AA
Barcelona,
1 de setembre de 1930

ia rambla

L'Ateneu Barcelonés
ha demanat la inter
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de cara
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gran nombre de
els representants de entitats barcelo
moltes
peribdics i de
celebrar
en
nines i acordaren
darreries del
le$
a
lo

principi
mes

actual. FOU

compost
Comité
Companys
i
Lluís
López,
per Antoni
També fou nomenada,
Sunyol.
Josep
naturalment, una cornissió executiva.

nomenat

un

"L'Opinió",

hom

A proposta de
nosire amic Josep
féu president t
Fontbernat. En formen part també
assessor artís
Ilelies Gómez, com a
Manuel Vallde
Aragay,
deu
Ama
tic;
lfassip, Vicents
peres, Josep Maria
ultra represen
altre,
Botella i algun
sardanístiques,
entitats
d'orfeons,
tants
en

etcltera.

Aquesta comissió té el propósit de
grandiós,
fer, no solament un festival
magna, que tot Catalu
diada
una
sinó
justíssim
nya secundará. Un propósit
recaptar una
guia:
el
humanitari
i

per poder aten
Perqué aquesta és,
dre les víctimes.
naturalment, l'alta motivació de la
diada, ultra el desig de palesar de nou
l'afecte que sent el poble pels setts
perseguits preclars, carn de la seva
carn, glória viva.

quantitat considerable

seixantena
estrictament so
Hi
ha també, en
polítiques.
dais o
Cal
cara, una bona dotzena d'exiliats.
pagar
de
ve
altres.
Cal
i
atendre unes
gades, als qui són lluny, el retorn•
Cal atendre els perseguits que surten
d'ertre reixes: que tornen, sacrificats,
(le le,. hunyanes pfttries hospitaláries.
Tt aix6, slín cliners. I, encara, cal
que
tarrté presiar ajut als companys
YE ha

encara

presonats

per

una

causes

•

troben, feina. No podern pas per
que, un cop alliberats o retar
passegin
llur gana per Catalu
nars,

no

rnette

nya, per

lergonya

del poble pel qual

combaten.

Vint-i-cinc pessetes setmanals
fan ja
nomési
a cada empresonat
setmanalrtient mil cinc-centes pessetes.
No representen gran cosa, dones, els
milers
de pessetes recollits en les
subscripcicns nodrides. Per airtó ens
proposem des d'ara, en organitzar la
diada grandiosa, recollir MOLT S
DINERS per als perseguits. I espe
—

rem

que

•

Catalunya nespondrá.

La comissió es reuneix de nou,
aquest vespre, a les deu, a la nostra
reducir:).
Tetes les entitats, publicacions, etc.,
que puguin aportar un ajut o una
iniciativa són invitades des d'ara.
Seria prematur avencar detalls so
bre la f esta que hom prepara. Direm
només, com a nota important, que Te
resina Boronat dansará aquell dia en
honor deis companys caiguts.

per Catalunya ha trobat, sovint, escantpat
el virus de la decepció i de l'escepticisme,
provocat per la política de l'oportunisme.
"Quan es va al poble —ha dit— a parlar
d'ideals, el poble pot pensar que li van
a conquistar
actes i carteres minislerials."
?Té raó Carrasco en la seta amarga
constatació? Creiem que, sí; més ben dit,
nosaltres també hem pogut adonar-nos de
l'exisiancia del "virus de l'escepticisme".
Iffolts sectors del poble, sobretot ets que
conserven un record i una experieneia po
lít.ea anterior a 1923, han perdut la fe. La fe en les actua
cions d'ideal, en els gestos desinteressats i generosos, en les pa
raules de sinceritat i d'entusiastne, en els hornee capaços de ju
gar-se la vida, la situació i la tranquillitat en una incerta carta
de lluites i d'idealismes. Han perdut la fe. 1 giban un !tome se'ls
posa al davant i els parla, no saben creare en aquell h,ome, perqué
han vist molts hornee que els han enganyat: "Aquest fara com els

altres!..."
"Fara
afanys del

és,

variara

dele ideals i deis
poble, ens prometrá solemneinent el seis ajut i el seu
sacrifici, ens dira que ell estima el poble i que vol lluitar pel po
ble; ens cantara, amb grans gestos d'orador, la llibertat i la igual
tat deis hornee. Després... Després ens demanara una acta de dipu
tat. Quan la tingui, gracies al nostre esforç i a la nostra bona fe,
ja no es recordará mis de nosaltres ni d'aquelles paraules que
pronuncia davant de nosaltres...
cent

els altres.,." Aixa

ens
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Té raó Carrasco en parlar de l'escepticisme? Té raó, sí. Pero
cal que deixi de tenir-la aviat. Cal que, d'un cop, arrenquent del
cor del poble aquest escepticisme
que, en aquesta hora greu, és
negació, és passivitat, és retrocés. És l'obstacle de més importancia
per a aconseguir res de bo, res de nou, res de noble. Si uns homes,
amb el seu oportunisme i la seva manca de sinceritat descoratjja
ren i cansaren el poble, fins a tornar lo esaptic, cal que els homes
nous, els homes d'aquesta hora transcendent, lluilin fins que el
poble es convenci de la sinceritat de les seves paraules, deis seus
ge.stos i dele seus ideals; cal que, si més no, si ja no és.possible
sainar del virus de l'eseepticisme les generacions velles, evitem que
aquesta fredor glacial del no ereure en res prengui en ?'anima
de les joventuts. És el més trist que podria passar-li a Catalunya.
El més trist i- el més greu. Aquella rialleta amarga, és més pe
rillosa, per a la causa nostra, que ?'adversa oposició —francament
expressada— dele ~mies. La ínhibició, els gestos increduls, eón'
pit•ors —pel que representen de negarÁó— que les actituas ame
tacte,adores, pera franquee, dele que no han sezbut entendre aquest
autIntie afany de llibertat que és Catalunya i la causa catalana.

Aquesta feina —feina de civilitat i de patriotisme— és reser
vada, estrictament, ale hornee de les democracies catalanes. Als !so
que han sentit amb prou intensitat l'ideal i el deure per
no vendre ni unct engruna de llibertat a cap preu; ale homes nou,s
que han sabut presentar el pit —sense claudicacions, ni pactes, ni
vergonycs— als esdeveniments més adversos i a les realitats més
dures. Als homes ?toas, prou sincers en la paraula i en els gestos
per a encantanar la sinceritat a les ntasses que escolten; prou apas
sionats per a encomancr la fe i el coratge i l'optimisme a les jo
ventuts catalanes, voltades d'una aura fatídica d'escepticisme i de
mes

,,oi

Al senyor
ministre
de Grácia
1 Justicia
Davant ta inutilítat de les pre
guntes, repetrdes fins a quatre ve
gades, que LA RAMBLA DE CA
TALUNYA adreça al senyor presi
dent de I'Audilncia de Barcelona en
relació amb les denuncies formula
des per Jaume Comte durant la seva
estada a la preso, hem tramés el
seguent telegrama al senyor minis
tre de Grácia 1 Justicia:

"Supliquem V. E., en Insigne qua
litat borne de Lleis, doni oportunes
insrtuccions per coneixement curs
seguit denúncies fortnulades per
Jaurne Comte i Canyelles durant la
seva estada Preso
Cellular Barce
lona al jutjat Audiéncia.
Ds del

petit inútilment,

periadic,
fins

a

hem re
quatre vega

des, aquesta pregunta al Sr. Presi

d'aquesta

dent

Audiéncia.

Tarima

nostres hent anat a parlar d'aquest tema que s'ha posat de moda i
que, ara com ara, no perd actualitat.
Aixó és --com diguérem en la nostra conferancia d'ahir— la
resposta més eloqüent als pessimismes d'aquells política que du
rant aquests darrers anys tant han bescantat la joventut esporti
va de
Catalunya, judicant-la erroniament en considerar-la atrofia
da per la daría esportiva.
El redreçament deis esportius catalans —que no és altra cosa
que el redreçament de la jouentut de Catalunya— és evident. Aques
ta febre d'actuació política que sent la nostra gent jove, l'esperan
ça
ferma d'avui, fa sentir un optimisme frano que contrasta
d'una manera evident amb l'actuació semi-governamental d'aquells
homes que censuraven la joventut esportiva, i ara que és l'hora
d'actuar, la deixen sola perqua els atrau més l'esquer d'un enoa
sellat, el qual no té altra finalitat que anar a enrobustir allo que
lote voldríem veure enderrocat per sempre.
Repetim-ho una vegada més. La bandera de l'esport i la ciu
tadania, que a alguns els sem,blava una bandera banal, té más im
portáncia de la que molla gent ti concedia. Incorporar la joven
tul esportiva de Catalunya al. nostre moviment nacional és un deli
re que ene hem imposat els Jumes
de LA RAMBLA DE CAT A
LUNYA, i fins aconseguir-ho —qu,4 !so aronseguirem-- no hem de
donar per acabades les nostres correries per les contrades catala
nes, on floreix, cada dia més, aquell esperit patriatio i rebel que
és característic de les joventuts cultes deis pobles oprimits.

Prenguin exemple de l'espectacle quo cada dia donen les jo
esportives de Catalunya, aqueas polítics que tant l'havien
bescantada. Nosaltres pregunten!, a" aquests senyors patrocinadors
d'una política de conveniencia, si creuen, també, que ara les jo
ventuts de Catalunya lliurades a l'activitat política, tampoc no
compleixen amb llur deure. Nosaltres tenim una confiança cega en
l'esforl d'aquesta joventut; nosaltres creiem que és aquesta jo
ventut la que ha d'esmenar les falles deis hornee de set anys
en
raya. Si aquells homes que es
planyien d'un sup. osczt esgarriament
de la joventut catalana haguessin sentit do
veritat all,?) que deien,
ovui tindriem molla més feina feta i no ens caldria
començar de
bell nou la tasca. No hem d'espantar-nos,
pera; farem feo nou,

teix, Excm. Senyor, gravetat denún
cies necessita, per bon non' justicia,
aclariment

ventuts

minuciós."

El ministre cris ha contestat arub
aquest:
"Pido antecedentes del contenido
su telegrama."
Esperem, dones. Esperem que
aquesta vegada —pel boa nom de
la Justicia— secan realitzades les
oportunes gestions per posar en dar

de

l'afer de Jaume Comte.

PERSONALISMES, NO
sageta qa.. publicdvem la set
amb el títol d'Adver
mana passacia
timent lleial", sabem que ha estat tnolt
comentada i que alguns s'han perms?s
el luxe de donar-li una interpretació
tossuda. Han cregut que era un atac
personal, i no ha estat aix& llene
combatut el" atacs personal: i la po
lítica de personalismes i hem cregut
v.ge

que la

nestra

posició

ha

quedat

de

mostrada a bastament.
Amb aquella sageta :Micament ens
proposdvem advertir que el.: espor
tius de LA RAMBLA DE CATA
LUNYA no tolerarien de cap mane
política des
ra que s'entronitsés una
prestigiada i que s'empressin uns pro

perillosos

cediments

per al bon

del futbol eatald.
Si els jets ens demostren el

nom

contra

ti i la política que segueixi és una al
tra, no la que nosaltres teníem, comp
tin amb el nostre modest pera entu

stastic ajut.
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CRIS! AL BARCELONA?
Arras de la dimissió del senyor
Sedó vdrem eseriure que s'esperaven
naves dimissions. Bis rumors que fías
a
nosaltres han arribat confirmen

aquella primera .impressió. Na seria
estrany que d'aquí a uns quants des
sabéssim una altra.
Sentir-1cm de deba quc tan aviat i
abans de començar el campicrnat es
produís aquest desconcert en la Di
rectiva blau-grana, que indubtable
ment repercutiría en el prestigi del
Club campió de Catalunya.
en

endavant.
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la rambla de Catalunya
(esport i ciutadania)

Llegiin

PREUS DE SUBSCRIPCICIll
Trimestre
Semestre

Any

descoratjament.

Cal que aquest "virus" mortal de qua ha pogut parlar el nos
tre amic Carrasco i Formiguera sigui arrencat, fine a les arrels, de
l'anima del nostre poble. L'optimsime i la fe són el secret de l'es

nostre

Ahir, ele amics reusencs d Catalunya Nova
celebraren la diada del club amb motiu de ?'es
trena de la magnífica senyera que des d'ara presideix els artes d'aquesta simpcitica entitat esportiva del camp de Tarragona, integrada per un
nombrosíssim estol de ciutadans esportius.
Acceptant ?'amable invitació deis esmentats
amics—invitació que agraim pel que ens hono
ra—, tinguérem la satisfacció de parlar-los d'alió
que és la nostra bandera, d'aquell ideal que féu
néixer aquest setntanari d'esport i ciutadanía.
Trobarem a Reus el mateix escalf, el mateix
entusiasme que hem trobat a les diverses pobla
cions catalanes on nosaltres o estimats companys

-11h.C"
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Nota: La subscripció pot fer-st
efectiva
en

a

metállic

la

de

Administrad&
segells de corren.

nostra

o en

Cataltanya

EL TROFEU "LA RAM
BLA"

esportiu
Ahir U
estimat collega
anuncia que al camp del Sant Andreu
tindria lloc el lliurament del "Trofeu
LA RAMBLA" a t'equip que va gua
nyar aquest torneig.
A nosaltres ens va sorprcndre la
nova perqué no en .rabien: res.
I a
Sant Andreu molts aficionats tingue
ren una

decepció

en

veure

que

no

te

nia lloc Pacte anunciat.
Podem assegurar que tindra efecte
a no trigar, i que el lliurament reyes
tira la solemnitat que sequereir,

devenidor.

•TI

L'ACTUALITAT lESPOBTILVA

Marcellí Castelló 1 l'A. E. Tagamanent trioanfen
rolla al pen,
Esportives

Catalunya! I, per tant,
República
a

la

POLITICA EQUIVOCADA

Sans

Se celebraren, amb éxit remarcable, les diades de les Unioillis

República? Monarquia?

J. Sunyol 1 Garriga,

a

en

11117„K"\

de Sus i de S9nt Andreu
7..

•

"

'PP., "ti.

11..§~,SSió?0,411i:

LA RAMBLA

Ahir el Catalunya Nova, de Reus,
celebra la seva diada, i per tal de do
nar més solemnitat al partit de futbol
que havia organitrat, demand la col
laboració deis jugadors Sagi. Gusman
i Zabalo, del Barcelona, els quals,
mole gustosament, havien donat
conformitat.
A darrera hora, per3, cap deis es
mentats jugadors pagué actuar, per
negar-se el Barcelona a conccdir-los
el pennís necessari.
Aixa CallSá a l¦cus rai efecte molt

deplorable.

4<>

al

EL

?Quina ha estat la inter
venció

—

promesa

d'Advocats
sumari

Prese,

pels fets

—

en

del
el

de la

Ahir

els esportius

sansencs

LA DIADA DE LA U. E. DE SANS
celebraren amb l'acostumada anirnació la tradicional diada de cada any. Al matí, la gran cursa
de la barriada, 1 a la tarda, el par-tit de futbol, foren els dos actes més remarcables

a

peu,

campionat

VOZ) CA.111' DEL GRA

CIA 17, C.
Els Consell direcliu del Gracia F. C.
ens assabenta havcr pres possesSió del
7i01/ COMP
d'CJPOTtS que des d'apesta
data ocupara agrien popular Club, el
qual esta situat als carrers Providétt
ría i Pan Alsina, de la barriada de
Gracia.
S'estan activan' els treballs per a
a la Sn'a !"ropera inauguració, la qual
s'anunciara oportunamcnt pe r la
Premisa.
Desitgem bona sort al tercie gro
cien: i snolts d'enccris a la scva /unta

Directiva.

z

1 de
setembre de

la rambla de Catalunya

ATLETISME

CICLISME

NATACIO

La XII Volta Ciclista

Dimecres arribaren eis nedadors
Artigues i Sierra, del C. N. Atlétic
El que
Un acolliment entusiástic
diu el campió Ramon Artígues

Catalianya
,(1.427 quilómetres

-

Organitzada per la U. E. de

Sans, del 7 al 14 de setembre)
VI

GRAN PREMI C1TROÉN

Les etapes

diáries

tes

nata

que

tots ele corredora necio
obtinguin premi ni pri

a
no

•••¦¦¦¦¦••II.

mes.

I.-BARCELONA-LA CENIA,
226 QUILOMETRES
Dia 7: Sortida, a les tres de

la

atinada. dél arree de Sana, •nereoa
ent al de Galileo, cap a Esplugues,
Sant Felin de Llobregat, Moline de
Reí, órdal, Vilafrance del Penedés,

Arb6s, Vendrell, Torredembarra, Al
tafulla, Tarragona, Vilaseca, Cambrils,
Hospitalet de l'Infant, Perell& Am
pón*. Sant Carles de la Rápita, Al
ce-lar, trIldecona i La Cénia.

També hi ha una copa per a equipe
dc Clubs de tres corredors, i tuna al
tra copa per a equipe de marques de
tres corredora.
Pina ahir, a les done de la vetna,
hora en qué acabara la inscripció a
drets sentías. h. hada 97 Miente, en
tre els guate chi compien ele millors
hornee de la ruta eatalans i espanyolt.
Heits aci la lilsta:
Número t.
Manan Can3-ardo, de
Parte. ,c11. pri
a aatreoria.
NO-11. 2 -Aneni Sra--laraal.a.le
Barcelana. segona categoria.
Nm. 3.-Baldomer Capdevila, de
Barcelona, 'nona Id.
Maní 4.--Artur Tallada, d'Ulldeco
na, tercera id.
Núm. 3.-Joar. Tallada, d'Ulldeco
na, tercera id.
Núm. 6.
Francesc Dom.: ach,
,¦

QUILM!'?Tnre
Die 8: Sortida, a les sis del metí,
de La Cenia, LA Galera. Santa Bár
bara, Roquetes, Xerta, Gan&sa, Mora
1-n

Nova, Falset,

la

Riudecols Reta,

i

Tarragona.
III.-TARRAGONA-LLEIDA
139 QUILOMETRES
Dia 9: Sortida de Tarraggra, a les
•uit del matf, cap a Vall:moll, Valls,
Montblanch, Espluga de Francoll,
1.111demoline, Granadelle, Soleas, Al
bagés, Castelldane. Borges Bianques,
Inneda 1 /leida.
IV.-LLEIDA-TREM
182 QUILOMETRES
Dia ro: Soti.hs de Lleida, a lee
cinc del matí, cap a Bell-lloch. Molle

Golmet.

usa,

Bellpuig,

Vilagrassa,

Tirrega, Cervera, Agramunt.

encreua

d'Artesa de Segre, Cubells, Ba
Veguer, Avellanes, Agulló i Tremp
V.-TREMP-SEU D'URGELL
var QUT.LOMETIIIES
Da
Sortida de Tremp. a lea
$is del mati, cap a Sant Salvador,
Col! de Comiols, Artes* de Segre,
Pone, llorana, Oliana, Organyi i la
S'u d'Urgen.
VI.-SEU D'URGELL-GIRONA
234 QUILOMETRES
Día 12: Sortida de fa Seu d'Urgell,
a les cinc del metí,
cap a Matar&
ment

encreuament Puiverdi, (III de Tor
res, Ribes, Ripoll, Sant Juan de lee

Abadeses, Olot, Cutllfulllt, Arista
guer, !beata, Naveta, Plgueree. Sisea
ra

i Girona.

d'Ulldecona,

tercera id.

Núm. 7.
Artur Breaciani, de
M'''s primera ie.
Núm. 8.
Angel De Martini, de
Verona, primera id.
Núm. 9.-X. X.
Núm. so.-X. X.
Núm. ts.-Pere Nadal, de Barce
lona, ne6fit.
Núm. ti -loan Salvador, d'Hospi
talet, tercer* Id
Núm. ij. -Jaume Son, de Vie, neb
fit.
Núm. 14.-Bartomeu Plequer, de
Mallorca, neMit.
Núm. rs
Joan Pagés, de Gra
!soliera. anona id.
2,"úm. 16.
Pau Mide, de Barce
lona, nedfit.
Núm. 17.
Isaac C.260, de Bar
celona, tercera id.
Núm. 18.
Vicente C.arrion, de
Tarragona, segona id. 4.
-

-

-

-

-

ro.
Kittseppe Platera, d'Itilia,
primera Id.
so.
Adrii Buttafochi, de !dila,
primera Id.
al.
Rossend Solana, de Lleida,
-

tercera.

22.-Josep Cartilla, de Llaida. ie
rana Id.

Lleida,

VIL-GIRONA-TERRASSA
24.-Pea Martinete,

QUILOMETRES

r99

Arenys de Mar, Caldeter, Matar6,
Argentotu. La Roes. Granollers. Sa
badell i Terrasee.

TERRASSA-BARCELONA
QUILOMETRES
Sortida de Ter:losa,

735

Dia ta:
set del

metí,

cap

a

lee

Rabel', Castell
vell, Sant Vicente de Castellet, Ces
tellgalí, Mantesa, Sant Salvador de
Guardiola, °den', Igualada, Castell
huí, Bruce, Esparreguera, Abrera,
Martotell, Palleji, Molina de Reí,
Sant Feliu, Esplugue, i Barcelona.

Algunos de lea modifi
sofreix
guany la Volta

en

1.4 principal, al nostre eriteri, es la
attpletsió del dia de rpos 1 coa a
conseqüencia la creaci6 duna etapa
mée, la qual cosa li donará un me
jor sentir de dureaa i un més llarg

quilometratge.
En

$3.-Benst

de

Borges. aria

Gil, d'Almodtrvar,

id.
el-Martas Andrea,
tercera id.

ter

cera

d'Almod6var,

S.f.-Jato, Casanvela, de Sabadell,
primera id.
a8.-Manuel Rosal" de Marte, se
goma.

id.

*ah-Vicente Serrano,

de

Merla,

m

id.
lo -Tontas Curto, de le Val! trch
*6, levita id,
31.-Pere Roma, de Mutilen, neb
flt.
32.-Nleolau Tubau, de Mora d'E
bre, segone Id.
33.-3e1en Carb6, de Sabadell, sub
ía.
ema

a

cacions que

cdplant.

altre 'almete, també a irn
po tant la eructó de finals d'etapa a
les tres capitals de provincia, Tarra
gona, Lleida i Girona. Aix6 porta una
variació rnolt convenient en l'itinerari
de la Volta.
Aquesta moticació, és ciar, ha ha.
gut de sacrificar alguno chitas, (fue:
valor inestimabl en el ciclismt ca
tea, p e r
trobem encertadiesima
atoesta mesura (sempre que sigui com
a
norma), percaté contribueix forço
sament a l'éxit de la Volta, aparellat
eempre a una veritable i insuperable
propogació del ciciisrn a casa nostra.
Aquest any, dono, llevas La 9.
n'a, tots ele final. d'etapa eón en di
ferents chttats de l'anterior. llar que.:
un

suprímides Reus, Tárrega. Puig
c?rda, ralafrugell i Gironelia, i slan
creat les de Tarragona, Lleida, Tremp,
Seu d'Urgell, Girona i Terrassa.

34--»21181:11n TUdela, d'Hospitalet,
M.
35.-Henri Róele, d'Alpe, prime

tercera
r*

id.
de

13areelona,

ter

id.
37.--Ra1el Paria, de Blindan*, ric&.

cera,

f it.

38.-Antoni López da Badalona,
principiant.
89.-Frauceec Mula, de Madrid,
primera id.
40.-Sebastii Aguilar, de Madrid,
primera id.
41.-Josep Figueres, de Valls, pri

mera

id.

42.- Ca sil/1;r Montos-. de
tercera id.
43 -Ricard Berenguer. de
tercera id.

Lleida,
Lleida.

44.-Franceac Figueres. d'Alienas.
principiant.
45.-Carlo Benvenuto. de Bélgica,
primera id.
46.-Francesc Cepede, de Sopuerta,
primera id.
47.--Carmel
principiant.

Ferninder. de Lleida,

primera

Segon.

tercera id.

Tercer.

Quart.
Cinqué.

-

-

-

Sisé.
400.
Seté.
300.
Vuité.
»oo.
Izo.
Nové.
Del ro al va, icS i del rs al co, •oo
Garantía tercera categoria i re6fits:
primer. son pesSetes: segon 00; ter
cer, 300;
lart, 20o; einqué, sso. i
pisé, 72$.
Premia de final d'etapa!
Classificaci,5 general: primer. roo:
-

•"'

IBeron,

so;

tercer, VI

Garantia tercera eatestoria i rs6fits:
rimer, so; eegue, 30, i tercer, an.
Demés hi haurá dines de so nene.

pot dir que

ésser

va

preguntes.
Pasea un guirdia i pregunta: "4 Ha
habido alteun atropello?" No, se
nyor guárd:a, és que han arribas una
tompanya nostres. "Ahl"- excla
ma
i se'n va tot tranquil.
Parle mamb Siena breva moments,
i el xicot es troba un xic fatigat
tel viatge. ;No creia que aix6 de
eón.« en cotxe fos tan pesat
ens
din.
Veiem aleshores un moment per
poder agafar el flamant cumpla., Ar
tigues, i ene adrecem vera ell.
-

DIU L'ARTIGUES
•inc molt satiefet. No per haver
conquerit ele títols per a Catalunya
i per al mes: club, sitió per la ben
volenga de /a preinsa del Nord, a
la qual resto molt satisfet. Val a
dír que tot segeit es va fer cárrec
de la riostra superioritat sobre els
nostres amics de Pascbnia.
L'organització, malgrat de la
premia d'aquí, va resultar excellent,
i els "famosos so metres curta" quan
em vale assabentar que havia en
derrocat ela récords dele 400, Roo
1 oso° Inetres, vaig, junt amb Ca
•anóva, medir-loe.
Arnic, ele veritat. No hi havia so
entres. !La recta era de so metres
I 6 cerairnetreal
Jo creía batre ele ricords des dele
Soo fina al, "so°, perb els don me
tres estil lliure no m'ho pensara
aaa.
Aqueas .any cm trobo en la uní
flor forma, i l'aprofitaré per assent
encara millors temps. El die 18 pen
eo bistre el deis 300
metres.
Del Barcelnna e miilor fon Brull,
el qual considero el nedador més
complet de tota la Península.
Dele hascos, el que produi més
sensació d'arribar a ésser un hon
nedador és Gámez Acebo, que té
unes
facultate enormes. Si poguéa
venir a Barcelona, crec que se'n
treuria un gran profit.
Quant a l'antic campió, Méndez,

d'unir

tan tolo

perqué

era

el

sets

club l'organitzador. No és, ni rnolt
menys, el gran rededor que jo fiarla
con egut,
-I la traveesia de Valéocia?
-No sé si podré anar-hi, ja que
en
lea dedeo assenyaladea hi ha
ela campionats de Cata.lunyt deis
aoo i aneo nutres mar !Dure. La
considero, fora de la Travessia de
Barcelona, la prova més interes
sant, i tinc certa illusió de córrer.
ni... pena tambd m'agrada mar a Ba
dalona a disputar el, atole de Ceta
lunya. -M'II° faré a palletes -em
din irónicament.
Creieu en resdevenicier de la
nataci?l?
-14i cree. i caldria que la nostra
Federació ajada els clubs modestos,
en ele quals poden sortir grane re
dedor,. Sobretot el Barcelonen té
un plantee de xicots que amb pis
cina 1 un bon curador serien coses
serioses.

Id.

$.-Vicent3

Campo, de Gra

del
nollere, tercera id.
$6 -.Tul; Borne. de Cornelli. pri
mera id.
57.-Llus Perellada. de Barcelona.
primera id
58-Miguel Ribes, de Barcelona,

principiant.
39.--Joiep

l:ardas. d'Eibar, terce

id.
6o.-Ramen Oilazderra, d'Eibar, se
gona id.
6t.-Aritoni
Arambarri, d'Eihar,
tercera id.
ra

Per aixó die que la Federació
els hauria d'ajudar amb el que bona

pogués, ja que arriba l'hívern
i és impossible de nedar tan solo
amh l'aigua tan inda... cal fer pis
cines,
com
a
primer reme;
Artigues eembla fatigat del viat
no gotea' preguntar-li res mes.
ge
ment

xicota?
li diem.
Ene mira tot serió*. -Encara no
tino
prou temps; osé" endavant,
potser. Encara sót mesh jove.
-I la travessia d'enguany?
_.....11'esgarrifo de peesar ela inscrita
que ja hi figuren, i quant a la lluita
pel lloc d'honor, veurem: mai faig
pronóstica per endavant.
-1.5 política?
-Sóc catalá, 1 amb aixb cm sern
bla dir-ho tot. El lema del vostra
cliari és el meu: Esport i Ciutada
nia.

63,-Pere Albinyana. de Reus, pri
id.

66.-Josep Cuito,

de Lleida,

terce

id.

67.-Joaquim Quadret, d'Amposta,
ne6fit,
a-Vicente Buyson, de Limogee,
primera

!lob'it.
A ntoni Escuriet, de Caste116,
segona id.
70.-Gonçal Serinyena, de Mino
re:1, neófit.
71.--Marcel Mantel. de Tolosa, pri
mera id.
Magnent. de Tolosa,

69

-

primera

id.

73 -Piare Gaury, de Castellsarra
ein, primera id
74.-Joan Navarro, de Barcelona,

nebfit.

anécdotes, qué?

-No
respon -, no en tinc cap.
Perb el que signa, cornpany d'ell
del (amó" Club 'Infantil de Natació
Catalunya, en cap algunes. i la Mé3
intereseant és apuesta:
Érem a Lleida, fa una deu anglo,
i era la primera sorticia que félem.
Virent anar 5 parar a un hostal,
i un día. a l'hor& del desdejuni, man
cava molt de pa.
L'Artiguea, que menja per ores
o quatre junta, es pon el pa al ros
tan i per por que ti prenguesaln,
sal va posar tot al café amb llet.
Tots dos recordévem anca), i evo
cárem ele nostrea primera anys
ai lasl-aue no tornaran.
.‘
Es feia
tard. A casa uva l'espe
caven i no volguérem
fer-li més
-

Una forte encaixada

bou.

el

nostre

"miatj
-Aétt. Artigues1
--A

reveure,

metres

mar

'raid

Iliure,,

Natació Amateur.
Ele nedadors independente hala
a drets
ran de pagar una pesseta com

d'inscripció.
V TRAVESS1A DEL PORT
DE BARCELONA
El Club de /•;atació Atlétic, orga
nitzader de a prova mes irnpor
reglatant de l'any, ha publicat e!
la Travessia d'enguany.
La carrera tindrá lloc el cha al
quest mes, i es disputaré el "Trodonat per l'Aeronáutica

que

Pela

n'In"'

Catalunya.
L'ordre de le, provea és així:
DIA 7, A LES ONZE DEL MATI
400 nutres mar iliure:Premi Copa
Ajuntament de Badalona i a mes
te* valuosos premie i medallea a
tota ele participante.
Carrera infantil, amb magnífica

preniie
Carrera de patineta amb
a

un

sol

una distincia de 3.000

met res.

DIA 8, A LES ONZE DEL MATI
Campionat de Catalunya, 2.000 me
tres. Copa
Vicente; Bos* (Anta
redore.
dellfoaó)
i medalles a tots els cor
-

Dins el programa hi figuren con
(Finco i garrinets com a fi
nal de (esta, i és d'esperar que tin
dran un gran relleu, iota segada que
el C. N. Pop compta ja amb un .1om
ben consolidas de watts anys d:nis
la ciutat costenya.
Per s prendre part en aquestes
provea cal adreear-se al preaident de
l'entitat, Ramon Girald, piase Bar
baré, j, de ele a set de la tarda.
Per a prendre pan en les carreres
cursos

75.-Joan Vergée, de Valla, neófit.
76.-Rafel Torres, de Mallorca, id.
77.-Antoni Llop, de Linyola, id.
78 -Josep Pons. d'Ampotta. prime
ra

id.

79.-Josep Carbonen, de letra sea,

nebfit.
8o -Manad R a mon, de Rubí neb.
fit.
81.-Francesr Bosch, de Barcelona,
tercera id.
82.-Angel Herninder, de Barce
lona, nebfit.
83 -Penan unné. de Barcelona, id
84.--Domanee Casanoves, de Ter.
rau, tercera Id.

85,-Ricard Montero, d'Irún, pri
id.
86.-Lludi Montero, d'Irún, prime
ra id,
87,-Josep M. Pone, de Reus, id Id.
83.-Miquel Bordoy, de Montury,
p: imera id.
8g.-Rafel Tou. d'Algaida, scgona.
9o.-Josep Nicolau, de Lloret (Ma
llorca). tercera íd.
mera

per

ment
cra

a

Reglament:
Podrán prendre-hi part tots

Diu el

els

so

cis deis clubs federats a qualsevol
de !es Federacions Reglonals adheri
des a la F. E. N. A.
Eh s independents que sollicitin Ili
cencla especial, que la F. C. N. A.
concedeiv exclusivament per a la
Travessia del Port.
Fl club organitzaclor rea una ea
tegoria femenina, reservant-se el
dtet de donar la sortida cin
nuts abans que cls penadors.
snbligathria le corresponent lilicía.

e:

Essent
nacional,

competido
podrá prendre la sortida

una
no

prova

de

cap nedador estranger, excepte que
porti dos anys d'estada a la Pen
ínsu'a, bavent de posseir llicéncia
d'un, "-deració Regional i no haver
representes cap club o federació

nació.

duna altra

D'acord amb les regles establertes
pela reglamenta de la F. E. N. A.,
la t'ahincado seri així:
Classificació general: Classificació
Individual per categories, per equipa
de clubs, per equipe militars i ma
rine, per cossos i dotacions.
La classificació individual per ea

regodee compren:
Un vencedor absolut,
veterana,

un

brosos inacrits que hi figuren hont
creu
que sera interessantissima.
També ea disputará la prova dele
400 mares mar !Hure campianat de

conductor

la

un

de seniors.
de debutante,

un

nior*, un
tila, un de fémines,

LL. G.
A BADALONA, ELS MES 7 I 8
TINDRAN LLOC ELS CAMPIO
NATS DE CATAI.UNYA DELS
400 I 2.voo METRES MAR
LLIURE
El C. N. Pop, que des del temías
gloriós dei campió Costa no baria
donat fe de vida, ratguany ha re
prés la :unció tal don n'es merei
xedor aqueas esport.
Per ale dice 7 i 8. els velunta
riosos elements del C. N. Pop catan
enearregate d'organitzar les dar
retes provea del programa del carn
pionat de Catalunya.
Davant del seu edifici es dirimirá
la supremacía de la carrera de rnés
envergadura del calendari: ele 2.000

ter

segone

II:cenas de
ofíciale cal
nedador de la Federado Catalana de

posseír

cns

id.

63..-Segan Barruetabeas, de Guer
nica, primera id.
64 -Frederic Esquerra, de Sodupe,

ra

Estaper, de Mollet. pri
mera

62 -1"cre Asurtnendia, d'Eibar,
cera

Paniselio, de Barce

lona. tercera id.

f;anea.

-I

fis impossible d'atansar-sels. Vol.
tata dels sena *mies, no donen l'abast
a encaíxar i a reapondre a totes
les

men

s3.-Francelc

Loco

So<
6or.

es

El nostre club, per exemple, aquest
xicot que ha sortit ara, Meetres,
pet ésser, ho és ja, una nova es
trella de les poques que hi ha al món
aquátic. Hí tine una gran con

sació.

id.

ELS PREMIS
Classificació general:
Primer.
3 000 pessetes
2.00*J.

L'arribada

apotebsda. Crin de guerra, !lunes
i fine bengales (oren enceles a honor
d'aqueas§ modesto, herois de la na

48,-Joar Matea. de Pla de Cabra,
49.--J05ep Ga5C00, d'Esplugues de
Franeolí, tercera id
so.-e-Frentese Gatton. rIEsplugstes
de Francoli, tercera id.
57.-Enric Pía, de Barcelona, prin
cipient.
53.-Manuel Porté', de Sabadell,

-

gues.

va

36.-4m Olivar,

'Artigues.

Aleshores cerquen els nostres ulls
i tot és veure carea conegudes.
A cada cotxe que pasea per les
voreres hi ha exclamations de "Ara
ve". Passa mitja hora alai i cada
vegada hi ha més expectació.
Per fi, a lee nou, horra veu un
cotze que se recte a nosaltres. Tot
seguit el coneixem. Portant el volant
lo va En Casanova, rexcellent ar
bitre de bosta. A dula, lores tepe
pata, hl ha els defenderá del Club
de Natació Atlétic Siena i Arti

-

N.--Miquel Gil!, d

ta r3: Sortida de Gima, a lee
Cinc del metí, cap a Celri•
Paiafrugell, Palem6s, Sant Pelle de
GuIzols, Llagostera, Tosca, Llore% de
Mar, Blanca, Malgrat, Sant

arriba

ara,

LLISTA D'INSCRITS

---

II.-LA CENIA-TARRAGONA

---

Lloc: El bar Fareil, de ia Bar
celonesa. Hi ha una animació extra
ordinéria. Totes les taules plenes de
gens parlant desarticuladament.
Hoin, assidu concurrent, estranyat
mica. Pregunta les causes de
una
tanta animació. No tinc
temps d'a
cabar la frase. Deu o dotze veus iii
cm responen tot seguit: Avui,

1930

un

un

altre de

ju

de

un
d'infes
de marine i

de militare.

Classificacions coEectives.
Premi Challenge Duran, que de
tentará per un any el club que alasc
iis
equipe do ole
per

nedadors.
El cos o dotacio que millar eles
primal cine ncdadors.
II TRAVESSIA AL PORT DE

VALENCIA
Organitzat pe1 nostre colleja* °La
Correspondencia de Valencia el dia
7 tindri !loe !a II Traveilia al Port
de Valencia.
La Travessia valenciana de, des
prez de la del nostre port, la mes
important de la Peninsula, i a jutjat
per l'entusiasme que desvetIli la I
Travesti*, hom creu que enguany
&honré un grandlós éxit.
La inscripció que s'inicia dissabte
passat,'a hores d'ara ja paseen del
centenar eh nedadors que prendran
part en aquesta gran prova, i abans
del dia de la carrera potser paseará
del< eon inecrits que hi halda l'any
paseat.
curaat les oportunea Invita
dona ale clubs eatalans i, a mée,
ah s de Baleare i tegió valenciana, 1
cal esperar que s'Id reuniran ele mi
nore nedadors de la Península.
Com a complement, es corren una
prova femenina sobre la distancia
de too nutres Mil Iliure, en la qual
prendri part la eamplona senyoreta
Mana Lluisa Vigo.
A més dele tres valuosos trofeue
que cedeix "La Correspondencia de
Valencia", hl ha gran nombre de
rapes i presente que per ella
aols
popstitueixen un gran allicient.
A tott ele corredors que (crin la
travessia els será concedida uca me
dalla eran a memória.

Campiontit

VII

El

de

Saus

Marcellí Castelló i el
nent, vencedors. dei

del San

secció d'atletisme de la, Unió
de Sane va reemprendre
ahir, després de molt temps de ro
mandre inactiva, les seves tasques at
létiques, amb la celebració d'una car
campionat d'aque
rera a peu, volta i
lla barriada.
Aquesta carrera hacia estat acolli
da amb molt d'entuaiasme pele Clubs
de la nostra ciutat i pele corredors.
Res ha justifica amb tanta evidencia
concursants, que va
com el nombre de
passar dele dos-cents.
També hi varen congórrer un bon
nombre deis nostres Clubs més impor
tants, si bé alguns d'elle antb equipe
La

Esportiva

incompleta.
De no haver estat la pluja, aquesta
manifestació hauria assolit un brin n
tissim resultat, tut éxit indiscutible.
Perb l'aigua que va catire tnoments
al...ns de
la carrera
hrillántor

club, l'A. E,

seu

1,nar-se la sortida i durant
de la
va restar bona part
que nosa'tres desitjávem

5.-Isidre Rovira, E.
C.

6.-Joan Font, A.
E.
senior.

7,.......,fosep

Santacana,

Sobretot l'arribada deis corredors vn
esser pressá amh molta dificultas pels
encarregats d'aquesta tasca, i no pre
risament per llur culpa, sinó de la
pluja, que ea deixar el camp
del Sans en unes c.ondicions tan des
favorables. que el, corredors, en fre
nar després
de l'“oprint", queien, ir

remissiblement,

i

s'apiiotaven

tenir gáires conseqiiincies. A cau4a
del fang produit per l'aigua que cons
tantment queja. ele fou impossible ala
corredors de lluitar amb totes les fa
cilitats. De tata manera, perb, cal re

conlixer que el vencedor Marcellí
Castelló no va tenir en cap moment
contrincent d'importancia. despegant
se del; mis adversaris a voluntat.
El mateix podtlem dir del Taga
manent, classiíicat en primer lloc, per
Clubs, sense aquella lluita que inten
sifica l'interls en aquesta mena de
manifestarían'.
Tots els corredors, aix6 sí, !aren
donar una ;Negada Inés inconfoses pro
ve; de fine on arriba Ilur ferma yo
luntat. Ni l'aigua. ni el fang, ni al
tres dificultats varen ntemoritzar-los
Ele “forfaits" (oren ben escassos.

Ele Neófits,

que

varen

prendre

la

nombre ben considera
ble, varen resistir la cluresa de la
prova nmb aquell esperit ele sacrifici
pntrimoni de la gent nnvella. D'entre
elis, Frederic Fernández. del Club or
ganitzador, es Vri destacar com el mi
Por, havent arribat en l'onze lloc de
la classificació general, davant de
moho d'altres de la seva mateixa ca
segarla 1 de no pocs de classe supe
rior.
A contínuació dnnem la clatsifica
da que ene erren facilitar ele meteis
3ess
ortranitzadocs, la emel arriba fine
a quaranta, deixant-se de eleclificer
ele que aren arribar després d'aquel!
nombre.
sorticla

en

un

CLASSI,,FICACIO GENERAL
1.-Marcelli Castelló, A. E. Taga
manan, senior.

2.-Angel Mal, R. C. D. Espanyol,

tenor.
3 Lleonci
Mor,

Taganianent,
A. F..

,

to-Frederic

Sane primer

Teganntnent,

rernández,

de la

fits.

t. ea ,
de nek

categoría

12.-Francesc Estallers, U,
t, ce.
lomenca, junior.
13.-Josep Pons, P. D. Ai
re Lli
re, junior.
u-

Tg.-Josep Blanco,
nebfit.

re,

P. D. Aire
Uta

ua-Josep Clemente, F-spanyol

i
nor.

C. D.

18 -Bartomeu

nebfit.

itt

,

Europa,

Vera. U. E. de
Sana

1(1-Vicente Pastor, J E.
E penta.
Sabadell, rielik.
20.-Enric Feliu, U. I!. 4 a
e
at.
te
neófit,
.

tricot de

21.

Josep Arrufat.

-

Lliure,

P

.

nebfit,

I) Aire
.

32.-Caries Ballester, C. D.
Japijunior,

terca

a

de tal forma, que es leía gairehé im
possible de poder-los classificar.
Técnicament aquesta carrera no va

ith

manent, senior.
Tage.
8. Vicents F`olch,
R. C. T)
nyol, senior.
Papa.
9.-Josep Pat.'. A. E.
senior.
ro.-Antoni Badia, A.
E. Tagamanent, senior.

senior,.

organitzaders.

Aiglon,

nior.

'

per ala

Primer

ter,

23.-Rlai Sorribes, U. E. de
Sane,
nebfit.
junior.
24.-Anton i Ramos, (Merienden,
as.-Vicente

Martínez,

celnna, junior.

Cttsola,

a6.-Antnni

panyol, jtmior.
27

F.

rar-

R. C. D. Es

-Josep Muntaner, Tndependent,

neófit.
28 -Antoni
neófit.

Segura,

U. E. de Sans,

24).-Lauk Canelo. id., id.
30.-Vicents Queral, U. E. Colo-

.

menee, nebfit.

er -Vicents Balarner,
Club de Natache' Sabadell, nebfit.
32.-Domane Guiphle, F. C. Sant.

boiá, naMit.
33.-Rnbert Grao, A. R. Tagama.
nent. junior.
34.--Frederic Pernandez, U. PI de
Saft$, nebfit.
3s.-Francese Soriano, U. I de
Sane, junior.
36.-AFens Falgttera, S. C. Mellet,
negfit.
37.-Joaquirn Plega, Independent,
nebfit.

38.
Josep Guillen,. P. D. Aire
L'iure, nehfit.
30 -Toen F---eres, J. E. Pensament
de Sabadell. inn itar.
,o.
j os ep Serre, U. E. de Sana
-

--

neófit.
CLASSIFICACTO CATFGORIA
NEOFITS
Primen-Frederic Fernández, Unió
Esportiva de Sana.
Segon.--Josep Pon, P. D. Aire
Lliure.

Tercer.-Jose- Blanco, id.
CLASSIFICACIO PER CLUBS
Agnipació ExcursionisPrimer.
ta Tagamanent I, 6, 7 9, ro. Igual
33 punta.
Segons.
R. C. D. Espanyol, 2, 4,
t 8 16, 26. Igual 56 Plulte*
-

Ferrer,

C. ID.

Europa,

se

4.-Just Zorras, R. C. D. EsoanY01,
junior.

,

,

-

,

FAIIP

akoP
rsoresontS

AlliTEVR

HOMENATGE A TOMAS
PALMADA
Avui, a les den de la nit, orga
nitzat per tin grup d'entice d'En lo.
más Palmada, tindrá lioc al Restau
rant Expon un
anal d'homenatge a
acaten mi aPbStol de la
natació
ami) motiu de l'éxit aesolit pe! Pri.
nier

Campionat

No cal ?ir tom
ens hi adlterirn.
91.-Isidor

força sincerament

Figueres,

zona id.

92.-Pere Sant, de
rea
9
ia.

Salaric'n,

"na.idj

Segarra,

las-oan

a

terocer-J.id.Soler

Tolose,

de

se.

Sabadell. primede

Sabadell,

de

se-

La Mas&

Forne, de Monistrol,
Cusiné, de

n'ARDO
Diisabte
(I élgica)

MONTERO

J
ISALMES,

1 M. CA

F.LS CAMPIONATS
tEL ?ION
es

corregueren a Lieja
campionatt mundial, per
carretera, sobre un reeorregut de ato
4

xit eategbrie per ala nosCanyardo i lfonte
en l'escamot
Uva:1-

representants
ro, que entraren
ter.
tres

A
Je l'han

Barcelona,

neat 13fit8. RILLANTISSIMA ACTUA
L
d'O DE R.

PROPESSIONALS I AMATEURS
-No sams. perqué cridarél
home! No vena que la Federaci6 fa l'orni?
-Dones, si saltes et clavaré una perdigonada.
1111~10.111•••¦••~•••••¦•••••¦¦•••¦

La vichs.nia loo per a l'italiá
Binda.
La classificació fou la segfient.
(italiá), 7 h. 30 in.
._

1171‘01/101111ILISTA

apuJat

ele preue deis

2.-Guerra (italii),
3.-Rbnese (belga),

7 h. 30

h. 3o

4.-Stoefel (alemany),

9.-Ch. Pelissier

se

m

45

h. 30

in.

Teléfon número

30

7 h. 30

(austriac),

6'-Montero (espanyol),
s

7.--Canyardo (espanyol),

h

38
gt

7 h. 32

a.

m.

111.

3

8.-Haemerlynk (belga),

IL-Leducq
45

m.

m.

7 h. 33

7

(francés),

h. 32

y 11. 33In*

Classificant-se fine a t7 corredor".
Felicitan els rastree dos
ecsat e'
corredora que fan ah
!loare
ciclisme, i que han
e.

a'arritsi
aconseguit

entrar
7 h. 32

(francés),

T4/65

5.

to.-Bulla
405.

7

a.

5.-Grandi (italial,

as

CA.

ni

7

oegons 3-3.

lo

a

López Llausas
NEUMATIOS9

abane de comprar ele vostres
número 126

gene a-s.

46

Consulten preu

neumática.

primer
PERE

que

can

francés.

?
•
?
?
•?

?
??•
•

1930
1 de setembre de

8

la rambla de Catalunya
—

FUT130
ant

Els

partits d'ahir a Catalunya

La "Diada del Club" a
La Unió Esportiva de
Sant Andreu

Per Canaletes diuen.„
Que el Club del Guinerdó ja no
dóna naba« a nrganitzar festes ma

la preferencia, esta ppaant
ter molt agro.
*

jors.

Que

*

*

Quo mamas ti faltava ora Qreure
que també ha de colebrer la de La
Salut

elan 4a metit

ble Si

es

té

ce-

•

Que

és alle que dluen

compte que teta ele

en

catan empaltate dais bon;
coturno del senyor RodrIguee.
*

4

Que les oficines de la Rederac16
Catalana de Futbol hl han pese* une
rétele molt bonita.

*

Que bola

eliu si el

d'eme ée
obra del maquiavélie (sic) Ganado,
per a evitar cempeténetes.
s'u

*

*

Que el tresphe del jugador "Mor
remito", del Cardova, al cerda de
Can Rabia, portara un stic d'enrancia.
es

e

•

Que nkrbitro amateur Urgellas
pasead' prObablement a atener» late

*

Que sixb de !ionice no 4a pes eri
ter1 dele periedhites informatius.
*

Que el Colkdova

F. C. ha teclamat
dos fa
a la Nacional dient que els
tnosos gols fets a Zamora no oren

legals.

Que el negad de "Gomera y ven
ta" del lente de Can Rabia ha etatat
anfirnerstat insb

un

nou
*

e

Que

fin

gestiona aren por
ped dipleauleie Canje,.
lee

ara

tadas ealanuent
lles.

*

Que

ara

companyia

li fa

es

Que la fama del "Morenito" pote
ser sia pancha de la del '')/lannlIn"
de l'Europa.
*

Que En Cnita, Preeident de la
',liga amatew a posat agente per.
a

la Central de Cerreus.
*

*

*

aisl dita que tindri seguretat
rehre lea lletrea a ell dirigides.

Que

*

Que

constituir també

*

Que boas ve aatorar-se en Ilegir
Cellegi Regional d'arbitres

que al

en
*

un

vaga.

•

*

*

heu§
tat facilitadora totes lea nadas.

es

*

*

Que

l'entrevista deis delegata
amb En Carrillo, presi
dent accidental del Collegi ceba.
de
aragonesas

fina

parlara

en

la histeria.

de moment aqueet darrer ha
res record de posar una placa de

pronunciat

marbre amb el discuta
pel sabadellenc Cardús.
*

Que la dimiasió de reiveuropeiste
Badalona no ha
1 ex-president
sorpresa.

una

•

e

*

Que hora la relaciona amb la dar
Aasemblea de la Federada.

de

rara

tits.
•

Que ele irbleres amateurs encare
confiarles en la arcenetenea

et

Que rAymand, propietarl del Pare
Mas-Rampinyo, es dedica a l'avi
cultura a mes a retés de les corle

tenen

rIncies.

1 connats esperen un
día i l'altre les americanes d'unfor
me, ele carnets
la subvenció per a
la seva Mútua.

d'En Costa.
*

Qne alegres

•

Que ceta molt preocupat per res
devenidor dele pi/Beta do la recent
ilocada.

ott
•

•

la

1.11gs

guitarra

pensa por.

si pot
distreu-re els delegats d'alguns club;
a l'hora de les votacions.
*

per

*

a

hen irriat

e

ott

Que l'escuder &anchen

veure

as

cal que En Costa els atengui
o al no armaran gresca.

Que

Que &meres proper, a
Amateur; poteer hl haura

tar-hi la

*

*

a

e

Que l'amenaça deis arbitres pro
fessionala l'arbitrar gratis ele partits
amateurs no els ha
cap mena.

causat

Que

*

Que En Vila, el pes fort dele fe
detentas, i que perdoni Mr. Plantada

si es produeix la
diuen que ala queda el

bitrar ala partits de

Ahir eelebrit el Club de Sant
Andreu la sova
amb re
marcable exit. 1 regnant en Iota
els actos gran entusiasmo.
A lea tres de la tarda con
lendiren l'equip reserva amb el
primer da l'ALICI.in del 'l'uní.
J u gocen un bou prtU. i roan 1 Itt
vencedor l'equip prupietnri del
terreny, Per dos kels a can.
El primer *quin, a les 4'45
es disputa amb el Júpiter uva
copa donada pel senyor Canya
meres, ex-nresident de la U. E.
El partil reveelí teta ele kntrile
ter; d'un gran eadeveniment.
hot4 les urdree del eenyor
Vilalta. ß1
eqUips S'arrenglea
raren així:

Júpiter: Manyer, Blanes,

disgust

de

competincia
recua

d'ar

Van.

131to, hunfill,
Puyo, parceló, Seca. Porto
pié* i Main
lant 4kodreuz Nctario, López,
Soler, Palau, Duran, Inglan,
Ehtsvit, Baaoll, Ferrer, Alíen i
Cornea'.
Fíala lile minuta que jogaven
quan
mor
una

Portugués marea el pri
gol del Júpiter. su C00011if
pontrada de Pueyo. Maa, al
de vint

abp

Minuta, des do

l'anglo aconaeguí

el 80$011 gol,
i quan mancaven pocs minuta
per acabar, planea incorregué
en falta dins l'arel de penalty
i l'arbitre, canviant cosa d'un
metre el neo de l'acció, fu tirar
xut Iliure, que Ldpee convertí
en

El Sans bat un equip
de l'Espanyol, reforçat
El Granollers obté tres merescudes victóries
arnb ex-sansencs, per
contra el R. C. D. Espanyol, el C. D. Castelló
tres gols a un
i el Ripollet, per quatre a tres, quatre a dos i
hin els sansencs volgueren cele

quatre
L'ascens

L'lxit esportiu no podia pa s ésser
excellent, per quant el Grano
més
Ilers e a'quest aspecte ha demnstrat
excellsnoeent posseir un conjunt re.
~rabie. i que mrat ens haurfern d'e
quivocar si en et Campiorat que va a

dls.
no Mata més d'un serió
gust als equips que ja d'anys perta

camencar

quedaran gravarles en Iletres d'or
el brillant historlal del club valles.
Mute, eom 51 diguéssim. petit
preambul, el crliem necessari, tan sois
sigui per a fer cnntsar la nostra satis.
faceió per les brillants víctorles acon.
segvides pel Granollers, que han pa
lesat una vegada més que el seu as
1 digne d'ésser fingid
cens és de llei

er

Keatoll

Barcelona

a

ANEU AVUI AL

CINEMA PARIS
Aprofitant la seva estada a la nutra ciutat, "ACTUALI
DADES GAUMONT", eempre alerta, ha filmat uns quants
metres per tal de donar-lo a coneixer tal com és, sense

maquillar.
També podreu admirar-lo

en

superproducció

la

EL COMPARSA
film

sumar

de la Metro-Goldwyn, que és

una de les sevelt

en parlar de les &tes victOries ob
tingueles pel primer equip. sin volem
deixar de len constar ~Osé l'aconse
guida pel reserva contra eig primers
equipe del Ripollet, la qual també me
reix els honore dnrsser consignada
no delaar-la en noblit.
Rebin, dones, la nostra felicitació
jugadors i directius del Granollers,
pels éxits de la festa majar d'ea.

plaurá repetir-la
després del Carnpionat que dintre

guany, i

breus dies

grans creacions
EN EL MATEIX PROGRAMA

Los pecados de los

padres
pel ccIós EIL JANNINGS
superprodueció sonora Paramount

ANEU, AVUI,

AL

CINEMA PARIS

va

ESPANYOL,
Aqueat partit

era

a comencar.

3

GRANOLLERS, 4
esperas amb gran
interés per haver-se anuncias els in
ternacional s Paelron i Vantolra en
-

era

l'equip espanyolísta.
Va fallar en els rengles de l'Espa
nyol Padron, el qual encara no ha
signat per aquest club, pereb amb tot
i aixo ets aficionats. acudiren al ter
reny granollerí esperanlats de pre
senciar un bon partit
I, certament, no sortírem defallits
del terreny de joc, perqul tots dos

equips jugaren no un partit de festa
major, sino un encontre de Campio
nat, perqul el joc que empraren, pie
d'entusiasme i desigs de guanyar, va
produir unes excellents jugades que

llotja

des d'en
veure el que pasa

entusiasmaren en gran manera el norn
br6s públic que assistí a l'encontre. i
que aptaudi arnb gran fogositat totes
les jugades que es feren mereixe lo

al eamp, sense massa esfore?
On hem estat filas ara s pot
veure perfectaMent el que passa
en un gol, perb hem d'esbrinar
per suposieionv el que "proba

res.

La

marxa i descabdellament del par
el resultat del quat en cap mo
rnent ha demostrat ésser prou convin.
cent per a dir que un o ante equip
fóra el guanyador. ha fet que ni un
sol moment decaigués el joe.
Dos a un a favor dels locals fou el
resultat del primer temps, durant el
qual els locaIs han dominas i han ju.
gat millor que Ilurs adversaris.
A la segona part els forasters acon
segueixen que el resultat els igui fa
vorable per tres a dos. pero finalment
ela granollerins. amb gran serenitat i
donant una gran prova de resisténcia,
slan imposat i han aconsegruit empajar
a tres i decantar el resultat al len fa
vor per quatre a tres.
Han olstinnut els gols: Gordi (tres)
i Martí. pel Granollers. i Tonijuán

blement" succqei
a
l'ultra
banda.
A la nit, i al mateix carrip
de joc. C3 don á la tradicional
bailada de sardanes, a carreo de
la cobla Catalbnia. Fou un dig
ne
ccrouanan
de l'escaient
Diada,

tit,

E. C.

gol

Altir

Un bregar constant en mig
d'un general ensopiment fou tot
el que el partit ens. digué.
Moments de veritable ernoció
no
els veiérem pas, malgrat
de produir-se moltes vegades
estacionaments davant les por
tes que defonsaven Rebull i Ca
sanoves, Molí, mée davant la del
primer que la del segcn.
El resultat que assenyala el
final del perfil, tel i sser molt
discutit el gol concedit per Arri
bes, produete d'un fort xut de
Forgues. que no pogue blocar
degudament Rebull. (Des del
nutre seient no poguérem veu
r
sal era o no efectiu el gol.)
Des del punt de vista general
del parta, el resultat final no
diu pas el que fou el mejor
domini hadalont, el qual d'ha
ver tingut una més afortunada

mort

DIA

fóra possible d'installar els que
tenim el deure d'informar el

d'ahir.

compte.

en

El Badalona s'adjudicá
dificilment la vict6ria
sobre el Martinenc per

Bus

partit,

en

aquest

guanyar

adjudicat l'espléndida

copa

donat'u de l'esportsman En Francesc
Asmarats.
DIA ae
GRANOLLERS (seleceid), 4
F. C. RIPOLLET, 2
Dtvendres passat, una selecci6 gra
nollerina, formada a base de jugador*
del reserva i d'alguns nous elemento
que en aquest partit es nrestaven, va
batre el primer equip del Ripollet per
quatre gols a dos, després d'una bella
renvida partida, en la qual tots els

junadars

posaren

esforç

Ilur

guVallaYl

un

per

eolleglat

ama

teur, amb força encert.

C, D. CASTELLO,

GRANOL,LERS,

2

4

Martini i feorsin

el darrer partit anunciat
de la festa major j esperat com el mes
interessant de tots els eoncertats, per
qué l'equp visitant no s'havia vist mal
a la nostra ciutat.
Tothom donava per descomptada la
victória del Castelló, i, per tant, la
fugida de la copa en disputa cap a la
cintas de la Plana.
Pocs, molt pocs, eren els que arri
baven a suposar que ef Granollers po
era

dria batre campió regional valencia,
tot i reconeixent que l'equip granolle
ri es troba en espléndides ccndicions.
/ per aixo la gent acudí al terreny
local a veure perdre els nostres juga
dors, encara que es confiava amb un
resu/tat honorable.
Pero va cpmençar-se el joc, 1 en
veure amb els desigs que ets jugadors

granollerins es defensaven i tacaven,
l'opinió general canvia radicalment,
la majoria confiava en una possible
victoria local.
Fou ripid i dur, perá
eies fou la característica

sense

violln

d'aquest

par

tís.
Els forastera s'esforçaren de ferm
per a aconseguir una victOria que a
cada mornent vejen més Duma Els lo
caín acuse manifestar el cansatnent
del partit Dagas chious contra l'Espa
nyol i 1 natural desgana després de
tres dies de festa mejor, aguantaren
les escomeses contráries i aconsegui
ren sostenir un
honorable empat a un
gol en finalitzar el primer temps.
A la segona part, el Castelló obté el
segon got en començar-se el joc, ,pero
aquest desavantatge no desanima els
local, al centran i .els fa redoblar els
atacs fins aconseguir tres gols esplén
dids més, que li donen la victoria i
la
possessió de la magnífica copa
Martini i Rossi.
Obtingueren eis gols del Castelló,
Brota i Muntanyés (primer 1 tercer de
la tarda), i els del Granoliers Martí
(segon i cinquI) i Saura (quart i
Va dirigir el joe el collegiat ama
Canivell, amb imparcialitat i

teur

force

eneert.

Els

equipa

ahir.
Al dit encontre hl *asistí gran
nombre d'espectadora 1 el carnp riel
Galilea, a l'hora de co,
carnet' de
mençar
l'encontre, presenta.va tan
anirnat aspecte, que poolem die sen,
55 Por a equivocar-nos que fria mon
teMPO ette al terreny de joe dels
aavlem vist tanta
anii
Serubla que la perdua del seu lloc
a
la primera categoria hagi donas
halls ala *ancones, j es pot dir que
estan mes deentits que mai a lee
prevaler eh beta que els confereix
la seva innegable vaina, i reinares.
sar una altra, vejada al lloe que fins
ara havien
tingut. Coratge no ala
manca, i equip propi per a lograr.
ho, tarepee,
Amb motiva de l'encontse celenrat

diumenge passat, diguérem que el
Sans, a. horca daca, posada un equip
bastant complet, en el qual destaa
caven algunes figures
d'innegable
valor que en dies no llunyans po
dien donar el degut esplendor al
cerele blanc-verd.
Un cop vist l'encontre d'ahir, rati
flquern la nostra afirmació
aspe,
rem que amb l'equip actual ele san
sencs
poden esperar amb optimis,
el próxint torneig regional. El
que cal, ara, és una ma experta que
sapiga conduir bé tots els esforços
me

d'aquests jugadors.
Ahir, dones, els del

Sana feren

que els va1gu4 una
rollona victfiria, i en el transcurs
del partit poguérern veure els pro
gressos que han fet pel que respec
bon

un

encontre

coordinació. En l'encontre an
es
deixava sentir una certa
discordancia que feía que es perdes
sin moltes vegades *si esforeos ele
cada una de les clestacades indivi
clualitats que composaven l'equip.
Ahir, en canvi, aquests esforços a
qué alludim, forro més aunats, hi
llagué més coordinació 1, per tant,
la potencialitat de l'equIP ron molS
més gran que abans.
Com ja diem en el títol d'aquestes
ta

a

terior

ratIles, guanyaren els sansenca Per
tres gola a un, després duna
bri
llant partida en la qual els seus
adversaris es defensaren amb tot
el braó i encert.
Els equips s'arrengleraren en ia
següent forma:
Sans.
Ros, Torredeflot, Villa
campa,
Vela, Santillana, Bartolí,
Pérez, Orriols, Alcon, Tayeda I
Guardia.
Espanyol.
Plana, Lacal, Molla
ner, Besolí, Larrosa, Pauses, Prat.
Llobera, Trueca, Xifreu i Falda
El primer gol el feren els san
secs
en mitianar
la primera para 1
—

estaven forrnats aissí

Altés; Pueyo, Sama; Gó
mez, Guillén, Bertran; Pitarch, Brota,
Capillas. Muntanyés i Pasqual.

malgrat

Granollers: Gallofrer; Lledó. Mi
ralles; Rebollo. Sala. Ortulo; Arri
bes. Martí, Gordi, Coado i Antich.
A la segona part, Arribes, lesianat,
va retirar-se.
i el substituí Collado, i
a
aquest Saura.
El póblic. contentíssim.

A la segona part
segon gol sansenc, al

Castell'

:

esforços

els

deis espanyo•

listes el primer temps acabá anda
aquest resultas.

Tayeda fu el
qua.1 seguí una
forte reacció blanc-blava que portá
l'únie gol deis espanyohstes, obtin
gut per Prat. Abans d'aca'aar, pe
ro, els sansenes, per mitjá d'Orriols,
reafern:aren
un

nou

gol

la

seva

victoria

XUP-XUP

el davanter centre For
gue
no
Imurin pogut deixar
d'ésser decididament mes efer
tiu a favor seu.
La ecmposicid de requip del
Mari inene era prou modesta per
exigir-los més del que feren, 1
per pare del Badalona també
se'ns presentaren diversos jo
ves jugadors que nc confirma
pa s la magnífica reserva
ren
amb qué compta l'equip do la
costa. Especialment la ratlla de
mítjos—Mota, Mclina. Conill
se'ns mostrá dominadora da
tota la gama de joc preciosista
i efeetiu, molt especialment el
centre realitzá uva primera vid
d'ésser rubricada per algun deis
millors jugadora de prixner ren
gle. A la segona part baixa
molt el seu rendiment. preducte
segurament de la manca de
fons físic.
Els equips es presentaren de
la següent manera:

F, C. Badalona: Casanoves,
Borras. Rafa. Mota, Molina. Co
nill, Traiter. Bonal (a la nego
na pan t Arquer), Forgues. Rodó
1 Paco.
Martinen:
Rebull. Serrano,
Rius, Altés, Pujals (a la sege
na
part Climent). Espinosa,
Fernández. Cases, Arandó. Roca
Lavilla.
Volem dedicar uns mots a
cert especie del partit d'ahlr.
Ln placidesa era general, tant
entre ele partidaris d'un club

Penya Rápids,

Dia 30:

Blau-grana,

4;

Penya

(tercer),

2; Pe

Malestic Hotel
I RESTAURANT

o.

Dia 35: Granollers
nya Girona, 1.

amb

.

ALTRES PARTITS

.Murtor per l'Espanyol.
Ha arbitras el colleciat amateur Ca
nivel'. amb imparcialitat i encera
Els equips esteren formas! aixI:
Granollers: Gallnfrer López, M.
ralles; Moret, Rebollo, Orttifin; Arri
bes. Sala. Gordi, Martí i Antien.
Fspanyol: Aznar ; La caI. López ;
harte. Pauses: Vantolra, Toni
jorin. Perera. Muloz i Talavera. A la
segona para
Xifren ha substitult a
Talavera.

triscre

Aja', dones, ahir tingué lloc, al
camp del carrer de Galileu, un emo
tiu encontre entre el primer equip
del Sana i un equip mixt de l'Es
panyol, n el qual figuraven els dos
jugadora Besoll i Pauses que, com
tothom sap, fina fa molt poc temps
han defensat ami) tot el seu coratge
ele colors contra ala que jugaren

—

Ultra els partits principala durant
aquests dies de festa major, s'han br
eas els següents encontres:

;

.

(Capa
Aquest

organitzaren
del cercle blanc-verd
un
encontre que forçosament havia
d'interressar el públic amant del fvt

sansnealci.ciihi

DIA

que

que
amb

un
a cap
a Badalona
se
celebra
un partit entre els esmenetats
clubs, sota la direcció del se
nyor Arribes i arrib el resultat
final esmentat.
El partit en sí tingué peca
histbria; qui sap el una de les
més destacades notes fou lo
desgana de Cases, el qual, com
si es dones ()orante de la gran
temporada que diumenge vinent
comeneará, la qual fins ara po
dem dir que no ha aeabat en
cara des de
fa deu mesos, ne
cessita que hom la proneui
amb cenia prudencia. Ho trobem
raen natural, 1 mes tenint pre
sent la temperatura de la tarda

El Granollers.

nyen a la preferent.
Les esplenclides victóries aconsegui
des centra el Dennrtiv Fsspanyol 1 el
Castelló són dijes helles Per, ormances

infranquejable.

careen

club
a
la

granollerins.

fensará els colors

La tasca del senyor Vilalta,
torea discreta.
I ara un prea que no és la
primera vegada que el fern: ?No

una

del

ha preparat un esrand:d programa de
(esta mejor, que ensems que servís ver
a presentar-nos dos enuips de primera
categoria. fos també la presentado de
l'onze que a la temporada vinent d.

durant el
tzt, i no marcar-li cap gol, es
Ligué bastant desencertat. A la
begona part, paró, es rehabi
lita.
Del Sant Andreu, la Unja del
mig fou la que aguanta el cop
durant tota la tarda 1 dona sen
sació de pernil, arnh tot j que
Papada dele davanters era un

públIc en
es
pogués

mereseudíssim

brar dignament la scva "diada del
club", i a tal efecte els dirigenta

dos, respectivament

a
la segnna preferent,
ClUnl C4tegaria hi ha entrat atrh tota
els hnnors, ha despertat un gran entu
s;asme entre l'ofició local, a la qual,
per a complaure, la Directiva del club

gol.
El Júpiter. !tense que puguern
di!' que tingués una tarda mag
nífica, fau un partit força ae

mur

a

granuner1

Aliart, al cap de trenta-einc
minuta de la aegona part, en
combinació amb Comes, assolt
el segon gol i continuaren em
patats fina guata faltava un mi
mt per acabar en qué Pueyo,
en una escapada que López
ti
perrneté do ter. mamá el tercer

Manyer fou el
primer temps,

1

LA FESTA MAJOR DE GRANOLLERS

gol.

()entable.

*

*

Que

estat pes

Que l'astoraznent va desaparéixer
seguida en recordar que precisa
rnent ara no se celebren gaires par

Aragonesa vol
Collegl amateur.

Que pel Caneen catalnIi

*

Que aquesta previzió d'En Costa
ladeará que algunes netres siguin
contestad** Per Partida doble.

velen deelartunse

*

la Federad('

*

*

En Ser

Tamalera.
•

*

giai

*

a

manente

*

*

*

"quien

acabe".

/peonan

dirigente

*

no

anda mal
tot

ceric

dóna l'abast ale dlsguotete
que li ocasiona la sena eleculn.

.

Que

*

un

‘.,

Penya Rápids. 6; Gualba (primer),
cap.

Exceptuant el Gualba, tots els al
equips són de Granollers.

Coberts

a

preu fix 1

a

EL QUE NO CORRE.
A Pestiu, oficialment, els pariits de
futbol estar suspesos. Es ?'época, pero,
de máxima crativitat pels que tcnen

de la contractaeió de -nota ele
»tenis", agisests naus elements que oda
la preocupació de tots els "istes" de
tots els clubs.
cura

Clubs grans i clubsPetits ferien ve
r-nobles exjrcits do Paseador: eraen lloc d'hora porten reens
/a cartera— que sen les mi
o
bé Posseeiren
llo**, de les roons
Insta foro de convicció que 4i 14 del
conite de 8119(111cl...
A tots els olubs els en PaSSC» de
cresPri. Grau i Petits se n'Omiten de

quests que
de pes

iota
cas.

a

Ariii

memo.

Aquells

es

Mi, cisma

tus

en

ira

enplioctrales

corre a

a

ler ~Wats, Ele dorrere es frenara
d'enterrar-lns sota terra. M'usuras,
Perb, ens assabentom de tots i 411Lf
plega de dir:
Que quan el Barcelona *Me MI
avell

a

Pauses

—

ear

els boas

ofkis

tejen creare
va
de Sancho aixt
venir l'Etluntyal i se va empance..
Que quan l'Europa creía poder
00mPa O¦41+ l'Oró per a /a ~Parada
visont, rifé* líe.« o amb mis oletneers
de pes, ha estat el Barcelona qui se
1184
C44 41tOtt el Rodeamos, si
el Castelló ertavrn segur:
Calvet,
rar-se el conerars de

erasSert

t'Europa

sortir q 14,1e4Ittel, es atra bracar
i ebrio d'n,f1 • 'N* efe wseseie,

4 4
FAIR PLA?
No era cap secret per 4 ningú que
ea
cert local de la Diagonal s'eslava
construint un Planejoelor sota la thre<ció d'En Marion Foyé.
L'arxiduc Francesc Josep va ?Meres
sar-se per a conéixer l'estat de la coas
trucció d'aquest aparen, i tota mena
de facilitats
foren donades. Gentil-meta va fer ros cabrás
elogi de la
construcció, que va trabar admirable í
fins i tot excessiva. En interrogar-lo
sobre el planejador que eli foia venir

d'Alemanya, digné textualment: "No,
no creo lo haga venir, puesto que el
asunto de Aduana lo grava considera
blemente y irle resultaría demasiado
caro; muy cerca de las dos mil pese

5feçth"rment. enursin conversa
descabdellava el dimecres. i Insit
dios després, e
lanejador vingut
d'Alemanya i que ell no pensava com
prar, ja ora al catite de Prat, Ni 04.?
aquest fulano pertaxyés a rontueln de

es

1,47al

la

Per man .arxiduc que se Sigui,
pot fer joc ,o-t.
él. aert, 'alteza?

el

L'ARBITRE...

DE L'ELE
GANCIA
Si agua día s'ha d'escriure una an
tologia d'arbitres célebres, no podra

mancar-hi, filtra el nostrc mai prou
alabat amic ?'ere Joan, que per Pi
car-ho tos "pica" adhue Pulla al,/ es
pectador: coneguts, un U» senyor
divendres passat varen& vestre a
be.
Da de testa majar... Mare de Déu
(Pagos?... Un sol que !so estabtlla soL
Al mig de! camP d'esports del Guaba
Sport Club un minytft abila.t esté tata
propietat. No ti manea res, adirroe el
«riulet, encaro que el bon /tome no Jap
exactament per qué serveix.
Per la festa major tothom es tirada
i ej posa el millar de (osé disposa.
L'arbitre no pot 1sser menys. I en
rniq de la indumentaria arbitral
bresurt un col!" fort i fina !lampan:
corbata i w,s punys així mateix forts
que en córrer i fer adernons se Poi
Van amenacant
independitzar-se.
Confesseu que cns agradarle
aquest ar itre... de l'elegancia a
vera.
No ens estronyaria <me satis
amb abric i bufanda i que manir po
sar unes estufeles als gol: i a
les rat
lles d'out_
•

la carta

Orquestra Satons especials
Socios, bouquets 1 fastos
-

•

0)unit(
99enCe

sn tel.)

tres

JOSEU FRANCII

de l'altre, perb uns quants,
sortosament els menys, escan
dalitzaren de valent and) motiu
del gel concedit per Arribes'.
Comprenern que en eerts par
tits de transcendencia els res
pectius entusiaster s'exaltln,
paró en partits tan innocents
com

aquest,

no

veiem,

no

com

prenem com certs elements es
deixen arrossegar per un im
puls sempre criticable; encara
que Sois es limitaren a cridar,
quan menys l'educada; més ele.
mental reclama un altre pro
cedir.
M. S. C.

DOBGE BROTHERS
Atfonióbils, Camlons 1 ATómnibus
RAMBLA DE

UN NOL1 °SUBSECRETA
RIO"

com

OATALUNYA, NUMERO 123

No

ni alarmen.
En acinesia metió
tú je»: política. Ni gairebé *sport.
Aquesta és una meció per fcr-hi bro
ma. El n.és tul que sabem i podtm.
Porta anteaítat 0 les 110SieeS pagia‘r
o
oigg el posa de malhumor...
Diem a.
perqué el atol podria fer
creure que en algun "ministerio" hi

no

ha hagut movimos! de Personal. De
Madrid gairebé no en sabem res i el
poc que sabem és tan pee interessant,
que no val la pena de
Es o Can Rabia, prteisatnest al
xalet de "en Rabia on hi ha hagut
convis entre el personal d'oficines.
COM se sap, en entrar Canyelles de
"secretorio general"—aquí roscara seo
e
gostem de "secretorios técnicos*...—
el senyor Marinar va passar o aban
deras. Recordeu,
le" a l'Estadi.

Ara, pera,

sinó,

el

"gran desfi

ens assabentein que el
Alariner acompanya r, ;i4ip
Per Andalusia en qualitat de "subse
cretario". Aixa vol dir que l'harte
paja novament. Ens n'alegren& Es
tan baixet...

senyor

?

?
•
•

1 de
-'

4

seternbre

la rambla de Catalunya

d1910

1,

&Mol

matear
comanitwa
dek4

injues
luiert••••'

asa:a:a

el Santboiá, tot 1 quedar a
la cua, &ha vist despullat de la mei
tat deis seus jugador&

Que

•

•

Que
ble

en

aixa demostra l'estat deplora
qué es troben els altres clubs

de la Preferent.
e

e

passat
que no
canviat

q ultra.
s

*

Que podria molt bé succeir que
els qua han desertat tornesain a pi
dolar un lloc a requip, puix no
entena que algara d'elle faci gaire
camera.
•

*

Que Serra, del Manresa,

signat

ha

Santboil.
Ir

•

Que exub aguaste adquiaic16, el
di* de la ribera fari tronar j ploure.
SSS

Qua Alagee i Borria limaran, per
airintmt de tot, el maillot roig-negre,
• si

Que Tarragd 1 Carbonell signaran
segada psi club de rAte

tasa ah=

use

Tarreand.
• •

el jugador Oliver, per 11, ha
aignat per rolo:, asioneanyat ja de
no trobar equip amb satiefaccions o

Que

11101"
•

•

Que d Fó ha fat da per poder
Vagar eh: parees de festa mador,
Pulu que té penas.t lliurar-se de la
signatura amb l'ingrés al serni mi
SSS

Que boa p:mt a'ha abut a Olot
que vindrien doa equipa femenina de
Basquet-a1111 per la festa major, hi
ha molta dernanadissa d'entrada.
*

Que mes conyoretes olotines que
buzien ja format un equip de Bu
ket-Ball que va haver de diasoldre's
per no consentir-1:o lltra mames,
pensen ara conquistar aquestes quan
hagin vist
dele equipa
hurcelonina.
•

•

Que aqueat any el Motd Club
Olot no dduaa. :mayal de vida amb
motiva de la testa raajor, degut a qué
el secretad ("fac totum") esti can
sat.- de no fer res i aprofitari les
fastas pe rdeecanaar.
*5*

Que el primer di; de la feota roa
jor de Mollet molies persones van
anar al camp d'esparts per veure ac
tuar els novells atletas d'aquella vf.
la, i van quedar defraudan' parqué
els atletas

no

fer

van
e

d'eaports

camp

nou

•

de l'Europa guanyi re
cluir) local reforçat amb clemente del
El

reserva

Júpiter

• *

Que d'aquella davantera
sabia fer gola noméa n'ha.n

pel

Un

e

Que, rnalgrat tot, l'equip d'aqueat
any seri molt mili« que el de rany
•

hagué
paró a

FUTBOL A MASROIG

•

gola a z
Semblava que a Masroig, el bell
poble del baix Priorat, no erapossible
per 5

de portar a cap la construcció d'un
terreny d'esports. Mantas vegades se'n
parla es trobaren oposicions formida
bles. Aquestes dificultats no eran so
lament les naturals, és a dir, les que
provenien del terreny, gairebé tot
muntanyós. Les Inés costosas de san
ear eren les d'ordre moral que aRe
gaven els qui creien—a horas d'ara
ja no pensen així...--que el futbol, la
práctica daquests i altres esports em
bruteix els poblee i fa que no pensin
i es preocupin d'afers més enlairata
i de tnés interés per a la viad del

poble.
L'entusiasme de l'infatigable amic
Mateu, de la Cooperativa "La Flor
de Maig", ajudat per tms quanta ab
negats velas que de tote3 passades
volea que a Masroig dii faci esport,
enserio que, com sempre s'ha fet, no
oblidi el que Inés importa per a l'en
grandiment moral i material del po
ble, ha fet possible, donc3, el que ara,
vist, tiembla un somni: la construcei6
d'un terreny d'esports.
Aquest terreny d'esports Va éste
inatgurat el ditur.enge dla 24 del mes
pasma Una gran gentada remplená.
Masroig
vestir-se de gala per re
bre els aficionats de tota la comarca
que acudiren a la solemnitat i que
tingueren ocasi6 de presenciar un be
Ilissitn partit jugat pel reserva de
l'Europa i requlp local, reforcat arab
elements del segon del Júpiter.

D'aquesta finita, que va engrescar
tot el públic, va sortir-r.e guanyador
l'Europa per 5 gola a un, marcant
aquest Pasanau i aquel! Carmona (2),
Galtés (2) i Flaquea
Va arbitrar, amb encera Ana«.
a

La t'ostra enhorabona ale unjas del
S. C. Flor de Maig, i particularment
a Mateu pel sen entusiasme i les aten
cions de qué en a féu objecte, la se
guretat de la nostra més sincera amis

ICA

NI 10P4 3
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Que En "Xamilu", de Mollet,
un

bou successor del

se

no

per

Barcelona

a

1

les orormetes
de atrona

FLOTATS

Tamarit, 95 1 97

TI. 31506
BARCELONA

=dagas*

Que el Mo/let, quin Ve teste que
Granollers anava a l'altra esta
fen«, w* creare (Pe la an %hidria
don! al Vallé% perb...

-

aanb el Mollet, EL SEU R1DEL VALLES.

Qua els socia del Mollet,

Pelea Perqua

partit

de

~nana

no

que

ja

tindrien

"roialma eracci6,

catan

Wergannabana.
a

•

•

1 notable mig can
&e del Mollet, Rossell, és l'encane
,gat de formar l'equip que ha de da
lle:osar ela colora del seu Club en el
ptoper Canrpionat. L1 desitgem un
boia encert.

Que

el

caphl

*

Que el portar Tié tornará a jugar
dintre de poca dies, ja restablert del
tot, a la Icrventut Garriguenca.
*

•

*

Que ja era hora, pulx que Joven
fut Garriguenca no ha guanyat cap

partit d'enea

de l'accident del porter.
*

*

•

Que Zabala i Ventoldri, de La
Garriga, han denaanat una selecció
local per servir-loe d'entrenament.
Que el jugador Seitun, també de
La Garriga, alta retirat definitiva
ment
al

seu

el públic no correspon
gran interés pel fatbol local.

perqué

•

Que

1

4 SABADELL.

*

Blanca es preparen amb
gran empenta per al vinent carnpio
nat. La U. O. Sala está fent extra
ordinarias reformes al camp. L'A
mateur també parla de rarraztjament
d'un non terreny. Ara va bé.
a

Que és lliatirna que l'equip de
water-polo del C. N. Blanca no pro
digui més lea eleves actuacions aquest

Restaurant
gida clientela

R. C. D. Espanyol (*aleada),
Vilafranca P. C., a
Antb

Catalunya
I al

públic

en

SOPA DELS PESCADORS

pie

un

a

vessar

tingua

lloc
acaba.

aquest encontre, que si be no
de convéncer tampoc no desagrada
del tot Tant el Vtlafranca com l'Ea
panyol presentaren ahir una equipe
nous de trinca. El Vilafranca era el
segon partit que ida amb l'equip com
plet. De l'Espanyol ja ni cal parlar
ne; segurament ni es coneixien.
Malgrat d'aixa el partit ea demarot
lli amb força interés i hi Jugué per
ambdues parte jugades força boni
que!.

El partit con:tensa arda força

re

tard, L'Espanyol presenta Perdió,
Martínez, González, •Tonijoan, harte,
Givaneu, Ventolrá, Quinquilla, Ribes,
Munoz i Blanco. El Vilafranca, Saba
Bruaé,
ter, Llorena, Marco, Lara,
Aparicio, Castells, Gornis, Clitnent,
Vilanova i Giménez, Arbitra Mari
irregular.
mon, bastant
Deg-ut a les sayas individualitaU,
l'Espanyol tnantingué un cert domi
ni durant la primera part. A la sego
na, la

canvia bastant. El vence
dor guanyi la copa donada per l'A
juntament :wat
cosa

• • •

•

14 amansaran els partiti
de campionat. El primer sea isigat
contra rAtlétic de Sabadell.
e

•

LLI Unió Eaportita guanyi el
Centre d'Esparta Anota, de Sant Sa
durn, per 5 a 2. També u disputaven
la copa de l'Ajuntament.—Buscal.

11.1

partits d'aquesta categoria.

com la gent esperava, la Ilui
resultar d'un *interés extraor
dinar!. Les forces es mostraren molt
igualadas durant tot el partit.
La primera part acaba cense mar
car-se cap gol. A la segona, l'Iluro

Tal

ta

va

L'AtlItic venç

un reser

va

de l'Espanyol per
tres gola

a un

L'Espanyol devia concedir ben poca
importancia al partit que va celebrar
ahir arnb l'Atlétic de Sabadell. Aixi
almenys fa suposar-ho la mena d'e

quip

que

aesplalá.

En lloc del reserva, envía gairebé
un tercer agua), que mentre tingué la
porta defensada per Aznar encara
aria a l'hora, pera en ésser substituía
aquest, no n'encarta ni una.
L'Atiltic jugá un partit pie d'en
tusiasme, que primerament no li va
ha, pena que a la fi li dona resultat.
El primer tetnps, ja sigui per mica
d'encert deis davanters o parqué el
portar contrari no deixava passar res,

el
poc

El Barcelona vol enviar

un

bon

equip a Manes el dia 7 per guanyar
els minyons de la Sala. Es de supo
sar que fará arreng'erar algun deis
seus bons elements; &aró els safistes,
a casa seva, els donaran forga feina.
*

*

que horn capera a T'anega. Ia
fasta per "poder fruir de bdIs

saya
en

contras".

Que per ara sembla que la comis
si6 técnica del Tirrega comenga el
pla esportiu.
Que tot será que els amants de
l'esport corresponguin al seu esform
Que, tot i protestant. eis arbitres
seu

Ileidatans no saben
a la Federad&

res

del

seu

prec

PInna Catalunya, 4-Barcelona
R
ecomana a la seva distin

general,

la

insuperable

Plat oreaold de la casa

un

deis dos mereixia

guanyar, fou I'lluro, el qual va per
dre diverges ocasiona, per manca de
sort a l'hora de rematar.
Els equipa van arrenglerar-se així:

Iluro.
Tarró, Mas, Oirn, Prat,
Soler, Llopis, Font, Mestres, Valla,
Garcia i Castanyeres. Aquest fou
substitust per Vidal a la segona part.
Castelló.
Altés, Pueyo, Alba,
Gómez, Guillem, Bertran, Pitarch,
Broto, Capillas, Muntaner i Pas
qual.
Va arbitrar, discretament, el se
nyor Pequen% i la concurréncia,
—

tenint en compte el temps actual, fou
molt nombrosa.
X. P.
REUS
La diada

estiu. Tan bé que varen fer-ho el
primer dia guanyant el campió de
Catalunya de tercera categorial Coll,
que :la volia abandonar el futbol per
fer de porter aquantic, ho haurá de
deixar córr•r.

primer, per maja de
després, Broto, Dex

espanyolista avui inscrit al Castelló,
va marcar l'empat.
El domini nó fou, com hem dit,
de cap equip. No obstant, cal reco
néixer que si

del "Catalunya Nova"

Catalunya Nova,

a

Ateneu Obrar de Vilanova,

o

Organitzada pel Catalunya Nova,
tingué lloc una gran dada esportiva
commemoració d'ésser el segon any
de la seva nova orientació dintre l'es
port reusenc i el de beneir una senyera,

en

fa qual actuaren de padrins la sim
pática senyoreta Maria Vallverdat i el
conegut esportiu En Francesc Costa,
actual president de la Lliga Amateur
de Futbol. Aquest acta tingué lloc al
mata al mateix camp del Catalunya
Nova. en el qual assistí nombras pú
blic, que elogia en gran manera el tre
en

ball portat a terma per la senyoreta
Maria Vallverdil en brodar magnifica
ment l'escut del Catalunya en la no
vell senyera.
Poc més tard tingué lloc, al Saló
Kursal, una conferéncia a cárrec del
competent crític i han amic Lluís
Aymaní. la presentació dei qual fou
feta per En Josep Sunyol. el qual,
amb la sera presancia, dona mis bri
llantor a la fasta. El tema tractat per
En Lluís Ayrnarní fou aEsport i Cul
tura", que captiva. l'auditori amb la
seva fácil parla. fa qual cosa ens de
mostra un cop rnés la necessitat d'a
germanar l'esport i la política, ja que
el nostre poble en lo dernana a 11
d'oposar una veritable muralla al que
se'n lacia mereixedors. El parlament
s

Aymarni

bu tancat

amb

del senyor
tina sincera ovació psi nombras públic
que assistí a lacte.
A la tarda tingué lloc oun partit de
fuebol entre els del Catalunya Non
I els Alumnas Obrera de Vilanova, el*
quals es disputaren el Trofeu Costa,
donatiu de l'esruentat senyor. EI par
tit desparta gran expectació, al qual
assistí un públic bastant nombras, in
teressat per veure actuar l'internacio
nal Padron, que, junt amb Ejes, vin
gueren a refory,ar els propietaria del
terreny. El partit transcorregué molt
animat en la primera part, en la qua/
el Catalunya Nova, per majá de Pa
dron, aconseguí marcar un bonic gc!.
La segona no es presenta de molt tan
armada, ja que els jugadora deis
Altunnes Obrera, no contenta amb l'ac
tuada de l'arbitre, demostraran carta
desgana, la qual cosa deslluí un xic el
partit. Durant aquesta part, Reig mar
ca un gol formidable, que fou premisa
aanb la més forta ovació de la tarda.
L'arbitratge, a clarea de raficionat
Prat, tinguó un xie que destjar, ja que
afavorí el* del Catalunya Nova. Amb
tot i abra, el tricarif és indiscutible,
encara que el resultat de a a a seria
el fidel reflex del partit.
Ele equipa ea presentaren de la tna

aegftent:
Catalunya Novat Delfha ; Ferrer,
Nogués; Gascon, Eliel, Eatalella;
Reig, Trilles, Padron, Villana 1
r.era

Emili.
Alumnas Obrera de Vilanova: Tor
'ner; Guallar, Roca; Callao, Moliner,
López; Solía Vidal, Peidró (a la se
gona part Vidal II) Olaria i Rovira.
,

A CENTELLES
Amb motiu de la fasta rnajor d'a
quest poble, u combina per a ahir,
diumenge un interessant i extens
programa esportiu: una carrera de
cintas per ah s ciclistas de la comar
ca, un partit de futbol i un altre de

basket-ball femení.
U. E.

El dia

Garcia i

•

21110 del ItIpoilet van Posar una
flota al diari referint-se al partit ju
,gat ahir que deia que jugarien un

'MAL

A VILAPRANCA

aconseguí

*

partit

J. R.

veure

Coneesslonart

%wat Campa.

•

teu i Altas.

•

JOAN

*

podern citar els se
gilents jugadora: Vilalta, DotnInec,
Torres i Canet per l'Atlétie, i Aznar,
Ricard i Vilanova per l'Espanyol.
La cotnposició deis equipa era:
Atlétic: Gil, Griera, Vilalta, Do
manee, Centellea, Conesa, Pastor, Ca
net, Huerva, Mota i Torres.
Espanyol: Aznar (després Cano),
Ricard, Trigo, Parull, Vilanova, Jon
cosa, Arellano, Mas, Bonamussa, Ma
destacats

a

A MATAR°

Que malea Ilengtles diuen qua si
van actuar fou perqua estaven
tipa de pollastre; nosaltres no hu
creiem, pera una altra vegada, si no

•

locals.
Con'

VUuro aconeeguí empatar amb el
Castelló a Un gol
L'anunci de la visita del primer
equip del Castelló, campió de prime
ra categoria de Valancia, havia des
vetllat molt d'interés entre els afi
cionats locals. poc acostumats a

no

•

ear

•

J. V.

rea.

apsin.

estigué a punt de mar
el quart, car per manca de pur$.
teria llana fora un penal.
El domini ana repartit a la prime
ra part, i a la segona es decanta pels
ben treballats š

tat.

*

han de fer res, val =él que ho Ii

d'acontentar-se arab el zero,
la Engoma part entra tres gala

Centellenca,

sa

en

mena

la magnífica copa que es po
disputa, donatiu de l'Ajunta
L'arbitratge, encertat.

Laieti,

5

Europa,

-

partida

equip per
de l'espaiós

un

dins

jugar

a

camp

una

d'es

csportiva
porta de la primera entitat
de la capital.
d'amb
Es velé
It de joc per part
clós equips, i guanyaren els vermells
pel resultat de tres punts a un.
equipa
Sota les ordres de Ferrer els
s'arrenglcraren de la següent falsa:
Sabater, Calabuig, Bourman, Mar
Del
galef, Vergés, Cardona, Mateu,
per
la
Fornés,
1
clós Dominara López
Sanahuja,
Selecció, i pel Gimnástic,
Wenceslao, Bordes, Bordeus, Pinyol,
Martorell, Barbará, Poldo, Llopis, Al
.

varez

Carbonell.—Corresponsal,

i

A OLOT
1 di-Per a la fasta rnajor vinent,l'actual,
de
rant els dies 7, 8 i ro
programa
l'Olot F. C. está preparant el
esportiu, que promet ésser de ragrat
de l'afició olotina.
forta :ejerció
Els dies 7 i8, una
amb el
contindrá
Europa
E.
del C.
nostre onza, reforfiat ama valuosos
,

elements, els quals es disputaran el pri
dia una copa cierta per la Unió
Comercial d'Olot.
Per primera vegada en aguaita, el
dia so tindra lloc un match de basket
ball entre dos equipa femenina de pri
mera fila, de Barcelona.
Desítjarlem que aquesta exhibicid
servia d'esperó perqua aquest joe
prengués increment entre ele nostres
esportistes d'un 1 aitre sexe.
mer

p

A continuaría es justa el partit
de basket-ball, a clarea deis equipa
femenina del Laietá i Europa. L'a
nunci d'aquesta exhibició, i taactant
se d'un esport
no
conegut
per
aquestes contrades, havia desvetllat
molta espectació, com ho prova el
nombró: públic que es congrega al
camp de loc.
A la pranera part la victórla cor
respongué al Laieta, per un punt
de diferéncia; pera a la segona, l'e
quip de l'Europa, apretant de fort,
s'emportá el triomf per g a 5,. El
partit fou molt ben jugat per amb
data bandola. El públic resta admirat
Ele equipa eren:
Laietá.
Senyoretes Gómez (se

U. E. Arenys, 3
F. C. Premlanano, 2
El diumenge dia 24, al camp d'ea
porta de la Unió Esportiva Arenys
s'hi efectui un encontre de futbol en
tre l'equip titular i el F. C. Prem:a
nene.

El partit fou pnc interessant i en
ana durant la primera part, i sin xic
mis animat després, gracias a una vi
gorosa reacci6 de la unja majana re
gre-groc, la qual amb el seu esforc
personal aconseguí remuntar el mar
cador desavantatjól de 2 a cap, esta
blint el reaultat definitiu en 3 a a fa
vorable a la U. E. Arenys.
L'equip local ford una mala actua
ció, particularment la link davantera,
la qual no Iligi ni una sola jugada.
Unicament la link mitjana, i encara
t'ornés durant la segona part, demos
tra que a mesura que transcorren par
tits va adquirint major soliden.
L'equip fora, compost en la teva
majoria per xicots joyas, dona a en

possibilitats que esdevingui un
equip perillós. A remarcar la correo
ció i noblesa arnb qué es produiren.
Destacaren dels locals, Dcy, Braa,
Coll 1 Fama, i deis forans Vidal, Font
(R.) 1 Padrós.
Els gols foren assolits per Massuet
(aí 1 Coll per la U. E. Arenys, i per
Cisa i Padrós pel F. C. Premianenc.
L'arbitratge, encertat, es rescabala
treveure

d'anteriors actuacions.
El públie, nombras

com

Cola Medina,

Europa.
Senyoretes Carrillo,
Olivares, Gallard, Mira i Rosa.
—

Lis punta ala marcaren les se
nyoretes Pascó (4) i Medina (1),
per l'Europa, Rosa (6), Galiard <2)

Miralpeix (i).
Per l'Ajuntament es féu entrega
a
l'equip vencedor d'una magnifica
copa, i a l'equip vainita cinc boni.
i

ques medallas.

—

A MOLLET
Ahhir el

A. Clarea
DEL

El dimarts día 25 tingué lloc
conferencia entre els ele
ments directius deis clubs: Unió
Esportiva Santa Coloma i Es
port Club Santa Celoma, porta
da a terma per les autoritats de
la vida, integradas pel seny-or
baffle, el senyor jutge munici
pal. el senyor edmorn i el senyor
notad. La finalitat de la reunió
era
per veure si era possible
arribar a un acurd per tal de
fusionar els dos clubs.
Les ges-tions Tetes fins ara ne
s6n Inés que preliminars, sense
qu ehl haga res de definitin.
Per raons d'ordre económic
1 moral, creiem que per ara no
será factible (Tuesta fusió.
"d'agrair el bon id l amb
qué les autoritats procuren
harmonitzar les desavinences
que s esdevenen a la nostra vila
una

VALLES

primer equip del

E. C.
Mollea acompanyat
per nombrosos
socia i aficionats. va traslladar-se a la
vaina vila de Ripollet per jugar un
partit de iutbol contra el primer equip
d'aquella localitat. El partit va ésser
forca interessant. millor Lit, fou un
partit jugat entre els dos rival, del
Valla, que ja Es dir-lao tot. El Mo
llet, que molta part del partit va do
minar, va guanyar per dos gols a cap,
i amb aquesta victbria s'adjudica
una
formosa copa ofrena de la Creu Roja

jugar

Al camp de la Unió Es:pertiva
Santa Colorna tingué lloc el par
tit entre l'equlp propletari 1 el
del Centre d'Esport 1 Cultura de

Blancafort.

is
podr a trobar

quedaren

grh
temps

enrera,

haver-se adonat a
l'equip no estava ben
a

gleErnato.

arren-

quinze minuts,

des,

jugada de Miguel, molt perso
nal, acabh per obra d'ell mateix
en un gol espléndid, sense que
el portar foraster pnguéi fer res

pernsrparar-ulo.

n

penalty contra els
locals, que ele del Centre d'Es
porte desviaren.
Després

segun

d'un

de

juga

das de porta a porta, un fcTrn1dable xut de Bosch donh lloo a
qué Queralt efectué* una mag
que

fou

molt

En un batibull davant la por
ta deis forans, l'hrbitre xiulh
penalty contra ele forastera,
perb sortf fora.
Pec abans d'acabar, Bosch
envía la pilota a la porta de
Queralt, 1 aquest 1 deturh mal

grat l'empenta..
El partlt acabh amb el re
sultat d'un gol a cap a favor
de la Unió Esportiva.
Els millors de l'equip vence
dor
!oren
flcman, Llorach,
Bosch, Perelló, Miguel i Foix.
L'arbitratge, molt defectu6.s.'.
Hom notava molt poca voluntat
en el senyor Valls per seguir
les incidánoles del jec.
:CAN CASTELLS 3,VARTI
A SANT POL DE MAR

C. E. Santpolene, a
C. E. Colada
Bat116 de Barcelona, a
—

A dos quarts de cinc, hora anun
ciada per a aqaest encontre, l'arbitre
¦1••111~•••

1

de Sant
1 Miguel, S. A.
1
II
pL'establiment

i les

predilecta

de

1

familias, 0.mb extensa

platja lliure
senyers propietaria

C

S

it I:1114:n
Vergés,

ia„

i".

oneTn e-i.

Gui

Surroca, C.arb
Parranda
C. E. Colania Bat116 t Ze.
mora Go.
mera, Robadores, Herrero P
anual,
.

Serrano, Caté., Roes, Velasco,
Diego
1

100 da del Balitó;
valla tot seguit la que tots dos s'anibata
e:acoden jugadas boniques.
En una
arrancada dele forastera Castela
des•
vla difkdhnent la pilota a Carnal; «g.
se conseqüancies. S'anima el
Santo
lene. Tarrldes s'apodera de la
pilota,
?lateras per la eeva ala 1 acata adnii.
rablement passant Zamora,
admirable,
que amb vint minuta que va
de joc
s'emporta rovaciú unánime.
El joc segueix bonic I anivellat:
Ilastima de fárbitre, que tot i la bona
voluntat no pot amagar la falta de
práctica. Ala trenta minuta una pi
lota que anava directa a Zamora toca
primer a terra, botant en fals i intro
duint-se a gol. Zamora es desmora
laza, i en la resta del partit ja no
va fer el joc del principi.
Velasco i
Herrero fan un partit encertadíssim,
arribant freqüentment a porta. Un xut
fort de Ferrando s'escapa de les =as
de Zamora, i Suaroca, oportunista,
xuta, i marca el segon gol. Abata d'a
cabar la primera part, una part bonaa
i molt anivellada, jugant tota amb vo
luntat 1 entusiasme, e% forastera por
ten a cap unes arrancada* perilloses;
en una d'elles no es marea un gol per
rniracle.
C,omerma la segona part amb do
rnini deis "Batiló". Als quinze tainuts
Llauger Es retirat del camp, lesionat.
El C. E. Santpolene es redueix a aeu
Iugadors, 1 .fa un eanvi general ju
gant quatre davantersaTot i estar do
minant per complet, en aquesta sega
ría
part el "Bat116" encara n2 ha
rnarcat. Herrero fa el primer gol. El
Santpolenc, amb les setas popas ar
rancadas, tampoc no está afortunat,
je

que

se

li escapen

v

gola que podrien

oea telmps
c

marca

de
cotxe són advertits que hi
ha guardih per a llur vigi
Ihncia

'

nt

............~......~..........

iendta

magnifica

so/

provincial per tal d'estimular
vcificidg
D'escoltar la modesto demanda.
je;
Federació kv esta- regura
qwe
fet snob favor a:. flubol

°menear es ilanaaren dos
córners contra el Blancafort,
sense censeqühnoles. Al cap de
una

una

nçant a jugar 4
primer: de setembre, per

a

Des del comencamen ja tin
guérem la impressió que Vell
rfem un bon partit 1 no queda
rem pas defraudats. L'equip vi
sitant desplegh un joc de molta
imnetuositat 1 melt net 1 ric en
jugadas emocionante. Els nos

1

A SANTA COLOMA
DE QUERALT

a

e

5

5

IEls

sempre.

do

Ilaç natural.

parada,
aplaudida pel

—

para Morros),
Franca i Pascó.

gona

un

á
quan les coses arribe
nitre
queda
extreme
no
certs
recurs que esperar el desen

no

_

Encara quo la
nostre corresponsal
vol

•

pero

tres
ales
que

Lejj.0.45

utra

nífica
A ARENTS

•

U. E. de Saat Andreu, o
En primer lloc es hm:1 aquest
jartit de futboI entre l'equip local 1
un reserva de la U. E. Sant An
dreu. Després d'un partit molt re
nyit, l'equip del Centellea triomfa
per ticos a cap. Gmanyi, per aquest

motiu,

homersatge,

I

e

abans (l'acabar

gol de l'empat.

Cal fer constar que els forastera

jugaren més, poguent-hhi influir mol
la canca de Lleuger, ja que a la se
gona part el joc decaigué 1 tsrsgué
moments ensopits, en contrast
amb el joe admirable deola primera

•112.

Corresponsal

Cureu la
A VILAPRANCA

vostra
trencadura

A

Es possibble que en
ple segle XX no ha
giu soluaionat la vos
tra trencadura?
Per aconseguir un
resultat práctic i rápid utilitzeu el
reductiu-obturador "SANNY", ele
axits cnnsecutius del qual l'han por.
tat a ocupar el primer lloc entre ele

serablants.
Demaneu llibret gráfic a
SABATE & ALEMANY

del mal temps se suspen
anunciada
carrera que tehia
neófita l'agrupació ciclista. No

causa

gué

la

per

a

sabem exactament miau se celebrara
Sha demanat consentiment a la U. V.
E. perqua doni la data. Tan aviat con
de
se saniga ja donarem eh s detalls
l'acta. Els premia són importants i de

primer ordre.—Buscat

seus

Institut
Canuda 7

CORREU DE FORA
Feu-ho cura
P. N.—Llagostera.

Ortopédie
-

Barcelona

ciar i ben

imparcial. Segurarnent

ha

publicarem toa

d'quell

vil.
Per al diumenge vinent.

día 7. el
Censal] aiectiu del E. C. alnllet anun
cia un parta entre el primer
equip
complet dal C,atalunya de Les Corte
i el primer del Mollea
Aquest par
tit, donada la 'tatua de requip viii
tant, i que el Mollet presentara l'onza
que actuará pel campionat, ha
desper
tat rima interés.
Sabem que els jugadora de l'E C.
Mollet, durant aquest partit portaran
una cinta negra en senyal de
dol per
mort ?el que fou un bon defensa í
company Joan Camps (e. p. d), que
morí la setmana passada en un acci
dent ocorregut a restany del Forcat
d'Andorra.
Serveixin aguaste, malles per tes
timonia, seu avi i gernana el nostre mé sincer condol.
A

Club

TARRAGONA

Olmnitatio,

Seleoold Comarcal, 1
El Club Ginmástic, volent homenat
jar el seis equapier Alvarez per les
moltes temporadas que ha vingut de
fensant els seus colon dins del més
par amateurisme, ha combinat amb el
concurs desiateressat d'altres elemcnts
que han volgut cooperar a l'esmentat

nostre çornpany

Ll.qls

Ay:mal:11, dura= la

sevq,

~ansia

“Eursaal" 140"b1141

oot. PO)

A7

1930
1 de setembre de

BoxA

A

1

propOsit de la reunió
de dimeeres

a

Arenes, ola ulule
d'Europa, Gironts 1

de .braus de lee

ciencs campions
pepe 'eran acarata respectivament
jimeel-Zaid i González.
a
M'ileon, do* combate eón, en el
moment present, deis més interespoden combinar a base
s ants que ea
campions
de récuric't Ar
dos
deis
d'Europa.
hornea
tero, i amb
jesep Gironés, campió deis plo
mas, ha batut ele millots hornea
'Europa del seu pes, i creiem que
Bevat del combat amb Tassin, dues
vegades vencedor per k. o. de Ven
cen-1M Kunt Larsen, combat que
s'ha "de fer forçosament ja que el
francés és el challenger oficial del
nostre púgil, no se'n pot combinar
boxadors
cap altre a base de
peninsulars com aquest de dimecree.

concedim a González davant
Flix. El madrileny Josep Martínez
diuen que és enanas i iban batejat
amb el pseudónim de jim-el-Zaid
solament per fer més teopa— té
vint-i-tres anys, í a América ha fet

l'expectació

per aquest

una

rnee

deis galls, no ha
pa, palesat éeser tan be corn el seu
company. Flix ha triomfat també
de molts hornea deis millors d'Eu
ropa, perb va ésser batut per Piad
ner, a París, 1 • la própia França
hi ha un Kid Francis, o un Eugéne
Huat 3 un André Régis, que —al
menara-- catan a igual altura que
Elle. Pepó, encara que hí hagi tots
aquests hornee, cap d'ella oposat a
Fflx aconseguiria atrenre el públic
barceloní, tal com amb tota segu
retat ho fatra la topada Fija-Gon
zález. I és que entre aquests dos
puglistes hi ha una fonda i antigua
rivalitat que ha interessat fonda
rnent al nostre públic, ja que tate
dos hornea eón de la nostra terra.
florn recordaré que Flix va guanyar
el tito! de Gatnpió d'Espanya deis
galls en batre netament al que di
mecres seré
el seu rival despréa
d'un combat formidable, i en el qual,
tots dos púgil, feren prodigís d'ha
bilitat 1 de técnica. A Inés, aquest
tombat entre González 1 Flix ve
precedit d'una carie de dificultata
creada pela púgil. 1 per l'empresa,

tus

negará

rilel-Park.
L'acte resulté en extraes lluit. Es
un partit molt renyit d'hockey
entre el primer equip del Skating
Club Catalunya, contra una selecció
acuradatnent feta per la Federació
Catalana entre ele znillors jugadora
que prengueren part en el darrer

jugá

que

Campionat.
El partit es disputé
fraticament esportiu,

donaria molt més to una victória
damunt cada un d'aqueas púgils,
que no pas una desfeta a mana de
cada un, com és el cas de Isfartiriez.
Els quatre hornee esmentats en pri
mer terme han batut per punts, tata
qutre en deu represes, al que demi
passat será adversari de Gironés.
Benny Base, el va batre per Ir. o.
tecnic en quatre represes. I encara
que jirn-el-Zaid va tractor de jus
tificar aquestes desfetes, no pot pas
negar que és molt significatiu que
totes cinc fossin consecutives.
Creiem, doncs, que lógicament Gi
rones ha de sortir vencedor d'aquest
combat, 1 d'aquesta manera palesará
una vegada mée que és un deis mi
Uors plomes mundial,. A no desee

com

ban

Quant a les possibilitats de Jim
el-Zaid i González, ha estat dit que
mal coro ara ele dos campions hau
ran estat
més a prop de la desfeta.
I arnb aixó sol no hi podem estar
massa d'acord. Seria pueril preten
dre que els que dimecres seran

oposats ala dos emplome d'Europa
no poden sortir victoriosos del ring
de les Arenes. El resultet d'un cm
bat depén de tantee coses que ás
molt exposat eetablir un pronbatic.
Amb tot, estudiarem les possiblitats
deis quatre adversaria.
Les darretes actuacions de Carlea
Flix, ens l'han presentat en una,
completa recuperació de forma. La
seva
darrera viptória a Marsella,
darnunt Young Denain, davant un
públic fanátic del :rancés, i tense
l'ambient que ele nostres hornea tra
ben en el públic de Barcelona, n'as
la tnillor prova. Amb tot, Manuel
González ha fet a América una molt
brillant carnpanya boxant smb pesos
mosca, i ele magnifica reauitata
aconseguits, afegita a la sera reco
neguda classe, fan que sigui difícil
decantar-se cap a un o altre dala
dos adversaria de detná passat.
No ene aorprendria pas que Gon
zález sordo vencedor de la cava to
pada amb Carlea Flix, peró, cal no
oblidar que Factual campió está més
acostumat a boxar eom a pes gall
que no pes el seu adversari, 1 aisch

no

jim-el-Zaid resulté,
cosa

que

un

gué

pugilista

QUENSBERRY

2

de poc

el

ambient
qual es

com

no

pergué

Géneres de Punt

D.
50

com

.sin ti en non 'e lee en 1 neva tete es
-top e asurar 'lean '41' 'n'ea sua op sal
-a113 Ints anb EDWQ13 iad 'etegraounq
el ep ~pul Ineurtain9

F

T

aquest fou Betes. Mantee el negre
es limitava a anar esquivant, Betes
es cansé d'atacar 1 de pialar bona
croxets i directes, que no feien
gaire efecte, donades les bones con
diciona d'encaixador de Sablons. El
fall de match nul o satisfé a tot

MANRESA,

a

Bofill.)

A Sabadell
11¦••••¦•••¦¦•••¦•

El Bolina Club Sabadell celebré
la darme" lettnane una Tediada de
boza que no aconsegul l'interés ni
la importé:ida de les anteriros.
En primer bloc, mancan una fi
gura que alelé, l'atenci6 del páblic,
1 e mds, el conjunt deis combata no
originaren gaire espectació. Els pri
irribaren ni
mera. per exernple.
cosa es posé
a regulare. Després la
millar i acabé més bé que no havia
c.amencat.
El negra Sablean, no aconsegul
entusiasmar ningú, ja que, llevat
d'alguno moments, la uva tasca
fon generalment defensive. Sembla
va que no a'emprée a fans, i 11 vira

majoria
victória de Bates, per la
que la

eperava la
atea

majo;

ofensiva i fogositat.
Munoz vencé per punts Catald,
aquest demani revenja que II fou
concedida. Arnbdós boxadors feren
un
bon combat i ben dur; cal fer
ressaltar que Munoz pujé al ring en
males condicione, .ar es trobava
fortament indisposat.
Soto i julio es batallaren amb
més duresa que técnica. El sabade
llene pee minora el seu estil, i pecj
d'atabalament i manca de preoisil.
Per la seva acometivitat, vena Soto
per punta.
Molina yermé per punta. Ubeda;
fon técnicament un bon comban
particularment per part de Molina,
que posseeix una bona escala 1 que
agrada force al pelle.
Perea i Hernández feren match
nul, i per cert ben poe intereasant.
Osso:o vencé Garballéa per aban
donatnent d'aquest al primer round.
Mompin plegá tot seguit davant
Sánchez; cotn que l'arbitre cregné
que no hi havia rnotlu, el desque
lifici.
Rizzo actué força bé fant en di
rigir el combate com en donar de
PERR FERRER

5111011ERON

passat,
día 30,

comenstit

-

un

1
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El dissabte

CLINICA BOADA

Tingué un contrincant d: caracte
rístiques completament oposadee, i

hom, ja

atorgar ala cinc americana que
hem citan una elasse que estaria
molt per daraunt del que la imagi
nació del boxador znés fantasiós pu
gui sornniar.
de j. Bes 1

en

Inhumo!IiIiinilitiiiiimiminiinuinuinivirommiliitotoolosi

ban

a

(Coricatufel

en un

aiasme dele jugadora de la selecció.
Acabé el partit amb un empat de
quatre gola. Marcaren ele gpis: Ca
sale 1, Barroso 2, i Clasca I e, pel
S. C. Catalunya, i Cabezas 2, Flores
z i Labastida e, per la selecció.
Al descarta hi hagué una notable
exhibició de patinatge fantasia a cit.re,c del campió de Catalunya senyor
Dangla el qual una negada més de
mostré la seva gran mestria en efec
tuar perillosos exercicis.
Per a dijoua vinent e3 délas per
segur un partit arnistós entre els dos
retés grans rivals de l'hockey sobre
patine, l'Skating Hockey Club i
l'Skating Club Catalunya. Són ele
dos finalistas del Campionat de Ca
talunya 1 que aviat ea disputaran el
cobejós títol. A rnés, hi haura inte
ressants exhibicions de patinatge,
entre elles exercicis de palanca, et
cétera, a cárrec del senyor Dangla.
Fácilment hi haurá tambtl exhibició
de patinatge per parches.

destaca notablernent la freda técnica
del S. C. Catalunya, alai COM l'entu

obligada

ene

PATINS

Dijous a la nit, devant Up públic
molt nombrós, se celebra la inaugu
ració de la pista de skating de Ma

blicada en un collega matinal aspe
cialitzat en esports, veiérem que
hom fela propaganda de j;m-el-Zaid
a bate dele sena combata amb Harry
Carlton, Al Ridgeway, Pcte Nabo,
Kid Chocolate i Benny Basa. Molt
d'acord amb qué aquests noms en el
récord de qualsevol púgil vesteixen

molt, peró ningú

PARTIT SOBRE

AL MARICEL PARK

campanya en el transcurs de la
estat acarea ele millors ho
del seu pes. En una nota pu

excepcional,

tampió

UN

(val ha

que

Carlea Flix,

41>

—

difIcultats que a fi de cornptes no
hauran servit per altra cosa que
per
lar propaganda del combat de di
mecres. Tothom recorda que Gon
zález volia reptar dalt del ring a
Flix el dia que aquest va ésser opo
sat a Kid .iones, el negre campió
de la Martinica, i que ele erganit
zadors no ji permeteren perqué en
les negociacions que havien fet abans
prop del manager de González per
posar en peu aquest combat, no
s'habia arríbat a un aeord per lea
exigincies de l'esmentat manager.
Tot aixó, dones, ha vingat a aug
mentar

forçosament ha d'ésser per a Gon
zález un handicap.
Quant a les possibilitata de Jim
el-Zaid davant Gironés, entenem
que no es poden pas comparar a les
que

les

Arenes
Dame passat, els aficionats a la
ocaaió d'assistir a una
boa tíndran
vedlacies que elan
millors
do les
&wat ala nostres rings. A la piala

5

la rambla de Catalunya

la

gran

BOL

C. D. EUROPA, 3
Dia 31
Es jugá aquest partid per decidir
la ccpa Ajtuttament, cedida per dis
putar-se aquests encontres de futbol
de feota mejor.
La copa se l'endugué l'Europa, la
qual cosa no vol dir paz que la gua
nyessin, sinó que arnb tot i jugar molt
pltjor que el lfzuiresa tingué la sort
de marcar un gol més que el seu ad
versad. Amb tot i anunciar-se el pri
mer equip de l'Europa, a l'hora de co
menor es presentaren uns jugadora,
mig del reserva, une quants del se
gon equip i algun del primer per des

Ilustre

-

no

BARCELONA,

a

ara

de tots ele articlee d'ESTIU, junt amb

importante exietanolea de ganarea
d'HIVERN,

pistar.

a

invereemblante

preus

vlsrrEu ELS NOSTRES APARADORS

ciar que el public pagaya per
veure el urhaier equip, per6 aienó en
UD dia de festa mejor i en un "po
ble" de pagés con% és Manresa no té
Es

I US CONVENCEREU

tt

APROFITEU

AQUESTA UNICA OCASIO QUE

gaire importáncial
Aunb tot i abrí aconseguiren el que
no havien pogut aconseguir ele altres
jugadora al día abans, o sigui gua
nyar, encara que sigui cYun gol de di
feráncia.
Es distingiren de l'Europa Olaives
Flequer II per jurar brut, Calvet i
C.arrnora per jugar bé, i Manolin per

Lz

US PRESENTA

D iit la

juga

malansent.
El Mamelas Haré bé, sobretot Ra
sen I C'eerrons.
El partit fou equilibrat 1 el domini
altern. Ele gola ele marcaren ele de
l'Europa tote tres Carmona, 1 ele del
Manresa Xasen 1 Sítges.
Arbitre Comorena, forfla tnalantent
per cert. Ele equipa aren:
Manresa: Corran', Rodó, Castells,
Vida!, Serra, Arenós, Sitges, Sala 1
XILHA Gamban" Galobart.

coneguda fina

SALMERON,
Europa: Larrals, Peix, Olaguer II
Altuinyana, Xlfré, Oblols, Marró,
catete. Carmona. Gaitera 1 Manolin.
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