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l'espasm e

d'una vaga general amb conseqüén
eles greus, irreparables. Aquesta
vaga ha sorpras a tots, sense po
der-ne exceptuar les autoritats, ta
arnatents sempre a fer avortar su
posats complots i fantasiosas cona

Som

-

en

.

piracions.
Motius d'aguar:sea vaga? No ha n
estat prou aciarits. ?Protesta pel
sucessos de Madrid? ?Reconeixs
caent del Sindicat de Transporta
?Reacció violenta i desesperada con
tra la normalitat d'un ragim amb
les conseglients detencions gover.
nativas, suspensions de diaria, pro
cessament de periodistas i crradors

cl'esquerra? Qui saja!

de sis morts 1 de nombrosos ferits

hora

única,

és

transcendent,
la qual hi

en

una

paraula: és, també, histaria

viva,

de fecundes possibilitats. En
els ulls entelats d'algun d'aquests
homes que ha caigut al mig del
carrer
braços en creu
hi havia,
abans de caure ametrallat, una ilu
minada de ciutadania sota el dra
matisme tumultuari i desbridat de
les multituds irritades.
—

—

No són paraules. I perqua no
són paraules hem d'exigir --com
un
deure
serenitat i ponderació.
Serenitat d'hornea i de ciutaclans,
ponderació de militants d'un exer
cit civil conscient deis seus destina
—

Repetim-ho:

insignes.

els xnotius no. han que.
dat concretats. 1 aquest ha estat, a
judici nostre, l'error deis iniciadora
d'aquest moviment que ha vestit de
dol Barcelona. Per trasbalsar la
vida d'una ciutat, per portar la in
tranquillitat ala ánima ciutadans i
unes horas de misaria a muera de
familias obrares, calen motius con.
crets, causes ac.larides.
Acabem de Ilegir que els dirigents
Obreristas han donat per acabada la
vaga generaL Ens en felicitem i els
felicitarla. Les forces obreras han
palesat amb aquesta vaga una orga
nítzació com potser mai no havien
motiu

una

hora

ha en joc altíssims interesaos civils.
No són paraules. 1917 no era una
paraula. Era história viva. 1930 no

-

-

en

una

o

Serenitat per no malbaratar, en
trágica estrdancia passional,
les possibilitats altíssimes d'aquesta
hora.
Ponderació per no destruir en
fanática gregarismes de dogma,
aquesta
histaria viva que pot
ésser 1930.
una

I no és, no, serenitat
voldriem
llevar de les nostres paraules les
—

acusacions pesqué adquirissin, no..
més, cordialitats d'advertiment
l'estridancia inútil d'aquestes mino
rías joyas, desorientadas per ban
derins vermells, que han estat en
horca recents
en mig duna chi
tat correcta davant les masses pro
letarias que reivindicaven la justicia
d'un dret
tumulte gratuit, incita
ció incorrecta, provocació inneces
—

—

—

tingut, i superior, molt superior in
dubtablement, a tots els calcula pre
vistos. Els dirigents obreristas han

saria,

acusat el sentit de la responsabl.
lítat amb llur deterrninació de fer

reprendre

Aquesta forta organització sindi

sofert, i ele futura (?) fra
de les somniades dictadures
de l'esdevenidor. Primo de Rivera
es vanava d'hayas acabat amb
el ca
talanisme 1 amb les organitzacions
obreristas. Qui va infantar aquella
que hem
casaos

—

dolorosas.
No acusem, repetim-ho: advertim
cordialment. No és una doctrina la
que hi ha avui en discussió: és una
imperiosa necessitat civil. ,Una im
periosa necessitat de Poble, de de
mocracia i de civilitat, a la qual cal
sacrificar
per nobles que siguin
els afanys i les ambiciona espirituals
de cadascú, de cada liorna i de cada
grup, de cada doctrina i de cada
ambició.

tlictadura 1 és aguantat per la d'ara,
d'ésser el primer de reconaj.
litez la incapacitat d'un ragim que
ipta—com a úrtic mitjá per re
Itoldre els problemas més vius

—

—

centenars de rnausers iii

rwtimat collega) de
-

triar entre

•

OliPotlt

un

es

in

trobava,

—

1.bauria

,laPasos (segon expressió d'un

que

aqw.sts d'ara, cercar el desor
dre pel desordre, provocar el tu
multe pel tumulte, la violIncia per
la violancia; no és serenitat
apro
fitar la solemne correcció d'una ciu
tat aturada per enfilar-se sobre eis
banca i predicar, en verbalismes en
casos, un camí de quimeras impos
sibles, que no poden tenis aItra
Neficácia
cal no enganyar-se
que reaccions inverses i

calista és el fracás més absolut 1
definitiu deis set anys de dictadura

una

interessat,

com

el

treball i, amb ell,
l'aparent nortnalitat de la vida chi.
todana.

mb

gest

potser, en el matí d'ahir, una inci
vil resposta de sants,...
No és serenitat, no, en moments

Sense odís i

sense

violada, peró arrib la máxima

fem nostre el dol de Barcelona i de Madrid
per la m.ort deis homes que han caígut aquests
clics en els seus carrers

cadíssims

a

per6

les c;utattl

no a

la guerra
en
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CAMP, SOLS POGUE
EMPATAR A DOS GOLS ANIB L EUROPA

L'ESPANYOL, AL SEU

EL BARCELONA EXPERIMENTA LA PRI
MERA DESFETA D'AQUEST CAMPIONAT
DAVANT EL BADALONA PER UN A CAP
situacions de perill que davant la
seva porta es produien amb molta
freqüéncia: deis dos tercets defen
sius, acusa més regularitat el del
Badalona, en el qual tots tres bri
llaren amb una fermesa molt equili
brada, realitzant, per5, Casanoves la
millor jugada de la tarda. De les lí
nies base de tot equip, també Kai
ser,
Font. Cr:stiá, milloraren a
Ilurs contrincants. Som poc amics
aquest fet no
a fer excepcions, i per
el
ens atrevitn a dir qui deis tres fou
nullor, ja que davant del servei in
acabable de Font a la davantera,
hem de tenir present que l'intere
gional Cristiá havia de tenis compte
de Goiburu-Piera; d'aquests dos ju
gadors és prou coneguda llur classe
pesqué nosaltres avui fem l'elogi de
Cristiá en subjectar-los de la mane
efectiva com assolí realitzar-ho
ra
ahir a Badalona. També, per& és

Heus ací finalment assolit el que

ja, semblava

no

anava

a

obtenir

cap

equips durant el pre
sent Campionat de Catalunya: ven
cer al nou tampió, el F. C. Barce
nostres

dels

lona.
I l'equip que aquest inigualat ho
nor
ha sabut adjudicar-se de ma
Badalo
nera merescuda ha estat el
ha ha
na, aquest Club del qual lii
gut, i ho lamentem, qui ha dit que

classifiqui
és una 'lástima
per a amar al Carnpionat peninsular.
Nosaltres tan sois pregadem a qui
va
emetre,
tan insospesada enhiló
actuacions
cs molestés en seguir les
que l'equip badaloní faci en camps
forans i després ens doni vivament
que ti hagi me
a coneixer Iopinió
que

es

rescut.

FOU EL PARTIT
El joc que ahir ens oferiren, al
camp del Manresá, els equips del
Barcelona i Badalona potser que no
pugui qualificar-se d'excellent, espe
cialrnent la primera part; davant bo
ocasions de la davantera blau
rles
EL

QUE

just

grana. la qual no tingué certament
belles
vn dia d'encerts, se succreiren
arreneades hadalonines amb els con
següents xuts, en tota «asió anul
lats per la bona tasca d'Uriach,
\N'alter i Mas.
t reiem que
el partit es decidí

ni-Se:es

a

amb Ilur característica fer

mesa.

Aquesta bella jugada, com hem
dit, fou la que decidí el partit. tota
vegada que des d'aquel' moment ja
el Barcelona ocasió tan
no tingué
propicia per a apuntar-se un gol, el
qual es preveia que fóra el decisiu
del partit. Portávem ja vint-i-cinc
rninuts transcorreguts de la segona
part, la 'qua' anava desenvolupant
se arnb les mateixes característiques
de la primera, quan es produí la ju
gada que es convertí en el gol que
el Badalona sabe fer, fos l'únic ne
cessari per a adjudicar-se dos nous
punts en el seu camí per a assegu
rar-se l'honor de disputar el Carn

pionat peninsular.
Una bella passada de Redó a Tei
xidor, aquest corre la pilota per tosa
la Unía, i Mas l'entra, fent faut prop
de ?área deis ensrirts, i Escartin
l'oportú cop franc, tenint
marca
cura de tirar-lo el trtateix Teixidor,
amb tal precisió, que, malgrat l'es
tirada, d'Uriach no pot evitar que
es converteixi en l'únic gel válid de
la tarda. I diem válid, perqua ja a
!a primera part havia marcat el Ba
dalona, per mitjá d'una capcinada de

lo que

'yergues, una passada de Garcia,
.peró el senyor Escartin l'anulla per
a

la

equival

a

En

inesperada
Una jornada bastant decisiva
desfeta del Barcelona va fer molt poca grácia
al Sabadell i

manera:

PRIMERA CATEGORIA
Ciassificació
J. G. E. P. F. C. Pts.
Barcelona
Badalona

9
9

7
5

1

5

5

3

Sabadell

9
9
9
9

4
3
3

2

o

2

tasca

Europa
Espanyol
Júpiter

33
15
13

15
II

10

21

21

8
8

II

36

2

ropa a mans del propi Badalona. Car,
en aquest moment, Púnica salvació deis
de Gracia és que diumenge vinent el
Badalona triomfi a La Crete Alta, i
terum en compte que als ven
cedors del Barcelona ja no els pot in
teressar massa—és una mica dificil de
creure.

La jornada d'ahir fou, dones, bastant
decisiva. En aquelts mornents ja sa
bem un altre de., cle representaran

Catalunya en el eJtopionat d'Espanya.
El Badalona, des7ré. de moltcs cuatí
nies, ha superat )ts cls obstacles i té
assegurada la sera classificació. Paf
ser st no s'hagués trobat davant 'un
Barcelona displicent Ii hauria estat
més difícil. El cas és que amb toles
les de la !leí, a pols, s'ha guanyat un
deis !loes d'honor. Diuntenge passat

dir que l'extrem

Campionat, en els quals tan sois
són els gola marcats els que donen
els punts en litigi i necessaris per a
seguir endavant en cerca d'una clas
sificació en consonáncia amb la
ver:table válua d'un equip.
Per la nostra part, tan sois ens
el
manca felicitar ben cordialment
Club badaloní i els seus esforçats
jugadors, bo i desitjant-los brillants
éxits.
M. S. C.

A UTONOBILISTES
deixeu de consultar preus

a

ne

Llausas

López

Teléfon 74755

SAUCES, 126
carretera? No deixeu de visitar-me
Aneu Malarnent de Ilums per
•-•

Plaça Catalunya,

Restaurant Cataltuiya

Itecomana

—

--

i- al

2

so

costa i deixava les esperances de ?'Bu

~Mi

g.da clientela

2

4
4
4
7

29
19
17
13

1

Ahzr el Barcelona va jugar una mara
posada a l'Europa. Els parttdaris del
cercle gracienc tingueren un goig sert
se alegría.
L'emPat aconseguit davant
l'Espanyol els permetia de mantenir les
illusions de participar al campionat
d'Espanya. No comptaven, pera, amb
la sorpresa de Badalona, anib la in
esPerada desfeta del Barcelona, que as
segurava la participac:ó del club de la

1~1~111~

públic

asse

'

donavent l'enhorabona al Barcelona, i
arui en: toca de donar-la al Barcelona.
?A qui l'honren: d, donar diumenge
vinent?
Aquesta és la incegnita que s'ha de
rcsoldre diumenge vinent. Unes set
manes enrera semblava que el Sabadell
tenia Poc menys que asse9urada la sera

participació al camPionat d'Espanya.
No obstant, es troba després de cele
brada la penúltima jornada, en la :te
cessitat ineludible de °manyar el dar
rer partit si vol clasiiftcar-se. La sera
situació—tenint en compte que ha de
jugar a la Creu Alta—no és desespe
rada, pera és bastant pitjor del que tot
hom creia unes setmanes abans.

En efecle, el Partit Saradell-Badalo
na de diumenge que re té una impor
tancia decisiva. Si guanya el Sabadell
o només que empati, l'equip del Valias
serd l'altre classificat que ens manca.
Si guanya el Badalona, en canvi, el
que es classificara sera ?'Europa, su

posant—naturalment—que resulti ven
cedor del Júpiter. El partit Barcelona
Espanyol—com canvien els tempst—no
té ja, en aquests moments, cap trans
cendancia. Les possibilitats que podria
tenir l'Espanyol són anullades pel goal
average. L'Espanyol, per classificar
?'Europa perdés
se, necessitaria que
amb el Júpiter, guanyant ell el Barce
lona i que el Badalona guanyés el Sa
badell. I encara li caldria fer un perfil
de desenzpat amb el Sabadell, tot aPle
gat una mica difícil.
•¦••

Així, dones, queden: que Peltre lloc a
adjudicar estd indecís entre el Saba
dell i !'En-ropa. Amb una diferancia de
possibilitats. Que mentre el Sabadell en
té prou aconseguint guanyar el partit
de diumenge vinent, !'Europa, no.
L'Europa, ultra guanyar el seu par
ta, necess:ta que perdí el Sabadell el
seis, i aixa d'haver-se de refiar dcls
,altres, francament, convida Inés al pes
simisme que a l'optimisme. L'exernpie
Barcelona en
ens ei (Lana la desleta del
el partit d'ahir. I ens hi fa refermar
el ~te de si el Badalona fugara el
partit de La Crau Alta amb aquella
entpenta, amb aquel' entusiasme, amb
aquel' braó que el jugarla si de gua

Ii anés el classificar-se.
Estat moral que contrasta amb el que
imperara en els renales sabadellencs,
els quals saben que van a jugar-se una
carta decisiva... i a Inés fuguen a casa
nyar

o

perdre

en

ens

satisfa perqué sempre fa

bonic veure premiats els esforços deis
que Pugen. Ens dol, pera, que equips
adhuc l'Es
com ?'Europa i l'Espanyol

assenyalada
en la histbria del nostre futbol s'hagin
de quedar a terra. I ens do!, Perqua

Panyol—d'una tradició
aquesta decadéncia

tan

d els

esinentats
per !'aseen:

esta compensada
deis novells. I aixa tenim interés

equips

no

en

sembli un desig
de mintair la justa glaria deis vence
dors. No, ito és aquesta la nostra in
tenció. La riostra intenelá, el 'sastre
plarty, no és fill del paper poc liuit d'a
quests dos equips, precisament perqua
són ells. Ens dol, perqua el que ha pas

aclarir-ho, perol

no

de

els

certs moments,
engrescats, que aquest era
eampionat que s'ha jugat de

El tercer !loe, evidentment—el tercer
a adjudicar, rolen; dir—, no esta
decidit. Sabadell i Europa poden en
cara mantenir esperances.
Es exposat
de dir qui sera tafortunat. Hem de de
clarar, pera, que tirarle»: una sorpre

llar

extraordinaria que l'aforktnat no fos
el Sabadell. En futbol, evidentment,
passen coses extraordinaries. Pera en-s
semble que, en aquest moments, '1Ett
ropa canviaria de bona gana les seres
possibilitats amb les del Sabadell.
sa

ésser
rior esquerra, i Crcs no va
pas més afortunat en el centre de
la davantera.

L'Europa va tenir un bou porter,
excellent porter, que els evita
un
més d'un gol. Va tenis també una
parella de defenses, encara que amb
alguna o altra fallada, superba. que
ajudar en molt a fer eascellent
va
la tasca de Florenea deis migs, deis
quals, sense que se'n puguin fer gaitapar diverses fares carrecs, va

*

*

*

Aixd s'acaba. Toles les aParences
són qus el Barcelona tirdra

uns

nou-s

en

SOPA DELS PESCADORS

general,
-

a

la

la

seva distin-

insuperable

Piel creació de

la

casa

menge passat

gois del

Aixa és, amb tota sinceritat, el nos
tre parer. I que no Phaurem"de recti
ficar, encara que en !loe del Sabadell,

malgrat
na,

l'Europa. Aquest,

culpa d'alguns deis

seus davanters,
l'arbitratge, va estar
forea encertat. Va saber endegar ti
partit pel camí de la correcció,

Saracho,

aix5 li

equip

dit rnés amunt, len:
i si
en un cmpat,
atrevim a manifestar que
estat logic, hem
que al nostre entedmereixien guanyar els

,

liagi

dre, potser
sabadellencs pel domini més intens
que exerciren en multitud d'ocasiona.

Malgrat

tot,

peros

tingueren
gol ni en

sort; ni en els xuts a
coordinar les jugades dins : área deis
ensurts de l'equip enemic. S'esforçaren donant
si tot el que podien;
jugaren amb breó i entusiasme en
tot moment

pero,

practic. Si

a

tercet

no

pogueren fer

res

aixO hi afigra que el
defensiu jupiteriá estigué for

midable, especia:-nent Francas, es
tindrá el perqué del migras resultas
srbadellenc.
Tcts vint-i-dós jugados treballaren
valent, i tense que ningú
sobresortís gaire deis seus companys,
no hi llagué tampoc ningl's que per
la seva mala actuació mereixi dis-

tingir-se.

JUPITER

c

Etiai0

—

1—11i Florenea,
y
ana,

Gi:onés, Bestit, Cros, Miró

cácelr.
E
primer
l'Espanyol,

i

Al-

gol el va, aconseguir
mitjá d'Edelmiro; en

per

un bat i hui!.
Mancaven sis minuts per acaba;
la primera part, i Bestit empata, en
rematar una treta fluixa de -Cabo.
Al mínut de comenear la sego
part, el mateix Bestit va apto
fitar una fallada d'Orriols per re

rematar

matar

magníficarnent

el

gol

de de

inpat.
Pocs mornents després, dos un
nuts escassos, Ventoldra es va inte,-nar i d'un xut creuat va aconsesa
l'empat decisiu. Aquí l'Espanyol
envalentonar. L'Europa va
va
asa
cause, i els propietaris del camp

pressionar Ilargament.
Quinze minuts rnés tard, pese.
l'Europa es va refer, ; aconseguí
polsar el domini deis seas contris
cants. als quals va embotellar

gairebé

fins al final. PerZ) 1ot

mini fou
Els dos

equips s'havien

gairebé
participació

al

nar,

que virtualment, de ile

campionat peninsulas.
D'aquest empat n'han sortit bu
neficiats Badalona i Sabadell.
Mai no es perd res!
XAVIER DELCLOS
Del Júpiter, el millor, Frands.
els altres cense fer res de l'altre mora
i Rosalench. En

excepció de Mas
Guix estigué molt desencettat.
Melcoa bu rencarregat de
la- partida i complí amb la ses
tasca amb encert i energia.
s'asrengleraren
A les seves ordres
tris equips en la següent forma:Raja.
Júpiter: Francas, Bussot,
Bonfill, Rosalench, Peiró, Mas, re
rera, Climent, Vandellos i Gnix.
Sabadell: Massíp, Morral, Roura.

Martí, Gracia, Tena, Sangüesa, Bes
tren, Garreta, Roca i Cortals.
els
Eh s primers en marcar foren
del Júpiter per mitjá d'un bon san
de Perera, i poc després els sabs
i
dellencs, r,solien l'empat per obra
Roca.
de
gracia d'un fantástie xut
A la segona part

gol.

no

e,

atasca cap

A. PINAZZO

PERA

EUROPA

Ele sabadellencs estigueren bé en
la seva ratlla defensiva on Morral i
Un deis ataca de l'Espanyol a la porta inagníficament defensada per Florença
Roura hi lluiren les seves dote de
backs, especialment el primer. Deis
nyar un encontre, dones, a la pre
components de la ratlla mitja, VdPoble
Nou
Al
sent temporada encara no s'ha es
tic que estigué a una nona aleada
trenat
ni amb una sola victoria.
fou Martí. Treballador incansable,
Per aquestes causes anaren al camp brega constantrnent i anuilá l'ala esEMPATAREN conveneuts que gaudiirien duna bo guerra deis gris-grana. IndubtableI EL
EL
na estona de futbol.
ment fou un deis millors del sets
A UN GOL EN UN PARTIT NO GAIRE
Peras contráriament a tót el su
equip. La davantera, com ja hem
posat, ni els sabadellencs pogueren dit abans, no estigué tot l'encertada
EMOTIU
respirar tranquils, ni els jupiterians que hom esperava; per no etendre's
mat més en el seu lloc segon de la
pogueren satisfer Ilur desig d'assolir davant el marc de Francas no s'asL'encontre jugat ahir tarda al
classificació. Es per aix, que els
la primera victoria, ni nosaltres po
camp del roble Nou, si bé no tenia
seguraren definitivament l'encontre.
guérem dir haver fruit d'una jor
gaire interés pel que respecta a la blanz-blaus sortiren ahir tarda deci
Sangüesa es féu un tip de córrer i
així, arnb els cobejats dos punts que nada emotiva. Un empat resolgué intenta. fer algun deis, seus precisos
situació deis propietaris del camp
la qüestió, i ningú queda satisfet
dits a guanyar la partida, i fer-se
en tenia, en canvi, per la iliamillora
centres, per6 Peiró, no ti deisca Lee
amb
els
cobejats
dos
punts
que
del desenllás. Ni els sabadellencs
gaudeixen
els
saba
així
situació
que
ble
res de bo en tota la tarda i fins i tot
els fessin respirar amb relativa tran
que veuen allunyar-sc una mica les
dellcncs en la puntuació del cam
e-ri alguna ocasió el rebregá una miseves probalitats d'ocupa: el
qu;llitat.
pionat.
segon
queta. Els altres, tret de Rcca que
Pel que toca als jupiterians, ja gai
lloc, ni els jupiterians que perden en alguna
Pels vallesans, un resultas favo
°casto Harma, aigun xut,
d'amor
propi
el
gua
rebé era cosa
resperança de guanyar cap partit, no feren res
rable ahir tarda, els batuda refer
d'extraordinari.
ESi,ANYOL

Epanyol.

Cobo, Saprissa, Orriols, 'rrabal, Soler, Tena, Ventodrá, Gallard, Edelmiro, Padron

resolgué

ens

permetre de dur el partit

lés l'empat a dos el marcador, va
ésser ben normal.
Heu-vos ací quins ean ésser cis

lloc honorable.

no

va

en

plácidament, fins al final, que, malgrat en un partit tan decisiu assenya-

que l'encontre de

e! resultas no
de manifestar

vs

novament, i no va parar fin
l'acabament. Per aixo era rner,a
xedor de la victoria, que si no la
conseguí, fou més que altra cosa,

diu:nenge vi!'Europa per
nent és deis dicissius
poc que pugui no es deixara perdre
l'ocasió de poder classificar-sc .en un

bé

d'aconssaaa

perO, refet,

atacar

voluntarios que encestas, malgrat que
els dos gols els aconsegui ell. Cros,
ja hem dit d'ell el que fa al cas.

Com ja

mide

t

per que al final 'savia

•

centre es

vcao

en

inspiració que li Va
gué l'empat decisiu. en els guata is
rainats, a fer perillar el bou ps.

tícia.
La davantera va ésser, qui sap si
el punt tnés flac de l'Europa. Gironés, apátic i temorenc. Bestit, més

I

•

segona part,

moments, foil el bon mig
centre que coneixem i eh l va tenue cuealesar que aquella revelació
ra de
d'Edelm niro
fou potser, ta sois fic-

puix

ésser marcas per Alminva
fer tampoc gran cosa

va

no

l

versos

vent.

tan

a

El partit, com bern dit, fou,
general, de domini europeu.

decidits en l'atas. Animadavanters
i en algunes ocaIlurs
ren
sions foren elle els qui van promoumés perill conre els moments de
deis espanyolistes. Per
tra la porta
damunt de tots, Obiols, es va fluir
de valent. Es cert que potser va descon_
marcar una mica massa els seus
trincants, pero cal reconlixer que el
joc ofensiu que ahir va emprar, fou
més productiu que no hauria estat,
potser, el defensiu. Loyola, en dis

ni

driblar la seva orn
bra, con; fa multes egades, i Bosce
el seu company d'ala, internationaa

van estar

classifiqui !'Europa. Aquest cala
Pionat ha estat d'una qualitat ínfima, i
ele que l'hem seguit d'una manera des
aPassionada, els que no cns hertz deixat
endur per afectes casolans. tenim el
dret de sentir-nos defraudats.
Tenim, pera, la vaga idea que la de

no

encertar

va

de mitjos de l'Europa fou la més perillosa. en lapotser, la més
tac i va ésser també,
completa d'arnbdós equips. I no ho
diem pas perqué fes un gran partit,
conjunt. Per& eis seus e:ements
en

ença.

aconseguir e:s tres
contra el
Saba
fou, tampoc, aquell

"mágic solitari", perqué

Aquesta línia

el millar
anys

en

equip

seu

dell. Padron

Hades.

hagi fet
Moicament

cedértela que plenyem no és exclusiva
del futbol «dala. I aixa fa que—tot
pensant en les Iluites per al campionat
peninsular—sentim una mica més d'op
limisifle confiem que el Barcelona, et
Badalona i el Sabadell o l'Europa ens
faran quedar com uns homes. Si més
no, aquest és el nostre destg més fer.

és pas fácil d'oh-

no

antagonistes, rnalgrat que
presentaven "au grand
es
pero
la sort no els acomcomplet",
panya. La sort, diem, i el joc de
Miró, que ahir va estar comp'eta.
d'intement desplaeat, en el loe

es

sera.

l'Espanyol,

aquests

satisfacció,la

!‚el triomf aconseguit,

bon

un

seus

sat a l'Espanyol i a !'Europa (tornen:
demanar Permís per donar per deci
dida l'eliminacil de !'Europa) no és
altra cosa que el reflexe de la decadén
cia evident dclnostre futbol, com déient
la setmana passada, decadancia que hem
palpat un cliumenge si i un altre tanz
bé, presencian! partits d'una grisor in..
suportahle, encara que la
justa joia de badalonins i sabadellencs
en

pen-

tenir.
Ele minyons del Guinardó van jugar molt i millor que no els seus
contrincants, els quals no sabem si
pesqué tenien el gersei brut o per
qué l'han canviat, jugaren amb samarreta blava.
Dominaren la major part del partit. Xutaren molt i millor que ele

a

creure,

campionat

al

equip per a represencampiona¦ peninsular.
tar-nos al
En el partit d'ahir, aixo ho Va
palesar novament. Va jugar un bon
partit, un excellent partit, i aconseguí empatar, la qual cosa, al camp
ésser

s'haurd trencat. Europa i Espanyol
honran de fer d'espectadors mentre
duri el eampionat peninsular. El fet
que Badalona i Sabadell regir: al cam
pionat d'Espanya (cls nostres lectors
ja nes permetran que esmentem el Sa

badell)

o

l'ernpat s'eliminen gairebé ja, mútuarnent.
I alaco és, francament, una Ilásl'asola, hatima. Perqué, altnenys
demostrat
en mantes oc'asions
via

el canzpionat d'Espanya.
Un, almenys. és segur. La trad:ció

con:panys

la decil'altre, per

anava

pitjor

el

--

Teixidor.
Si a cada partit Manet es veiés
servit per l'interior en la forma en
que ho fou ahir, difícilment hi bati
ría cap partit en el qual quedéa
l'equip badaloni sense marcar; tots
els interiors que amb ell juguen han
de tenir-ho present, i pensar que tan
sois és el triomf de l'equip el que
ha de cercar-se en tot moment, i no
per molt vistós i
un Iluiment que,
prestigiós que sigui per un individu,
a
la fi resulta perjudicial per a
l'equip, especialment en partits de

F. C. Badalona: Casanoves; Bor
ráis, Rafa; Kaiser, Font, Cristiá;
García, Banal, Forgues, Redó i Tei
xidor.
F. C. Barcelona: Uriach (els dar
minut s, després del gol,
rers
isiareas); Walter .Mas"; Martí, Cas
tillos Ramon; Piera, Goiburtt, Sas
tre, Arnau i Petera.
dels
dos
Analitzant la tasca
equipa, hern de destacar la reaiitza
da per Mas, el millor home sobre
el camp; ell sol desféu innombrables

---.—.-.----.

El Badalona ja té

de Walter i Mas; recordem un cop
franc per ell executat, que només
fou córner per haver estat aclarit
per un deis jugadors barcelonistes
fortnats en barrera davant llur
porta.
L'ala esquerra badalonina, forma
da per Redó i Teixidor, fou tan
bona, com en altres temps havia es
tat la formada per Garriga i el pe
tit de la gran dinastía badalonina

una
una darrera l'altra, Tei
xidor aconseguí crear i descabdellar
situacions, les quals difícilment po
dría igualar-les cap més extrem ca
talá, tot i tenir-ne que han meres
cut l'entorxat d'internacional, esgar
rifa pensar el que podría rendir
aquest jugador si finalment volgués
sotrnetre's a un entrenament acu
rat; tal com és necessari per pro
duir-se sense esforç durant un par
tit i amb brillants resultats per
l'equip que es defensa.
I en ple batallar, el sens or Escar
tín assenyalá el final del partit, el
qual, davant deis altres resultats de
la jornada, assegura de manera de
finitiva la concurrencia de l'equip
baslaloní al Campionat peninsular.
Sincerament desitgem que la sort
li sigui propicia.
Es equips es formaren de la se

Î

--

qual tingueren bona cura els barce
lonistes; en comptades ocasions po
gué intentar el xut, pesó en totes
elles dona la sensació de perill im
minent, la major part dels quals
sortiren desviats grácies a l'actuació

d'ells,

J.

l'Europa

el que

presentava.

es

.Miró, igual, i Alcázar, potser el més
perillós.
De l'Espanyol, cal destacar, ea
primer 'loe, Cabo, el qual va ier
aturades superbes. Vantoldrá el es
seguir en encert, i Gallard, en vo
luntat. Edelmiro va confirmar
iins
la bona impressió que va causar diu

insular.
parta fou,
El resultat final del
menys
previst,
el
potscr, tant com
Amb
per a tots dos equips.

el conegut rematador de sempre, del

aztinuts més emotius de la tarda.
I fou precisament en aquests mi
nuts ,durant els quals tots els da
vanters badaIonins ens mostraren
com saben jugar
quan l'encoratja
ment i l'entusiasme
ha fet pressa

En beneficl vostre,

a

participado

la

a

La

gurada la participació al Campionat d'Espanya.
Qui será l'altre participant? El partit Sabadell
Badalona de diumenge vinent ha de decidir si
será el Sabadell o l'Europa

aprofitades.
En la davantera badalonina, man
cada de Garriga, el seu més destacat
element, veiérem novament Bonal,
el qual realitzá moltes i bones ju
gades, encara que no arriba a com
penetrar-se degudament amb Gar
cia, el notable extrern. Forques fou

?e

potser

era

siva eliminado de l'un

darnent

palie, el joc s'anirná extraordiná
riament, proporcionant-nos els quin

Europa,

-

"emocionant"
aquest partit hi

més

barcelonista no reeixi com en tan
tes altres ocasions, realitzant, perb,
belles centrades que no foren degu

haver cregut que havia estat recolli
A partir
da la pilota fora de joc.
d'aquest gol, el válid, el qual valgué
a Manet, el jugador que tant trobá
vea: en manca a l'atac de l'equip
badaloni. un sens fi de telicitacions
deis seus companys, amb la conse
güent voleiadissa de mocadors en el

uent

en

aanyol

Kaiser mereix també un elogi:
brega com ja és costum en ell i
defensa magníficament la porta ba
dalonina de les escomeses d'Arnau
i Perera.
El trio barcelonista, mancat de
Ilur centre titular, no estigué a l'al
çada que el partit exigía: Castillo
prodigar les pilotes amb
no encesta
la intensitat que el seu atac neces
sitava. Ramon, superior a Castillo i
Martí a tots dos.
De les dues davanteres, sens
dubte que la barcelonista és superior
en
en prestigi a la badalonina, perb
canvi, prácticament, no sabé mos
trar aquesta superioritat que segu
rament tothom está d'acord en atri
buir-li; Sastre, al costat de bones
jugades, en feia d'altres, també en
ell característiques, unes vegades
per excés d'entreteniment de la pi
lota per part deis seus interiors, i
d'altres per aquella incomprensible
apatia, gens nova en ell, no acudía
amb la deguda fermesa en busca de
les rases pilotes que ti eren servi
des; l'úzica jugada formidable, la
qual mereixia gol, hagué de fer
se-la tot sol, i grácies a la decisió
de Casanoves no assenyala gol, que,
d'haver-lo obtingut, segurament hau
ria estas el comen de la desfeta del
Badalona. La importáncia que pot
tenir una jugada decisiva en el res
sultat final d'un partit.
Deis quatre davanters restants, pec
pedem dir. Perera, el menys encer
tat; Aman, bé, pero, com Goiburu,
excessivament individual; Piera, ja
hem dit que Cristiá sortí triomfant,

noves.
el qual obliga Sastre, una
mica irregular ahir, a Ilançar pre
cipitadament un xnt ue aná al pal,
el qual bu aclarit per Kaiser, un
deis ferrns puntals del Badalona, i
causant de la no superació d'Arnau
i Perera. als quals subjectá en tot

moment

que

produit en
"máxima emoció", s'han
Esaquest campionat. I el d'aldr,

gol.

sol

bella sortida de Casa

una

diguem

de
Cristiá, Redó i Rafa foren brillan
tíssims col-laboradors, i si molt se'ns
apura direm que en ells tres tingué
el Badalona el secret de no aconse
guir el Barcelona aptittar-se ni un
que

anomenats de

deis

partits

Pocs

--

1930

NEREI DE PUM

SABADELL

Salrnerón, 50

NION SU ZA DE nELOJERIA

RAPARLA

DE

CATALUNA,

r..-as

en La

Chaux Je Fonds y Ginl'I)ra

?

1930
19 de novembre de

la rambla de Catalunyt,

Per Canaletes diuen
Que platko

torna

ésser

a

a

preguntar-ho

Barce

*

*

*

*

*

partit malgrat

cap

Que té la
quan perd.

Que el menys suposava H passarla
igual que a l'Espanyol
al Barcelona
sense Zamora.
passat
ha
li

*

*

ha deixat de causar es
tranyesa l'incloure ea el programa
de festes, altrcs actea no esportius

*

s'ha dona tde baixa

*4*

com

Que

és pas
sol el Club Femení i d'Esports el
que sent expansions "recreatives".

tal.

a

*

*

*

Que Tena I s'ha

pres !non serio
sament l'ésser entrenador del Sabe

de

toses

maneres

*

Que

dell.
* *

no

ni culturals.

de temps soci de

Que Tamburini,

l'Esprnyol,

Que

una

gancia.
*

Que

a

l'equip

*

Que l'aldarull l'ha portat Serra
melera i fins Massoni, que l'imita
lluint un castig "bombín".

la
aires Mé3

perqua respiri

mutanya

a

pura.

*

*4*

Que l'arbitre Melcon fa els deapla
çaments amb autom8bil de propietat

Que un
majoria no

*4*

Que

naentre

*

la Federaci6 Catalana de

a

*4*

anar

no

Futbol volen fer un coneurs per a
anomenar un arbitre oficial de l'ele

*

Que el Sabadell, per a fez com els
bona, ja sollicita arbitres de fora.
més, fa

*

manca

els Clubs vagin pagant

sector de federatius en
catan disposats a que per

del "bombir." deixin d'ésser

populars.
*

41 anirá xiullant.

*

*

de l'arbitre ofi
sembla decidirant
utilitzar la "boina" com a penyora

Que prescindint
cial de l'elegancia

*4*

Que el resultat del partit d'ahir a
Badalona ha fet la guitza a l'Europa.

indicada.

*4*

al camp del

Que fou mole notada

*4*

Que al

Badalona la no acostumada finesa
de Castillo felicitant, un cop acabat
4 partit, a alguns jugadors costenys.

menager de Cernera

preocupa resdevenidor del

el
pou

no

seu

lain.

*4*

*4*

no seria de sorprendre
soluci6 del ras Rafa i
l'ingrés de Cristiá a les rengleres
del Barcelona.

gant Rala no aprotiti per a la boxa
penaa dedicar-lo a inflar neumática.

Que

Que

ara

l'amistosa

els

aficionats

a

cas

que el ge

*4*

aquesta feina aprofitará
les excellents condiciona de Camera
amb la seva escandalosa bufera

Que

*4*

Que si

si arriba el

la boxa

volen saber qui guanyara diumenge
el match Uzcudun-Carnera, han de

per

nasal.

hace?

tlen1P0

•

•

"'..)

Lluvia, nieve. vierdo, un poquito de sol traidor
Si lleva usted en su bolsillo una
qué importa
algunas Gaba de vea en cuando,
caja Cabe.
•el inicrobm puede darse •ya por vencido.
Toman Ceba equivale A 'purificar conStantemente el
rewestir sus mocosas con
aire que usted respira y
pelicula que los microbios no
una fresca y suave
franquear.
t* tos.

salir

a

ne,resfriados,

la calle

temor: ni catan"

sin

pues las

Cuaba vigilan
•

•

su

salud.

Com

vas.

que

empatar, els

l'equip

davanters

seus

una

dor

pi

la porta de Torres, que aquest
desvia a córner. El tira Ravell, sen
Iota

a

de

va

fer

un

S. MORERA

OMISIOIK

J.

no

bon paper davant
d'un equip que ja no és el tan fa
rnós Iluro de Mataró.

-

yies urinárie

foraster vol

aconsegueixen tirar

i

men,

serva,

•

,

Cuide su garganta a--diario gargarice,
usted en asco con la.s deliciosas Cabal•

I

Soler, tirada per Revira, els (lavan
ters la recullen a arriben a terreny
contrari. Un xut de Valls que ana
directament a la porta, és detu
va
rat molt bé per Torres, i poc des
prés acaba la primera part.
A la segona part es ven que l'e
quip alumnista no té aquella anims
l'equip
cosa en l'altra part. Atac de
local; un xut de Gener el bloca No

l'Iluro, pera aquest
atacant i Soler, per
és
marca gol, que
d'off-side, i amb joc igualat es cióna
per acabat el partit.
L'equip deis Alumnes, en el qua!
figuraven alguns jugadors del re

Rueden

Puedelsted

cap, marca el primer gol.
L'equip foraster s'anima. Falta de

Blenorrágia, avariosi, pell. Guariment rápid.
Preus econálnics
Tallers, 29, entresol
especialista
CASABA, metge
•

-

--

vuit. Festius d'onze

D'onze a una i de cinc a
apimo~~7~0~1.3r1~16~MVIL~~~2^.-A.-

a

una

1

A TARRAGONA

Club Gimniistic, O
Vilafranca F. C., 1

els jugadórs ena. volguessin demostrar
que jugaven a lutbol per forea—menys
en certa ccasió on es veié un instch de
seaona al de jesen se e•
boxa—; i
un tren tan fort q::e serublava que te
nien pressa d'enilestir la feble, essent
sense cap classe de clubtes els raornents
més bells i interessants d'aquest par
tit, on veeetecne hern pogut constatar
la classe (!:::5 dos contrincantsa
Al prlmer ternes el Vilafranea po
lile posar en perill unes (piantes vega
des la pOrta contraria, i en una d'alma:tes

nectiseeml mi gol

estrany

tau

na st
pas en la forma que ha
estat fet; pera en fi sé cive el fu Ca
na's, Una vegacla aquest gol favórable
Vilafranca ha estat quan els tarra
gon:ns, ferits com armen qui diu gel
seu amor proni han fet una série de
belles arrencadeS eue han fet que Si
batee tregués tot el <me sap a fi de
ro caure en un ridícui que li marques
sin l'empata
encara

4,4

g

En aquest temps el jugador vilaa
franqut Canals s'hagué de retirar per
hayer-se lesionat en una topada amb
marnent
un defensa sarra,•-onl: ja un
yer
que Wencesiao, l'excellent áfensa
men, rep u.: cop de peu i un cop de
runy de Xifren, WenceslaCi, que és un
xicot amb un xic de génit i molt ini
pulsiu, repelleix l'agressió, l'arbitre,
tal com manen &s reglamenta, expulsa
del terreny de joe Wenceslao, pero
l'home es veu que aneja certa amistat
amb X:fren, no Ii diu res, i llavors
ju
a-nn una série de
eadors (me protesten de l'actitud de
l'arbitre, el públic també s'indigna da
vant de tal injusticia, fins que els ju
gadora vermells, amb un excés d'es
pórtivitat, continuen el jcc ; aquest in
eident féu que el pardt fos inés iOt
.

EVrTEU A TEI/P5
LA TE171•11BLE FIAR
TELLADA, D'UNA
ANEMIA
CEREBQA

.ALIMErIT

CEIACEIRAL DE t.: ASTÉnile

1 DE 1 E5GOTA1-RECON5TITUIENT-GEnE
LABORA,To Is
CERA 5A -VICO, 1e) BARCEL

as'

El

—

ressant, puist que els tarragonlns han
volt ut suplir la falta del compense i

-

ric

manantial més
(AIAL
URICA.

LITIASI

QUIMATOSES,

tic

tres

en

5caslas

hagués

no

marce.t.

També he de fer constar que mai hein
vist que un defensa en pie joc pogués
aixecar-se i passar la pilota ami> les
mans, i aquesta tarda aix6 ha ha po
gut veure tot aquell que ha presenciat
la partida de l'Avinguda de Catalunya.
Encara que aix6 els aficionats i crí
tics catalana ho han dit també rentes

del

mena

—

Si

PEDRA),

—

impassible

Si algun resultas anormal hem vist
aquesta temporada fou, sena dubte,
el d'ahir tarda al camp del Pujolet.

granollerins

vagaren

una

partida emotiva i incidentada, i mal
grat els esforços que uns i altres po
saren en la Iluita cap deis dos equips
pogué marcar ni un sol gol. O mi
llor dit; els manresans assoliren el
que es proposaren i feren dos gola,
peró per obra i gracia de les deci
sions arbitreis els dos gols foren
anull ats.
L'arbitre en qüestió fou el senyor
Coll i el seu arbitratge fou tan poi),
encertat que origina un sena fi d'in

quals Ch5 cal re
marcar les patacades de qué fou víc
tima ell rnateix per part d'algun es
pectador enfutimat i poc conforme
cidents entre els

amb les decisions del senyor Col!.

també, per-6,
tingué lloc en el

remarcar

no

que l'a
terreny

Es Ilastimós que un arbitre sigui
agredit puix que aixó diu olt poc a
favor de l'espectador exaltat, pero
també és molt lamentable el que
passa amb alguns arbitres que amb
els seus errors i desconeixement de
Ics regles del joc originen incidents
Del partit tan sols hem de dir
que fou disputat i entretingut a esto
que gua
nes, i que sembla 16gic
nyessin els manresans puix que do
minaren als seus contraris en moltes

la pilota
ficava dina el

com

passava

l'ho
Del Sant Andreu. López fou
segur de sempre. i Petrus dona
una
prova més del que pot arribar

me

equipqhaeM
alguns xuts perillo

ésser i salva
síssims.
Els equips foren:
Gracia: Florenea, Artiguel, Vi
la I, Ascon, Bernal, Rosell, Betan
court, Cortés, Peiró, Vila II i Pi
a

Sant Andreu: Petrus, López, So
ler, Palau, Duran, Pasqual, Pellis
ser, Bau, Munner, Colls i Ballester.
COLL

PALAFRUGELL

Els de Palafrugell ba
teren els del Martinenc
per dos gola a un
I
concurrencia nombro

Amb una
síssima, tan nombrosa com poques
vegades s'havia vist, s'enfrontaren
ahir els del Palafrugell i els del
Martinenc. Aixó fou una bona mos
tra de l'interés despertat per aquest
E
que assistiren a la limita sor
tiren completament satisfets, puix
que les incidIncies de la partida
correspongueren a l'interes desper
tat, pogueren fruir d'una bona tar
da de futbol.
El resultat fou just, i un fidel re
flex del que fou el partit. Merei
xien guanyar els blanc-blaus i gua
ny-aren per una diferencia que, sen
excessiva, és un bou premi
se ésser
per als palafrugellencs, pel braó de
mostrat davant les entusiastes rat
lles barcelonines, les quals feren tot
el que humanament pogueren per
j qué el resultat no els fos desfavora
ble. Peró els locals estaven en una
tarda d'encerts i res no hi pogueren
i fer
els vermells.
1 A les darreries de l'encontre hi
1 hagueren uns petits incidents, puix
que el joc, sense arribar a brut, es
descabdella una mica violent, sobre
4 tot per part deis forastera, sens dub
te per la nerviositat de qué era cau
sa el fort
tren a qué es portava el
l partit. La cosa no tingué importan
cia, pero n'hauria tinguda menys si

1

1
,

,

,
.

I

l'áebitre Sojo hagués estat
més enérgic. Pera no sabé

una

mica

imposar-

degudament.
Palafruegll: Gauchic; Colomer,
Blanch; Ferriol, Castelló, Pons;
Esteve, Espada, Miguel, Abalart i
se

iCabanes.

1 seasidos
,iTo.nijoan,
,

,

Grécia
dreu

gol

jugadora, car d'una topada entre
Cortés i López, aquel! hagué de re
tirar-se lesionat. No obstant, se
guiren lltétant arnb entusiasme, i du
rant tot e; primer temps el domini
aria força igualat.
Al segon temps. seguiren jugant
amb la mateixa fe, cosa que feia
semblar a estoncs que s'emprava joc
violent quan era simplement joc fort
sense arribar a la Violéncia.
Pero a l'arbitre, senyor Planell,
Ii devia saber greu que la cosa anés
tan bé, i comeneá a fer-ne de les
assenyalar
seves; comencá per no
foulds, gems, etc., i la cosa es va
ernbolicar. Nosaltres
comenear
a
comprenem i ens fem carrec que
deu

al cap d'al all
arbitre de futbol
impres
uaa persona cosa :es aitres
cindiblement ha de teche les seves
—

un

—

falles, pera lii ha

mitin d'ALRUMINURIA,
BRONQUITIS PARENamh

cassos en

'
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PaLafrugell

-
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.

-

o-o

.

1-1

-
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I-2
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CLASSIFICACIO

J.

G. E. P. F.

7 3
6 2
ro 6
r
so 5 2
4 4
I0
9 4 3
9 4 3
4 2
ro
ro 3 4
ro 5 o
5
ro 4

Martinenc

II

Palafrugell

ro

Iluro
Sana

Gracia
Manresa
A. Sabadell
Terrassa

Horta
Santboiá
Sant Andreu

Vilafranca
Granollers

II

SO

G. Tarragona
A. Obrera V.

9
9

4
3

2

o

2

0

0

5

C. Pt.

29 13 17
13 13 14
24 12 13
16 9 12
17 II 12
22
15 II
ia 15 II
18 16 ro
15 12 IO
19 23 ro
16 14 9
15 21
IO 21
8

I
2

3
3
2

2
2

4
3
5
5
6
5
7
9

2

22

2

12

30

0
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Mesos enrera, juny o juliol passat,
a
iniciativa també de la Federació
Catalana de Futbol, es va iniciar una
campanya per tal que el nostre mag
nífic Ajuntament cedís un palay de
l'Exposici6 ala esportius, per anome
nar-lo el "Casal deis Esports de Ca

talunya".
S'hi van adherir una colla de Fe
deracions i la campanya fou recolza
da per un important sector de la
premsa esportiva de casa nostra. I

sobte, res més, ni un mot
Esperem que la F. C. de F., que
d'un ternps enea mostra el seu inte
de

ras per les

coses esportives de ca
nostra, dirá alguna cosa sobre
aquests dos afees que nosaltres con
siderem d'un in' ca''s rnáxim.
sa

aconsegült un altre gol, per
obra d'Avellanet.
Poc després de començada la se
gona part, Galtés féu el tercer. Des
d'aquell moment els blanca s'eixori
viren una mica i apretaren de valent
Aquesta reacció els valgué el gol de
l'honor, obtingut per Pecera. Des

Ramoneda, Lacal, Mir,
Cifuentes, Elies, Barratxina, Millan,
Turró, Liovera, Avellanet i Galtés.
Terrassa: Ulldemolins, Vila, Bar
Santillana, Sziinz,
tomeu, Castro,
Grandia, Perera, Castro, Cadafalch

UN "INSURRECTO"
En Samitier, dissabte de !'alisa set
mana
va dominar permis Per anar.
sean a París, a condició de manyar el
d:11tins t. tornar el divendres, o sigui
anib temps suficient per reposar i ju
gar ahir copera el Badalona.
Pera el diumenge es van conviar les
ordres i En Samitier va rebre avis
que el permis que li havien concedit
ara 11 negaven, i que per tant el viat
ge a París se l'haur;a de pintar a Poli.
En Santi, que ja tenia l'equipatge ar
ranjat i el bitllet pres, va opinar que
no
valia la pena d'encaparrar-s'hi, i

i 'Valla.

fent

prés, pecó,

desinflaren una mi
queta i ho aprofitaren els santboians
per fer el quart i darrer gol, obra
es

de Millan.
A les ordres de l'arbitre Espelta,
que ho féu encertadament, s'erren
gleraren els -equipa en la següent
forma:
Sant Bol:

cas omís de la rectificació va to
dimecres el dos. Amb la porfíen
laritat que el divendres no va tornar.
i encara que l'havien anuncias per ju
gar ahir contra el Badalona, com qi
el dissabte tampoc no es va present
el van haver de substituir per En 5,
car

A

SABADELL

L'AtlItic empata a un
gol amb la U. Atlética
d'Horta
Bona expectació hi havia
per aquest

partit,

a

Sabadell

Inaoguers.

També l'onze sabadellenc posseeix
bona part d'aquestes condicions, com
hom palesá diumenge ben sovint. L'en
tusia.ane de l'equip de l'Atlétic és ja
una cosa tradicional, i degut a tot aissó
hom acudí al amp deis atlétics dispo
a

presenciar almenys

un

dels elements atacants.
Al segon teinps les coses canviaren
i l'Horta, no solament anivellá la par
dor i

posa

en

es

convertí

forts

en

o

47
UN PARTIT PERIODISTIC
EN PERSPECTIVA
Dissabte vinent, a les tres de la tar
da, tindra lloc al camp de !'Europa un
partit—que sera, natitralment, moit ita
teressant—entrs l'equip de "El Mundo
Deportivo" i el del "Xut", els nostres
estimats col-legues.
Nosaltres hi enfrene, a reure si En
Carnero—que llançara el kick-off—re
benta la pilota.
Les localitats s'esgotaran aaPida
tnent Si nosaltres no tinguéssim "pos
Sir ja les encarregarfem avui.

encontre

ben mogut.
El descabdellament de la lluita acu
sa un anivellament de forces. De pri
mer
ha feren millor els locals, que
sortiren a gran tren i aconseguiren int
posar el seu joc; el domini de l'Atlé
tic féu efecte, puix que a mitjans de
la primera part marca el seu gol, si
bé en perdre d'altres per indecisió

tida, sinó que

Hi ha expectació per veSre la d,:
sió que prendra la Junta del Barce,
davant d'aquest ras d'insurrecc
no

que per endavant
ben difícil per ala

hom conceptuava
locals.
La puntuació de l'Horta i les ho
nes actuacions deis darrers encontres,
ja indicaven que es tractava d'un
equip temible, i així ho palesá diu
menge.
El seu onze estava format per xi
cots entusiastes que surten al terreny
de joc disposats sempre a donar el
máximum de rendiment, i aquesta qua
litat els val més d'una victória, i quan
dla proporciona resultats ben fa-

sat

tre.

domina

compromisos

la

porta contraria. També de tant en tant
replicava l'Atletic, per6 amb menys
encert que a la primera part.

Cap allá ala vint minuta de represa
la Iluita l'Horta trobá la manera d'em
patar, i igual que el seu contrincant
de primer, també malmeté qui sap les
ocasions d'assegurar-se el triomf.
L'arbitratge, a carrec del collegiat
Cual, aná força a l'hora.
El públic, més nombras que de ese
tum.

Els equips

SASTRERI
SANT

BOI

tr°s

Els santboians bateren
brillantment els terras
sencs per quatre gols

Selecte1 confeccions

a un
Fou aquest

un

HOMES I NENS

encontre

mogut i

Actualinent presentaciá
de les DARRERES
NOVETATS i NOU
MODELS

que
satisfeu plenament
pel que a joc respecta a tots es
que'anaren al terreny del Sant Be):

disputad,

—

—

a

ve,ure

el descabdellament

de

la

partida.
Guanyaren

els santboians i gua
nyaren merescudament si hom té en
compte l'entusiasme que posaren en
la lluita i l'encert que corona tots
els seus intents i totes les seve:,

Secció especial de
SASTRERIA A MIDA

jugades.
El primer gol l'obtingueren de m
nalty, i aquest avantatge, que de.,

Extens assortirnent
d'abrics des de 32 a 160

conceda una mica els terrassencs,
fou el que més anima es locals, els
qua's arribaren a la mitja part ha-

pessetes
Tall elegant
Gustos moderns

I

igua e

CARRER DE L'HOSPITAL, 32, i SALMERON,

eren:

Gil, Martínez, González,
Centelles, Itarte, Doménech, Pastor,
Canet, Mota, Torrella i Torres.
Horta: Montferrer, Brió, Pérez,
Llopis, Sibeques, Gutiérrez, Garcia,
Tormo, Piazuelo, Torres i Graells.
Atlétic:

Corresponsal.
A

PER

que l'any passat es porta a
cap per la F. Catalana de Ftrbol.
Segons les nostres noticies, la Fe
deració es va gastes- mes de tres mil
pessetes en aquest afer i no sabem
raetrent els arbitres incapaci
tase
temporal o definitivament per
la revisió que realitzaren els metges
de l'Institut d'Orientació Professio
nal.

4-1

.

Sant Andreu-Gracia
Manresa
Granollers
A. Sabadell
Hurta
A. Obrers V.
Iluro

partiist.

1

.

IN'i ERESSANTS

bitres

0-5

Terrassa
Martinenc

vent

nyeiro.

A

Vilafranca

-

-

AFERS

ESPORTIUS
Seria moit interessant que els es
portius poguessin saber el mée aviat
possíble el resultat de la revisió d'ar

Asoh,

Els equips s'arrengleraren en la 1
següent forma:
i
Manresa: Pasqual; Serrano, Vi
Manresa: Corrons, Castells, Bru
ves; Espinosa, Altés, Creixell; Caguera. Ventayol, Calafell. Tort, Sit
F
Iranzo, Morrajas i
ges, Serra, Xaxo, Costa i Sala.
Granollers: Gallofré, Lledó, Olia
Els primera en marcar foren els
Fortuny°, Martí, 1'
na, Rebollo, Sala.
del Martinenc, d'un magnífic xut de
Poveda
i
Cabeza,
Comis, Losada,
Tonijoan, als vint minuts de comen
CORRESPONSAL
ear l'encontre,
i deu rninuts abans
d'acabar la primera part Abalart
A SANT ANDREU
féu l'ernpat rematant d'un bou cop
de cap una passada d'Esteve.
La segona part fou de franc do
i el SzInt An mini dele locals, i als vint rainuts
El
una altra passada d'Esteve fou agro
van empatar
fitada per :Jiquel, que d'un bou xtit
obtingué el gol de la victaria
a cap
A:nis la quantitat de xuts que es
vn ron arribar a tirar alije a gol ningú
no
hauria dit que s'arribes al final
des dos bándols po
cense que cap
gués marcar. El Gracia, a la primera
part, bague de comptar només amb

Santboia

el

l'equip.

I

sort.

Tarragona

-t
ALS

RESULTATS

-

Andreu amb el punt que el senyor
Planell tingué a bé donar-los.
Del Gracia sobresortiren Floren
bague de
ça, que a la segona part
prodigar-se molt, i Betancout amb
les seves exhibicions de dansarí dar
novetat. Eh l fou l'anima de
rera

ocasions. Es granollerins (stigueren I
també valents pero, no tingueren 1

Ore

res.

MANRESA

El Manresa i el Grano
llers empataren a un gol

gresió
de joc.

llagues passat

no

gol, veié
es
joc gairebé es paralitzava i
el públic protestava, penó el!, amb
gest autoritari, manava reprendre el
joc cosa si no hagués passat res.
Sortosament, el públic no s'ho va
agafar tan a la valenta com altres
vegades, i es resignaren els del Sant

porta i defenses.
El Gimnástic en el primer temps
fluixejá la seva davantera, per6 en el
segon treballren tots de ferm Sobre
sortí Pinyol i Huerva.
Els equipa eren formats aixf:
Rosa, Wenceslao, Vergés, Martínez,
Piny31, Bordeus, Barbará, DelcIós,
Huenra, Vant¦ddra i Alvarez pel Gim
nastic, i Sabater, Aparici, Rodríguez,
Lara, Larrosa, Paston, Soriel, Cundet,
Canela, Xifren i Garcia pel Vilafranca.
—Valls.

Cal

si

Florença i

cosa

seva

Manresans i

com

Podía haver_se fixat malanicnt. Pero
el nostre home, per si no tothom
s'havia convençut de l'eficacia de la
vista, poca estora després veié
seva

trant.
El Vilafranca ha fet, penó, una par
tida regular; aix6 és, durant els no
ranta minuta ha jugat sempre de la ma
teixa forma; ha sorbresortit, pero la

A

joc

el

no

NEFRITIS GRONICA, guarireu radiealment

DIPOSITARIS GENERALS: FORTUNY, S. A.

els ulls per no veure que
hi ha al davant. Ahir el senyor Pla
nell deixá que Florença bloques una
pilota dintre el gol i féu continuar
tancar

fóra possible que la nos
tra Federació fes una veritable revisió
d'arbitres? El que aix6 escriu está se
guríssim que el senyor Puj51 seria im
mediatament exclós, ja que l'indizat se
nyiir és una veritable calarnitat arbi

vegades,

desagradables.

El partit que aquesta tarda han ce
lebrat aquests dos equips ha tingut
dues fases ben diferents: la pr:mera
el de jugar-se com aquell que es diu
si
a
un pas d'ensopinient, taltnent com

""""lt."urall'er

han jugat amb tanta fe que talment
semblava que fossin ádhuc més juga
dors. El Vilafranca no yulgueu saber
la feina que ha tingut quan els ver
mells era els que portaven la iniciati
va del joc; la sort d'ells ha estat el
tenir una bona parella de defenses
ajudats per qui sap el qué per l'arbi
tre senyor Pujol, puix que amb els seus
falls tan lamentables ha fet—i abro el
que sotscriu ho afirma—que el Gimas

cop de

equip continua
segona vegada

a

Caia grande 2 12.214o
1,
ceothnos <aia pequell.

Navas, Mas, Trías,
Prat, Soler, Borles, Pons, Mestres,
Valls, Ravell i Vidal.
Als pocs minuts d'haver comen
çat, la davantera forastera vol fer
conéixer, pero els defenses lo
se
cals els prohibebten les seves inten
cions. Jugades espléndides per part
de l'equip alumnisa, pero els juga
dora forastera els prenen la pilota
i un xut de Mestres passa pel da
n-una mateix de la porta que defen
l'ar
sa Torres. Falta de Valls, peró
bitre no ho assenyala, i el públic
protesta. Joc al mig del camp, on
es veuen boniques jugades per part
de tots dos equips. Atac dels Alum
nes, que arriben fins a la defensiva
forastera; un bon xut de Gener el
detura amb molta dificultas Noves.
Ja tenint la pilota a les mans cau
a terra i s'interromp per alguna mi
nuts el partit. En tornar-se a jugar,
es produelx falta de Ravell, que la
tira Baldris, i la pilota l'agafen els
seus
companys, que ataquen amb
ánim. Trias, en arribar la pilota da
vant seu, aclareix. Joc davant de la
porta de Noves, i Olerla, d'un bou

la porta

.

.

Tomando

•

el

cap resultat. Els defenses locals
estan ferias en el seu !loc. Atac de
Muro i Soler marca el primer gol
per ala seus. Gaiguda de Vidal i
s'interromp el partit. Domini alum
nista, tres de Paco per damunt de

~nao.

162

com

se

1111¦02WWW.In.

1

nos

vira.
E. C. Iluro:

*

*4*

Que ja 11 calla pobre criatura,
concessió com aquesta.
*

*

al

celebrat ahir tarda.
A l'hora anunciada, l'arbitre, se
nyor Barlius, arrenglerá els equips
en
la forma segatent:
A. A. Obrera: Torres, Baldris,
Callao, Vidal, López, Gener, Ale
many, Safons, Paco, Olaria i Ro

Barcelona

Que el Club Femení i (I Espora, ha
celebras una serie de festivals espor
tius i culturals per a commemorar
el seu segon aniversari.

*

*

del

el motiu sembla podria ésser
el programa del festival que tindrá
lloc dema.

Que per fi el botones de l'Europa
ahir un vestit d'hivern.
va estrenar

*

socia

Que

ha ascendit tant en represen
tació que fina redacta formularis per
deis arbitres.
a les declaracions

*

molts

*4*

*

*

Poques vegades es veuen
tre camp partits excellents

volen obrir una subscripció per a
ofrenar ua gramática catalana al Ca
sal deis Esports.

Que

*

en

Que

*

*

A. A. Obrera, 1
E. C. Iluro, 2

*4*

Que Masdeu, de la Lliga amateur,
ja no en té prou amb la representa
Garri
da., de Les Segarres i Les
gues.
*

pagar mai

l'únic que no enreda és
amb el servici de l'excel•ert café que
serveix al "Quiosc".

*

*

no

*4*

Que

*

de

costum

no

eh.
*

A VILANOVA

*4*

Que no li ha fet pas malta gracia
constatar que el Barcelona no

havia perdut

*

cal

*

*

*

Que si aquest proposa una aposta
defugir-ne de seguida.

s per a veure
Que no ha vingut pa
de boxa Uzcudun-Carnera.
match
el

jugar-hi

quiosc

de Canaletes.

lona.

el

al "Dimoni" del

Campionat de 2ea categoría
preferent

El

OO

O

ares;
1"

Porta-ferrissa,13

19 de novembre de

1930

la rambla de Catalunya
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més directe rival.
•

alai"

*

*

Que

pionat.
•

•

•

Que

el Blanca va celebrar amb
un sopar el resultat desfavorable de
3 a t. Si aixt, fan quan perden, el
dia que

guanyin
•

será
•

dors inolletnns antb el primer
gol que el tnateix Castellsegues
va fer-se, varen desmoralitzar
se i Do van fer res de bo durant
la primera pan, perb, a la se
gona, com ja hem t'U, van ju
gar COID rnai els havíam vist

d'anar-hi.

cosa

•

Que l'Olot es va convertint amb
el "Coco" deis aspirants a eampions.
•

•

•

Que de resul:es de

la desfeta del

Palarnés 1 eamp de l'Olot minvará
lE more! dele eterna aspirants a
earnpsoele.

jugar.
L'hrbitre, bé per

a
tots dos
bandols, encara que litigué al
gimes equivocacion.s.
Els equipa. a les crdres de
l'arbitre collegiat senyor Pe
rafe. s'arrengleraren do la se

gilent

manera:

S. C. MOLLET.— Castellee
Busquets
gués
Martisella
,

,

Correu de fora

Mu
F. C. SANT CUGAT.
noz I. Sitges. Minguet, Sairalt,
Mas, Capel, Castellví,Mufloz, II,
Gari, Matifoll i Ventós.

ressenyes.

presenten.
?Fina quan durara aixb,
A PM3.1..LET DEL

VALLES

3. C. Mollet, 4
F. C. Sant Cugat, 2
Primera equipé)
(ha 9, al camp
diurnenge
El
d'esperts del Mollet, va jugar
cor
se aquest partit de futbol,
responent al Campionat de se
gona eat'rjria ordinaria.
Aquest partit havia despertat
Molt d'interés entre els aficio
nata locals, parqué el Sant Cu
gat encara no lluvia vingut mal
SOIS
a la nostra vila. i malta
hablen de' Sant Cueet que en en

partit arnietós (?) que van ju
gar en tquella atila contra el

del jez brut que
emprar només dura deu

a causa

ells van
mínuts.
Per aixb el camp oferia
-

e

secaba

com

vegades

peques

bavítsm vist.
El partit fou

un

forea

interes
la segona
el Mollet va

z-ant, principalrnent

a

part, en la qual
jugar magníficament.
El Sant Cugat, amb tot i
primera part estar dos a

a

la

cap

favor d'ella, no várem
que tos equip per guanyar el
Mollet, sclament que els juga

veure

a

Avui s'ha celebrat aquest

se

partit jugat

entre

C. D. Farnés,
ha resultas el
aquests equips

correaponent al Campionat Provin
cial de Girona.
Si bé l'equip del Farnés ha de
mostrat mes entrenament, L'E.scala
ha suplert la técnica per l'entusias
me
i ha aconseguit guanyar el par
tit i amb ell els dos punts que es
disputaven. Llástima que l'entusias
the desplegat en aquest encontne
no
l'haguessin usat en el partit ju
gat a Cassa el diumenge abans.
El dornini ha estat reparte, ha
vent-se posat en perill infinitat de
vegades sotas dues portes. Durant
aquests perills hem pogutadmirar
una
vegada inés les innom. brables
condicions del portar escalenc Dal
mau,
qui, de continuar per aquest
camí, pot donar moltes victorias a
l'equip escalenc, puix que es coas 1
titueix en un meta quasi invulne

I

S. C. Gualba, 3

Penya Tupinets, 2
celebras
un partit tie futbol en
Sha
tre la Penya Tupinets, de Granollers,
i un mixt local. Aquests aconseguiren
pa
una mereseuda victlria. Es pot dir,

com

efectuar
'que els del Bonas

,••••¦••••¦••••••******•••¦=.1*

'equipe

:7r

totes
hores

d'aquests moderns
feotes aparells

Rasós, Ametller, Balanza,

nez,

Plaja

i per

i Avení.
U. D. Montgrí:

ars

Pujadas, Puig,

Vicents, Serra, Martí, Radresa,
Vilella, Carbó, Grau, Isern i Ca
sanoves.

La reproducció del so és quel
COM

Els millors

?i

de meravellós

foren:

Per

La

Bisbal, Llenes, Muní, Corredor
1 Balanza. Per la Unió Deporti
va tots bregaren amb entusias
me;

as

distingirem perb, Martí,

i Casanoves.

L'arbitre, imparcial, 1 el pú
una miqueta apassionat.

blic

DES DE FLIX
A Flix ens trobem que no poden
trametre ressenyes a LA RAMBLA
DE CATALUNYA per manca de

celebrat-se partits. Ultra aixet,

estem

.0?.

.1111.

.0,11.911 h

SENSE COMPROMIS

Estalvlareu

di

ners
compran!
en equesta rasa

el

ATWAT

Tail de vestlt,
Tall d'abric

Trinxeres

LITATS

•

Diputació, 234 Barcelona
AUTO- ELECTRICITAT
-

8 EV1LLA

-

BILBW

0A

ItANTIDES
PREI'S SARA
TISSIMS
ALS MAGAT
GATZENIS DR

•

-

VALENCIA

Mik»

ALACANT

TEK
F'7.1a A.,ge

3131

marcar, d'un ,cut formidable del rape
tit Espalla, que el pal detura.

Amb dos

primera
A la

a
cap en contra acaba la
part.
segona canvia la decoració;

Bruquetes-Soler comermá

el

gran

a

porter, que

de davanter-centre, que torni
ta, que és e! seu lloc.—C.

CUBOS QUA

MAUI
Via Laic

Ja,

5

ju

Senén.
El públic sorti entusiasmat
ds l'encontre, car hom ~la
que se'n jugui un altre d'igual
per la noblesa de tots dos

equips.

L'arbitre, senyor Morera,

certat

en

tots els

a

VISITEU

E,
—

S

que

expulsa

Resultats de fora de

CLASSIFICACIO

Cata/unya

SEGONA CATEGORIA
ORDINARIA
Resultats d'ahir
Grup C
Noia: 5
Tarragona: o
Ateneu Igualadí: a
Reus: a
J. G. E. P. F. C. P.
Ateneu Igualadí 4 4 o o Ti 6 8
Reas
834
3 2 o
32 o 1 ir
Ndia
7 4
Tarragona
3 3 II I
4 0
Vilafranéa
1
4 o 1 3 4 11
Falta per jugar un partit Noia
Reta, suspés el primer dia per la plu
—

ja.

41MOMIIMMIlly

A Sant Sebastia: R.

Socia-clic!,

Euskalduna, O.
A Pamplona: Osasuna, 5; Tolo
sa, I.
A León: Cultural

Leonesa,

APARADOR
1

i

3

3; De

portivo de Palencia, 0.
A Gijón: Gijón i Oviedo empas
taren a 1 gol.
Al Ferrol: Ruina del Ferro!, al
Eirifia de Pontevedra, o.
A Cartagena: Faltasen 20 minuts
per acabar i quan el marcador asse

nyala dos

A TORTOSA
Cervantes: x
Santa Bárbara: 3
Sota l'arbitratge de Nef f i al camp
esmentat en primer 'loa,
se
celebra
—

radisputadissim eucontre, les carac
teristiques del qual es poden resumir
en una primera
part espléndida i una
segona millar, en la qual el factor sort
resolgué el partit.
Hern desconegut el Cervantes per
l'entusiasme que posá ,durant tot el
u

partas

Ila tima que els seus
davanterns no es donessin compre del
necessari que ha estar al sea davant un
i és

una

Santa Bárbara resolt a endur-se'n els
do, punts del partit.
Els gols marcats; dos a la prime
ra
part, un per banda, el de Santa
Bárbara, de cástig, executat per
Llornbard, i el deis locals, per mitjá
de Febrer, i els aleles dos per Llom
bard i Vela (qui va canviar de lloc)
pels visitanta l'últim execteat d'una
forma espléndida.

Els equipa s'arrengleraren així:
Santa Bárbara: Ferrer, Vela, Val
manya, Cid, Bauxauli, Arasa B, Tor
res, Montserrat, Llornbard, Cantes
i
Abler.

Cervantes: Antó, Montage, Gar
cia, Lleixa, Mateu, Aixela, Sales, Gi
nata, Eebrer, Llombard i Vidal.

Amposta: Amposta,

Roque

3;

2.

Ulldecona, 7; Der

A Ulldecona:

tusa,

t.

Vinarog: Vinarom

A

nia,

Cataló

o;

r.

A IGUALADA
Reus Deportiu, 1

Atonal!, 2
En una brillant actuació de
l'Ateneu Igualadí, aquest vene
el seu proper rival el Reus per
dos gols a un.
Una espléndida tarda per
l'Ateneu Igualadí, en qué els
seue components han estat
su
periors teta ella a actuacions
passades, i una davantera su
perba que ha pressionat cons
taittment el Reus Deportiu.
Sans, el portar visitant, ha
estat el millar borne deis vint
i-dos. Ell ha salvat el seu equip
-

d'una severa derrota.

Tota la tarda ha estat per ell
el públic s'ha cansat
d'aplaudir-lo, junt a les ova
cions premiades a la tasca su
perior de l'equip lccal.
Un partit correctissirn seguit

parqué

a cap
a
favor del Carta
gena, s'ha suspés el partit parque
el públic ha assaltat el terreny de

joc.
A Logrono: El Deportiu de Lo
grono vena el Real Unión d'Irur.
per 2 a 1.
A Vitoria:

Deportiu AlavOs,
Arenas, a.
A Saragossa: El Patria bat l'Ib
ria per 4 a 2.
A Valencia: El Valencia i el
vant empaten a 1 gol i el Gininá
guanya l'Sporting de Canet
2

•

•

I.

a

A
no,

Sagunto: Castelló,

3;

Saga.

1.

A Santander: El Club Astil.
bat l'Eclipse per 3 a I.
A Bilbao: El partit jugat
l'Athletic de Bilbao I el Real

en'

drid acaba amb empat a 2 goles
A Sevilla: El Sevilla bat el 1\1

lagueno per 2 a O.
A Corunya: El Deportivo de h
Coruna bat el Celta de Vigo pe.
2

a O.

A Huelva: El Betis bat el Rs
creativo de Huelva, per t a o.
A Madrid: Athletic, 6; Tranvia

ria,

2.

d'una justesa d'arbitre en la
persona del collegiat senyor
Oltra, qui també s'ha n'endut
molts aplaudiments.
Amb la victória d'avui sobre
el Reus, l'Ateneu Igualadf ha
passat sol al cap de la classl
ficació del seu grup, desta
cant-se damunt de tots pels
resultats obtinguts al seu caray
1 principalmen al camp del
Noia i Vilafranca.
El partit final, el d'ahir,
seu resultat havia de deixar al.birar qui en aquest grup és e.
millor, i na será immodesth,
consignar amb satisfacció qu.
el nostre team igualad! éš 0,
millcr deis componente.

Augurara

una

elassifieau

d'ella espert.
que donará •loó a qué altres
cercles podran jutjar la valle,

primeríssima, 1

d'aquest

equip

completamen

modest i amateur.
L'aC:tuació d'ambdós equip,
dita als millors, foren, per al
Reus, primer el seu poder.
Sans; Planxadell 1 Fonts a el
defensa, i Bargés de mig cen
tre.
Bis altres seguiren arnb vo
luntat i anime suficients per a
millorar la situació.
Per l'Ateneu destaca el
atacant: Soler, Morera, En
de, Claramunt 1 Dominiee,qu
brodaren esplendides jugadas
itertseeutiu ata°.

quintet

Puiggrbs, Martes
Marcet, el re
porta;
Enric a la
I reballador deis aflijos, Sel""
falda.
WOrobity, imeatior
Després,

la por

t11.

Une taza
bien
ca.

CURA
VEGETAL

ce

corta
la tos,

catarros,

pel5

gripe,
etc.

ABD/ZITE

En todas
las far
:nulas

Ronda
Univer

v

Plauxad,
Margalef. Bargés.
—

sidad,
Bar

celona

L_HAr

ta's,

liseret Rubí.
Els equips foren:
REUS.
Sans,

Miró. Randué, Domhe
Fornés.
Enríe, Masl`ATENEU.
Piliggros, Rubí, Orobity, Mitra
Soler, Morera, Enrie. Chi
ramunt i Dornémee.

,e11,

—

st,

i facilitats de paga

NOSTRES

CASANOVA,

jugadors

els

Junta del Palamós són: Barti,
Garcia i Boher.
Que de les protestes que capes
deci'sió ha promogut, se'n podrja
una
obra de teatre.
Que els bisbalencs diuen que
veuen amb cor de guanyar al pal;1_
mós. Moda any ditten el ~reír. Po.
ser alguna vegada ha encertaran...

arbitratge fou imparcial.

sou

,Mes elegants i sólidament construits, a preus sumament econennics :: Gran varietlt en
1:1 'a casa a tot Espanya que publica mensualment una Gaseta anlb lamines distintes de mo

RONDA DE SANT ANTONI, 35

en

Que

estalp

falls. El

seus

jugá

A TARREGA
El Tárrega vetee copiosament
el Balaguer per set gola a cap
Aquest partit de eampionat
era esperat amb
bastant inte
rés i per aquest motiu el camp
presentava un bon aspecte
L'aguja local ha jugat un dels
aens tdillers
partits.

311»lialtaiis

iinhkrt.ZIL

Tarrega: Pont I, Novell, Sin
Milá,
ca, Trilla, Pont II, elaymó,
Segura, Ferrer, Manonelles i

o

COMARQUE

DIUEN„,

ligarte.

tes,

Cultural o Igualada, 2
El Capellades es presenta alineat
de la segilent Manera:
Andrés, Va
lles, Espalla, Meseguer, Sinyol, Mar
tí, Bu quets, Soler, Roe, Bertroli I
Estrada. Arbitraria composició degu
da en part a balices j'oreadas i en part
al desig de provar el rendiment d'al
guns elements prou coneguts en el seu
!loe habitual i que fracassaren en can
viar-los, co,a ja prevista.
Res podem dir del non portar An
dreu, dones, els dos gols marcats, l'un
fou degut a una badada del defensa
Espala, i l'altre a una fallida involun
taria del mig ala Martí.
Canviats de lloc i passant Roe al
•-••eu de defensa i
l'Espalla a extrcm,
canvia el joc i estigueren a punt de

Bartrolí,

pell d'aiefent

ItENT RADIO-FONO5RAFO
-

VOStre

Riera,
Badia,
Molina, Farreny, Lo I, Monzó i

ALTRES RESULTATS

d'una manera formidable, com
feia molt de temps que no veiem ju
gar, i el bloqueig de la porta
iguala
dina fou segu:t tot aquest mig
temps
sense que es pogués evitar per part
d'En Caselles que li marquess:n qua
tre gols. no obstant la gran
actuació
d'aquest xicot que jugava en un lioc
que tampoc és el seu normal.
E-trada, molt bé; cada partit de
mos+ra que es pot fer un boa jugador.

•

PER LES

Calvis, Esparta,

A

gar

VEGEU-LO I COMPAREU-LO,

BARCELONA

bla

Allanea

l'ala

EL MOBLE ES SóLID I ELEGANT
TOT EL FUNCIONAMENT ELÉCTRIC

am

A CAPELLADES
C. E. Capellades, 4

la

va éssar molt inte
ressant.
Eta equips s'arrengleraren de
la forma següent:
La Bisbal F. C.: Isern, Llenes,
Salva, Muni, Corredor, Gime

f

B, del Llam
els equips B i C

CORRESPONSAL

Iluita, que

No fi ha llar completa sense
un

rápidament comeneá

1

constituit; juga

rable al Caraba per 5 a 2.
A la tarda, el C. E. Sant
polenc celebra el segon rmeon
tre amb l'Apolo, de Badalona,
el qual va esdevenir un partit
de desempat. L'Apolo sabe im
posar-se i va vencer el Sant
polena per quatre gols a dos.
A Tordera, el reserva del
C. E. Santpolene jugá amb el
primer del F. C. Tordera, i, se
guint t1 curs de la diada, va
perdre per sis gols a un. Vam
presenciar el partit i si hagués
sim de ressenyar-lo, haudem
de fer brometa, paró les cir
cumstáncies no he permeten
els limitarem a observar que el
referée no sarveix per a aquel!
cárrec. II° féu tan malament
que ni tan sois bauria servil
per a er d'humil espectador.

entre La Bisbal F. C. i la

pobrete no tremolin més,
el joc brat per sempre!

Riere!,

Barceló,

Balaguer:

—

Penya Caraba,
d'Arenys. El r'esultat fou favo

Unió Deportiva Montgrf.•
L'encontre havia despertat
una forta expectació, i aixb mo
tiva que, a l'hora de comenear
el partit, el camp, atapeIt de
gent, oferís un interessant i
animat aspecte.
A l'hora assenyalada, l'arbi
tre ordena la formació deis

Alegria
a

til) jugá

Diurnenge paesat es jugá a
Torroella el segon partit per
tanyent al campionat de Giro

va

el

-

un

U. D. Montgrf,
La Ellsbal F. C., O

.

m.,

v.

-

A TORROELLA DE MONTGRI

na,

e.

del B. C. Calellenc, i perderen
tole dos encontres per 18 20
i 2 33, respeetivament.
El G. E. Santpolenc (Infan

I. 1.

o

suara

pecs, contra

L'árbitre va estar !clima bé.
Defens.aven els colors verinea-blanc
els jugadors Masuet, Vinyes, Anglí,
Oliver,
Cortina, Sanitjas II, López,
Vilá, Bondia i Hernández I.

diumenge, clia• 16, el primer lo
va efectuar 'una revenja amb el

q.

els equíps A 1

ren

par
partit del qual parlem va
tit quelcom fort, i va acabar-se amb la
victbria del Gualba per 3 a 2.

C. D. Torredembarra: 5

es

pecs",

ró, que fou un parte dolent. Altres
tardes ens hem entusiasmas més. El
ésser

s.,

La jornada de diumenge fou
adversa als locals, els quals
van pardre tots els. parties. Ens
abstindrem de fer ressenyes,
vista la diversitat deis ericen
tres i en farem un bien resum.
Diumenge fou inaugurat el
camp de joc del B. G. Llam

A GUALBA

.

aquí, per?)

rable.

encon

s.

A SANT POI. DE MAR

A la mitja part Olaguer es
na. En el seu lloc es colocá Camps,
que actua mblt b6.—Altaga.

•

primer partit

affm. i att.
Secretan"
tre

lesio

•

A TORREDEMBARRA

El

digna presidencia en cap
paró, no obstant, un coi' acabats els
Campionats de gruja la ,Joventut
Esportiva de Flix prendrá Part en
els partits finals per al Campionat
prov:ncial, considerant el dit cercle
com a campió de grup. Resta vos

senyor
Sola les ordres del
Morera, del Collegi de Barce
enrrenglera
lona, els euqipe
manera:
segiient
la
yen de

molter motes de tremolors.
Diztmenge passat, amb motiu dg ju..
gar-e el partit de campionat
La Biá
bal-Figueres, es repartiren els
"bolets", i, naturaiment, el: Printers
arbre.,
del Pqsseig Marimon començaren „
tremolar al compds de les trompade,.
Al camp palamosí ell arbres són
petits encara, pero tot i al:S tamb,'
tremolaren.
!O es tallen els arbres Perqud ci

grup,

tra

Ser.

•

Bonastre F. C.

quedar complimentat.

dez, Soler II i Mercader.
L'arbitre nfi fou el. que havia d'és

dos'golsi Més, i aix1 ha finit
Fencontre:
Slan distíngjt país vencedors el par
ter, el defensa i' el sig, sabresortint,
perO, en'Font.. ••
Han marrat Másferrer ("2), Mas
vidal (I), Coll (a).
EIs visitant's hán aguantat la moral
fins a l'acabarnent.
L'rbitre senyor Rpll, molt ener

cal

—

jugadcirs :
Papiol. Antonet, Giralt, Calero, Ga
tell, Soler I, Morros, Olaguer, Fernán

vament

Bonastre F. C.:

al

Tots anávem carreeats d'optimisme.
El parta fou durissim, per la cau
sa
que fos el carril) molt mes petit
que el nostre motiva que gaedéssim 4
a 2 a favor deis de la Bisbal.
El parte fou integrat pels següenls

Durant el primer temps s'ha asse
nyalat més la pressió del Farnés, re
sultat de la qual ha obtingtu dos
gols de bella exeaució. Al míg temps
imposat l'Olot. durant aluna es
tatal, sense, perO: donar la sensació de
perillosos. Els locals. han marcat nó

1El

degut

de!

no.

gic.—C.

contrarrestar,

L'arbitre no va actuar el que se'n
diu veritabfernent be.
C. D. Torredembarra: .2
F. C. Bisbal del Penedés: 4
Diumenge passat, dia o, ens embar
carem cap a la Bisbal del Penedés, s'ha

•

A L'ESCALA
-

va

tre de tercer de Campionat. Mal
grat haver entrat vuit vegades la pi
lota a la porteria deis visitants, el
resultat és l'abans dit; algun ha ce
tat anuHat amb certesa, pero nigua
altre

poder

derado:
"Barcelona. 3 de novembre de
1930.
Sr. President de la Joven
senyor
tut Esportiva de Fha. Molt
nostre: Es al nostre poder la vos
.de l'actual,
tra atenta Iletra del 28
del Catalu
per
mitja.
rebut
que hem
nya Nova de Reus, i d'acord amb el
convingut amb el vice-president d'a
quest Club, senyor Agular, en la
visita que hem tingut el gust de re
bre, ens plau de manifestar-vos que,
degut als grans desplaaatnents que
haurien de fer-se, no ens ha estat
possible incloure al Club de la vos

qual són els cinc gols que els van
encolomar.
El públic (si és que n'hi havía),

SANTA COLOMA DE FARNÉS
Club Esportiu Fornés,
Olot Fixtbol Club, o

nyora Federadó d'Hockey?
Avuí havia de jugar el Sans
i el Gimnástic, els de Tarra
gona han guanyat els punta
sanee gaudir-los, per ineornpa
reixenea riel Sans.

L'Escala F. C., 2
Interessantissim

van

format abrí:
L'equip escalenc
Dalmau (que ha estas el •millor
dels vint-i-dos), Vilanova, Carreras,
Girona, Cros, Botella, Sala, Quin
tana, Palahí. Callol, Bardera.—C.

l'OCRE.
Tornetn estar en la mateixa
forma que en el Campionat pas
sat, aixb és, que CI3 equips que
toca venir a jugar a Tarrage
na
ho fan tau bé que no es

no

•

el senyor Menal.

A TARRAGONA

haviern d'anar
de desgracia, ja que
al Campionat de la Lliga Amateur
de Futbol, i ens hem quedat amb
continuació va
la mel als llavis. A
la carta que várem rebre de la Fe

poaseeixen cartm, la "ten
trée" l'han vinguda a fer aquí.
El partit es va desenrotllar de la
següent manera: a la primera part,
ana molt picat, •degut al boa joc
de tots dos equips, perá el local va
desenrotllar joc que els de fora no
tre

capadas meravelioses. Cal anotar
dos xuts d'Étr Quintana i Callol,
respectivamenti que el pal s'ha en
carregat de dettirar, finnlitzant el
partit ama el resulta estneniat.
Ha arbitrat molt imparcialment

,

--

Constantí.—Féu la mercé d'en
viar-nos les ressenyes a la imprem
ta: Barbará, II. Per poder-les pu
blicar és preels que les renern abans
de les onza del matí del dilluns.
Olot, Tárrega, Capellactes, Cassá
de la Selva.—Us recomanem una
vegada més que signeu les vostres

Mollet,

La primera pan t ha acabas amb
empat a un gol, marcats per Sala,
el de l'Escaia i pel davanter cen
tre el de l'equip,visitant. A poc d'ha
ver comengat la segona, ha obtin
gut L'Escala d seu scgon gol per
mitjá d'En Bardera en recollir una
pilota que el :portar foraater no ha
recollir. Des d'aquest
encertat a
moment el paran s'lla iet mes inte
ressant encara,,puig els del T'arnés,
no
contents amb aquest resultas,
han apretat duna manera gran i
emprar-se a feas als
han obligat
defensius locals. No obstant, L'Es
cala ha consultan .fent algunas es

Lluc, Sans, uintana, Nofreries,
Ferrares, Aloi i Ros.
Gordi

---***114111••

TREMOLORS

Hi ha

Que En Romana, l'ex-entrenador
figuerenc sha traslladat a Blanes.
Divendres ea féu arree d un equip
diurnenge aquest va gueryar el seu
el Safa, que és el seu nou
Club, arab aquest ingrés i la darre
ra
vikabria sobre el Blanes., se les
prornet molt felices en aquest Cam

comarcó'.

;

---
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19 de

la rambla de Catalunva

ATLETISME

borne que pesa 117 quilos, i medeix
dos rnetres i cinc centímetres d'al
eada és perillós si pot tocar bé
els seus adversaris. Els seus eops
de puny han d'ésser realment una
cosa terrible, i per aixO
en
qualse
vol moment d'un combat es pot es
perar un triomf d'ell per k. o.
•Peré, en 'les circumstáncies d'ara,
davant un Uacudun ágil i que ha
aprés de boxar, que es cobreix i
esquiva bé, i que té unes facultats
d'encaixador que mai cap púgil ha
igualar
Paulino és rúnie pes fort
de l'actualitat que mai no ha posat
un genoll a terra'davant ningú-, les
possibilitats d'un triornf del gegant,
minven considerablement.
Lógicament, al nostre entendre la
victoria será de l'Uzcridun. Per k. o?
Per punta? Ens inclinem a creure
que més aviat sená. per punts. Tot
i que Young Stribling en els dos
combats que porta fets arrib l'italiá,
el va trametre totes dues veaades a
terra, el punch de Paulino, tot i
ésser asceptible de donar-nos una
sorpresa, el creiem insuficient per

é

DE JUNIORS I NEOFITS DEL
LA CARRERA
F. C. BARCELONA

l'Estadi tindrá llo
l'esperat eombat entre Paulino
Uzeudum i Primo Camera
a

1

joan Miguel, del Club organitzador, vencedor
La Penya Deportiva Aire Lliure,
triomfa per equipa

e

ir
Eh récorcis

panyol

-

segona

Aquesta

carrera

a

peu,

or

per la secció d'Atletis
del
F.
C. Barcelona, com la ce
me
:ebrada diumenge proppassat pel
inateix Club, va obtenir, en tots cls
aspectes, un éxit definitiu.
inscrita i
El gran nombre deis

ganitzada

ciassiiicats; la puntualitat
lliurament de "dorsals" als

el

en

corre

donar la sortida i l'or
dors Í en
are que va imperar durant la pro

l'arribada, ens va produir, tot
plegat, una impressió molt bona.
i

va

a

Clubs i els corredora,
seriositat deis organit
en la
zadors, van contribuir a qué la car
aquest color dig
rera obtingués tot
important manifestació at
ne duna
lética.
Fede
El Comité Provincial de la
ració Catalana d'Atletisme, gairebé
pes, va ajudar no poc a 10'6en
ten.ció d'aqueas magnífic éxit a qué
ens hem referit.
A les onze en punt, del mati, els
fou donada la sortida, al camp <le'
Sol de Baix, del F. C. Barcelona,
a
132 corredora deis 222 que s'ha
vien inscrit. Va ésser notada l'ab
Kiincia de l'equip del. Club Ciclista
Barcelona, que fou ."forfait", des
prés d'haver-se inscrit.
Un parell de rnotoristes de la
guardia urbana, préviament soIU
citats, van obrir el pas, ala corre
dors, fent aturar la circulació quan
con

Els
fiant

calgué.

primers classificats, Mi
guel i 'sCavaller, van realitzar una
co
carrera brillantíssima. De bou
mençament, es van colocar a pri
Els

dos

del noinbrós escamot, i
van perdre el do
en cap rnoment no
mini deis llocs, defensant-lo amb
una braó i entusiasme admirable. En
algun moment de la carrera, a l'en
teme

mer

creuament de la Diagonal i carre
i Alvaro, que
tera de Sarria, Poi
molt de prop seguien aquells dos,
donar, de moment, la sen
ens van
sació que serien els vencedora de
la carrera; pero si no es van des
inflar, tampoc no van poder resis
tir la marxa, cada cop in i:s forta,
de

Miguel i Cavaller.
La Penya Deportiva
a

amb una preparació rima comple
ta. La continuitat
res per gent
nova, és la conseqüen
cia d'aquest abona preparació deis
nostres joves corredors.
Tot plegat, un éxit per a l'atletis
catalá, al qual han contribult
me
corredora, Clubs, Federació i pú
blic.
A continuació donem la classifi
cació de la carrera, pero abans
com a reconeixement deis corredors
i Clubs envera els organitzadors, vo
leen i fem remarcar que els pre
mis foren Iliurats una hora després
de celebrada la carrera, en nombre
de trenta, tots ells, magnífica i d'u

d'aquestes

tintas personal.

MURPHY

CLASSIFICACIO GENERAL
joan Miguel, F. C. Barcelona, 22
minuts, I8 s.; 2, Ferran Cavaller; 3,
Amadeu P0V; 4, Adolf Alvaro; 5, Jo
sep Figueres; 6, Dídac Ventura; 7,
joan Bulbena; 8, Ramon Navés; 9,
Antoni Pedra; so, Isidre Mestres;
Laureá Mieles; 12, Josep Granel;
13, J,5sep Pone; 14, Samuel Fraga,
15, Julia. Tormos; 16, Manuel Ma
nyuchs; 17, Salvador Blai; 18, Eles
Abat; 19, Enric Feliu; 20, Andreu Ca
valler ; 21, Llu,ís IVIontánez; 22, Ramon
Castellví; 23, Pere Imbert; 24. Anto
ni Segura; 25, Josep Domlnec; 26,
Joan Fonollar; 27, Josep M. Bachs;
28, Josep Vidal ; 29, F. 011er ; 30, Ger
ma Blanco; 3r, Caries Ballester ; 32,
Jl5sep Rifa' ; 33, G. Gót; 34, Pere Val
dés; 35, yosep Coloma ; 36, Pere Po
quet; 37, Vicents Poquer ; 38, Ramon
Pino; 39, Josep Garcia: 40, Benigne
rarcia; 41, JoseP Lorente ; 42, Manuel
ánchez ; 43, Víctor Garcia ; 44; JE)seP Gimferrer; 45, Josep Betrian; 46,

s.,

Sebastia Nuces;

47,

Florentí

Mont

-

ferre r 48, Bartomeu Hernandea; 49,
Manuel Pardo; 50, Manuel Andreu;
•

,

51,

Josep Garcia;

52, Antoni

Belen

gner; 53, Juli Lozar; 54, Jaume Mas
sana ; 55,
Bonaventura Font; 56, Da
niel Triquell; 57, Lluís Iniesta
5.
Joscp Bonet; 5O,
Plácid Rebollo; 6n.
Jan Ruiz Alonso; 6r
i3ac
j
•

Xm
tezo;;

;

63, R. Pone; 64,
o
65,
6(. Antoni EscOla; 68,
Gadea ; 69, Josep Ra
/non /o,
Manuel Serrano-' 7 1, Erancese
anuri;

josepnguet;

.

,

Gallego

72, Feminal Pianes

•

Josep maca; 74, Alexandre Grau;
,

73,
75,

Ruiz; 76, Rafel Penedés; 77
8s
Aria1
Rodríguez 7 Josep Fernándea
par'dini;1;i -magt Calafell: 80. Francesc
81 Ernest marti ; 82, JoaJu'in
,

•

,

•

„,

Tala;

quia

gg, Jane_

,

89, Jaume Mates;

Piquer ;

91, Robert Urdí;
93, Josep Befo
Joaquim Baquer; 95, joan
'
exicaru floreció; 97,
Ertric

n.'

Soler

•

nA

LatErre;

D.

=114 punts.

Júpiter 8x18xa6x29x33
,

n.-Escola Treball, 10x15x25x32x45
T27 peinas.
6.-U. E. Colomenca, 4x9x14x53x
55=135.
=

adormir els deu

segons

la U V. E.

--

reglamenta

mis la mole humana que és el fei
xista Primo Camera.

QUENSBERRY

VOLTA A BARCELONA DE

I

ATLÉTICA

MARXA

BOXA

Ens comunica la Peny-a Espor
tiva "Aire Lliure" que li ha estat
ccncedit el permís per a l'organit
zació d'una carrera de marxa atlé
tica, arnb el següent recorregut:
Sortida del carrer del Roser, Mar
qués del Duero, Passeig de la Dua
na, Passeig de Colom. Passeig d'Isa
bel II, Passeig del Marqués de l'Ar
gentera, Passeig de la Indústria,
carrer
de Pujades, Saló de Sant
Joan, Passeig de Sant Joan, Avingu
da d'Alfons XIII, carretera de Sar
riá, passatge d'En Güeli, Esplu

Dturnenge,
el

aspirant

puguin actuar.
Segons els vigents Reglarnents
d'aquel] superior organisme, s'ha
de p*ocedie a la renovació de l'es
letes

mentar document pel mes de se
tembre de cada any.
El mes de sefembre, pero. corn
el de l'any passat, ja forma part
de les coses velles...
Decididament la "Real Confedera
ción Espanola de Atletismo", a punt

d'organització,

és

una

*

*

cosa

-model.

*

"Pepe" Reliegos, aquell corredor
madrileny que va guanyar els Cam
p.onais c't Catalunya de "Cross" i
de fons 1 any passat, també ha estat
i declarat professional,

participat en unes carre
les quals hi havia premia en

per haver
res

en

metárie, i per haver cobrat, segons
hem licgit, unes pessetes del "Real
Club Deportivo Espanol" en °cesio
de slanar la licencia de l'esmentat
club.
Dones bé: Reliegos continua en
posseteits deis tfto:s de campió de
fons.
Cataltmya de "Cecas:"
1 l'E spanyo 1, "amateur in

maculado".
una

cosa

"encantadora" l'ad_
justicia al nostre

ministrado de la

país!

mundial.

d'Espanya 1 d'Europa,
eanunió anglas
el
1

d'EurOpa

FLIX
contra el

campió anglés

KID FOCHS

E

Adquirru avui la locantat, que amb
tos 1 que l'Estadl és gran, esta en reta
cid amb un programa mal vist a Europa.

1

OYERES

.M.I.~~111MINOWO

Homenatge al doctor
Fernández Repeto

distancia

NOTíCIES A CAU D'ORELLA
Estem a novembre i la Ilanmant
"Real Confederación Espariola de
Atletismo" encara no ha lliurat a
les Federaeions regionais les licen
cies, imprescindibles perqué els at

camptonat

JACK KIRBY

Al local del Nuevo Munde va
tenir lloc divendres passat el
sopar a honor del doctor F. Re
peto, president de la Comissió
médica de la Federació Catala
na de Boxa.
La sala presentava un bonic
aspecte, i més d'un centenar
d'amies i admiradors de l'ho
menatjat s'aplegaren entorn de
les taules dispcsades en forma
de K. O.
La presidéncia l'ocuparen,
ultra el doctor a honor del qual
se
celebrava l'ápat, l'organit
zador
del combat Uzcudun
Carnera, Jeff Dickson; els
presidents de la Federació Ca
talana i Espanyoia 1 els orga
nitzadors del Palace.
Va oferir l'hcmenatge el se
nyor Larruy, el qual posá de
manifest el molt que el doctor
Repeto ha fet pels boxadors i
per tot ço que a aquest esport
es refereix.
Després parlaren els senyors
Clois, de la Federació Catalana;
Ramonet, de l'Espanycla; Sol
ves i el nostre loen amic i com
pany Lasplazas..
L'homenatjat, amb paraules
plenes d'emoció, agraí Pacte
donant les grácies als assis
tents i dient que tot el que ehl
ha fet ho té cona a molt ben
.emprat mentre hagi estat a fa
vor de la boxa.
Jeff Dickson també parit
molt plaent assistir a un acto
cem el que se celebrava.

per als so quildmetres
i 42 de la Marathon.
Els marathonians varen efectuar

1

és boxa

contra
gegant muta

el camptd crEspanya

marxa

d'equip García en la prova deis
so quilórnetres del Campionat d'Es.
panya.-MURPHY.

boxa

contra

entrenament

de 25 quiiómetres.
Varen sortir nou rnarxadors, deis
quals se'n varen retirar o foren invi
tata a abandonar, cinc.
Els arribats foren: Castelltort, del
Barcelona; Hivern, del Laietánia, de
Mataró; Hill, també del Barcelona,
i Basscs, de la Penya "Aire Lliure".
Malgrat que Castelltort fou l'únic
borne de veritable classe que va ac
tuar en aquest entrenament, va de
mostrar trabar-se en una forma tan
espléndida que ens fa preveure, si
el cas arriba, una forta finita per
al primer lloc atnb el seu company

a

d'Espanya,

al

campid

DE

Solament varen prendre part en
aquesta prova tres corredors: Al
fons, de !'Europa, i Ferrer i Ramos,
tots dos del Barcelona.
Durant l'entrenament varen aban
donar Ferrer i Alfonso, per ressen
tir-se de forts doiors. Ramos va ha
ver
d'acabar sol, i emprá en els
30 quilómetres 2 hores i 40 minuts.
La distancia deis marxadors fou

vlst

GIRONES

0•1•1•11••

Catalana d'Atletis,
celebrar ahir al matí el segon

una

a

PRIMO CARNERA

IrNA.GUARDIA

EL

La Federació

en

que s'haurá

que la

el

33.

el seu entrenament
de 30 quilómetres.

gran

camptd

FEDERACIÓ CATALANA
va

tarda,

UZCUDUN

MARXA I MARATHON DE LA

me

més

d'eng8

madament
Ensems l'entitat organitzadora co
munica a tots els clubs i atletes que
quedará oberta aviat la inszlipció a
la Federació Catalana d'Atletisrne,
carrer del Doctor Don,
io ,entresol,
i al seu estatge social, carrer del

ENTRENAMENTS

2'45

EUROPA

Collblanc, Hostafrancs, Placa
d'Espanya, Marqués del Duero i lloc
de sortida. 20 quilómetres aproxi

EL S

les

l'ESTAD'

g,ues,

Roser,

a

són anullats pe.

Una nota facilitada a la
premsa per la Unió Velocipé
dica Espanyola, fa saber l'anui
lució deis récords recentment
ebtinguts per J. Espanyol en
el Campiouat d'Espanya dat
rera moto, degut a la cláusula
d'avinença entre ele correcto!
per a les voltes perdudes.
Així, dones, segarle aque
nota oficial, Julib. Espanyol
lía batut els récords que se
atribuiren, o sigui des deis
als 100 quilbmetres.
Aquest cas, per?), té la sev
importáncia, perqué demcstr.,
com estem faltats d'farbitres de
carreres, sufieientment compe
tents i que sápiguen escrupu
losament els reglamente, puix
que de no sser així, no s'hau
ria donat tal resultat en la úl
tima reunió del Velbdrom
,Sans.
Com opinem nosaltres? Es
tem absolutament d'acord arnb
el veredicte de la U. V. E., pe
rb... hem de dir també que, en
aquest cas, Josep Cebrian Fer
rer tenia dret a qué fos emito
metrat el seu temps. Tal ve,
gada si s'hagués fet aix6 fóra
ara
el veritable non record
deis 40 als 90 quilbme
men
tres.

.

Inscrits, 210.
Sortits, 132.
Arribats, 99.

!ts

PaM°rte
87, Alfons Núnez;
Lasanovas;

e; 9
4,

4.-C.

de

Aire Lliure,
trinmfar per equipa ele
cinc corredors, amb éxit semblant
l'obtingut en l'avinentesa de ce.
lebrar el F. C. Barcelona la seva
primera carrera.
Malgrat que ahir el recorregut
va
arribar prop deis 6.500 metres,
ip deis classificats no ens va pro
eui rla sensació d'esgotament. Com
poques vegades sita vist, en aquesta
carrera es van presentar gairebé tots
tornar

va

Planella ; 98, Josep González;
Jo
sep Marimon.
CLASSIFICACIO PER GRUPS
D. Aire Lliure, 5x(xstxt2x
17=52 punts.
2.-C. D. Europa, 3x6x16x19x20
=64 punts.
3.-F. C. Barcelona, 1x2x13x24x27
=67 punts.

nt

v.

EL

Totes les dificultats que feien
térner la suspensió de l'anuncias
combat entre el base Paulino Uz
cudun i el gegant italia Primo Car
nera, va resoldre-les en darrera ins
sánela Jeff Dickson, i Paulino va
desistir d'embarcar dimecres passat
amb l'"Ille de France", tal com era
el seu propósit. Per aconseguir aixd,
necessari que el promotor
va ésser
franco-americá fes veure a Uzardun
els inconvenients que li reportaria
el deixar de complir el compromis
que tenia signat de fer tres combata
sota el seu promotatge.
I com que totes les vacillacions
de Paulino eren degudes a les or
dres que havia rebut des deis Estats

*Unas,

del seu manager, Dickson va
salventar-les sostenint amb aquest
una
conferéncia tel .fo ica, l'import
de la qual ditien que ascendí a cinc
mil francs. Davant l'actitud, molt
justific -da de l'organitzado, del co -1bat de diumenge, el manager del
base va acceclir a qué Paulino sus
pengués el viarge i boxés amb Pri
mo Cernera, encara que sernbla que
va posar com a condició aue des
prés d'aquest cornbat Paulino quedi
Dime del compromís que té signar
amb Dickson, i per tant el tercer
combat que havia d fer a Londres,
no el disputará.
Així, dones, si no hl ha res de
nou, diumenge a la tarda, a l'Estadi
de Montjuic tindrá !loe el tan es
perat combat que podem qualificar
de l'esdeveniment més important que
s'ha donat a Barcelona en qüestió
de boxa. Hcm vist altres combats
duna válua esportiva rnolt superior,
pero s'ha de convenir que espectacu
larment no s'ha fet res d'aquesta

categoria.
L'expectació

T.-.

ha

despertat

aquest combat, és realment extraor
dinária. N'és una prova la rebuda
magnífica que van fer els nostres
aficionats al púgil base, i
que han demostrat per la seva per
sona. N'hi ha prou que la gent si
piga que Paulino ha d'anar a tal
banda a tal altra perqué una hora
abans els aficionats s'hi congreguin
en tal quantitat que moles vegades

dificulten la circulado. Paulino és
admirat per tots perqué aquest base
que veiem ara no és el Ilenyataire
de Regil, mancat d'educ.ció que va
comencar a
a les ordres de
FranÇOIS Descamps. L'Uzeudun que
avui és hoste de la nostra ciutat és
un
xicot completament canviat, al
qual el s ianquis ti han ensenyat el
que éš el món i l'han tornat a la
vella Europa completament refinat.
L'Utcudun és un xicot sirnpát':
en extrem.
Quan l'hcu tractat una
mica de seguida us tembla irnpos
sible que "aquest Uzcudun" pugui
ésser el d'aquelles de 'aracions f

RESTAURANT

boxar

I

VENDA

DE PEIX, OSTRES I MARISCOS

mosca

LUDA

CARNERA, F

FEIXISIA

que li havien

valgut

la

mejor

part de l'antipatía que molts li te
nien. Eh l mateix, de seguida que en
ceren aquest tema, s'afanya a aciaga
rir:
-Les

de seguida es veu que gairebé la
totalítat de víctirnes són gent man
canela de classe, i els pocs que hi
ha de renom, en l'época que han
estat oposats a "Bebé" Camera
per exernple l'australiá
Georges
Cook-, ja eren pugils ben acabats o
bé en franca davallada. Per altra
banda, el darrer combat que ha fet
l'italiá, !'ha perdut a mana de Jim
Maloney, el qual, si bé encara és
deis pesos forts que s'aguanten una
mica decorosament pels rings ame
ricana, mai no ha estat considerat
com
un
púgil de veritable classe.
Tot aix6 ve a confirmar la impres
sió general que els combata de Pri
mo
Camera a América eren tots
preparats per endavant, en vistes
a la propaganda.
Toses aquestes consideracions que
acaben' de fer, no voleo pas dir que
nosaltres creguem que Cernera no
tingui cap "chance" davant Uzcu
dun. Res d'aixd. Entenern que un
-

declaracions que 11-l'han
atribuir els diaris, no són pas cerros.
Tot el que es diu a la vigilia deis
combata, surt deis repórters de les

agencies.

I heu de pensar que els
americans són molt "tot per Amé
rica". ?Compreneu per qué tenen
lnteres en fer impopulars els es
trangers que els pculm fer una mica
d'ombra? Jo, quan cm preparo per
a
un
combas vaig fent la n-eva i

callo.
Tot aixe, ajudat de la impressió
que han causas ies saves
sessions d'entrenament, han fet que
ratmosfera que ja era molt plena
d'uectidunistne. s'acabes de tornar
francannnt partidaria del base. L'Uz
cinlun ! a palesat una forma mag
nífica, i de la darrera vegada que
va
boxar a Barcelona fins ara, ha
millorat molt, pero molt. Li hem
vist uns rounds de guants amb el
seu
paisá Olaggibel, i uns de
"sombra'", que ens han donat la
mida de la seva agilitan veritable
ment poc comuna entre els hornea
del seu pes. Igual hern de dir de
la rapidesa amb qué treballa al pun

magnífica

El C. C. Sant Martí suspen
sense
que nosaltres
veiem el per qué, el Campiona'
de Barcelona que s'hacia
celebrar ahir. Diu que es far'
diumenge vinent.
Raons d'aquesta suspensl
Diuen els organitzadors
per manca de temps.
Creiem que caldria tenir
compte, abans de posar-se
organitzat, una Pila de facta,
primcrdials. 1 en primer lls.
recordar que estem acaba.nt
mes
de novembre, i que pl,,
tant, no és época ja d'haver-,
encara
de "preparar"; mol
menys essent una carrera ofi
cial, amb data fixada amb moil
de temps.

gué,

Finalment,

el senyor Clois,
de la Federac,ió Cata
lana, oferf al doctor Repeto
una medalla com a premi a la
seva tasca i en reeordança, de
l'acte.
Durant l'ápat hi llagué un
entusiasme poques vegades vist
en actes d'aquesta mena, ádhuc
s'organitzá una animada bata
lla de "flors" amb tota classe
de projectils comestibles.
Una vetllada de
la qua'
guardaran ben record tots en,
que hl varen assistir.
A les moltes felicitaclons
adhesions nebudes pel docto]
F. Repeto unitn la nostra bei,
cordial.
tn

nom

ire..~1~~~1

Indústries de Pelleteria

Taphioles

ching.

1

Pirretas, S.

Casa central: BARCELONA
-Ferran, 21, 1 Itanrich, 8 i 10

Davant la

seva topada amb Car
púgil base s'emporta els su
fragis de gairebé tots eta entesos en
l'esport deis punys. Es creenea rnolt
arrelada, que l'Uzcudun guanyará el
nera,

El Campionat de Barce
lona suspé fina al diu
menge vinent

el

adversari per fora de combat.
A Al Brown, quan va venir a Bar
celona per a boxar amb Giropés,
Ii varn sentir dir que jugava el que
vulguéssim a favor de Paulino, el
qual "ha de barre Primo Cernera
per k. o. en rnenys de cinc repre
ses". I,'opinió del campió negre, que
ha vist més d'una 'cegada els que

A.

91011010

seu

diumenge

seran

que és duna

adversaris,

certa

creiem
válua no gens

despreciable. Jim-el-Zaird, present

-

Millímetre

sense

tren

Cernera

cepcional.
Perú, en canvi,

entretenir-se

P ARIS

6, Avinguda
C. Penalver, 6

68,Boulevard
111.014.2

"COL

Yo-c721.13.
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FABRIQUES A BADALONA
ar ver

Con i Pujo', nútus.

38 al 40

Renards
des de
50 ptes. AbrIcs imitació Visson
Abrics imilació Castor
125
Visson legítim
Petit Gris legítim
1500
Catifes pell, 60x140
Catifes imitació tigre, 7 OXI 4 0 des de 25 ptes.
...

...

...

...

...

,,

"

"

...

225 ptes.
5000
16
"

"

R

detalladament

NOTA: Els nostres preus són incompetibles
GRAN

PREMI A L'EXPOSICIO 1920

LA MES ALTA RECOMPENSA

s'estudien un per un els que han
estat batuts pel gegant de Sequalo.

BoN

des de

"

...

"

la impressió que
és un púgil ex
si

Sebastopol, 68

a

la conversa que teniem arnb el ne
gre, compartí l'opinió d'aquest.
Primo Cernera posseeix un record
impressionant de debó, per la quan
titat de trionifs rápids que hi con
ten. D'ençA que és professional ha
fet a Europa r8 combats, i a Amé
rica 24. La majoria els ha guanyat
per la via rápida, i aixó, i la fan
tástica propaganda que se Ii ha fet
per cert molt ben portada
han in
fina molt en l'inim deis aficionats.
Real:nena qui Ilegeixi el récord del

gegant italiá,
estudiar-lo en

MADRID

prEmps

•4+••111••444•44444•4+4

7

QUINTANA, 7.

<entre eh

carrera

---

TELEFON 16102

de Ferran i Boquerial

