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Nosaltres diem...
LA LLIBERTAT (?)

EI frac& dan

DE PREMSA
Una altra edició de LA
RAMBLA recollida
Com saben els nostres lectors per
la Premsa diaria, fou recollida per
la policia l'última edicló de LA

CATALUNYA,
DE
apareguda dimecres passat.
sense ordres de cap jutjat
no
hi pogué haver temps material, per
qué la nostra edició fou recollida
apare
als pocs moments d'haver

RAMBLA

—

carrer

cut al

la

—

policia

es

dedicá,

tot d'una, obeint ordres de no se
sap qui, a la persecució acarnissada
deis venedors que cridaven el nos

periódic,

donant-se el cas que
més d'un d'ells fou escorcollat per
veure Si podia haver-se unagat cap
exemplar. Encara, molts venedors
tre

foren
-ense

desposseits deis exemplars
que 'a poticia es prengués ni

la molestia d'estendre el volant que
marca la llei, per tal que els perju

dicats poguessin reintegrar rimport
deis exemplars decomissats. D'al
tres foren obligats a romandre més
com
d'una hora a la Comissaria
el fossin culpables d'alguna cosa
passada la qual se'ls deixava sortir
—

—

sense

periódic

el nostre

i

impossi

bilitats ja de vendre els altres que
portaven, per haver-sels fet tard.
En algun cas, la diligencia deis
guárdies de seguretat arribá al punt
de prendre els exemplars de LA
RAMBLA d'un repartidor i cre
mar-los en plena via pública. "Para
que sirva de escarmiento", segura
mentl
Ahduc s'arribá a donar l'inquali
ficable cas de prendre deis dits deis
lectors que circulaven pels carrers
l'exemplar que acabaven d'adquirir,
sense, naturalment,
abonar el seu

import.
L'endemá

saber que el nos
tre número havia
estat denunciat
pel fiscal, "por injurias a la auto
ridad". Nosaltres som aixi, ?veritat,
senyor fiscal? Una culpa o altra
vam

haviem de trobar1 Ara, que a nos
altres ens han dit que el veritable
motiu de la recollida no fou altre
que la publicació de la fotografia
central de primera plana, fotogra
fia que aconseguí provocar les ires
de certes persones amb prou jerar

quía

—

pel

que

es

ven

—

per

a

or

denar la recollida d'un periódic i
per a perjudicar sensiblement els in
teressos d'una empresa, d'uns pe
riodistes i d'uns pobres venedors
que guanyaven honradament el seu

ESPORT

CIUTADANIA

Insistí" dones...

rigina

sofert l'espasme d'una va
ga general amb conseqüencies greus, irrepa
rables. Aquesta vaga' ha .7rpres a tots, sense
.eoder-ne exceptuar les autoritats, tan ama
'ents sem,pre a fer avortar suposats com
lots i fantasioses conspiracions.
Motius d'aquesta vaga? No han estat
')rou aclarits. ?Protesta pels successos de Ma
Iridt ?Reconeixement del Sindicat de Trans
;)ortst ?Reacció violenta i desesperada con
're, a normalitat d'un regim amb les con
:egüents detencions governatives, suspensions
de diaris, processament de periodistes i ora
d,ors d'esquerrat Qui cap! Repetim-ho: el
motiu o els motius no han quedat concretats. I aquest ha estat,
judici nostre, l'error deis iniciadors d'aquest moviment que ha ves
Barcelona ha

9
El Campionat de Cata
lunya de Futbol
El Barcelona és campió

muere de famílies obreres, calen motius concrets,
rides.

causes

de

acla

llegir que e,ls dirigents obreristes han donat per
acabada la vaga general. Ens en .felicitem i els felicitem. Les forces
obreres han palesat amb aquesta vaga una organització com potser
mai no havien tingut, i superior, molt superior indubtablentent,
tots els calculs previstos. Els dirigents obreristes han acusat el
sentit de la responsabilitat amb
determinació de fer reprendre
el treball i, amb eh, l'aparent normalitat de la vida ciu,tadana.

futbol

—

primera

categoría

—

de mostrar la seva superioritat da
munt els seus adversaris, en el
transcurs del torneig, ha sabut clou
d'una manera bri
re la competici6
llant, molt més brillant segurament
que no ho fou l'obertura: ha batut
l'Espanyol el seu rival clássic i
clara,
tradicional— d'una
manera
contundent, escandalosa; per un re
sultat insalit que mostra amb elo
qiiéncia irrefutable l'elevada moral
deis uns i el desballestament deis
altres.
Feia temps que un partit entre els
esmentats equips no s'acabava amb
un resultat de la magnitud del d'ahir.
Després d'unes temporades d'incer
titud, de coses i cosetes, ahir el Bar
celona aconseguí la revenja plena i
absoluta. Nosaltres no podem fer-hi
més. Entenem que cal donar
que
certa
significació i
tenen
una
transcenclOncia les viotaries i les
desfetes en els partits Barcelona
Espanyol, i per alzó' les comentem
amb un especial interOs.
El Barcelona no podia cloure d'una
—

Aquestct forta organització sindicalista és el tracas més abso
lut i definitiu dels set anys de dictadura que hent sofert, i els fu
turs (t) fracassos de les somniades dictadures de l'esdevenidor.
Primo de Rivera es va,nava d'haver acabat amb el catalanisme
amb les organitzacions obreristes. Qui va infantar aquella dicta
dura i és aguant(zt per la d'ara, hattria d'ésser el primer a reco

incapacitat d'un ragion que comrpta
con?, a únic mitja
problem,es més vius
amb uns centenars de mau
sers incapaços (segons expressió d'un estimat collega)
de triar en
4
tre un innocent i un suposat' delinqüent.
—

de resoldre els

van

vegada més, l'equip del F. C.
una
Barcelona ha guanyat el títol més
important que pot ostentar un club
catalá requip blau-grana, després

Acabem, de

neixer la

—

-

—

—

més digna aquest campionat.
Cinc gols a cap contra l'Espanyol
és un resultat que satisfá els bar
celonistes més exigents.
En fer pública la nostra satisfac
ció per la victdria del Barcelona,
ens plau, també, fer-la extensiva al
Sabadell i al Badalona
sots-cam
pió i tercer classificat els quals, a
pols i a força de constancia, han
arribat a aconseguir una llocs d'ho
nor dintre el futbol catalá.
A tots l'enhorabona i... bona sort.
manera

•

•

(A.qüest editorial l'escriviem
número que

no

sabem

qui

va

•

i

publiCavetn

el dime-eres

en

el

ordenar recollir. Com que fixa la po

sició de LA. RAMBLA DE CATALUNYA davant la vaga gene

conse,qüencies que ha pogut tenir per a Barcelona, ente
d'interas reproduir-la avui en aquest número, que volem su

ral i les
ven?,

posar que

no

será recolit.)

—

—

jornal.
En canvi, quan la venda de no
importa quina fulla en una hora
Mue la més elemental prudencia ha
via d'impedir la seva pública circu

la rambla de

—

yació

la venda de no im
porta quina folla provocava en pie
carrer
greus disturbis de sang, no
hi havia cap autoritat que manés
la seva recollida ni cap policia
d'aquests que amb tanta diligencia
s'encarregaren de decomissar LA

Llegiu

i propagueu

senyor cap

de Policia, senyor Director
-general de Seguretat, se
ityor ministre de Governa
ció, senyor President del
Consell de ministres, o qui
Sigui. (D'ença de la miste
riosa ordre de detenció que
anem de bólit) :
Durant els

anys de

LA RAMBLA DE CATALUNYA

Trimestre
Semestre

Any

en

•

a'so ptes.
4'50
"

,

.

dictadura,

La darrera

—

—

—

en

una

!letra

en

la

qua!

han:

que si el ju
gador badaloní Segura no ha estat en
els darrers partits prou encertat, es
deu a causes alienes en absolut a les
seves qualitats de jugador. Diu el nos
ens

dementa

fem

constar

comunicant que Segura fa una
que no es pot entrenar per
Unir el seu pare greument malalt a
!re

temporada

Santa Colonia de Queralt, d'on baixa
cada diumenge per jugar el partit que
correspon, lo que constitueix per al

notable jugador
que reconeixem.

un

esjorl innegable

Així ha fem constar, tot
que ben aviat desapareixen
causes i pugui jugar Segura.
deprassi,s .toral actual.

desitjant
aquelles
serse

la

—

—

—

—

dones. Ells h,o han volgut. Cal
Pesi a qui pesi, hem
que tot Catalunya se n'assabent‹. Un catala que travessa
tic, un heroi de la mar, arriba a Barcelona i la seva gesta no ditt
res, absolutament res, als esportius de la mar. Aquest fet, contun

dent, irrefutable, ningú no gosara negar-lo.
Per que ha passat aixat C'onfessem que no veiem la resposta
enlloc. I perqua no en sabem el s motius, és pel que vam escriure la

A LA MEMORIA D'UN
41MIC

D'aquí a ans quants dies honorara
despatx presidencial de la F. C.
de F. el retrat d'aquell gran ami.: de
Catalunya, model d'esportius, que en
vida es digné JoseP M. Acha.
el

pa,ssada. Amb més sorpresa, que indignació.
queixes. Cap de les queixes, pera, no és raonada.
Cap no ens clóna una explicació del fet que no eomprenem. No s'hi
vénen a dir
no s'hi val a dir-nos aquestes coses. 1 res més.
va/
Ningú, pera, no cap respondre a la ?Lastra pregunta: "Que heu
fet, ele clubs nautics, per En Blancor" Hem dit que no ens saben
respúnclre, i diem malament. Prou que ho saben. Pera com que
haurien de contestar: "No hem fet res", i aixa els fa angúnia, s'es

eranica de la setmana
Hem rebut

—

himen més callar.
Que callin del tot, dones, i no protestin si algú els torna a
parlar de l'escenografía d'uns pantalons blancs i una gorra enga
annb raó
i que
lona4a. Que no protestin si cagú, els censura
—

—

prenguin exemple d'aquells pescadors de la Barceloneta, que no
gasten initjons i que saben el que és la mar, els quals homenatjaren
humilntent, pera antb tot el cor, agiten halita que ha venid
quo, per la sevca sana catalana, els ha, fet triomfar una.
mica a cadascú d'ells. El triomf d'En Blanco i de l'Evalu," ha
tstat compres en tota la seva magnitud, pels hornos ,avesats a llui
lar amb la mar; no l'han compres,' ele qui la tetlen com esbarjo.
•

A.ixa és tot.

Ningú, pera, no esta lliure de cometre un error.'Tots estem ex
a una omissió, per inexplicable que sembli. 1 tindrient
una
gran satisfacció que els nostres clubs nautics reconeixessin noble
ment- llur falla i obrissin llurs braeos al professor Blanco. Persistir
en la indiferencia per cilla de "ja esta fet", potser és més practic.
No ho considerem, pera, tan digne.

f>

L. AYMAMl I BAUDINA

EN PLATKO, EL BARCE
LONA I L'EUROPA
Es trabo a la rostro ciutat l'ex-por
del Barcelona. Aquesta noticia ja
és del domini públic. El que no sap,
potser tothom, és que l'esmentat ju
gador ha rebut proposicioes de l'Eu
ropa Per a actuar de jugador del seu
Primer equip, i a més d'entrenador.
PlatNo, de montent, ha dit çue no
podía acceptar Perqué esta pendent
d'unes negociacions iniciades amb un
eltre Club. Que en el cas que aques
tes negociacions fallin, acceptard par
lar-ne, pera per a fer de jugador no
més, puix que diu que es traba amb
facultats per a seguir fugan: i que
jugar i fer d'entrenador no fi resulta,
perqué no s'inspira pros& respecte als
comPanys.
El bo del cas és que l'"altre" Club
amb el qual esta en negociacions, és...
el Barcelona. I sabem, demés, que les
negociacions les Porta un ex-directia
d'aquest Club.
ter

jornada del campionat de Catalunya

El Barcelona és campió; el Sabadell, sots-campió, i el Badalona,
tercer classificat

?LES CORTS EN "SESSIO
CONTINUA"?

:y

•••
K.

DOR SEGURA
Hem rebut

—

en

camp de les
que separa les

REIVINDICANT EL JUGA

—

—

FUTBOL

futhol de Barcelona

Espanyol jugats al
Corts,
el corredor
liotges de la tribuna

—

la venda

Seityor governador civil

els partits de

Catalunya

PREUS DE SUBSCRIPCIO:

de la fulla de referencia per una
elemental qüestió d'ordre públic.

de Barcelona,

—

posats

quan

RAMBLA—que impedís

—

—

celebrar-se els darrers
partits del campionat de Catalunya
Ahir

tit de dol Barcelona. Per a trasbalsar la vida d'una ciutat. per a por
tar la intranquillitat als artims ciutadans i unes hores de miseria
a

No era aquest, certament, el nostre propasit,
escriure la crónica de la setmana passada.
remotament pensavem insistir. Hi ha coses
que dir-les mée d'una vegada, fa certa angúnia.
Fins a nosaltres, perd, han arribat algunes
)rotestes. 1 am b (tiza no hi estem conformes.
Que amb la culpa vulguin, encara, tenir raó,
no
hi passont. 1 elLs s'ho perden, perque ens
donen motiu per a repetir el mateix que deiem
la setmana passada. Concretarnent: que els clubs
nautics de la nostra ciutat, s'han portat molt
malament amb el professor Blanco.
que fins a
No es tracta ja de pessetes
aixa estaven obligats aquests esportius de casa
sinó
bona, tenint en compte que Enrie Blanco no és cap rendista
part molt
d'altres aspectes que, soase perjudicar-los la butxaca
ele hauria fet quedar una mica millor del que han
sensible
quedat. Ens sembla que el menys que podien fer els nostres clubs
per un compatrici
nautics
de qua ens serveix la pluralitatt
que realitza una gesta marina comentada amb elogi arreu del imán
—era nomenar-lo soci d'honor i dedicar-li un petit (tete d'home
i
natge
quatne ampolles de xatnpany i un quilo de pastes
l'honor deis nostres esportius de la mar hauria quedat en bon lloc.
subscrip
Ni aixa, pera. La subscripció per adquirir l'Eva-u"
no els ha dit
ció iniciada pele alumnes de l'Escota del Treball
res, als nostres clubs nautics, ni • llurs socis. La personalitat d'En
personalitat forjada a l'Atlantic, de cara a Catalunya
Blanco
no els ha dit res, tampoc. Blanoo, a Catalunya, ha estat triomfai
ment
pels futbolistes
aplegats una nit solemne al Palau
Música
Catalana
i
ha
passat desapercebut pels esportius
de la
de la mar, preocupats, potser, per alguna "toilette" enlluernadora
o enfeinats amb l'organització d'algun sarau de gala.
en

•

Es diu—no sabent amb quin lona
tnent—que el Badalona i el Sabadell
!'han posat d'acord amb el Barcelona
per tal de jugar llurs partits de cam
piano: d'Espanya al camp de Les
Corts.
No sabem, repetim, si aquesta nava
té fonament. Ens semblaria, pera, una
desconsideració als Públics res pectius
de Badalona i La Creu Alta que alzó
los cert.

aquest

corredor está prohibida la presencia
d'espectadors
s'hi collocaven una
senyors vestits de paisá, que entren
sense pagar, que es passaven la tar
—

da cridant i insultant grollerament

contra els

celona".
Ahir

simpatitzants

la tarda van
gesta heroica i,
és ciar,
a

del "Bar

•051

repetir
van

la
donar

L'ESPANYOL ESTA DE

lloc a alguna incidente.
?No seria possible, senyor gover
nador civil de Barcelona, senyor cap
de Policia, senyor director general
de Scguretat, senyor ministre de la

MALES

Quan encara no s'havia ajornat el
match Ufscudun-Carnera, el Barcelona
va demanar a l'Espanyol que accedís
a
fer el partit al matí. L'Espanto!,
per ta! de ley la guitS,a al Barcelona.
no accepta. 1 es fregava les tnans antb

Governació,

senyor president del
qui sigui, no seria possi
ble de fer-los
entendre que la dic
tadura d'ara és un xic més dissi
mulada i que encara no hem arri
bat a raltra am.aciada
dictadura?
Per la pacificació
per
la tranquillitat deis d'esperits i
ciutadans, seria
una cosa molt
interessant.

Cons-II,

o

satisfacciópensant amb les pessetes

que
"
el Seli eterno rival" deixaria de gua
nyar. I un cap feto pública la negati

CAMPIONAT DE CALUNYA DE FUTBOL

EL

Ele equips- del Barcelona i del Sab adell,
•

classificats respectivament campió i sots-campió de Catalunya

ajornar-se el combat de boro.
La Plattra ha estat
!I per postres encaixar cinc gols!

va, va

24 de

la rambla rle Catalunya
A Les Corta

A Sabadell

ele.ab

EL SABADELL BAT EL BADALONA. PER
UN GOL A CAP, 1 ES CLASSIFICA SOTS
CAMPIO DE CATALUNYA

EL BARCELONA ESCLAFA L'ESPANYOL

PER CINC GOLS A CAP
Aquesta vegada si que el resultat
debta lloc a dubtes. Feia temps.
molt de temps, que la tan gallejada
rivalitat entre blanc-blaus i blau
granas no a havia resolt en una for
ma
tan contundent
i anaparadora
com la d'ahir a la tarda al camp de
Les Corts.
Aletas d'arribar l'hora de l'en.
contra, per tot arreu se sentia dir
que el que és aquesta temporada alió
de "los eternos rivales" ja has ia
passat a la história, i per tant l'en
contra ni seria tan
emotiu ni tan
no

esperat

com

époques

en

no

llunyanes. De

gaire
sigui

totes maneras,
per una cosa, sigui per una altra,
el cert és que el camp de Les Corts
presentava ahir a la tarda l'aspecte
de lea grana solemnitats. No ens
atrevirem a dir que estava tan pie
corn en alguna
altra ocasió d'Es
pana-al-Barcelona, peró la veritat és
que el camp donava goig de veure.
I bit ara, un cop vist el parta. ens
decantares a creure que els que deren
Int allá
que la rivantat aren ras es
fragits teiren tota la raó. L'actual
J)::- tuacin
i de l'altre equip
comendeirt. tan allunyats l'un de
1a'.ra gut el resultat final del par
t
hi podia fer res, era ja una
.

circurnatáncia

desfaeoralne per a
creat nambient ernotiu d'altres ve
gadea.. I la visió de: partit acaba
de fer decaure l'espera fins i tot
de s mes propensos a deixar-se emo.
donar.
Parque, francament, alió no fou
un partit. Fou un abús de
gols fets
pels entusiastas xicots barcelonistes
sobre un equlp sanee moral, ja que
aix6 fou l'equip blanc.blau que es
presentá ah:r sobre la verda barba
de' camp de Les Corts.
El resultat, que a cop de vista
serinsla una mica exagerat per trae
tar-se deis dos equips que entraren
en la Iluita, no és sin n un
fidel re
ficx de! que passá al camp. És més:
tots els que ahir assistiren a l'en
contra
poden convenir, amb nos
altres, que amb una miqueta de sort
els barcelonins haurien pogut ob
tenír un parell de gols mes. puix
que tant a la primera part com a la
-egona (especia'ment en aquesta) el
lomini barceloni fou absolut; tan
absolut, que l'únic que feien els

blanc-blans era defensamse de la
millor manera possible.
No comprenern aquest dascens de
forma palesat per les ratlles Mana
"laves. Les sayas grises actuacions
naquesta temoc>rada culminaren abir
en una actuació més que grisa, do
lenta. Cap des seus elements esti
gué a l'allária que per la seva valva
els corresponia. Ni Padrón, que
amb prou feines ens ensenyá a*gun
que altre dribling. ni Edelmiro. del
qual no veiérem ni un sol xut meri
tori, al Ventotrá, que no féu cap ar
rancada

d'aquellas

que fan posar els

cabells de punta.
El desinflamara de l'Espanyol
fou, donas, abso'ut. i si a tot aixó
s'hi afegeix que el Barcelona tingué
una
actuació espléndida. digna de
la nombrosa concurrencia i de la
importáncia que sobre el papar tenia
el partit. aviat haurem resolt e' per
qué d'un restntat tan contundent
deflnitiu com el d'ahir.
De totes manares. malgrat d'a
ruesta brillant actuació de les rat.
'les barcelonistes. l'encontre no fou
rilvertit ni rnolt menys. Ni s'hi veié
joc de qualitat. ni. per altra banda.
es posa sang i ardor en la Iluita,
encara que hem de remarcar que en
alguna «asió e! joc es descabdellá
d'una manera una mica violenta, tant
per part deis una com per la dele
altres, encara que hem de remarcar
que en aquesta especialitat deata
caren
més alguns e'ements del cír
col blanc-blau. No tots, ni molt
menys.

Potser aquesta falta d'ardor i en
tusiasme que es posa en la Iluita fou

115

deguda

a
la diferencia de joc deis
den abres i al considerable
domini que en tot moment exerci
reit
els barce.onistes sobre eis seus
contraris; paró cris tau l'afecte que
els de l'Espanyol, corn que en e,
present camplonat ja no cenen res
a pelar, anaven fent sense pasar gran
interés en la 'luna i fent ca s ornís
d'amor propi, que en aquest cas
almenys, eis obligava moralment a
ier un paper una mica lluit.
Un deis
des int-i-dos ju
gadors fou Guzmán, que faz un par.
t't espléndid a la sera manera de
semprc; poc moviment i pocs gestos,
paró insuperable en coHocació i efi
cacia
amb una vista i domini de
la situació remarcables.

uns

t

En Saznitier t'ése també ne les

aconsegueixen
per aquest ordre
eh tres
primen llocs del Campicnat.
A Les Corts,
—

bona actuació s'esborrá per la
violencia que en tot moment exercí.
i que li vagué nombrosos xiulets
cid públic i amonestacions de !ar
bitre. Padrón, com ja hem dit abans,
ro féu gran cosa de bo ni s'entengué
gane amb Bosch, el qual no féu
tampoc res de l'altre món, ni molt
inerlys.
En Cabo fou, a estones, un bon
porten pero en altres ocasions els
excessos de vista i la inassa segu.
Wat li donaren algun disgust. I si
no, vegi's la mostra en la capcinada
a Samitier, que valgué el tercer gol
als barcelonins.
Arbitra Saracho, que estigué tnolt
encertat, seuse perjudicar ni a l'un
seva

ni a l'altre equip. Sorti al camp dis
posat a tallar cota jugada no massa
neta, i cumplí al peu de la !letra el

propnslt. Estigué també foraa
energic en ocasió de la baralla Tena
Diegn traient tots dos jugadors del
teu

camp.
Per la nostra
dubten del seu

l'únic punt

part,

arbitratge .fou en
penalty l'Espanyol

castigar amb
amb motiu de la traveta d'Orriols a
Sam:tier, ja que ni el jugador bar
celoní caigué per obra d'aquella fal
ta, ni, per altra banda, aquesta fea
comesa dintre 1 área de pena'ització.
Nosaltres ja comprenem que ell ho
féu per castigar les anteriors faltes
d'Orriols.
A les

seves

car-se

li

va

Europa

-

Sabadell

Espanyol
Júpiter
-

.

-

.

Badalonl

.

.

.

.

.

•
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LA CLASSIFICACIO

d'aquell "tinovare o morire" i
l'any vinent tindrem la sort de presen
ciar un camp.attat de Catalunya mis
brillant que el que va acabar ahir, no
pos gaire meincrab'e.
Repetim, dones, la nostra enhorabo
tat

a.'s vencedora t acomPanyem eis ven
ç1415 en el sentiment. Aixa ja s'ha oca
bat
na

'DEFINITIVA
J.

G. E. P. F. C. Pts.

Barcelona

10

8

Sabadell
Badalona

10

52
5

10

Europa
Espanyol
Júpiter

10

34

10

42
33

10

o

3
4
4
5
8

2

19
15
21
II

10

17

15

12

14
15
26

10

38

2
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Ja s'ka acabat el campionat de Cata
lunya de primera categoría. Ja no pa
tírem mis per saber els equips que han
d'anar al campionat d'Espanya. la lw
tenitn resol'.
En la darrera jornada, celebrada
ak:r, s'havict d'aclarir una inchntta,
encara: radjudicació
d'un deis tres
primers llocs. I aquesta adjudicació
l'havia de decidir el partit de La Creu
Alta, entre el Sabadell i el Badalona.
No és estrany, dones. que malgrat iu
gar-se

un

Barcelona-Espanyol,

iota

guit aquest obje ;iu—importantíssim
aspiran: a adju. .car-se el sots-campio
nat de Catalunya. Ll .Sabadell, per la
seva banda,aspirava a classificar-se per
al torneig periinsufar. La victJria de
!'un, feia anar a rodar les esperances de
!'cifre Va guanyar'el Sabadell, i aques
ta vicaria va classificar
requip del
Valles Per al campiooat d'Espanya i
concedí el .sots-campiancit de Catahtnya,
darrera aspiració del Badalona, deirant
!'Europa... anib irn deiengany definitiu
inapellable.
*

d'emoció, rivalitat, etc.
El Barcelona va apuntar-se una neto
viciar:a. Cinc gris a cap, que en aqttes
ta ocasió, com en pagues, reflecteixen
el que fou la Iluita. Una superioritat

absoluta, aclaparadora,
pió.

•

El tnotllo d'aque...s títtims anys,
doncs—en el que respecta a !'adjudico.
ció deis tres .primers.11acs—, s'ha tren
cat. L'Europa i l'Espanyol s'han que
dat en tarro i—corn dicni Paltre dia
han passat afer.d'espectadors d'aquella
IlsVta en la qzial fajen, abans, d'actors
Si aixa significa'et triamf de la joven
tut, el triptuf de la gent nova, el triomf
de la constáncia i de la voluntat, no ens
ha de saber gran que !'Europa i l'Es
•

de

l'equip

cam

públic

es ya

considerar

satisfet, perquit desprcs de .tot el que
ha vis! en aquests darrers esos gairtbé
gasa a exigir mis.
La nota remarcable d'aquest paran
fou Pactuació de Samdier, el qual tor
na a fer algunes de les seves antiguas
i gatrebé oblidades jugctdes deis temps
anterior: a la primera dictadura que li
valgueren el quarificatiu de "genial".
El primer gol--avangant sol des de mig
camp i passant lo métat de l'equip
contrari—en fou la mostra Inés va.'110sa. Aquell altre gol que tuerca amb el
cap—si bé fou gol per deficiéncia del
portar Cabo—en fou una nora mostra.
Estigué molt actiu i juga amb una co
bejanca rentarcable. EH fou qui va fer
brillan! el parta, i aixa és mis remar
cable encara. Cae sense aquella 015tia
dotzena de jugadcs de Samitier el par
tit
només hauria deixat satisfets
els afic7onats barcelonins pel fa de
veure l'Espanyol batut.
Sincerament.
no

555
~II

LOA

la

curiositat, (ata l'expectació de l'oficio
nat al futbol, estigués ahir a Sabadell.
El Badalona
/ aria, abans de jugar
aquest partit,
..rada la participa
ció al campionat d'EsPanya. Aconse

*

El pallit Barcelona-Espanyol d'ahir
no
tenia cap transcendéncia. No obs
tant, el camP de Les Corts va omplir
se de gom a gotn.
[len: de creure que
el motitt no fas alté'e que la t'orca de
la tradició. No volem creure que tos
degut
anuncis del partit parlant

malament. I el

1

L'Espanyol va fer davant
blau grano la pitjor exhimició que ti
hem vis! fer de ntolts anys encd davant
el Barcelona. Moments hi kagué du
rant la Huila que l'equip blau-grana es
revolta impotent contra Pallau contra
ria. Antb gaires partits entre el Bar
celona PEspanyol cotn el d'ahir, l'ex
pectació, la tradició i lotes aquelles al.
tres coses que fan tan bonic se n'ani
y-ten ei rodar. Ahir" el Barcelona va des
emoallegar-se de l'Esttanyol amb la fa
cuita! que s'haur:a desemPtdlenat d'un
eq,ap
categoria inferior. Tanta fou
la seva superioritat i tant fou el des
encere a les filas contraríes.
Ni Iniqué, nurant el parttt, aquells
inddents inevitables que tnantenen la
tradició de la rivalitat i de la mkrima
emodó. Hi hagué dos gols formitht
bles—el prtmer i el seaon—i fins es
cometeren cdastnes, v:oPncies. Com a
parta final de temporada, no va estar
AM»

1

panyol hagin estat eliminats. Potsor
aix5 ers fan) comprendre la imperiosi

Del partí! del Gttnarcló poca
cal dir-ne.
tata

cosa

L'empat

de Sabadell lleva
transcendéscia al resulta!, i la vic

iaría de

Pequip gracienc no es cotitza
aquests moments cont s'hattria co
titzat si el Badalona hagués aCCIIM
guit batre el Sabadell Hi haurd gris
din) que la desteta del Barcelona a
Radalona ha lnnvat l'Europa d'anar al
campionat d'Espanya. Evident. Una
cosa o altra hazt'a d'ésser. El campio
nat es decideix sempre per una drie
de resultats, i de la mateixa manero que
han: pot considerar nifluent aquel? re
sultat, tumbé s'hi poden considera?' ral
tres. Cal, només, fer una mica de me
mada, examinar els resultats de tod el
torneig i convenir que té mala peete al
teler agiten que s'ha de refiar deis
en

altres.
I del
Que ha
estat

que el Badalona ja
classificat. Paró es ventila
a
més, l'obtenció del títol de
va,
sots-campia de Catalunya, i per a
aconseguir-lo tenia el Sabadell ne
cessitat de guanyar.
Tot el partit bu jugat a un tren
fantastic, prova ev.dent que els equi
p.ers comprengueren des d'un co
mençament que no podien entrete
nir-se; es tractava de dos onzas de
joc anivellat, i calla lee tots els pos
sibles per a portar avantatge al con
trari, encara que al marcador l'a
vantatge no es manifestá fins ben
entrada la segona part.
El Sabadell jugá un primer temps
encertadissim: actua com en un dels
seus
millors dies.
Porté constant
ment la iniciativa del joc i dorn.ná
palesamenr, per bé que no trobés la
manera
de marcar cap gol. La !í..
oía mitjana carburá a la perfecc.ó, i
uitra no deixar fer gran cosa als da
mentre

estava

•

ELS DARRERS RESULTATS

era

Campionat d'Espanya
ind spensable quan meny-s em

ftípiter... qué Whem de dirt
fet el que ha pogut i que ha
requip que mis aval va acabar

de patir. L'attic que pot comparar-se
amb el Barcelona, en aquest ashelle.
Ahir va finir el camPionat. Per l'equip
del Poble Non, perb, ja feia dies que
tot estava donat i bendt. No
podem
desitjar-li sort en el campionctt d'Es
panya—com al Sabadell
al Badalo
na--, pere) sí pode.m—i ha fem since
rament--desitjar-li tata bona sort en
els partis de promoció. I perqué tot
hom estigui content. fin: hem de desit
jar alguna cosa a !'Europa i a l'Espa
nrol. Que es reivindiqu:n en el cam

pionat de Lliga imminent.

LEWIS

-

nannallneannnnr""

ordres s'arrengleraren
la següent forma:

eis equips en
Barcelona: Inorenn Mas, Zabalo,
Martí, Guzmán, Castillo, Diego,
Goiburu, Samitier, Arnau i Sagi.
Espanyol: Cabo, Saprisa, Orriols
Trabal. Soler, Tena, Vantolrá, Ga
llard, Edelmiro, Padrón, Bosch.
El primer gol el féu Samitier en
una brillant jugada personal, i poc
abans d'acabar la primera part, Goi
burla per no ésser merrys, en féu un
altre en les mateixes circumstáncies.
A la segona part, Samitier, en un
córner, féu el tercer, d'una capci
nada. El quart el féu Guzmán. en
tirar el penalty, í el dan& el fév
Aman, rematant una bona jugada.

contraris, mantingué els
ben sovint en terreny adver
sari. A la segona part, el Sabadell
minvá una mica la seva ofensiva,
particularment dosprés d'ha ver
aconseguit el gol.
Per les:ó de Bertran, fou modifi
cada la davantera, peró !ala dreta,
i arnb el seu joc rápid i desconcer
tant, ocasiona alguns perills que
d'haver-hi liagut encert en les rema
tadas podía alterar considerable
vanters
seus

ment

ella qui portaren el

ren

pes princi
pal; deis naitjos, el
millo:. Cristin
segun de Fout; Kaiser no
estigua
garra encertat, sobretot
abutá una
nuca massa dels s nas
trucs, ben so
vint poc ticas; la davantera
féu
possibles per a !luir-se, paró tots
ben
poc lo aconsegui; els
exteriors desdirigí
gtté
t
igunes p e t

e1b

énoa

per al

patar,

batre sorollosament l'Espanyol.
L'Europa va triomfar del Júpiter, i el partit de
la Creu Alta decidí el tercer classificat
el Barcelona

sa

arnb força encert, peró en alguns
aitres moments estigué completa
ment fora de to. Orriols jugá amb
molt bona voluntat i encert, peró la

—

---

yas, i conduí admiralnement la lima
davantera, jugant amb entusiasme i
biaó en tot moment. E. pr.mer gol
de la tarda, que el féu ell, fou una
filigrana de dribling i Ii valgué una
°vació eixordadora. En Mas, rata.

ficant la seva espléndida forma de
!'actual temporada, jugá un bon par
tit, i fou un fermíssim puntal de la
defensa barcelonina on s'estabella
ren, una vegada darrera l'altra, tots
els intents de la davantera deis de
la carretera de Sarria.
En resum, si haguéssim d'anome
nar tots
els del Barcelona que es
ciistingiren, gairebé els hauríem de
citar tots. De l'Espanyol
es Iluiren
Saprisa i Vantolrá, encara que
aquest darrer no fou secundat gran
cosa pels seus companys de línia.
En Soler a estones repartí joc

No era dlfícil de preveure que la
lluita que havien de fornir el Ba
dalona i el Sabadell, al terreny de
la Creu Alta, seria molt renyida i
plena d'emociona, degut a la impor
tancia que tant per a 1 un com per a
l'altre tenia la partida.
Per al Sabadell era encara de Inés
transcendencia, ja que per classifi

Definitivament, Barcelona, Sabadell i Badalona

Barcelona

novembre de 1930

el resu:tat final. Roca jugá

un

gran encontre, i fou ell qui decidí
el partit, i a més els sabadellencs
han d'agrainli que fes l'esfora de
sortir a la segona part, malgrat es
tar fortament lesionan a conseqüen
da duna topada. Pérez tingué un

dia treballador, pera, no estigué
afortunat les vegades que xutá a
gol; Garreta arrodoní bé el conjunt.
Els tres mitjos tingueren un dia deis
seus, i així ja és de suposar com
jugaren, el mateix que la defensa,
que aciarí generalment sense dificul
tats les ocasions que se Ji presenta
ren. Macip no fou
gaire molestat, i
quan ho bu palesá malta seguretat.
El Badalona de primer no podia
anivellar la Duna; actuava mes a la
defensiva que a l'atac, peró donava
una
bona sensació de perill, en la
majoria de les ocasiona que els ex
teriors escapaven amb la bala. Du
rant
la primera part, procura cm
montar-se al joe rápid del seu con
trena si bé no ho aconseguia més
,:ue
a
mitges. En reprendre's la
1.uita hom ja notá que s'afinava
més, i en veure's un gol en contra,
aleshores fou quan Huna coratjosa
ment, i per bona estona press ora

enérgicament

la porta contraria.
Hom creia que el Bada:ona trobaria
la manera d'empatar sense tardar
gaire, paró la gran defensa del Sa
badell féu infructuosos tots els atacs
badalonins.
Casanoves, Borras i Rafa brega
ren de valent en tot el partit, i
fo
La defensa tingué moments
nolt feliços, igual que el porter. La
'avantera poc !ligada. Guix fou l'e
ment que
prová més sovint de
atar, i clesprés d'ell el millor Loo
erera. I Mas
supera, encara, els

encontre ho
,

equivocacions

tes

que

Erels

a

senyor

Vilalta,

:oh enérgic al començament,
es pot
'assificar com a bo, encara que no
abé reprimir prou el joc dur de la
-gana part.

JOAN

A. PINAZZO S.

B.

TINTORER

tnava

t

brillant
prova de
l'expectació que hi havn Pe'
partit.
*
un

*

Comença l'encontre,

í de ac,p el
Sabadell ja es Harma a una
ofensiva que per poc acaba rápida
en gol;
es produí tot segun
el primer
cérner Contra b
el
qu
d
t.

oá Etteél
réa

-

e

porta

ndeoola

s

exceHent

quan

xdeultlendce,
i si

poca estona es !'armaren
dos cór
ners contra cl
Badalona, allunyats
perA la defensa
in
e
dti f la prime_
en

reacció deis costenys, que
baren a porta, i Forgues perdé arri
una
bona ocasió en %amar la bala
des
viada. No durá gaire la
reacció del
Badalona, i el joc aleshores
esdera

vingl
E

atn

Sabadell i cortegué

el

en

seu

primer córner, i namament torna
exerc:r clar domina que doné. lloc

a
a

gran rematada de Pérez,
que
reboté al travesse,r. Eins al mig
temps el joc fou Ileugerament favo
rable al Sabadell. Poc abans del des
caos, Roca es lesioni
seriosament
al cap en una topada, i llagué d'esuna

Pseartí

nou Roestabl:r-se la igualtat
numérica entre tots dos equipa. Els
primers moments foren novament
favorables al Sabadell, i ala dota::
minuts es produí un aldarull al mar:
badaloní que finalitzá Roca, endin
sant la bala a la xarxa, davant
l'en
tusiasme deis sabadellencs.
En veure el Badalona que la cosa
Ii anava malament, rtoccioná enér
gicament i acabá per enablir-se er
terreny contrari. En aquells rno
ments tlngué el Badalona, o
la seva davantera, poca serenitat,
ja que se li presentaren excellent,
ocasions que no foren aprofitades.
Amb tot, cal dir que els element,
defensius sabadellencs nq es deixa
ren atabalar, i l'una
darrera !'anta
anaren allunyant
totes les pilote:,
que anaven a parar a la seva porta
La arces% badananina duré ar
qu'nze minuts, i acabat torda aae
vellarase la partida, amb Perilla al
terns per cada banda. Els cierren.
moments sroporcionaren dues ex
ceHents ocasions al Sabadell, que
vingué ben pritn com no li valen
dos gols més.
Els equips estaven integrats conn
ca

i torna'

a

millodit

d

seguelx
SADADELL:
na Morral,
Mata.
Roure; Martí,
Sananiesa. &errata. Roca i Pérez.
BADALONA: Caeanoves; Bor
rás, Rafa; Kaiser, F
Cis
Remonzueto.
ues,
Segura.
P. F.

:M

F:rngt' rRotidló

•
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LA RAMBLA
us

recomana que

vegas;

al

CINEMA PARIS

interiars.

del

antelen per

Sabadell
oferir

cric.

L'arbitra,ge

no

aspecte

A L'ASIA
Supernim

d'asantguarda

sorlétla
"

Tirecrest", sí...
Pero') també "Evalu".

emm11101••~.

Al Guinardó

PIEGAIL

L'EUROPA S'IMPOSA AL JUPITER I EL VA
BATRE PER DOS GOLS A CAP
El darrer partit de campionat de
Catalunya celebrat al camp de l'Eu
ropa, se'l van disputar l'equip pro
pietari del camp i el Júpiter. Tot i
<are aquesta topada era d'una cabdal

mportáncia per
:eguí atreure

a

l'Europa.

molts

no

acon

aficionats

al

camp del Guinardó.
A les ordres del senyor Viialta,
ele equips s'arrengleraren de la ma

tegüent:
Europa: Florença, Bigueres, Al
aoriza, Alminyana, Loyola, Obiols,
nera

(airones, Bestit, Cros, Miró i Alcá
zar.

Júpiter: Francas, Bussat, Humet,
Bonfill, Rosalenc, Dols, Mas, Bar
celó, Petera, Vandellós i Guix.
La primera part del panit va és
bar foraa interessant, ja que el Jú
piter pressioná constantment la
porta de !'Europa, gracias a la tasca
del seu inig-centre Rosa:aria, que ju
gá un primer temps esplendid. Amb
tot, la defensa de l'Europa aconse
guí desbaratar el treball deis davan
pu
ters del Júpiter, que no tenien
al
d'encerts.
L'Europa,
cap tarda

començament no pogué iniposar se
31 seu rival, paró, de mic2 en mica,
l.seva linia manillar a'artá afer
acaba Ilançant els seus da
l'atac. Fruit d'aucó foren
"..5
a
un paren o tres d'ocasiona —les mes
emocionants de la tarda —en les

acaba de registrar ami) la
perfecció reconeguda en aquefr.ta
marca per tots els amants
de la BONA MUSICA, la preciosa
obra del mefstre SERRANO,

guata la defensa i el portar de l'e
quip del Poble Nou es van poder
Huir.

LA

En canal, a la segona part, el joc
degencrá bastant. Es torna monóton
extrem, el Júpiter, en veure la
en
partida perduda es va desmoralit
zar, i aviat al camp no hi va haver
més que un sol equip, que era
!'Europa. El joc, que a la primera
part s'havia mantingut molt correc
ta, grácies a l'arbitratge encertat i
meticulós del senyur Vilalta, al se
gon temps degenerá,
hi havia uso
ments que s'anava més al jugador
que a la pilota.
A conseqüencia -aclueca duresa,
els dos equipa es velaren reduits a
deu jugadors cada un, a parir deis
vint minuts de la segona part. fi.
guares que havia esrat amonestat
per les seves violencias, va fer oh
jacte a Parara d'un fain descarat,
cosa que motiva que el senyor Vi
taita decidís expulsar el defensa de

npuropa. Quant

Parara, si bé
després d'uns moments 'l'auxiliar-lo
va

provar

de

a

jugar

d'entrene

es

L'equm

Badaiona, classificat

en

tercsr

lloc del cammonat de

EMILI

Catarunya

haver de retirar-se de
no
es
pocha tenir
dret. No torná a sortir, i per tant
el Júpiter es va quedar també amb
deu jugadors. 13:guares va ésser
substituit per Alcázar.
Fou a partir d'aquest íncident que
el Júpiter perdé la moral i no n'en
certava ni una. Aleshores el marca
dor ja assenyalava dos a cap, i vist
el cafre que prenia el joc, semblava
que no s'acabarla aquí la casa. Peró
guerra,

va

seguida parque

esforaos
l'Europa van

tots

els

de
el poc

de la línía mitjana
estaar ilai-se davant

davanters,
que no donaren game feína a Fran
cas. Cap al S'ad sense
peine que
el joc perdés aquella monotonía
encert

iels

seus

desesperant, el Júpiter Intenté una
darrers esforços per provar d'acon

seguir

el

gol

de

!'honor, esforços

que

resultaren infructuosas davant
l'encert de la parella Alcázar-Alço
riza, tots dos molt segurs.
No hi hagué, dones, cap variació
el marcador, i quan el senyor
Vilalta assenyalá l'acabamer t, el pú
blic desfila comentant no pas el par
tit que havia presendat sinó els
en

possibles resultats dels altres
encontres de la jornada.

dos

Els dos gola de la tarda els va
l'Alcázar. El primer, als
trenta-dos minuts de joc, en aprofi
tar una pilota que retenía inneces
sánament Cros. Alcázar xutá de
molt Iluny, peró ho féu ema tanta
foraa i tant d'encert, que la pilota
entrá per l'angla superior de la
dreta, a despit del magnific plon
marcar

geon de Francas. I el segon l'acon
seguí de free-kick, als quatre minuts
del segon temps, també de bastant

Iluny.

—
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Per

l'equip vencedor en millors
foren el tercet defensiu i Loyola.
La davantera, desencertada, perdé
mes duna ocasió imm•Ilorable per a
intentar marcar. Alcázar, tct i els
gals, no féu pas gran cosa mes que
els seus cornpanys de linia.
En
canal, a la defensa, no tingué ni un
sol fall. A l'acabament del partit
Obiols féu unes quantes jugadas in

PRODUCTE

vanters

empenyent els seus da
cap al gól anemia que foren,

dubte, del millor futhol que
tínguérem ocasió de presenciar en el
sens

partit que ces ocura.
Del japner el millor fu Rosa-

/Iigii
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GRAPHOPHONE
Agent exclusiu: Joan
Bta. 13:rimaron

dividuals,

mes ric del rubia
S: patiu d'ALBUMINUR1A,
URIGA
(N1AL DE, PEDRA), BRONQUITIS
PAREN.QU1MATOSES, NEFRITIS CRONICA, guarireu radleadment
arnb
manantial

LITIASI

VENDRELL

en
els guaba discos següents:
5024
""La Roca fría..." Romansa de Rafael; "Me da
mucho que pensar".
LK -4017
"Duo" (Parts primera i
segona).
PK
1531
"Canción de cuna"; "Duetto oómico".
DK
8195
"Jota"; "Marza".

LKX

AEl

'Rigua de

del

DOLOROSA

cantada magistralment pel tenor

al

Co. S. A.
Aragé,

185

BOSTON BARCELONA
Un reportatge sensacio
signat pel seu mateix
-

protagonista.

3

SALMERON,

4940c(Loro5
133

anime 1,

Tel. 155:,

11

ESPECIAL1TAT

A

LA

MIDA

1

?
•

novembre de 1930
2i4 de

la rambla de Catalunya

Campionat de 2.a categoría
preferent

El
4

;leed
*41M,

RESULTATS

mer

-411;

a

!II

Terrassa

Sans
Martinenc
G. Tarragona
Gracia
F. C. Santboia
Granollers
Palafrugell
Horta Sant Andreu
Euro
Manresa
A. O. Vilanova-A. Sabadell
-

.

.

.

.

-

-

•

-

•

-

•

.

-

.

.

.

1-2

4-2
2-I

5-o
1-3

una

pilota

que

El

2-0

1-3

G. E.P. F. C. Pts.

I

Per Lanaletes diuen,..
Que els clubs Catalá i Hostafrancs
ja data assenyalada per al seu
partit de campionat.
tenen

*

*

Que
pat

COp

un

*

vingué

desaparéixer Canyelles

va

Vilafranca

11

ésser

a

els

no
2

a

com

*

*

*

*

*5*

Sabadell, está
molt preocupat per esbrinar segcns
ell, qui tirá pedres contra el seu

*

pagant quan es perd dó
bo de fer apostes, veritat dimoni?
*

del

Club.
• *

*

de

Que fina assegura es tornará
parlar, si la cosa no s'arregla, del
a

portar-se amb

pot assegurar-se un
molta
próxim esdevenirnent teatral al Ca
sal deis Esports.
mesura

*

el dia 7 de desembre vinent
tindrá lloc a la dita entitat una re

*

*5*

presentació extraordinaria del "Don
Juan Tenorio".
*5*

papers estan

*

Que potser aleshcres quedaran mal
parades aquelles am:stats que tant
d'enrenou han produit.

Que

Que els principals

Morral.

cas

*5*

Que cal s'espavain ara el Badalona
i el Sabadell, per a les lluites del
próxim Carnpionat peninsular.
*

a

carrec deis seriosos federatius Vila
i Massoni.
*

ahir al vespre, la penya del
Restaurant Catalunya, eatava moit
entusiasmada parlant de l'actuado
de Samitier.
* *

*

*

Que el bon nom de casa
exigeix deis seus jugadors
xim esfors.

Que

nostra
el ma.

SSS

esportius tenen el
deure d'ajuntar-se a resforg deis
dits Clubs pel batí nom del futbol
Que

tots els

catalá.

Que fines el directiu mascota se
nyor Doménec, trobava que a Sami
cal posar-lo altra vegada dalt del
candelero.
*

Que

*

Cardús,

*

*

*

alió de l'anada de l'equip de
Basket del Patria, a París, es creu
que s'ha fet fonedís.

Que

*

SSS

bou segur no fa gaires
dies no pensaven igual els que as
sistiren a aquella escena de la casa

Que com que ara ja no es pensa
en
aquella famosa excursió, el Pa
tria, diumenge jugará un partit con

pairal.

tra

a

5**

Que segueixen les gestiona per al
traspás de Sastre al R. Madrid.

selecció catalana, arnb motiu
del repartiment de premis del darrer
campionat de Catalunya.

*

Que

*

arnb aquest motiu es prepara
xardorosa ovació a l'equip cam
el qual vol palesar qbe ja no
les lesions que li privi d'anar

pió,
tem
a

París.
*5*

1

fervent barcelonista, té una debilitat
extraordinaria per arbitrar els par
tits de la Lliga Comercial.
*

li facilita la seva predilecció
el comú acord constant d'alguns
Clubs de resmentada Lliga.
SSS

Que generalment

acostuma

panyar-lo els dies de partits
nificas cornpany de Club.
•

Que

deis molts modus de la
formidable actuació d'altir de Sami
tier és l'encert de Mateos per no
haver-lo seleccionat per a l'equip
un

espanyol

*

Que

*

una

«

amateur

acom
un

sig

que

va

a

*

*

Oporto.

el Barcelona vol fer proposí
cions a Mateos per tal que quan
hagi de jugar l'equip campió de

Que

Catalunya

partit

un

compromís,
de publicar "el
de

Mateas tingui cura
equipo de selección nacional".

.5*

Que

de totes
bro S. C. estan

maneres
a
*

el$ de l'E

l'aguait.
*

*

Que

a l'Institut, del
no fer res,
preparen extraordinans esdeveni
a:Cents.
es

SSS

Que
neta

de

de

el

moment

l'Institut,

el

*

ara

rativament

*

Una

qualitat garan

Vda i

preu rao
nable, són les earae
terístiques deis tres
7079

un

trodels

rádio

reeeptors

a

del

Rafa.

'ganapia",

Barcelona

per

la

*

*

segons el senyor Doménec, el
directiu de la barba, Rafa será per
al

13arc'llona.

la

o

tan

en

caracterit

els nois vermells. Podien
molt 1 1 haver vençut o bé empatat
els llobreganns, perqué el scu en
tusiasme va superar ahir el deis
vermells de Gracia, malgrat de po
sar aquests
en la lluita tal vegada
millar técnica, per .5 fou endebades,
perqué la fúria santboiana s'ho em
portava tot. Adhuc els forastera
empraren unes obertures de joc de
faisó tal, que de res no valgué la
zat

en

collocació gracienca, i

a

no

ésser

la poca sort deis blaus (el Santboia
vestía ahir aquest color) en xutar a

gol una vegada arribats allí, no
creiem que el mínirn triomf gra
cienc hagués estat escrit en el mar
cador.
Malgrat tot, la victória graden
ca és merescudíssima, i creiem que
el partit d'ahír servirá de llieó per.qué en una altra ocasió no creguin
en
petits enemics fácilment venci
bles, ja que molt bé ahir, amb
menys sort, poden haver perdut o
empatat al seu mateix camp. El
Santboiá també va estar carregat
de sort, perqué les fallades del seu
porter Ramonerla podien costar-li
cares, peró la defensa el salva. Així
és que si estigueren tots afortunats,
el Gracia ho estigué mercés a la
manca de
serenitat dels davanters
santboians en els moments difícils,
que no faltaren, 1 el Santboia, mer
ces a la defensa seva, que procura
dissimular tot el que pogué les im
precisions de Ramoneda.
El

*

*

primer gol el

va

marcar

el

Gracia poc abans d'acabar-se el pri
mer
temps de joc, per mitjá de
Peiró, en una dubtosa jugada. Des
prés de descansar, novament els
vermells de Gracia, i amb motín
d'un perfecte cop de cap de Crispi,
obtingueren el segon gol seu. Les
escomeses del Santboiá foren tals,
que és inevitable un gol fulminant
de Minan, mentre Florença es llan
ça furient per tal d'ev'tar-lo. Espe
rávem l'empat. ja que el Santboia
cada vegada domina més ferma
mena peró es fa molt fosc i ha pas
sat
ja l'hora reglamentaria, i En
Planell, que ha fet un discret arbi
tratge, ho dóna tot per acabat.

equips

varen

A TERRASSA

itja.
A SANT MARTI

gols
Si

s'emportarien

jugar el partit, cor
responent al Camplonat de Segona
Categoria, amb el Martinenc, al ma
tí, per poder anar a la tarda a pre

el

Tonijoan,

en

aconseguí

De

el

seu

partit,

mig

centre,

I

mitjá de Ven
passada del

i d'un
a

a

a

—.........----..—

gida clientela

i al

pel

seu

braó

no

es

Recomana

a

la

seva

poder

va

distin-

-Plat creació de la

Blenorragia, avariosi, pell. Guari
\Tics unináriC3 ment rapid. Preus económics
Tallers, 29, entresol
J. CASASA, metge especialista
,

-

--

D'onze

a una

i de cinc

a

vuit. Festius d'onze

seu

entusias

contrarestar la mi

I

A la primera part d'aquest partit
semblava que el resultas hauria afavo
rit els locals, ja que dominaven malta
estona, peró dues avançades de l'Ath
letic valgueren ala de Sabadell 2 gols
obtinguts d'una jugada poc afortuna
da del mig centre de l'A. O. i una
altra de Mola.
A la segona part el domini
ser altern
i obtingueren cada

un

gol. El de l'Athletic

un

és

L'arbitre Pujol,

un

i fou esbroncat durant

partit.

deis

res,

I

MATARÓ

cap

a
va

va

prenent

com

interés.

de

en

v.eure.

deis millors que hern pogut .veure
la present temporada i es dese ',un

veritable joc de campionat

equipiers

duna i altra banda
i els
posaren tot el seu entusiasme per
qué el resultas els fos favorable,
puix que ara, poc a por, es van
aclama els 'loas que ha d'ocupar
cada equip en la puntuació general
de la competició.
Només reeixiren en els seus pro
els

mataronins i el resultat

cap és un fidel reflex
de dos
de les incidLIcies de la par 'da i un
merescut prerni ala afanys deis va
lents elements de l'Iluro, puix que
feren tot l'humanament possible per
a

que
—Una altra revolució1

Vaig

la

botigal

els

no

permetés

"gira"

aquesta

en

PASSEIG DE SANT JOAN 17
BARCELONA
as..~0~-~sara

UN ION
RANARI.A

DE

CAlteatiN4'z

-

BARCELONA: Placa d'Antoni Lóta§ez. 15

Teléfon

1 6 5 5 6

el gran

que Posseien.
A París no hi han anat encara, pe
ro els jugador: del Patrio ja fuguen
partits i diumenge vinent el Patrie ju
gara contra una sclecció,
No els donen fer poc. les lesions o

conjunt

alba de París s'haura transformat

viatge

un

en

Sant Andreu, anada i tor

a

nada

CAL EUROPA RESPI

.1

REN

Després de la jornada d'ahir els eu
ropeistes celan més tranquils.
Ara ja saben que no han donar al
Campionat d'EsPanya,

i (finen que el

per
Sabadell i el Badcdoncv ja laxaran
4
eils.
Es un consoi com un altre.

fer
jugados d'aquelles

En Samitier
tes

va

ahir unes quan
que montés treu

dios de solemnitat.
I la gent es va engrescar casa en
els temps millors del magic de la pilo
ta i l'ovaciona atnb entusiasme deli
en

Un
acabat el partit, per& aquell
entusiasme es va indigestar a molts
barcelonistes, i el pesombre de Ma
drid plana novament damunt el camp
de Les Corts.

sol moment, i encara que el ma
de dotnini correspon als
del terreny, cal aclarir
que també eis de Bages treballaren
fermament, peró no tingueren gairc
un

progressant la

per correspondre a
cpectació desper„Ida, el partit fou

un

tancar

lesió que

una

ment el Manresa per dos

della

a

a

presentar

ran&

L'Iluro baté merescuda

posits

rents

dors

SAMITIEI?I

Pela Ahumes Obrera: Torres, Bal
drís, Callao, López, Paco, Vidal, Ale
Rovira.
many, Safont, Olaria, Janer i
Per l'AtIlletic: Gil, González, Mar
Itarte, Centeles,
tínez, Domenech,
Pastor, Canet, Raimundo, Mota i Tor

en

cor

Colomer).

ma

Sens dubte,

riste_nwara

i

Hom recorda que el Patrio no va
valer jugar a Mataró contra el Laieta,
perqub, segons dios, havien d'amar a
París i no volien exposar els jugo

nera:

l'

Puig,

l'Espanyol (Domingo

de

xic de=encertat,
gairebé tot el

equips s'alinearen d'aquesta

Els

goig

Mir, Cifuentes, Elias, Barratxina,
Castanera, Avellanet, Llovera, Mi
Han i Torró.

o

COSA ES"! RANYA
estranya
i niolt comentada fan
Cosa
el que succel ahir al cantp del Laieta
amb motiu de l'homenatge-cociat a
Romera.
Tothom resta astorat en constatar
que la selecció que jugava contra el
Laietá í que--diem-ho de Passada-va perdre
Per 29 punts a 20, :stava
integrada p.:r tres jugadors del Pa
trio (Mitchhel, Arnaud i Canal), dos

va

l'encontre que cele
braren Manresa i Duro, hi assistí
nombrós públic i el camp donava

cotaPc9' e

•

ser

Conforme
s'hi
Ahir tarda,

4r

*1'

sW.

.

va

és
Raimundo i el de
raarcat per
l'A. O. per Olaria.

equips

petido

arrenglerar-se

47.)›

Atlatic de Sabadell, 3
Alumnes Obrera, 1

a una

xit

confitura.
/ En Graells, més que confitura de
pot, es revela cada dio Un boa element
que ha de pertanyer a un lloc d'honor.

A VILANOVA

casa

avanlinatill1011111k

1

ad

no

Pérez, Llopis, Buyé, Gutiérrez, Car
ea, Camba, Roe, Torres Graells.
F. S. Sant Andreu: Petrus, López,
Soler, Palau, Duran, Bau, Pcllisser,
Desolf, Ferrer, Colls i Ballester.
Va arbitrar Santiago, del Collegi
Mala,

A

SOPA DELS PESCADORS

que

llar técnica deis andreuencs, que
ahir jugaren amb un entusiasme
com feia temps no se ti havia vist.
Per abcó la seva victoria és doble
ment meritOria i la desfeta de Mor
ta més justificable, ja que s'enfron
tá, a un adversari que el superava
en técnica, i si no el supera també
altnenys l'iguala en entusiasme.
Els equips foren:
U. A. d'Horra: Montferrer, Brio,

general, la insuperable

en

peal,

massa

I respongué el directiu:
—Ja velo-eme, ht !la l'adagi popular
que din: En el pot petit hi ha la bona

me

Placa Catalunya, 4-Barcelona

_

públic

en

Terrassa.

Restaurant Cata unya
—..

al nostre

deuot, Vila, Gol, Robles, Calzina,
Castells, Valls, Aliart i Guardia.
El primer a marcar fou el Ter
Rectoret.
xut de
rassa, d'un bon
Després d'aquest gol continua el
domini terrassencs, peró poc des
prés el Sans s'aria imposant i acon
seguí el primer deis seus, obra d'En
Valls.
A la segona els sansencs feren el
del triomf, per mitja de Calzina, en
un
aldarull davant la porta del

una

sim envía la bala fina

carrera,

Eis equips eren:
Terrassa: Uildemolins, Vila, Bar
tomen, Irandia, Santillana, Sainz,
Rectoret, Romero, Castro, Cada
falch i Castelló.
Sans: Pedret, Villacampa, Torre

xut fortís
la xarxa, sen
se que Pasqual
pogués fer el més
mil-11m per deturar-la.
seu

metieres,

totes

nd

me,

reixien la desfeta.
Arbitra En Saurí, i el seu arbi
tratge fou francament dolent, si bé
hem d'aclarir que obra amb la me
jor voluntat i sense desig de perju
dicar ningú.

rematar una para

per

lesa.
L'Horta, amb tot el

carnes.

terrassencs

xut

tolra, que aprofita

seva

tendre, el resultat més legic hau
ria estat un empat, puix que els

de Morrages.
Després d'açuest gol, el Tarragona
d'un

per

sencs

Es feren durant el primer temps de
joc cinc gols: quatre el Martinenc
per un el Gimnástic.
Els gola del Martinenc foren acon
seguits el primer per Iranzo, en una
jugada individual davant la porta de
Sanahuja. El segon fou aconseguit
da fluixa

de

neta

després de la qual, la
superioritat ha quedat ben pa

met dubtes,

ens

vulgarment es diu, tal fou el
entusiasme. Pero
seu bra6 i el seu
que en coses de futbol está
com
demostrat que no es poden fer pro
nostics, poc a poc la truita s'aná
girant, i el Terrassa, que semblava
el guanyador, s'hagué de contentar
amb el paper de vençut.
asixo fou una conseqüencia lógi
ca
de rimpettnós tren a que fou ju
gada la primera part pels terras
senas.
Els de Sans, pel contrari,
reser
acuse voler potser, s'anaren
vant, i arribaren a la segona part
amb tantes energies, que feren el
que volgueren i bateren els terras

hom
ja pogué donar-se compte que
l'equip de Sant Martí era sumament
superior al seu contrincant.
Durant tota la primera part, el
domini deis de Sant Martí va ésser
absolut; poques vegades aconseguí
el Gimnástic passar de mig camp.

per

partit

el

victoria prou

una

l'encontre

com

senciar el match de boxa Uzcudun
Carnera. Després de posar-se d'a
cord amb la Federació i amb la Di
rectiva del Martinenc, ela fou con
cedit, peno el match de boza fou
suspés i ja no hi ha hagut forma
de tornar endarrera, i el partit s'ha
gué de jugar ahir a les onze del
matí.
Arbitra Espelda, i arrenglerá els
equips així:
Gimnástic de Tarragona: Sana
huja; Calabuig, Vergés; Martí
nez, Pinyol, Bordeus; Barbera, Pa
co, Huelva, Carbonell i Ventolrá.
Martinenc: Pasqual; Serrano, Vi
nyes;
Altés, Creixells, Moreno;
Cases, Tonijoan, Iranzo, Morrages

comença

a un

començar

treballant de debó i semblava que

per

i Fandos.
Així que

en

haguessin predit el desenilaç, hau
riem dit que no podia ésser, puix
cornénçaren
que
els terrassencs

Els jugadors de l'equip tarragoní

demanaren

el que no han aconseguit
equips més ben clAssificals que dl.
Malgrat jugar en camp contrari, el
Sant Andreu va saber aconseguir

és

ment

Eh terrassencs foren
batuts pel Sans per dos

El Gimnástic de Tarra
gona batut pel Marti
nene per quatre gola
a dos

aixi:
Gracia F. C.: Florença, Vila, Ar
tigues, Ascon, Bernal, Rosell, Be
tancourt, Crispi, Giner, Peiró i Pi
fieiro.
F. S. Santbola: Ramonela,

decisió

la

V.

—

EN GRAEELS 1 L.4 CON
FITURA.
Per un directiu dan deis equips de
primera categoria que ocupa un lloc
preeminent de l'actual campionat ens
assabentat que esperen el final de
!'actual per casar l'extrent esquero/
Graells, de l'Horta.
El nostre company, Crp cert Don arme
de l'excellent jugador, digué:
--Perc). vo!eu dir que En Graells no

la victória Los seva.
L'encontre fou dispatadissim puix
que els manresans no afluixaren ni

jor temps
propietaris
sort

en

el

xut.

Arbitra Aramburu, i el seu arbi
tratge deixá plenamcnt satisfet a
tothorn, puix que fou ecuánime,

palesa

imparcial

i

seguretat

en

fallar

una

gran

dents.
A les seves ordres s'arrengleraren
els cquips així:
Mame sa: Corrons, Castells, Coll,

Delgado, Calafell, Tort, Sitges, Ser
Xaxo, Costa i Sala.
Noves, Mas, Trias, Llopís,
Prat, Bonet, Pong, Mestres, Valls,
Radell i Garcia.
ra,

Iluro:

El

minut

et féu Garria, un
d'acabar !d primera

primer gol
abans

part, i l'altre el féu Prat. duna bo
na capcinada,
als
minuts de la
segona.
Es distingiren Llopis, Prats i Ra
dell, de l'Hure), i Corrons Castells i

Delgado, del

Manresa.

CORRESPONSAL

E RELOJERIA
Fo'nds

.asas en

La

Chao.

de

vista i

les faltes i inci

*

i al Badalona.
*

Que

2

posaren

no

justificada

'To creiem

d'Espelta.

tenia el

que

sentá decidida a assolir una victoria
que tothom preveia difícil per ha
ver-la de disputar a l'Horta al seu
propi camp, on el Isfartinenc amb
prou feines tan sola pogue empatar.
I els andreuencs assoliren a basta

ragoní Delclós.

9

a un
Ahir el Santboiá, va donar feina
de debo als graciencs, que potser
esperaven vencer millar del que va

fer-ho, ja que
lluita aquel! braó

formats:

Granollers: Subiron; Lladó, Mi
rales; Rebollo, Sala, Ortuno; Martí,
Gordi, Lossada, Ubeda i Cabasés.
Palafrugell: Gauchia; Colomer,
Blanch; Ferriol, Castelló, Ponç; Ca
banes, Espada, Miguel, Abelard i

10

Grácia amb molta
dificultat va guanyar eh
santboians per dos gols

ren

fiarla impar

estaven

el
seu resultat,
fer mantenir les
esperances deis hortencs de classi
ficar-se en lloc envejable en l'actual
campionat, primer que gaudeixen
eferent.
en la segona categor:a
La U. E. de Sant Andreu es pre
déncia

qual havia pogut

lo

Un partit de dom ni absolut per
part de l'equip local. Al cap de deu
minuts de joc, Losada obté el pri

Que aquests estaven refiats de les
relacions amistases que de pcc unien
al

ro

gust

equips

populosa barriada havia desvetllat
expectació per la transcen

Serrano és retirat del camp lesio
nat, i al cap de pocs minuts Espel
ta, quan mancaven vint-i-cinc mi
pel temps reglamentan, dona
nuta
el part't per acabat, a causa d'una
discussió entre ell i el jugador tar

de tots.

a un

enorme

porta.

El Granollers bat el Pa
lafrugell per cinc a cap

1931

parlar-se fede

Que rassumpte vegetava
bona fe deis federatius.
*

to

ro

a

gols

Al camp de la U. A. d'Horta se
celebra ahir aquest parte:, que a la

gols

*

*

lo

II

cial i
Els

El Sant Andreu bat la
U. A. d'Horta per tres

A la segona part el Tarragona no
fou tan domir.at com abans, i fins
divcrses vegades posa en ser:ós pe
rill la porta de Pasqual. Aconseguí
el segon gol d'un penal a causa
d'unes mans de Vinyes davant la

A GRANOLLERS

*

tornará
cas

II

II

Arbitra. Armengol,

A HORTA

féu

part.

ra

Primo Car

gran

ha retat el benjamí Lorén.

Que

ri

la

1El

Els

*

Que

segons es rumoreia mentre
l'un arbitre l'altre va exarnmant rae
tuació d'un rnig centre.

ri

*

Que

Tudó, l'arbitre

*

una

*5*

SSS

Que porta les gestions un anome
nat periodista esportiu
i constant
viatjant que es trova ara a Barce
lona, com sempre, de pas.

ro

A GRACIA

Que si aixl• dura Costa es veurá
obligat fina a pagar interessos.
Que

Girnnastic
A. Obren V.

ro

19
15
14
14
14

ha de

mentrestant alguna van des
emborsant pessetes de les seves biza
xaques.

no

*

no

Que

la majoria són aprenents de
tianquer de la casa del davant.

A.

8 3 r 33 15
7 I 3 26 12
6 2 3 18 io
5 4 2 19 12
6 2 3 z3 18
5 3 2 22 16
4 3 3 22 17
1
5 1 5 19
3 4 4 16 15
4 2 5 19 18
5 0 6 20 25
4 2 5 15 21
4 1 6 15 21
o
2
8
4 26
o o to
13 33

*

esportiu

*

Que

*

*

tot bon

SS.

Que malgrat

gens de molt
adaparar el

Que els arbitres amateurs no han
perdut pas encara les esperances de
cobrar els desplaçaments.

amb signa te
té pron.
Que els creditors del "dimoni" de
Canaletes son almenys 13 per ara.

*

va

o.

en

Que

*

*

Que gat eicaldat,

bia

ir

Que

per art d'encantament.

ir

Granollers

I.

deixar de provar les estuper.des so
des que donan al "Kiosc de Cana
letes".

el gol de l'em

Palafrugell

II

a

*

*

ir

Senthoiá

3

Que degut

Que Canyelles, el diplomátic de
Rabia, el dia del partit Espanyol
Europa, quan l'z a o a favor deis
seas, no donava l'abast a passejar
se i fer reverencies per les llotges
del xalet.

ti

ropa per

bon humor
resultas de

can

rz

Que ahir tarda, els directius del
Júpiter asseguraven guanyar a l'Eu
*

Que el difícil ara és (pie els es
mentats clubs tinguin camp prapj
per a enfrontar-se.
* * *

Euro

Sana
Gracia
Saiiadell
Mantesa
Sant Andreu
Horta
Terrassa

*

*

12

el

passada

duna

de Morrages, i el quart l'entra Iran
oportuníss:m, quan mancaven
zo,
prime
tres minuts per acabar-se la

cap.

MartilIMIC

Martinenc

del

tercer

Tonijoan, producte

mini local. Al cap de mitja hora,
Ubeda remata un centre de Jordi i
obté el quart gol. Cinc m nuts des
prés, aquel' mateix jugador asso
leix el cinqué i el darrer gol, sense
que el Palafrugell pogués marcar-ne

CLASSIFICACIO

J.

rematar

en

escapa de les mans de Gauchia.
Dos minuts abans d'acabar la pri
Cabasés obtingné un al
mera part,
tre go!, i un minut abans és Martí
qui s'encarrega de marcar el tercer.
A la segona part continua el do

5.
e'

gol,

1

y ISirtebra

••¦¦

24 de

L'Esport
Wat comarcal
ELS EXITS DEL "CHUT"!
Al 'Chut", des de fa UCCS guantes
santones, surt un comentani del can:piorrea de segona preteren', signat per
un tal "Miss Setrillilre",
que, a part
d'un partidisme evident per a uns de

Dentés,

colors,
no

és

una

cosa

foro

-

-

.

Figliere,
Palattós
I
Biabal
Farn és
Cassá
Olot
L'Escala

antgrí

*

•

EnSegura, del Ttirrega, ha revisto
• • •

Ea no sabia pas que de Mutes que
n'és admira: ni hagués 1441Ct que el fin

2

.0

3.

1

1

2

1

14
8

2

1

2

10

rt

5

2

0

10

13

4

2

0

,12

II

4,

2

0

0

2

8
4

14
13

4

s

3
3
3
3

2

5
9

8
7

66

'

2

.

'

S. A. F. A. 4 4 ,o 0 12
3 8
S. C.• Lloret 4 2 I 1 10
3 5
Arbúcies
4
1
:3
1
10
12
4
Bonmati
,:
2
9 lo 3
F. A. Blanes 3 2 O I so 6 4
U. E. Arenys 3 5 o 2. ,6 5 2
La Saliera
I
O
3
8 14 2
Amer F. C. 4
r. o
3
/
st
2
Nota: L'Arbúcies C. D. ha pro
testat l'acta per jugar En Comes
sense estar inscrit a La Sellera.
•

A PALAWS

C. D. Montgrí, z
Palamós, 2
Aliir ens visitaren els entusiastas
jugadors torroellencs en partit per al
camp'onat de la Lliga Amateur, ter
-

jornada.

L'arbitre senyor Antoni Montpel,
que ho féu regularment, a'ineá els
equips aixi:
C. D. Montgrí: Pujadas, Puig, Vi

Serra, Martí, Radressa, Vilella,
Carbó, Casanoves, Grau i Planes.
Palamós: Torrent, Wbera, Díspés,
Company, Vilalta, Jordi, Napoleó, Gi
rona, Goiri, Rosalench i Pita
El partit ha tingut dues fases to
talment difereats. La primera part

que l'equip targarl z•ulgut
mostrar noverment tat el seu valor. Al:
que primer ho féu pagar taren al: de

L'arbitre Cardona, regular.
E s equips rene:
Olot F. C.: Arbol, Descalç, Corh--

mina, Güell, Doménech, Pau, Puig,
Oliva 1, Oliva I, Sáez i Oliver.
Palamós S. C.: Torent, Rivera, Dis
C,ompany, Napo
pés,
león, Girona, Rosaiench, Fernández

gran

1

de donfini

torroellénc, i la segona

palamosí.
Els gols, tots ells vistosos i rá
pids d'execucia,' els han obtingut:
Goiri, d'una capcinada, al s 7 minuta;
a
continuado, l'equip visitara ha
desfet l'empat, i pelas minuta des
prés, Rosalenc, d'un xut rápid, ha
rnarcat

el de la victória.
•

•

jornsria

foren:

Parné, 3.- La Bisbal, t
Escala, 3
0101, 3
Catea, z
Figueres, 2
_

Bolaguer.

-

contingent

de

públic

deis dos po

(N.), Puig, Colla lilas.
S. C. Lloret: Vilalta, Cabanyes II,
Orpí, Puig, Andreu I, Teixidor, Ca
banyes II, Moyret, Andreu II, Porra
i Esteva.
De sortida és el Blancs que ataca i
s'estableixen una estona en el terreny
ra

de

Lloret,

que

encarta

no

Higar

ju

les

gades.
A la segona part domina el Blancs,
i la seva davantera s'imposa en rápidas
escapadas, molt ben ajudada pels mit
jos. Els més efectius són Collell i
que porten la pilota a la porta contra
ria, i obtenen els primers dos gols que
afermen la v'etória blanenca. A darre
ra hora ataca un
xic el Llores, i el
Blanes és castigas amb penal per faut
de la defensa; és tirat per Cabanyes
II i és molt ben parat per Ros.

colors.

segona

Els millors foren: peI talanes. Ros,
Grau. Coleta Ellas, i pel Lloret, Ca
banyes II, Aeixidor i Esteva. L'arbitre,
bé. El plblic, apassionat, paró eOr
recte.—Marcó.

LA RAMBLA
us

mamona

que

vegeto

al

CINEMA PARIS
euperfUm

gironi.
El partit

devessall d'en
tusiasme, i majorment pels olotins, que
han sabut aprofrtar les ocasions per
assegurar-se .el partit A la primera
part l'Olot ha aguantas l'escomesa que
de bon comenr;ament han fet ala pala

rnosins,

ha estat

sin

controlant més el

joc

en

els

últims d'aquesta part i obten'nt tres
gola obra ?'Oliva I, Sáez i Oliva II.
A la segona part el Palamós fa el
máxim d'esforl per igualar el resul
tas i aconserueir marcar el seu gol
de penalty, per majá de Rosalenc. El
joc s'anima i Oliva I marca el quart
per l'Olot. Després d'aquest 01 el Pa
lamós

perd

bovietle

les esperances i el

joc

*

de l'Amposta és
el mes ensinistrat a rebre i acomiadar els equips visitants.

Que

públic

el

*

diumenge tingueren

Que l'últim
una

visita de

tará

cua.

comprarais,
*

5

que por-

*

Que el Raquetas fa
tideportiva contra el

campanya apDertusa des

d'un setmanari local.
*

Que
equipa

TELLADA, D'UNA

saben quins resultats pot
donar aquest entrenarnent, ja que un
equip guanya i l'altre peed.

Que

eels directius del Cervantes
autoritat sobre els jugadora del seu club.

Qu

tenen

110

es

a

de la

aquest pas

a

campions

seran

L.s

una.

Alcanar, per haver-se perdues pilotes, hi tupieren
curses per obtenir-ne entre ele propietaris del camp.

Que

*

una

fábrica de mitges hi feia

Corren de fora
3. p., Arenys

de Mar.
La voses rebé
tard. Es prequartilles les escriviu

tra ressenya

cís
a

—

les
sola cara.

que

una

Tortosa.—Féu la mercé de sigles ressenyes.
M. Vilanova.
Us agrairem que
escriviu les ressenyes a una sola
nar

—

cara.

M. Blanca.
macions són

—

Les

massa

infor-

vostres

extenses.

C. L'Escala.—Heu de dirigir l'oriti,
Impremta, i

ginal a Barbará,
és precís que les

dilluns,

rebem el
abans de les den del matí.

1.

Ulldarona,

2

-

Roquete!,

Catalbala,

O

-

Amposta,

COMER'

XO!JUé.S
,

1.

4

4.

i
A FLIX
A. T. de Gandesa, O
J. D. de FIlx,
Amb poca animaaió per part
del públic, se celebra aquest
encnntre, que resulta vencedor
el Flix per tres gols a cap.
El Fix, sense emprar-se a
fons, dominá tcta la larda; les
quals aroves eón que Bages no
toa& més que dues pilotes per
part, i les quatre varen anar
fora.
Els gols foren marcat: dos,
per Ftenis, 1 un per Zabalza.
Cal felicitar Josep Margalef,
árbitre d'aquest encontre, que
per ésser la, segona vegada que
actuava, 'ao va fer forra bé.
L'equip del Fila eslava inte
grat per Bages, Esquircl i Al
gazer6; Vinynles, Larrosa i So
ler: Ranis, Mur, Guiu, Zabalza
1 Jrrvér I.
Suplents Arfriosa 1 Jover n.

En selectivitat, abast, volum, fldelltat I nete
dat Ce songa, cap no l'iguala. Basta connec
tar-lo al corrent alectrIc.
El moble pot

adornar el saló mée aristoorátic.
catáleg o una dernostracié sense

Demrneu

comprornfe

A,WATER,

LLAGA AMATEUR

RADIO

CAIWP

DE

TARRAGONA

ELE OTRICITAT
1Savce1ona: Diputació, 234
Valencia: C. Salvatierra, 42
Madrid: San Agustín, 3
Sevilla (U. Blanes) Trajano, 2C
Bilbao: (Beltran Casado i
Alicante: Sres. Vatio, Sánchez
Henao, núm. 9
Cresnades

Construid

2-Vilallonga.

3.

Montblanc, 2-Santa Coloma, 2
Catalunya Nova, 7 -Espluga
Francolf, t.
A REUS
Ostalunya Nova, 7 Espluga, 1
Al camp de la carretera de
Tarragona, i amb regular con

2E1 "I .1%1110.".

constant donnini del Catalunya,
els quals aconseguiren marcar

vegades, mitjanyant
(3), Villana (3) 1 Gascon,
un de penalty.
El ga,l que marcaren ele d'Esplugues lambe fou de nenalty.
set

rer

Arbitra el senyar Manero,
imparcial.
El Calalunya Nova es presenta: Delfin, Ferrer, Nogués,
Villamil, Gasean, Emili, Reig,
Villana, istarer i Escoda.

CASANOVA,

i

A
El

titular,

Suserfiim

3

2000 abrics

LA RAMBLA
que

vegeu

al

CINEMA PARIS
TEMPESTAT A L'ASIA

En una arrencada do l'ala
dreta Vilanova, sobre les mateixes línies de gol llanca un
centre que, recollit de cap per
Conde, es transforma en un
magnífic gol, que és acollit
amb una forta ovació.
L'arbitratge del madrileny

Melcon, estig-ué
ecpiips s'alinearen de la
següent manera:

b&Els
VALENCIA.

—

Cano, Melen-

chan, Torregaray, Imrsi, Salvador, Amorós, Torredeflot, ViInnova, Navarro, Cosme i Sánchez.

DEPORTTU CASTELLO,Altés, Archiles, .Vidal, Gómez.
Guillen. Tiertran, Arroniz, Tiro
lo, Capillas, Montanyes i Pasqual.
Nnti-Sport.
—

A TOLOSA

EL REAL UNION VEIY9 EL
TITULAR AL SEU CAMP
A l'Estadium de Verazubi se celebra ahir al mati el partit oficial de

campionat guipo

coá

R.

Unión-Tolo-

firialitza amb la victória deis
fronterers per quatre gols a dos. La
Iluita interessant i competida, puix que
sa,

a

que

la rrillor técn:ca deis forasters es
oposar els
locals amb un entu-

van

sia

me

extraordinari.

PER

E

o

A SOLDATS

i adaptades als gustos que
Talladors de primera categoria

la moda linposa.

des de 40
recomen*

d'aquest partit.

COL.LECCIONS VARIADES
111

ue

En aquesta part el Valencia
ha anyat quatre cóners, i trP:el Castelló.
La segona part comença amb
les mateixes característiques
que l'anterior. Peró la defensa
castellonenca, que juga roelt
be, impedeix que marquin els
valencianistes.
Al cap de 25 minuts d'aquesla part, el Valencia acensegueix
el gol de la victória i dale

DE QUOTA I SABATES

ció de la

reina.

zen.

AMERICANES, PANTALONS, EQUIPS

111

seva

en

Als 25 minuts de joc, un centre de Torredeflot és recollit
per Vilanova, el qual detuvo. la
pilota arnb el pit, xuta fort
marca
un gol
que és anullat
per haver tecat amb la bala el
bray de Vilanova.
El públic protesta d'aquesta
anutlació.
La Urda mitjana, i sobretot
Salvador, són els que produeixen
el domini del Valencia,
per tant, el bon juc que realit-

Abries 1 vestits

festes, es donará un
luxóbali
de gala a la platea del
Teatre

1

M Peninsu.a

a

•

Per la propera diada de Sanorganitza Penya Magra, amb gran activitat, la
Festa de les Midinettes
reusenques,
ultra altres atraienls

amb motiu de
l'elec-

VALENCIA

vencer el Deportlu
de Dastelló, es proclama campid
de Llevant
A la primera pan el
Valencia
dominá durant la majar part
del temps.

ta 'Alicia

a

ESPECIALITAT

contPccionats

125 pesseies

au
3

EN LA MIDA

Gran Sastreria taletana
40, VIA

(LA DEL RELLOTGE)

LAIETANA, 40

sovietio

-

BARCELONA

-

TELEFON 12446

d'avantgu.rde
"'"•""*"••~~

71,„»

Chipendale, Renaixement, etc.

gratuitament

a

APARADORS
1

Acaba amb el tres a un.
L'arbltre senyor Espinosa, posa tant
d'interés a jutjar imparcialrnent el
partit, que en moltes oca ions assenyalá algunas coses inexistents.

• • •

env'em

NOSTRES

Ilandicapat l'Athle:ic amb deu jugadors bu quan les seves :In es van
avancar. Con eqüencia de -l'entrada en
de la seva davantera, bu que Marín burlés les defenses
amb un tret
esgaiat bates per única vegada a Vidal. De:rprés, i fins al final, la pres ió
vermella blanca fou gran, puix que la

curréncia, se celebra aquest
partit, que transcorregué amb

3101)1M1E. TIVW se,

--

cop de peu en un pómul a
el pesa interior athletic, que
hagué de retirar-se del camp amb la
cara ensangonada.
A la infermeria Ii
donaren uns quants punts de sutura i
ja no torna a sortir
camp.
un

táctica defensiva desplegada pel Macfrid li en donava facilitats.

Whles elegants i sblidainent coustruits, a Preus sumament econbmics :: Gran varietat en els estils: Modern,
Jacobeau,
Uni,-a casa a Un EsPanYa que publica mensualment una Caseta amb lámines dlstintes de moblatge, la qual
ELS

l'encontre Madrid-Ath.etic
sobrepassa tot allá que horn haya
ca-culat.
!luna es presentava aquest
any avalorada, a pan l'interés d 'aquest partit, perque de la Ilu.ta en
sortiria el vencedor classificat com a
campió i el venlut corn a sots-campó.
Als cinc minuts de juc, quan el córner d'Olas°, ho porta Lazcano a les
males, i dona al club merengue el
praner gol. Quinze minuts Inés tard,
en un altre córner tambe d'O.aso i després d'unes guantes cabus ades deis jugadors, Leoncito recollí el' baló d'esquena i torna a batre a Antomo.
Després d'aixó s'intensifica la pressió deis carrip:Jns blancs, i ja, molt
avanças el temps, els defensas athietics, en afiançar-se una mica, permetaren els seus majos jugar amb mes
precisó, i com a conseqüencia, que l'equip donés una Ileugerissima pressió.
No es va alterar el marcador i a
la segona part, als pocs moments, tal

jo:

CORHATERIA

Barlrina,

RESULTATS
Riudcms, 2-Calafell, 4.

AUTO

VISITEU
RONDA DE SANT ANTONI, 35

•

7

41211

aquest regi aparell

per

Jalara,

A Jesús:

i encisat de posseir

—

tada

dona

-

Us sentireu orgullós

A MADRID
EL TITULA a ES CLASSIFICA
Dia11390 niE1.110111AL Erg DErfROTAR L'ATHLETIC CLU3
Madrid, 24.
L'expectació desper-

Madrid marca novanient. Aguesta vegada per obra d'Olas°, d'un tres.
En anar Prats a passar un baló,

temps.

ALTRES RESULTATS
A Abanar:
Alcanar. 1
Cervantes, 11
A Ulldeoona:

MIEL

piurtifs

attres

a

dut les

Oda
a

—

*

Que

-

nyat del seo deure ha permés
que anés enduraint-se el joc
de tal forma, que quan ha vol
ja no hi ha estat
gut

DE

al carnp.

sentar-se

falta.

característiques completament
que l'árbitre, allu

A5TtNiC.
mtriT CV:AE.91,1AL DE
e..5GoTA-r- REcON5TrruiEriT-ZEriE
BARCE
LABrEDATOPis CEPA 5 A -VICO

*

•

Que aquests fan malta tropa 1 a
hornea molt avançades per... no pre-

*

cposades, ja

ANEMIA
CEREBPA

no

Que

A TORTOSA
1
Santa Bárbara, 1
Detusa,
en primer
camp
asmentat
Al
'loe ha tingut lloc aquest en
contra de Campionat, que no
ha estal, acabat per retirar-se
l'arbitre al cap de 18 minuts de
la segona part.
La primera part acaba amb
i'empat a zero, 1 dominaren
molt més els visitante per la
completa compenetració de les
Miles d'atac.
La segona part ha ofert unes

EVITEU A TEMID5
LA TERRIBLE MAR

per entrenar-se hi ha dos
que empren la táctica italiana

nocturna.

d'eventguarda.

-

nat

(Tarragona)".

Flix

Quina elegancia, veritat?

de punts.

TEMPESTAT A L'ASIA

A OLOT
Palarnés S. C.,
Davant d'un nombrós públ.c ha tin
gut lloc aquest encontre del campio

Que l'altre dia va rebre una carque anava dirigida ajad: "Sonyor

*

Fontguibel; Pagés, Salvador,
Muntaner; Soler, Folch, Llurba,
Favaldá i Ferrer.—J. V.

5

ta

Que no arribaren a temps a cimasificar-se, puix que el juaat, cera
post pels jugadors del Vinarcs
tria retirat reclamant no salmt qua

rer,

Olot, F. C.,

de

Frederic Christ. Professor de ban-

bles vaina.
A les 3'to de la tarda l'arbitre or
dena t'alineado deis equips, que es
presenten així:
F. A. Blancs: Ros, Grau, Claret,
Prats, Pérez, Miralpeix, Portes, Ros

A la primera part es va marcar
tres gols, un del defensa BrIndons,
un d'Agustí i un altre de Tarrida.

favor.
Els equips es formaren així:
S. C. Cons'tantí: Sabater; Palau,
Palau; Cerda, Tarrida, Andreu;
Cerda, Agustí, Adserias, Castelló i
Ros.
Riudoms F. C.: Carbellido; Fer

professor

a

-

i Avellf.

part, i amb un pro
nunciat domini de l'equ'p local,
aconsegueixen foradar novament la
porta de Carbellido, i uní l'encontre
amh el resultas de 3a 1 al nostre

dediqui

es

da de música.

A BLANES
F. A. Blanes, 3
S. C. Lloret,
Al catnp del primer tingué Boa aquest
interessant encontre, al casal ass.sti un

—

A la

Que el senyor Christ, ex-arbitre
negoci.
del Flix, ha canviat de

-

4111~111111111~1~••••••••¦••••

CONSTANTI
Constanti S. C., 3
Riudoms F. C.,
Constanti.
Aquest partit cor
respon'a a la tercera jornada del pre
sent Campionat Fou també el par
tit mes disPutat i interessant que
bem vist jugar al nostre onza. Des
coneixedors de la forma com ea
troba Cerda. I, eréiern, malgrat tot,
en
un
rcsultat més favorable ala
nostres

rsTs

*

Que

ORQUESTRINA GATTZ-HARA
Tapineria, 36, 1.er

J. Reyn4s-

enérgic i impar
L'equip vencedor era:
Isern, Llenes, Serra, Muní, Cor
redor, Caniguer, Ras6s, Plaja,
VIGO

J.

la

música.

L'arbitre,

Balan, Amatlhar

11,

sigDi de Flix ha fet
jugadors.
scus
les fitxes als

Que
nar ja

Ríbas.—Corre5pons°l.

i

cents.

Ets altres resultats de la

•

fa monóton. Lúltm, que és el més bar
nic, obra d'Oliva II.

A LA BISBAL
La Bisbal F. C., 2-C. D. Casal, O
Diumenge dia 10 contendiren
al camp de La Blsbal F. C.
l'equip propietari del terrerty- i
el C. D. Cassá.
Després d'una
noble i aferrissada partida; el
marcador assenyalá el rseultat
de (103 a cap favirable al team
bisbalenc. Els gols, de magni
fica factura, l'oren aconseguits
un a ila primera part, per tia
lanzá, d'una formidable bolea,
i l'altre per Plaja, a la segona
part, en coronar amb gran bri
Ilantesa, un atac del davant bis
balen°. Tots dós equipe han
Iluitat amb gran entuslaszpe i
noblesa. De La Bisbal F. C. es
dist:ruziren el tercet defansiu
i la ratlIft niltjana, i del Cassá
el tercel, defensin i el mig
a
tre.
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•

en:Neri:al

Sembla

3

•

lat. D'enila que torna a jugar hi ha
cerio damiseila que se'l torna a mirar.

gués

5
5
5
5
5
5
5

.

cera

de /la/aguar.

•

.

per tmpedir-ho.
Es ja la segona vegada que en.S
Es ja la segona vegado en aquest
camp que l'Olor F. C. s'ha vist mal
parat de tal manera. La correcció que
va imposar als escalencs la Federació
Catalana d'antailament de partit i mul
ta en la primera agresi,5, i quan en
cara aquests clubs pertanyien al grup
B prov,ncial, no ha privas que es re
produissin
jets que de no posar
!ti remes la nostra !diga Amateur, de
generará en un odi de pobles i :orín
fijaran aquests ocies tan poc espor
tius.
L'ofició olotina espera, dones, deis

Que En Martonelles, dcr Virrey', el
diumenge s'empipa i ho fc:t pagar ars

.

Resultat.. deis partits
Amer E. C.-ArenyS .U. E.
I-o
Bonmatí F. CaBiane's E. A.
3-4
La Saliera F. C.-.Arbúcies
5-2
S. A. 7'. AaLloret S. C.
2-1
Classificació
J. G. E. P. F. C. Pts.

envait el camp i ha jet M'Uds el: es
forços de la poca gtedrdia de seguretat

Frodavant, amics reusencs!

.

.Campionat provincial rgao-3:
lita Amateur.. Segona categoria

partí' del campiona t ,oironi
Escala-Olot, celebrat al camp del pri
mer, han estas atropellats el: jugador:
olotins per un nombrós públic, que ha

Comp.

•

.

-

En el

Sabetn que per al dia 13 de desem
bre, diada de Santa Liúdo, l'activíssi
ma !'cuya Magre, de RellS, té en or
ganitzatió un llult Festival de la Mo
dista, que fard foraalla a la ciutat del

.

•

PROTESTA
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Ah! I el segon lloc, més net, més
dar i nrés diájan que mal.
felicite* "Miss Setrilli.;re".

*

partit de *Camplonat correspo
amb l'Artiguenc tingué lloc
ahir, al cama de Vista Alegre.
Els jugadors locals, cont nuant la
bella tasca come/falda, han batut
amb tota jtIstícia el: forasters pel
resultat assenyalat al marge.—B.
nent

-

ano et pertoca."
Vingué el diumenge segilent. Una
Muele per al Palafrugellt No pa:
per ara, grades a Détt. Amb la mo
tel:so dociliten i elegtincia que d Vi
lafranca havia servil de trampolí, d
Martinenc, tot i tenint més fums, s'ha
puf de deirar pujar al damunt.

Xin aquests fe::.

o

Resultats del partits d'ahir:
Palamós
Montgrí
2-1
Farnés
La Bisbal
3-1
Cassá
Figueres
5-2
L'Escala
Olot
3-2
elassificació
J. G. E. P. F. C. Pts.

•

del futbol amateur que so
bran insposar-se per<1 no es rePetel.

Artiguenc,

Campionat provincial 1930-35
Lliga Amateur. Primera categoria

titsant és una
ntostra. El día del Palafrugell-Vila
franca deia el segrient: VE( Palafrugell
ha jet servir de trampal el Vilafran
ca per a saltar al segon
!loe, amb la
mateixo facilita' i elegancui que din
menae saltarla al sis/ o set?, que és

dirigents

Girona,

GIRONA

pot negar que profe
cosa seriosa. Va una

es

tuen....1

,~s~~

DE GERONA

terminats
castisa.

marques

comarques

les

a

novembre de 1930

tots els nostres

112

Vendes al comptat i facilitats de pagamellt
chents i demandants
::

---
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