha

jugá

a

dgu

plaer,,jugar
dfluir,
l'e9

de
miqueta
tamé

une
es

gahe

representa

de decisió i de coRocació. L'actua
ció dele defenses pot conceptuar
se bona, igual que la dels ntitjos.
Rosalenc va estar més afortunat que
altres vegades que rhem vist aguo
ta temporada. Val a dir que a la
segona part jugava a satisfacció
amb tota llibertat, ja que Arocha,
al centre de la unja medullar deis
era

algun deis sabadellencs li

una

Climent, Vandelló i Guix.
El porter complí a mItges, i al
gun dele gols, especialrnent el quart,
els podia evitar arnb una mica ntés

adversaria,

a

de co
guessin dit deu minuts abans
que perdrien per
l'encuntre,
mengar
que
diferencia tan gran com la

el seguent:

van

el que hem dit en parlar
de l'Arocha. La riostra opinió par
que

Bussot,

Francas,

a

repetir

ticular,

L'equip del Júpiter

SABADELL,

MALGRAT LA
SEVA DE
DESESPERADA,
FOU
FENSA
BATUT
A
UN,
GOLS
DAVANT
QUATRE
UN Eu.
PLE
ROPA
D'ENCERTS

1-1

otomana:

interessantissims,

i mal

gral que manquen nomas tres jornadas
per acabar el campional, és difícil d'as
:enyetar, amb seguretat crencertar, qui
anira al coa:pianos d'Espanya fent

companyia al Barcelona.
Les ~apegadas del Badalmui i del
Sabadell, simultanies amb
revifalla
de rEspanyal i de rafe pa, silos la cau
sa de la persistencia d'aquestes incag
ralea EsPecialment la vietaria de l'Eu
ropa—per haver cstat aconseguida so
bre el Sabadell precarament
té en
—

aquests tnoments ura gran tranacendén
cia. En primer terma perqua ve a as
segurar la parad de líder del Barcelo
na; en segare, perqua rafe-rota les pos
sibilitats de requip gracienc. I aquesta
victbria deis de !'Europa té rnés trans
condénela per la magnitud assenyalada

marcador, magnitud que no re
flecten, encara, el que !saurio estat J1
els de Gracia haquossin tingut una mica
més de sor!. El jet és que l'Espanyol
i l'Eurapa aún refent-se, i tal com nos
es

el

PRIMERA CATEGORIA
-
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EspanyoI
Júpiter

•
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*

•
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•
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.
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la situado del Júpiter. Veiem igual
Comside
ment clara la del Barcelona.
ram que el Sabadell té mates possibi
litats d'amar al Jampionai d'Espanya.
en nombre de possibilitats seguei
al Sabadell !'Europa i el Badalona,
i que darrera d'aquest es presenta Pe

Que

xen

rillOs rEspanyaL
Ana no vol dir, pera, que conside
rem probable una classificació feto ('el
matear ordre que hm esmentat ele
equipa I Per a demostrar com és de di
fícil fer aguase pronbsttc, n'hi ha prou
amb fer un examen del eamí que ha
de rearrer cadascun
El Barcelona ha de jugar ami, l'Eu
ropa i amb rEstanyol, a Les Corts, i
amb el Badalona, a Badalona.
El Sabadell ha de fugar amb l'Espa
nyol (a Can Rabia), amb el Júpiter i
anIS el Badalona, a La Creu Alta.
L'Europa ha de jugar amb el Bar
celona. a Les Corte, amb l'Espanvol. a
Can Rabia, i amó el Júpiter, al Gui
nardó.
El Badalona ha do jugar antb el Bar
eelona i amb el Júpiter, al seu camp, i
amb el Sabadell, a La n'ate Alta.
L'Espanyol ha de jugar amb el Sa
badell i l'Europa, a can Rabia, i amb
el Bata:alerta, a Les Corta
El Júpiter... ha de jugar en cama
contrari contra el
i el Sabadell.

Badalona, !'Europa

DesPrés de tot aquast programa, que
cadascú faca les deduccions quo cregur
convementa ?ame:ares seguim consi
derara que el més probable sots-campió
ét el Sabadell. !'el que fa referéncia al
tercer lloc, que ene perdonin l'EuroPa,
el Badalona i l'Espanyol, si no acaben:
de veure-ho gaire ciar. I mole proba
blement seguirent veient-ho de la ma
teixa manera després deis partits de
diumenge vinent. De manera que els
partidario d'aquests tres equis estan
condemnats a patir fine al darrer mo
mead.
• •

Si

no

tos

la

•

participado

al

ramPio

1

1

1.

EL BADALONA. FOU BATUT PER L'ES
PANYOL PER DOS GOLS A CAP

l'actual campionat no. El Badalona,
tema tantas o més possibilítats de
guanyar, que els seus contrincante.
La cosa no va anar tant bé com
era d'esperar, per ais badalonins.
Varen perdre, per dos J cap quan
tot el més, que podien meréixer es
un, i ele altres era rempat. Tant pel
jo. que varen descabdellar espa
nyolistes i badalonins, e.om per la
válua duna i altres mostradas en

l'actual temporada tenint en compte
l'handicap que representava pel Ba
dalona el les de jugar al camp de
Can Rabia. I és que aqucst handi
cap sempre considerable, fou pítjor
per l'estas deplorable en qué es
troba el camp de Can Ribia Estava
fangar, i mullat, acose que recordem
hagués plogut la vigilia. Sagurament
que encara guardava la hurnitat del
cha del partit Espanyol-Barcelona.
El joc practicat fou de poca qua
ltiat. Tant poca, que amb tots els
allicients que el match presentava,
el públic es va avorrir bona estona.
Sola, escasaament, virt rn sacre quin
ze minuta de joc passador. Foren els
primera de la segona pata en els
quals hom va veure el Badalona com
penetras, molt auperior al seu rival
pero acompanyat descassa scrt. Fas

Alija de
DIPOSITARIS GENERALS: FORTUNY, S. A.

EmópnE.
—

En aquest campianat—més que en
molts d'altres—veiem la influéscia que
el factor ambient té en el resultas de
la majoria de partits. I el bou oblar

imparcial—s'haurd fixal

vador—fred

i
que ele arbitres testen, també, una fu
fluencia roma:roble en multes vicia

velen:
en mollee destetes. No
fnentualitzar, parqué IZO guanyaríem res
de ;imanar arbitres, públics 1 agujas.
Que cadascú ho in/eraredi a la sesea
manera, que d'interpretado recta i ve
ríes i

ritable només n'hi ha una.
Déient que si el campionat durés unas
seSmanes més del que ha de durar, te
man la certesa que l'Espanyol i
ropa es classificarien per al camPional
d'Espanya. Ho repetim. Soase ganes de
restar ni una engruna de na)rits al So
badea i al Badalora, el nostre criteri
és que !'Europa i l'Espanyol eón de
casase superior. I a la !larga, els equ'ps
de classe superior s'hari d'insaosar.
Ara, con: que el campionat és eurS,
aquells equis de menas desee, Plena
de braó, d'empenta i d'entusiasme s'al
jucliquen tetes Punta s'envalentonen, i
quan els altres, ele que indiscutible
ment són millar:, troben alld que se'ts
d'u /a forma ells ja s'han akuntat un
avantafge que de vegades és molt ditf
cid de rocitherar. Aguad és el ras del
Sabadell. del Badalona, de l'Europa i
de l'Espanyol, d'enmanta..
Si aleteas d'aquells primers (Sabadell
Badalona) o tots dos arriben a clac
sificar-se, nosaltres, no obstant, no ele
restarem marits perqua se'ls Talaran
ben guanyat. I tindran tota la nostra
simpat'a—com la tenen ara—i desa
tares:, fervarosantent, tire facin un
han papar. El que hent dit no ha d'in
terpretar-se contrari als equipe que pu
gen. Ho hem dit perqua és un fet po
sitita (—mis prapiamenta-cont una
Censuro per C15 que poden arribar a
Uf? 110C d'honor i no fan l'estora
que
cal fine que s'lio ruen tot percata
as

El: partas de

A Can Rabia

El Badalona, dissabte. va perdre al
camp de l'Espanyrl per dos a cap.
Alma fa una tres anys no tindria res
dc nou, i fins es podria considerar
resultat normal. Perti en
com
un

tots ele

en

•

tiA

sata
re

aquests minuts d'eslora de

veu

desernpat estaven o a o
gairebé impossible. el Badalona

ame el

era

—

decaure, es va desinflar com ge
neralment es diu, i ja poca cosa
rnés va fer. Perá l'Es:ranycl tampoc
no va fer pas gaire cosa més i menys
va

per aconseguir das gols, que
Ii asseguraven elr punta.
Tota la primera part el joc fou
instas, de domini altern i d esas as
setjament deis gols. Al segon temps,
com hem dit, tan sols cfs primera
moments foren lluits i de cert do
encara

mini badaloní.
Els blau-blancs,

es

polsar el domini, ala
a la vegada atacaren
Tena, que potser
massa
tre

la

va

en

empényer

xarxa,

mentre

van

peder

es

diantenge
Barcelona-Europa.

E:te:miro,

vinent són:

Espanyol-Sabadell.
Badalona-Júpiter.
LEWIS

feia l'empat a favor deis propietaria
del camp.
El Badalona, després d'aquest gol,
va sortir, cora és natural,
per l'era
pat. Paró tot va ésser inútil ja. I cinc
minuts més tard, Tena va assolir el
segon punt, que consolida la
victoria
espanyolista i desféu, en tot, les il
lusions deis badalonins. Aquest gol
magnífic, fou aconseguit com hern
dit, per Tena, en recollir una precisa
passada de Ventoldrá.
El

locat.

la cosa no
sat a Badalona,
que la
al
pero,
CO
rnenys;

era

per

a

lógica no
com ja
futbol,
de
existeix en coses
resu.tá que
vegades,
imites
s'ha dit
bao tros diferente de
les coses anaren
sabadellencs,
pensaren europeus i
con'

sub-porters.
els seus respectius
resultar
magrtífic
vista
del
En

I

da

que potser
"sir, comente:1s a pensar
sempre
l'Europa
que
veritat
alió
será
i que
oportú
mornent
el
es revila en
arribará
a punt per ocu
d'hora
tard o
la cla sificació,
par el segon iloc en
opció eterna.
que
té
sembia
qual
al
recuperació
de re
aquesta
Saludern
que electivament
és
si
gracienc
quip
i fern vots
recuperac•ó as un fet
parqué' la cosa duri.
L'encontre d'ahir, sense ésser res de
l'altre món, i tense que en eil es des
cabdellés joe de primera qual.tat, fou
manifestado de la poten
una brillant
graciencs
i en; palesá una
cialitat des
vegada mas que quan ells volen poden
fornir boris partits i poden conquerir
magnifiques victorias.
—

—

1

NIE8

La d'ahir fou guanyada per bona
voluntat i ganes de guanyar. Si aque
la
aquestes ganes llagues
sin angut lloc un mes abans, potser a
horas clara la situació de l'Europa
fára molt Inés ben definida que no
pas ara.
Per als zabadellencs la desfeta fou
deis
una dolorosa sorpresa; després
éxits d'aquests darrers terso, el par
tit amb l'Europa el temien com es
ten/ sempre un e:cull difícil, peró no
celen, ni remotament, que el resultat
los tan contundent i funest per a eLs.
Indubtabiement per ala braus saba

dellencs aquest quatre a un será un
fort handicap moral per ale partits
que han de jugar, pero cal convenir
que tal com s'han pre.entat les coses,
el resultat no és anormal, sino una
consoquancia justa del poc equilibri
enr.ss les forces deis dos equ:ps con
tendents.

Els blancs-blaus tingueren, una tar
da una mica gri_a, especialment al
guna de les sayas praneres figures, i
per contra, es trobaren amb un Eu
ropa que teaia una d'aquel.es tardes
d'éxit que de tant en tant acostumen
a tenir
ele gradencs. I, naturalment,
no tingueren
inés remei que anar
aguantant tot el que ele fou possible i
procurar que la desfeta no es conver
tís en una debacle.
De mes a mea, cota ja. hem dit més
amunt, al Sabadell li fallaren les se
ves dues individualitats
més signifi
cativas: ele do$ millors puntals de l'e
quip, Tcna i Morral. Ni l'un ni l'altre
estigueren a l'alearia deis seus merei
xements i 11w fallada féu que tots
els altres i components de l'equip no
rendissín tot el que podien rendir.
El millor de l'Europa bu En. Cros,
•

consonancia arnb
xutar i en m (ltes
saren

entre

el

1

no

ocaslon

'

ea

sobresort?

forca

perfecta

aquesta

-

sinter'redí:

fensat va:entment
Tots els altres de
sense que en ells
elite bregaren arnb ericen' i
s°b
jugaren tan ben coordinats

etantes>

coHaboraci°e" Per
-el

hauria de portar a la
victoria.
Albinyana fou també nos

ip.hi hagué ningú

enllor
ni pitjor. Els dos de qui
aamiesperava més rendiment,
no
1
reo

i aixó féu que tots

un

igual,

encara

e

que amb

cett tots ella.

r

e t

ea-

gv se

Es defensaren 1:mental-nena
que
la mitja
s'estava un a zero a favorn
cienes, molts estaven conven

lentament,

tan

v,_

s

q

s
.

l

Per?), dissortadament per a
foa així, sinó al entrara caja
trastant amh la rigorositat
l'atac
eprcrpeista, les línies del Sabadell jucosa no

éden

encar

actnaitrja tqrr-

ba'laven valerosament Per

racienca,
gava

la

ánim,

tense

seva

cense

conteuir

davantera juque

ningú

es

decidí; a rematar les jugada que mo
rían als peus dele defenses blanca.
Si hi hagués hagut un davanter cen
tre que hagués xutat una mea més a
gol, la diferéncia desfavorable no hau
ria estat tan gran i fins i tot potser
e's sabadellencs, animats, no s'hau
rien de:xat portar pel pessimisme i
hauritn lluitat fins al final arnb el
mateix entusiasme que en comernar.
Vilalta fou rencarregat de la data
ció de l'encontre, i pel que es ver va
sortir al camp decid:t a obrar enér
gicament. No cal dir, dones, que el
seu arbitratge bu un concert de xiu
let, perd hem d'aclarir també que a
seva prevanció era molt justa.
tant la seva sol-licitad en tallar
a cada momént
cal aplaudir-la.
A les seves ordres s'arrengler
els equipa de la següent forma:
Europa.
Florensa, Sorgo, V.
res, Almifiana, Layola, Obiols,
tit, Miró, Cros, Escrits 1 Alca
Massip, Marral,
Sabadell.
Martí, Gracia, Tena, Sangr
re,
Bertran, Garreta, Roca i Pérez.
El primer gol el féu l'Alcáza
primera part, d'un stut ras i fi
—

—

Masslp no pugné parar perq,:
múltiples jugarlors que hi haviq
vant la porta li ho impediren.
A la segona part En Cros
d'un bon xut i al cap
mica En Morral féu mane dins late
e
n ait
vela
en
segon

ilrl

gol.

ccy
L'úItim el féu Ea Miró d'un
davant
cap, aproVtant un batibull

porta de lfassip, i quan mancava
rencontre En Roe
ininut per acabar
.

en
se

una corredissa.
intenció, féu el

édeéfsi

picant /VI% se:gol de Moruna

sttm

per Flor:

collo

BOSTON
(Un campament
-

a

l

Reeorde

era

maja akada, rápid i col
deis que poc hi pot fer un

Els equips

aren:

Espanyol: Cabo, Saprissa. Orriols,
Traba!, Soler, Espino, Ventoldrá,
Gallard, Edelmiro, Tena i Bosch.

.

Badalona:

Casanoves, Borras, Ra
la, Kaiser, Font, CristiáSegura,
Redó, Fargues, Garriga i
Tejedor.
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Els altres resultats
a la Península

en

Iberia R.
-

Aragó
Zaragoza,

3

a

r.

a

3.

Centre

Tranviaria-Nacional,
Racing
-

R.

1

Athletic,

s.

a

Madrid-Unión,

a

Gniptiscoa
Logrono-R• Sociedad,

Tolosa-Euskalduna.
Osasuna-R. Unión,

6

i.

r

2.

a

r.

o a 2.

Valéncia

Gimnástic-Valencia,
Llevant-Castelló,
Seguntí-Sporting,
1

o
a

a

2.

3.

a a,

Bisoja.

Athletic-Sestao, 8
Arenas-Baracaldo.

a o.

4

a

2.

e

e

CARRER DE L'HOSPITAL, 32, i

,en

des
s

peu i el

seu

le

cut a

portera

vint minuts i
de farra. Paró
va
fer un gra
Casanoves din

recollir el tret Bula del portar del
Badalona, va aconseguir el primer
gol de la tarda, a la porta indefensa.
Comorera, que arbitrava, va donar
gol. Ele badalonins protesten, paró
Comorera no es deixa convéncer.
Fou o no gol? Al nostre entendre.
Comore-a no hauria fet ras mal fet,
dones, d'haver anuHat aquell punt
per fould de Tena.
La partida estava a les acaballes
i el resultas era d'impat a cap. Ja
se sap la transcendancia de la coa
secució deis puras, que tenia aquest
partir. I es comprendri el dificil que
resultava anuHar aquell gol que des-

sUMpl

1

partits que li
simultania
Sabadell,
manquen... Si el
mena els guanycrext lote, i aarb ens
sembla exigir maasa); decida, igual
el segon,
mena el darrer, i mig decidit
ma
d'una
interessarien
liols
altres
els
la
sama,
en
relativo.
Ara,
nera molt
possibilitat de participar en el camPio
yola
m'e peninsular fa que tot l'interés
ele
Mor» del tercer llar i dele partas
influir
en
poden
qttals
deis
resultats
l'adjudicado del lloc entiesada
sultan/ batut

28
1S
13

7

entres !so veitm. téttint
certesa que si
el camPionat duré, tres o quatre set
manas mío !'un t l'anee anirien al cam

pionat d'Espanya.

1

4-1

•

-

d'Espanya, evidentment aquast
Imanaras
comíamos estaría en aquests
primer
Decida
el
manc.at de tot interes.
decida, ja
considerares
(nosallres
el
lloc
Barcelena re
que t'arnés el perdria el
nat

Resultats

Europa Sabadell.
Espanyol Badalona
Barcelona
Júpiter.

super

actuacions deis aaba
amb les darreres
tothom,
del primer a rúltim,
dellencs,
potser hau
sabade,lenc,
sanee ?asee
actitud. Ele
mataixa
adoptat
la
ria
tenien totes.
mateixos europeos no les
diumenge pas
resultat
de
del
Després

a
rs

SALMERON,

131

DUES SORPRESES EN UN DIA
"Sabadell" ja s'ha desinflat.

—Liarapi

El

—Aixó

és res! El mes gros és que

no

ara

s'ha irtflat l'Eur Pa

•
?•

•

•

novembre de 1930

3 de

3

la rambla de Cataluitya

Campionat de 2: eategoria
preferent

El

•¦¦•¦41¦••

RESULTATS
Palafrugell

F.

C.-Tarragona

0-0

s-o
Sant Andreu-Sans
Manresa-Vilafranca
3-0
AEtlétic Sabadell-Terrassa (suspés)
A. O. Vilanova-Martinenc (suspés)
Iluro-Grácia
2-1
Horta-Granollers
4-3

Classificació
Partits Gols P.

Per Lanaletes diuen,..
el dia de l'homenatge será el
día de la seva esperada "reentre".

Que

d'horrtenatge als
Que
carnPions no futbalistes del F. C.
Barcelona nornés hi havia un fut
bolista, En riera.
al sopar

via les

presidencial

la taula

a

hi ha

Maries.

tres

*

*

*

president no va poder as
perqua tenia de fer la cas

Que

el

‚*5

Que sois cal dir, per aclarir
els equipa inscrita eón Ti
berqhien, Escoles Francaises, Pa
trie i Sans, el bo i millor del m6n.

tanyada.

que

• •

presidia,

Doménech,
cansar de signar

senyor

el

Que

es va

que
me

i república.
nús, desitjant *salut
•
*

Que el senyor Zapater
discurs que acabi amb

555

va

fer

un

pinyol

Que el Barcelona,
part del partit d'ahir
•

concurrents.
de rugby del
ahir al vespre

Que ele
Barceloria estaven
molt enutjata.

segons asseguren, la
del descontent fou el menú.

Que

Que ha estat culpa de arbitre que
s'ajusté al reglarnent, i com si di
guéssim pos1 el dit a la llaga.
555

causa

Que els entusiastes a les grana
emociona cardiaques ja esperen la
repeoducció del memorable partit de
desempat per participar al Campio
nat peninsular, entre el Barcelona
l'Europa,

*

•

Que aixd del menú
amb el menjar.

té

no

res

a

veure

*

•

Que els de l'Espanyol busquen el
ros

raons

entre

els

*

*

*

*

555

ja els "enfants de la Pa
trie" catan rumiant l'escusa per es
quivar un partit amb el Laietá, quan
es presentí un altre homenatge, tota
vegada que abra <le les lesions ja
Que

•

Que el sabadellenc Morral Ilueix
trau de la solapa una ensenya del
Barca.
al

el primer que fará será no
president ja ,que Xatruch, el
Cosechero, definitivament es doná
de baixa, per assumptes de la vinya.
*

*

*

Sant Martí s'está" prepa
rant un homenatge al
jugador de
basket-ball del F. C. Martinenc Do
ménec Vilá (de Palamós).
a

•

*

*

Ahora de mig centre ahir no
va ter pas recordar aquell gran par
tit que va ter contra l'Slavia.
*

*

*

•

ara

Que En Cros
rejovenit.

sentir-se ahir

va

Que els directius de l'Europa
flan

por

que

per

10

190 i10°

2

8
8

i

6

o

lo

ro

8
17 13

ro

2

3

21

3

II

9
8

II

4 14 17
5 12 18
5 13 13
r 6
9 22
2 6
2 21
o 6 ir 25

7

6

32
o

batre
quatre gola
va

tres

a

Certarnent que era dificil de pro
nosticar qui sortiria guanyador de
la Iluita que ahir, al camp da Feliu
1 Codina, es lliurava. El pronós
tic, perb, era forga favorable ala pro
pietaria del camp, que després d'ha
ver lliurat
el diumenge passat una
épica Iluita al camp martinenc teja
creure que la seva qualitat posada
de relleu en aqueas campionat la sos
tindrien fermament davant els gra
nollerins. No comptaven, penó, els
que aix6 creien, amb les lesions que
al dit camp deis vermells marti
nenes
sofriren la major part de's
jugadora blancs de l'Horta. AiStó va
obligar ahir a aquest equip a pre
sentar-se amb la manca d'alguns
deis seus millors elements, i és tal
vegada per aquí per on hem de con
siderar que la mínima desfeta que
ahir tingueren al caleip és altament
honrosa.
El Granollers va jugar molt bé,

peró

no

es

queda

l'Horta,

entera

A SANT ANDREU

El Sant Andreu

va

gua

un

gol

*

Que ahir hi havia anunciada fun.
ció al velddrom i va ploure.

a una
411.1111111~

a

blic de la seva banda, el Sans no sa
be imposar-se, i a no ésser la poca
sort deis contraris en els xuts a gol
bauria fracassat sorollosament. El
Sant Andreu, que ha perdut en el
que va de campionat amb equips
francament inferiors que el de Sans,

1 Pirretas, S. A.

Ferran, 21, i Raurich, S i 10

6, Avinguda
C. Penalver, 6

68, Boulevard

Sebastopol, 68

A BADALONA
núnis. 38 al 46

1P,!jo

50 ptes.Abrica imitació Visson
Renards
des de
Visson legítIm
125
Marica imitado Castor
Catites pell, 60)040
1500
Petit Gris legitim
ClatifeS imitació tigre, 70X110 des de 23 pies.
...

...

..•

..•

...

"

-

NOTA: Els

nostres

PREMI A L'EXPOSICIO 1929

1.41~~94~444~1+

"

"

...

"

II

GRAN

225 pies.
5000
10

des de

"

...

preus

són

incompetibles
LA MES ALTA RECOMPENSA

~44~44~

—

haveu d'ésser vós l'agraciat
amb la Berlina "Fiat" de gran luxe, el
valor actual de la qual supera lee

?Per qué

Un sianificat esPanyolista justificar
aquest preu injustificable, aixf:
—,Dieu que el partit no val /a Pena.
Que amb et,s papers que ha fet fins
ara el nostre equip fs segur d'anar a
arcelona. I bé,
veure com guanva e
!que no .1.01 la pena de pagar-la agites
Aquests barcelonistes
ta seguretatt
que ara es queiren ?no haurien pagat
de bona gana dues pessetes aquests.
anys Passats mentre tinguls la ter
tesa de veure guanyar el Bareeloual'
Les ocasions s'han d'aprofitar, i une
boas administradors han de saber
VO

40.000 pessetes?
?O amb el bonic present de 25.000 pes

setas en metililo?
cotxe Flat 519, tercer present
Concurc*
?o amb un deis restants 1.699 esplén
dids obsequis entre els quals figuren
Mantons
Conoertoles
Abricss de pells
Fonbgrafs Maquines desde Manila
Blolcletes
Apa
Motoololetes
oriure
Plo
Bailotees d'or
rells fotográfica
mes d'or
Cambres oinematogratiques
Receptora do Rédio, etc., oto.?

?O amb el

-

-

-

-

-

-

-

treure

gratuita.

mas

plau remarcar..el

set

REVIFALLA VE17
CROS
Ahir En Cros va treure laves d'olla.
Va jugar contra el Sabadell un for
midable partit, i no tan sois fax el
millar davanter del sC14 equip—xutant.
passant i corrent—sinó el millar ju
gador deis vint-i-dos.
Ahir ja no hi havia cap europeista
que demanés qu el traguessin de l'e
quiP. Ahir tothom eslava engrescat.
Fins l'haurien tret a coll si haguessin
gosat i si En Cros, en lloc d'esser un
xicot tan serios, s'haguées' "dejado

Exigiu-los

en

el Vermut Cinzano en ampolletas
individuals. Per cada consumaci6 en
ampolleta, teniu dret a un ballet del

prendre

,Conours

Les ampolletes de:

querer".

(exquisit Vermut

Blanco Cinzano

En Cros va refermar aval adagi
castella que diu que "quien tuvo re
tuvo", i va demostrar, comPlidament,
que no endebades ha estat durant

dole)

blanc

tnolts anys

Seco Onzano

el"

(»Modo

(imano

(riquíssim aperitiu
tónico
digestiu)

LA PEGA

ala ballets del Coneurs)
molt crescuda de monedes
d'or I plata en el seu tap corona.

porten ultra
una quantitat

Sobretot

en

—

encontre

un

tres gols
Alalgrat aquest resultat,

va

cap

obsequie

es

pubticará el

A PALAFRUGELL

i "El

cies i eren els hornos mis
del mrSn.
influencia de dos putas.

sembla definir el

guanyaren
volem amb
aixb desvirtuar el Inés mínim la
brillant victbria, perb
seva
comprenem lambe que els vilo,franquins no mereixien un re
sultat tan afrós con-1 a premi

Plaga Catalunya, 4-BarceloRa

Restaurant Cataiun ya
gida

clientela I al

públie

Recomana
en

a

la

seva

distin

general, la Insuperable
"

SOPA DELS PESCADORS

Plat oreaoló de la casa

El Palafrugell i el Gim
nástic empataren
a

marcador.

cap

gol

manresans

merescu(Iament, i

seus

Vanguardia"

dient.

Després del partit estaven tots en
riolats. Nningti no parlava de desgra

dia 6 de gener de 1931,

de Barcelona

El primer gol del Manresa el
féu En Serra, En Sala fau el
segon, I el mateix Serra féu el
tercer,

tau

rodó, que sernbla demostrar
que els manresans exerciren un
domini absolut sobre els seus
contraris; abans de tot hern
d'aciarir que el parlit no fou

Eis

pér passar-li el mateix a Gire
ala. Els ePropeistcs,- abans del partit,
s'estiraven els cábells.
—Miren si en som de desgraciatsl
trent

rnolt

hatre el Vilafranca per

el que

—

.......

anaven

deis

als diaris "El Sol 1 "A B C" de Madrid i "La

disputat, el Manresa
a

desgracies, Alcoriza
puntal de u
quip
no va poder jugar per estor
malalt i Bestit va haver de jugar d'•x

el

d'exigir sempre els butlletins del Gran
Condurs CInzano 1930, que van enrot
Ilats al coll de cada ampolleta.

L'aargnamo

DE L'EUROPA

va
da fou millor del hont esperaza
pudre un ..otnbre 'considerable »d'es
pcctadors que s'estiren més quedar.se
a casa a fer la manilla. Per comble de

vostre propi
interés no deixeu
1

Diluvio"

En.

y

Evidentment, el cercle gracienc no
n'ensopega ni una. Té "mala pata" en
tot. Ahir, que tenia un partit que ti
hauria donat moites pessetes, va fer
péssim i—malgrat que l'entra
un dia

-

fieiro féu el de l'honor per als gra
cienes..

Corresponsal

:41111Wzr,

--

blegar-se novarnent a un altre gol
aconseguit per Pone.
Quan faltava poc per a acabar, Pi

Els equips el formaven:
Gracia: Elorença, Claudi, Vila
Gascon, Bertrand, Rossell, Venta
curt, Payerols, Vila I, Cortas i Pi
Reir°.
Iluro: Noves, Mas, Trias, Prat,
Soler, Bonet, Pones Llneds, Valls,
Vidal i Garcia.

el millor davanter

de Catalunya.

(el Vermut preferit pels afi
cionats a begudes seques)

encert.

El primer gol el féu l'Iluro als
vinti-cinc minuta de la primera part
i aquest temps s'acaba amb aquest
resultat. En començar la segona
treballaren de valent els graciencs,
peró, malgrat aisió hagueren de do

Pro.

LA

lletins del Concurs. Un creas pot propor
cionar-vos una envejable satisfacció. Són

completament

partit

per reunir, abans
del 31 de desem

bre, el més gran nombre possible de but

equip mes complet

ditor a un empat.
Arbitra. Espelta i ha feu amb bes
tant encert, encara que en honor a
la veritat hem de dir que els equi
piers de l'un i l'altre bandol feren
tots els posibles perqué el seu ar
bitratge no resultes difícil. De totes
manees,

tes...

no

moments

tots

no

esforços.

primer gol,

PARIS

Algsl

Doneu-vcs presa

Quan el Manresa fu el

MADRID

Quatre pessetes
va protestar.
són massa pesse
d,eia, amb retó
tes. El soci del Barcelona, per altra
Part, fingid una sotragada (7140/1 Va
saber que havia d'afluixar dues pcsse

1930

va

un

del

Gran Concurs Calzan()

demostraren
que
seus contrincants encara que
aquests imitaren s.mb breó i bona
voluntat que, almenys, el ieien cre

que en
formar
el deis

ala

(M/ts" ,NNI1

i

Ja s'acosta el final

Fea aquest un encontre entretin
gut que va satisfer a tots els que
hi assistiren, exceptuant a aquella a
qui el resultat desfeia una mica les
illusions. Els de l'Euro guanyaren,
merescudament, puix
i guallyaren

pas

Casa central: BARCELONA

Carrer Coll

—

batre el Grá
cia per dos gola a un

L'Iluro

dar més l'atenció. Ehs organitsadors
que en aquest cm- era l'Espanyol
no
miraren pring; el cas era que el
públic s'hi llancés.
En cap gasetilla ni cap anunci gros
ni .rie, pera, zst sortir el pros de !'en
trada general. La sorpresa quedava
reservada al boa aficionat a l'hora de
pastar per la guixeta.
—

MATAR();

A

Durant la setmana passada, els dia
ris de Barcelona cataren pinas de pro
paganda del partit EsPanyol-Barcelo
na qtte es -ea jugar ahir. I publicaven
un anunci bastant gran, per tal de cri‘

•

A MANRESA

Indústries de Pelleteria

FABRIQUES

D'APROF1TAR.

CQLL

cap

Aquesta vegada el Sans pot ben
dir que la seva providétscia fou Pe
dret. Amb gairebé la meitat de pú

414444•44+414441414.11•444+04

Tapbloles

LES OCASIONS S'HAN

te.

sou.

vuit. Festius d'onze

el Sans per

augment de

demani

--

a

l'Horta

nyar

55

-

i de cinc

II

16
16
8

2

.

*

a una

22

I

*

Blenorragia, avariosi, pell. Guariurinárie' ment rápid. Preus econbmics
Tallers, 29, entresol
CASASA, metge especialista
D'onze

4 2
4 1
41
4 o
3 1
3 o

El Granollers

s'en

orina

J.

II

•

Que després de Sastre,
sopeix Goibura.

•
—

*

Que

5

Que En Vilá quan va debutar
fa cosa de tres anys
hom li va
fer observar que li mancava entre
trament i des de llavors que ve en
1tenant-se amb una assiduItat cor
prenedora.

•

Que

.*

Que el motiu d'aquest homenatge
és premiar-li la seva perseveranga.
*

5

•

Que

13

9

2 2

9
7
8
8
9
8

o

11

15

,u,

Que en aquesta segona part tots
ele aplaudiments del primer temps
es traduIren en xiulets i mostres de
desafecte.

menar

8 4

0 21

sopir jugadors.

555

"Ganápia".

4 3
4 2
4 2
4a

el lloc d'interior dreta del
Barcelona sembla predestinat a en

tindria axit.

*

*

Que

ara

8
7
8
8

és per aix6 que el resultat parla bé
prou per a fer-se un just carrec el
lector de la manera com va descab
dellar-se la Iluita. Quatre gols els
granollerins per tres els locals, ob
tinguts per Pérez, Graells i Vila
el just resultat per als
nova són
uns i els altres.
L'arbitratge de Baliu fou bo, i els
jugadors arrenglerats foren:
U. E. d'Horta: Montferrer, Brio,
Vives, Buye, Sibecas, Gutiérrez, Gar
cia, Pérez, Graells, Vilanos-a i
Guerra.
Granollers: Gallofré, Lledó, Mira
Iles, Rebollo, Sala, Ortuno, Martí,
Gordi, Losada, Ubeda i Cabasses.

no

Que r'institut de no fer res"
:embla que tornar& a detxar-se
puix que de nou ha reaparegut
.1 revolucionan

en un en

trenament, Monnier va haver de
menester cinc punts de sutura per
tancar-li una ferida al front.

*

*

va

Que el mateix dia, pero

Que en compensació a haver de
sistit de la cleserció, el Sabadell
ha augmentat el sou i li ha assegu
rat un benefici.

•

no

555

Que l'interior sabadellenc ja es
vela partant 'cordobés i jaqueta a
mitja algada.
*

5

voler jugar a
Mataró contra el Laietá, en borne
natge al P. Millá, per por (?) que
es leslortés algun jugador, que ala
privaria de poder huir-se en la ca
carejada tournée per la Frange...

•

Que han armat una combinació a
base del Betis de Sevilla, que está
donant uns resultats excellents.
*

5

Que el Patrie

jugadora.

seus

*

•

tal de portar

per

al Sabadell

•

8 5 3

A HORTA

*

•

* •

*

•

va

Que el Sabadell ja s'ha desinflat

*

•

•

la segona

a

tenir més
teína que no es creía per aguantar
al partit davant de l'humil Júpiter.

un

que féu asaltar l'entusiasme deis

juagdors

SS

Que el Torneig de batket-ball fe
meni del Maricel-Park, q,ue s'havia
d'inaugurar ahir, i segons dejen ha
via d'ésser una mena de Campionat
del món, resulta un simple torneig
social de Tiberghien and C.°.

t

4

Que

5

F. C. Ilartinenc
U. Atlética Horta
C. E. Manresa
Terrassa F. C.
Gracia F. C.
Palafrugell F. C.
U. E. de Sans
Atlétic de Sabadell
nuro Sport Club
F. C. Santboia
F. C. Vilafranca
U. E. Sant Andreu
Granollers S. C.
Gimnástic de T.
A. A. O. Vilanova

ahir tingué un día bo i de bon co
mençament ja es veié que el més
probable era una victória deis groc
vermells.
Els equips, a les ordres del senyor
Soja, s'arrengleraren així:
U. E. de Sans: Pedret, Vilacam
pa, Torredeflot, Robles, Gal, Agui
lar, Calsina, Tayeda, Vey, Oliart i
Guardia.
U. E. de Sant Andreu: Petrus,
López, Soler, Bau, Duran, Pasqual,
Pellicer, Besolí, Ferrer, Colls i Ba
llester.
L'únic gol el va aconseguir Beso
11 d'una capcinada recollint una pas
sada de l'extrem ala quinze minuta
de joc.
La resta del primer temps conti
nua amb el domlni molt alternas, i a
la segona part als deu minuts pri
mers domina el Sans, peró aviat aca
ba i el Sant Andreu torna a ter
se amb
la pilota; penó a despit
d'aixo i da/una xuts a la poaa
de Pedret que semblaven gols inevi
tables, s'arriba al final amb el sol
gol marcas per Besolí.
La ratlla defensiva del Sana tau
la que flaquejá més, i els altres
feren el que pogueren per quedar
be, excepcié de Pedret, que, com
ja hem dit, féu una gran exhibició.
D e 1s andreuencs sobresortiren
Petrus, López, Ballester i Duran.
El senyor Sojo ha féu bastant bé.
Gal a la primera part es lesion1,
i a la segona, Ferrer i Be% aquest
darrer de considerad&

seu

pensh, encara,
que la ccsa podria canviar i que
el parla, s'igualés una altra ve
gada, inalgrat que ja sois man
caven quinze rninuts per aca
bar l'encorare, pero quan fe
horn

els altres dos gols, un dar
l'altre, els de Vilafranca
acabaren de perdre els ánims.
El fet de qué en tot el partit
subsistís l'empat a zero fins
als darrers moments, diu ben
ciar l'altern que fou el do
mi ni.
A les ordres de Pujol, que
romplí arnla encert la seva tas
ca, s'arrengleraren els equipa
en la segient forma:
MANRESA.
Corrons, Cas
tells, Ribera. Ccsta, Calaren,
Tort. Sages, Serra, Sancho, Gin
mIsans i Sala.
Vi la f ronca .—Sa'acter. Apari
1011

rera

el,

Rodríguez, Lara, tarrosa,
Pastor, Castells, Gómez, Martí,
Sindreu i

Garra.

Amb

assistencia de públic
Palafrugell aquest en

escassa

fou jugat

a

sense que el parta tos res
de l'altre món. Ben al contrari, tots
els espectadors F ortiren no gaire sa
tisfets de ta lluita, puix que el joc
fou de baixa qualitat 1 ni l'un ni

contre

l'altre

equip posaren

en

la Muta l'en

tusiasme que els és habitual.
En síntesi, el partit foil un con
tinu aloe de la davantera palafruge
Ilenca i una defensa desesperada deis
tarragonins. La davantera deis tar
ragonins per6, no sabe agigantar les
ocasiona de marear, puix que sinó
indubtablement hauria estas seva la
victória.
consplí
L'arbitre fou Armengol,

regularrnent la seva tasca.
Els equips taren els segiients:
Palafrugell: Gauxier, Colomer,

LNYA

FIli4:4;1AU

.P.•5

Blatich, Farriols, Castelló, Pone, Es
teve, Espasa, Miguel, Airelard i Ca

SEPA EVITAR EL
TERRIBLE MARTI
LLAZO DE UtiA

banca.

Gimnástic de Tarragona: Roca,
Venceslao, Vergés, Martinez, Pinyol,
Alegret, Barbera, Espanyol, PC)',
Bordens i Carbonell
Els millors del Palafrugell taren
Ccicmer, Blanchi POng, i del &rus
nástic de Tarragona el tercet de
fensiu.

Corresponsal

ANEMIA
CEREBRA

AL! MEi1TO
Y DEL.

C.E.11.1.15RAL

LABORATO

105

DEL

ASTEDIICO

AocrADODeL:oN$TrruYr1le GeriE.
-

CERA

5.A-VICG. le> BAPCE

AL

1,MA

•

•
?
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TEA TRES

CINE1IF A
pet

breu
Artistes Associats presente -La
ferecilla domada".
Protagonistes: Doug. Fairbanks
(pare), Mary Pickford, Dorothy

jordan.
Interpretació:

Deficient.

Argument: Adaptat...
l'obra de Shakespeare

i com!, de
del mateix

atoan

Direcció: Sarn Taylor.
Modalitat: Sonora.
Comentad: No s"tauria de per
metre que en les versions d'obres
clássiques hi intervingua la fanta
sía d'homes poc compene ts amb
la idea de l'autor de l'obra. Aquesta
adaptació de la comedia de Shakespeare és s-azillarnent ridícula i ens
personatges falsejats.
rnostra
s
descentrats i sense la bella reaccio
que en l'obra básica fa el paper de
lliçó de moral. Douglas hauria fet
railior de reservar la set-a fantasia
a altres temes menys conekuts,
Mary potser hauria hagut de con
terrir tarnbé una miqueta el seu MO

Contentad: Una producció de gran
bellesa interpretativa i espectacular.
Admirablement interpretada p e r
John Barrymore, aquesta producció
té a Inés el do meravellós d'un da
leg de val,or dramátic poc corrent
i és com una llamarada de passió en
les escenes amoroses. Realrnent és
molt bella aquesta producció par
i la seva fastuosa presentació.
Defectuosa de totogra41 i amb al
guna escenaris massa poc naturals,
peyó anda th.a gran quantitat de be
l'eses d'aquelles que fins els que
anglés po
no comprenen l'idioma

gaudir, grácies

den

Ilernistne.
L'obra matriu ens mestra une. ;Ida
aic temperament violent i molt con
sentida, a la qual "un home ríe".
i no un calador de dots cona repre
senta la versió cinematográfica, pro
cura
domesticar. En la patenta
velera com ella es comporta de ma
nera per sembiar domesticada i do
-

minar l'horee, i trobem corn les bo
niques escenes finals de comparació
entre els dos matrimonis i les res
pectives mullers estar escamoteja
des per un parlament ridícul de la
protagonista. Ben presentada i de
bona fotcrgrafia, l'únic que artísti
cament podem tenir en compte.
*

*

*

VITarrier Brothers presenta
neral Crack".

"Ge

Protagonistes: John Barrymore,
Lowell Sherman, jacqueline Logan.
Armida, Phillipe de Lacey, Biohart
Bosborth i altres.

Interpretació: Magnífica.
Direcció: Alland Crossland
Mod:-"itat: Parlant.
Argument: Adaptació de la famo
de Georges Preedy "Gene
sa obra
ral Cra".

a

l'expressiva

accentuació del gran actnr. Tot és
interesaant en aquesta. pellícula. Tan
sois ere sobren uns quants títols
que slaurien pogut eataldar. En
tota prociucció sonora els rnoments
de muti:-ene tenen una brillantor
•

.magnífica

que

atrae.

ens

.*

per

_

3 de novembre de 1930

la rambla de Catalunva

*

*

Films presenta

Paramount

El

vagabundo.-.
Protagoniates: Denis Ring._ je2nette Macdonaada O. P. l3leggie. Li
lijan Ro b, Montage Leve i grans
rey

multittuís.

Interpretació: Ajiístadíssima.
Argument: Basat

en

l'obra

mateix nom.
Direcció: Magnífica, de

del

Ludwig

Berger.

ressant• í veus captivadores. Aques
produCció, totalment parlada
ta
cantada en anglés, és un tema epi
sódic del temps de, Lluís XI, molt
ben adaptat a la nova modalitat ci
nematográfica í amb més verisme
que en anteriors adaptacions mudes.
El color, pera, cota bern dit sern
és ni será mai la n'ostra fia
ca, i per més que la tónica cFaques
ta producció es la discreció de to
nalitats, en la tnateixa bellesa de
Jeannette podem comprovar com la
desfavoreix el color. Magnífica la
interpretació d'O. P. Bleggie en el
no

Lluís,
protagonistes.

paper de re:
tres

dona aeab aquesta opereta una obra
distreta i interessant, finament di
rigida i régiament presentada. Aran
tots els factors necessaris per agra
dar al públic i sastenir-se temps en
els programes, "El rey vagabundo"
té amb les cançons de gesta i amor
musicalització torea atractívola.
una
L'aceita ben rimada i sense Inés de
fecte que la incomprensió de l'idio
ma que empren els personatges, per
part de gran majada de públic.

molt bé els al
Pararnount ens

SALO
CATALUNYA

ha dit Gloria Swan
son, ella espera que amb el sexi
marit, el marqués, tot podrá
arranjar-se amistosament i po
d.ran viure aompletament com
a boas amies amb un oceá en
tre ells.
Aquesta solueió l'ha denada
a Gloria Aneen Pringle, que bat
el record de la gran distáncia
marital de iota la colbnia cine

Segons

casada amb un
gentleman angles tIC gloriós
títol, i encara que fa un munt
d'anys que no s'han vist, la seva
correspondencia es contínua i
per demés amistosa.
s

*

*

*

que Aileen Pringle, perh,
té un gran amic—Cedrie Gib
lions—amb qui os parla si no
intentará repetir la 1117,6 matri
mcnial malgrat la bcnr amistat
que existeix entre el noble ex
marit i ella... Gibbons és el
"bridegroom" de l'acula( znarit
de Dolors del Ríe.
*

que Ben Lyon, l'aetual ma
rit de Bebé Daniels, va dir a
Glória Swanson quan aquesta
trametre des de París a
va
Hollywood la nova del seu ma
trimcni amb el marqués de La
Coudray, La Falaise:
"Moltes felicitats, Glória. Pe
rés jo scmpre havia cregut que
"s traetaya d'una pose teattal
rnés que d'un matrimont."
Els resultats han estat ber
aproximats. Falta que ara a
Ben el matrimoni amb Bebé
tingui millor esdevenidor.
...

*

*

Pierre Frondaie és qui ha
fet els dialegs en francés de la
producei6 "L'home que va as
.sasinar". que realitza a Berlín
Kurt Bernarth, i que aetualment
estar: rodant a Constantincble
els exteriors.
*

yo

itumnprimagasemz•zazumesanigemegailelitienia•

L'esport
A OLOT
U. D. Cassá, 1
Olot F. C. 5
Gorresponant al Carnpionat
gironf ha tingut Hez aquest
encontre, se.gon de la primera
-

tit amistós el, reserva de l'O
lot i el F C. Erute, de ligue
res; r'guanyá, aquest darrer per
tres gols a un.

yolta.
El joc es decabdellá amb
entusiasme
per
correcció
i
'ambdós bándols, i ami) un do
mini moit remarcable de 1'0-

DE

primera part,. l'Olot
s'apunta tres gols per Mitjá
la

—

C.
Montgrí. 1
La Bisbal, 1.
L'Escala.
l'arnés, I.
0101 I.. c.. 6
Cassá. 1.
Figueroa., 1.
Pahtmós. 1

'd'Oliva I, Oliva II, i Saer. sG
bre sortint Eactuació del por
ter del Cassá, que allib.erá el
seu equip que el marcador fos
més desfavorable.
A la segon apart, Saez i Puig
aumenten el marcador, i quan
,mancaven tres minuts per a
_acabar, í gairebé fose, el Casa
obtingué el seu gol per obra
de Maten.
De l'Olo• ens agradaren tots„
sobresertint, pero, Coromines.
D.oménech. Picota, Oliver i Sáez,
del Cassá. Cavarroques, Grau
i Maten.
Donat el naire del partit, no
fu difícil Earbitratge. que
es
a-nava a cárree de B. Calaf, del
coltegi amateur.
Els equips eren:
OLOT F. C.—Arboe, Descale,

C.promines, Picota, DomInech,
Maeó,

Oliva I, Oliva 11. Puig,
Sia'z i Oliver.
u. D. CASSA.—Cavarroques,

Gruart. Gran,
Sais,
Gruart, Terrés, Sabater,

u

1

RESULTATS

-

-

-Constanti,- 2
Francolí, 1.

Vilallonga,

-

FigneDes-Palarnós.
a
eamp del Palamós.
llora de ectmençar, presentava
un
nlartífic aspecte, donat el
nombre de visitants que ana
ren a Palamós.
El partit va ésser favorable
als palamosins fins a les aca
bailes, en qué el Figueres mar
ca el gol de Eempat, amb el

El

qual

va

acabar-se.

El Palamós jugh sernpre dins
la més gran noblesa per a ob
tenir la vietbria, ça que no han

pegut aconseguir,
l'actuac.ió
figuerenc

grácies a
admirable de l'equip
al segOn temp.S.

Nova,

Canonja.

jugar

un

par

Es.plugues de

-

Santa Coloma, 1
F. C. 2
Catlunya,

2

Montblanc
A PALAMOS
Palamos, 1
Flgueres, 1
Ahii. al carup del Pala.mós
va jugar-se el parta. correspo
nent a la segona data del Cam
pionat provincial, entre els
equips del- la Máxima rívalitat

-

-

5.

F. C.

-

Iles encara
sultat.

rae se

AL

en

la

gentilesa.

de

la

di

bongaresa

1
ra

nit,

cada

triomf

el

d'En

:

d'espines

corona

1~4~4~44444~444

Teatre Catalá Romea

sera

VILA-DAV1

Com pan y la

Mr. SANS GENE

ES UN FILM SONOR PARAMOUNT -..-_-=-.-

-E

pellícula en la qual el
galan favorit del públic
espanyol aconsegueix el
seu

l'estrellat es titula, en francés, "La peau sur l'herbe".
a

*

...

*

Després que Raymend Griffith, aquell famós cómic .arnb

predesti-

el
a cmplir er lloc que en
einema deixá buit Max Linder,
nat

deixa
1. que per un mal entés
Paramourtt,
i
'd'ésser artista de
cinees trobá en qué les cases
matográfiques Ii feien el, boicot, tornará al cinema arnb una
"talkie" que es titulará "Let's
Play House" realitzada per la
moderna firma "Majestic Holly-

Iluimente

PER

sonor

ESTREN k

*

Print". Aquesta producció

de

film d'ambient rus, de
gran emotivitat i interes
santíssim argument

—

Aneu avul al

CAPITOL

NUEVOS RICOS
CAPRICHOSOS
Chmice (Fox) 1

Banks el chmic antreballá com a
tant
que
glés
actor a América i a Anglaterra,
s'ha enearregat ara de la direcetó escénica de la pellícula
de la B. 1. P. "Why Sailers Leav
Bome", basada en una obra de
Leslie Fuller.

Producció scnora
Warner Oros. Vitaphone

Aneu avui

Paca la telefonista
Demá,
honor

tarda.

de

les

Fundó de gala a
gentlls tereronistes

de Barcelona:

Paca la telefonista
1 acte de concert.

Cada

nit :

TELEFONISTA

LA

1

aquesta /lit,
Cinema sonor

JOHN

admireu

A

—

11882

per maria

sonor

El

•

en un

general

§1§

Crack

altre deis "indiscutibles" films cirn de
l'art cinematográfic contemporani

Selecció
les

negre

de

—

primer temps, els
hospitalencs empataren.
La segona part va ésser un
domini eomplet de Ecnze propietári del eamp, i malgrat
aquest domini no aconseguiren
marcar només que un gol per
a

L'ESCENA

"CINAES"

vostres localitats per
número 14252

—

AGUDIEZ
popular ventríloc
CORNALLA AND EDDIE
número
gran broma.

de

(comlat)

atantallo sateaS
(comal) famosos patinadora
DEBUT!

de
ALLAN CROSLAND

ea

teléfon al

de

Ballet de

Sigfred
Busterda
escuiturais tallarines
1 un dansarf.

4444.4144+~~11~
vent que va bufar, contendiren de cam
pionat al camp local La Bisbal F. C.
i l'Olot F. C. Després de noble i re
nyida finita s'adjud ca. la victória l'en

(Wat comarca

propietan del terreny pel resultat
2 a o. Bis dos gols, d'espléndida
factura, foren aconseguits per Avellí.
L'arbitratge aná a cárrec d'un cae
giat amateur, la labor del qual satisfé
vencedors i vençuts. L'equip guan)'a.
dor era: Isern, Salva., Llenes. Muní,
Corredor, Figueres, Rasós, Plaja, Ba.lança, Ametller i Avellí.—E.
ze

de

dc vint socis del F. C. Vtpreguen que demanem
la Junta d'agites: club, per ntitja daEn

A

—

Direcció

III

nom

lafranca,

Casaj uan e
Seourola,

mics.

CURUNEAT
a

P. de

ESTRENA A ES.PANYA
la
interessant pellIcula

set

estigué

den:

atraocions

TODOS PARA UNO

en

ROS

bándol.
Arbitra el senyor Alseda, que

I

PANTALLA:

LA

1 A.

Producció
WARNER OROS
VITAPHONE

formidable puncheur.
per cartelas.

les

a

QUERER

BARRYMORE

deis "indiscutibles" valors del cinema

un

.Demaneu

car

rexttá,

PACA

a

SANTANA-MONTLLOR

ningú,

—ES DEU:

LA FUERZA DEL

-

satifer

I

A

BOHEMIOS

AMOR.

i

BOX A

Detans

AQUESTA NIT,

Teltfon

Dimeeres, al "Nuevo mundo".
5 grana corebats de bou, 5
IL O. MATEE'
PEDRITO RUIZ

el

Companyla ILAU8 DE CABALLIL

es

*

contra

TEATRE NOU

PRINCIPAL PALACE

Menty

campas d'Espanya,

crea

144.4~~4441/4444-94

en

*

sublim

la

viia:

LA DAMA
DE LES CAMELIES

en

un

(entre Passeig de Gracia t Rambla
Tetaron 76110.
de catalunya).
(El millor programa mut de Barcelona)
Aquesta ti% a les deu:
ESTRENA
de
la divertida comedia

i

de María

DE

CORAZONES EN
EL DESTIERRO

ROSSELLO CINEMA

Noticiarl

1 dar
d'ave

APRECIAR

EXQUISIT

CAL VEURE-LA

programa.)
11+41•11~~444.4~444444444
4a******4444+54+11115.

Eambient del
periodisme, 1 Bancroft hi tindrá
el paper de director d'un perihelio sensacional, Kay FraRegis Toomey seran els
cis
companys del gran actcr, i John
Cromwell dirigirá la produccíó.
*

Dimecres, tarda,
d()

DOLORES COSTELLO

Selecció Gaumont Diamant
Blau.

I

PODER

L'ART

EL VALS DE MODA
(jora

Dema, dimarts, tarda, 50
representaciá de rexit
anís

4+1~11444444~~

les

deis:Programa
a

La propera producció de Bancroft es titulará "rnfit To

desenvolupará

r

r»,»444444~~444~444.
Aquesta nit,

lee

a

Quina llistima de xicot!

4.4~44~444~.

CINEMA PARIS

i cada nit,
exit de riere:

rera

METRO GOLLYWIN MAYER

111111111

wood Pictures".
* *

CINE MES

gran

més

njt,

El gran

La veina del terrat

-

Charles rIngers, el jovenivol galan de Paramount que fa
tres anys estava content guanyant 60 dólars a la setníana,
ha firmat actualment un contracte amb aquesta marca, en
el qual consta que en cobrará
1.500.
Buddy Rogers, pertt, ha reSultat un bon" astre mut -amb
dots.per
una bella veu i'grans
natural"talkies",
i
aixb
les
a
ment, té preu...
* *

Aquesta
10'1 5.

la

-_-€-

ens

questes ratlies, l'arranjanien-t del camp
de joc, que es traba en males condi-

Atletisme reusenc
Dissabte passat, a l'Estadi del
Reus Deportiu, tingueren lloc una
serie de proves atlétiqUes, totes
elles destinarles a millorar algu,n record local. L'éxit fou definitiu, ja
que grácies a la magnífica forma deis
atletes del Reus Atletic Club s'acon-

superar dos récords: el de salt
i el del llancamént del
rnartell, amb les bon:ques marques

seguí
de

llargária

de 606 i 27'io m., respectivatnent.
En les altres proves veiéretn a tots
ells faltats de preparació, principalment en el llançament de la javelina.

Quant

l'organitzaciat

hom nota
que un mica

a

molta voluntat, encara
descurada la part reglamentária, cona
és el donar la sortida en els Loco a
tot de xiulet i a un sol corredor. No
intentava el récord de Reus? En ele

Aquests resultats han estat
facilitats pel Comité provincial
de Tarragona de la Lliga Ama
Agraim

ILa

mes gran
creació cantada
la

Estrena

--

re

teur.

CINEMA FEMINA

tarda.
comedia

El pare pródig
Segal

RAMON
NOVARRO

Jeannette MacDonald

1.--7.4

Riudoms.

sabia el

mas

LA CORONA D'ESPINES

Nit,

rommunn

.----.

,D'aquest darrer partit al mo
rrient d'escriure aquestes rat

tres
IjON1 PREU

EL

de yeatit,
Tall d'atarlo

Tall

Trin acres

me

el proper

tres, per pocs segons

no

diumeage,

que segcns re
intentats rous récerda. Tant-de-bo la twania de recordmans no sigui un narcótic abust.t
per als nostres atletes.

,

-

mil

fou batut el récord prov:ncial, que
tampoc hauria pogut ésser homologat per una petita negligencia, com
és la d'ésser En Sender Funic home
que va fer tota la distancia completa. En resum:
dos nous récords i
torea millorats els estils. Esperen

VOSTRE

CAMPIONAT
poli d'elefant
DE LA LLIGA AMATEUR
CUIROS QUALITATS CAU. E. Hospitalet, 2.
FIA NTIDES
PREUS
RARAA. D. Tramvies, 2.
TISSIMS
L'encontre
jugar aeir al
AL S MAGATea-rnp del Camí de la Fonteta no
GATZEMS
DE
deixá satisfet ningú, pel mal
estat del terreny de joe.
L'equip A. D. Tramvies va
marcar el primer gol abans
d'acabar-se la primera part,
quan neancava un minut just P laça Angel, x V la

daume

I, 11'

Tel.

ESPECIALITAT

A

LA

1555

MIDA

feral-tejes,

seran

Mas
A LA BISBAL
La Bisbal F. C., 2
Olot F. C. O
Diumenge passat, davant de nonbrosa concurrancia malgrat del fort

111111111111111~1~111

POiS

Haba1

AMB LA VOSTRA EXISTENCIA TORTU
RADA PEL VER! URIC
UNA MA MEDICA US POT GUARIR
sollicitada
intervenció gratuita del nostre persoual facultaou
La
és ja un fet. Bis nostres metges estaran a la vostra disposició gratuitament
per a la Inés precisa indicació i científica aplicació del nou i detcrininant
tractament antireumátic DIATURASA, d'acció curativa tan manifesta.
Ara podran també -els reumátics i uricémics pobres guarir: i a l'igual
que els afortunats que poden pagar la més exigent assistencia facultativa,
obtenir de la DIATURASA tot el que ells han pogut cornprovar d'exits
sense precedents i guariments definitius i que entusiásticament suggestio
nats els feren acudir als nostres Laboratoris en demanda tan reiterada
perque féssim extensiva a les classes necessitades la decisiva eficácla de'
tractament DIATURASA.
La secció especialitzada del nostre Departarnent médic per tal
els reumátics i uricemirs necessitats, que acabern de crear. ha quedat
habilitada provisionalment a la Plaga de 'si Igualtat (Sant Agustí), número 1,
entresol, de set a nou del vespre, en hauran d'acudir tots aquella que
necessitin la nostra intervenció i auxiii.
Laboratoris Cera, S. A.
tan

datendre
Vico, 18,

Latetana,

25

i

Copérnic,

35

a

31

Barcelona

-

11~~1~111111111¦

RESTAURANT

Pagés.

El dia 1 varen

-

L'éxit

A REUS

-

A

les den.

a

del teatre catalá

Donald

AVUI

cions.

RESULTATS
LA JORNADADliIH

i Jeannette Mac

s0O4•11•444.4H1+14+1.44444

Nou triomf de l'estrella de -_- -1"-;EL DESFILE DEL AMOR E_

completament•desencertat.

CAMPIONAT
DEL CAMP DE TARRAGONA

Pa ramount,
per

en

ESTRENA

no va

LLIGA AMATEUR

gran

Demá,

...,--=-

segons referIncies, el ga
lan jo-ve francés René Ferté, que
fins avui no havia trcbat ecasió
de sobresortir entre els galans
mundials, ha trobat amb Ed
mond T. Greville el director que
-fa ressaltar totes les seves
grans qualitats d'actor. La pro
duerió que posará a René Ferié

Els gols els marcaren: Jover,
per als palamcksins, i el del Fi
gueres, Gimbernat.
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La gentil bruna cEulls
blaus Jaqueline Loogan ha estat
contractada per la B. I. P., per
tal de realítzar produccicns als
estudis de Elstree.
Serribla lambe, que B. I. P. 1
R. B. 0. s'han aliat per l'expié,tació a amhdós paisos de les
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Modalitat: Parlant i ttr tecnico
lor.
Comentad: U n a fastuosíssima
presentadó, junt amb música inte

pre,

Vegeu

I

VENDA

DE PEIX, OSTRES I MARISCOS

BON

TFMPS

7, QUINTANA, 7.
(entre els

carrera

TELEFON 1 6 1 0 2
de Ferran

i Boqueria)

