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Una críala als chatadans

La nostra

‹

confiança
41t"
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Barcelona.

Cal oblidar alle• que un clia podia
ofendre. Cal recordar, Únicarnent,
'que l'esport él passió, perb passió
noble. Seria trist, molt trist, que un
•esdevenirnent esportiu com el de di
mecres, arnb una finalitat tan agra
dable— finalitat benafica i de cor

•

'
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l'esforl

LA RAMBLA DE CATALUNYA ha de demanar
avui, en nom de tota la Premsa que l'ha honorat arnb
la seva cooperaCió en l'organització -del "Festival del
Pres", l'ajut deis ciutadans i la seva contribució moral
1 material a l'éxit. Hi ha- un deure -de ciutadania, que
els catalans, menys que ningú, no poden deixar de com
CIUTADA:
Reeordeu que el dia 2 plir„al servei d'aquests bornes que, a despit d'haver-se
d'octubre se celebrara •a parlat de renovació i de pacificació, troben encara bar
l'Olympia el "Festival del rades al seu davant les portes deis presidis i de les
Pres", patrocinat per la
fronteres.
Premsa esquerrana de Qa
Será el de l'Olympia un gran festival catalá. Peró
talunva.
será, sobretot, un gran festival a profit deis presos i deis
exiliats. Dos motius perquh Barcelona sápiga, el cija, 2
d'octubre, correspondre a l'esforl que la Premsa esquer
rana i liberal de Catalunya ha realitzat per portar—ja
`eful
Ilibertat no és possible—un consol fratern a les
vides doloroses deis militants obrers empresonats i als
•

Saludem cotdialinent
en el
seu 71.t aniversari

HA

sápiga

a

qui detenir!

Amb relaci6 a l'agressió a la re
dacció do "Nosotros", el "Centro
Nacionalista Espanol" ha fet Pú
blica aquesta nota:
"Los Legionarios de Espana so
meten a la consideración de las per
sonas honradas si una colectividad
consagrada a la defensa y seguri
dad de Espana puede aceptar e' ca
lificativo de "presidiarios" que el
aludido libelo dirige al Partido Na
cionalista Espanol. Esta fuerza po
lítica no está dispuesta a tolerar los
excesos de cierta prensa insensata
y seguirá rechazando en forma ade
'cunda el libertinaje repugnante a
,que se entrega determinado perió

ESTAD LESIGNAT

L'EQU1P C.STALA
Zamora jugará' per (terrera vegada
arnb l'equip de Catalunya
Ahir fou acordat, en definitiva,
l'equip que, en repreentació de Ca-talunya, ha de jugar dimecres contra ,Castella, al canq de Les Corts.
'

I:únic punt dubtós que hi havia—
el portee—ha estat olucionat grácies a l'oferirneat desinteressat de
Ricard Zamora, el qual, teuint en
compte la finalitat altament bené
fica del partit, i clesitjós, per altra
part, d'acomiadar-se del públic ca
tan., s'ha posat a la disposició de
la Federació Catalana, acceptant
aquesta—molt encertadament—el seu
concurs.

L'equip designat ést, dones,
güent:

el

se-

ZAMORA
SAPRISSA
ALCORIZA
MARTI,
GLIZMA tí, CRIIITIA
VENTOLDRA SAMITIER 11AGI
GOIBURU
AROCIIA
Suplents; CASANOVES, VIGUERES, CASTILLO I GALLARD.
L'equip madrileny no se sabrá. del
cert fins a detná: Tenim, peró; referencies que enviaran a Barcelona el
milloret que tenem Tot fa preveure
un
éxit, :les' Probabilitats del qual
s'accentuen
ni
Inés aoab el.„, concurs de Ricard Zamora, máxima figuels Inoinerifs acra d'actualitat
en
tuaIs.
Cal no oblidar que aquest -partit
és a benefici de la familia del ma-

LA RAMBLA DE CATALUNYA, que ha fet un
lema del mot ciutadania, espera que la ciutadania cata
lana sabrá respondre dignament el día 2 d'octubre.
•

-

•

Llegiu i

laguanyat jugador Giben°, de la
Mútua de Jugadors
de
de
Sant Joan de Déu.
El presídela de la Fedeació Cen
tre, doctor 011er, ha cedit. una magnífica copa, que será disputada pela
esmentats equips en dos partits.

propagueu

RAMBLA DE CATALUNYA

,

:cle's3nats

liegeixen

lunya

,

Canyardo

ha

dimecres, guantes ?lagrimes

poelríeir,

I, jet-

.

".•
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AIXO NO ES ALL0,-SE
NYORS DE L'ESPANYOL
Quan es va començar a parlar del
traspds d'En Zamora al Madrid, un
element

deis

m?s caracteritzats de
deixar-se fer un inter
?Jiu en el qual deja entre altres rases,
que l'Espanyol no volia res Per force;

l'Espanyol

va

que el jugador que no
tad el deixarien marzar

estigués con
aml tata lli

bertot.
Ara bé: En Pode" com sap tot
hom, no está alld que se'n diu ntolt
enastat de la vida, i encara que tot
l'embolic que hi ha amb la seva fitxa
s•acabi ami' una renovació de llieCncia
a ja,vor dels "blanquiazules", les males
estones j els disgustas ja hi han estar.
I Pel que sem'la En Padron va de
manar

,cions
club,

,

.

que ho hent
.,.
d'instaurar aquest costum. A cada. començament de temporada, un
partit
tin gran partit
benéfic. din; ens redimirla dels petits
detectes
tots esmenables
que. l'esport i els esportius encara
i tóra un pas més
enel con?: de l'esport
un gran pas

que tata vegada que les condi
que
posava no convenien al

ayo,

no

.1. aírd

.

baixo, que ja
feina. Perd eh s de rEspa

que li donessin la

es cercana

—

la hi van valer.
no és alld.

donar,

—

ciutadania.

_

Caldria, també, en aten-ció a la finalitat quest' partit,' que el
.Barectona ccdis generosament el den per 'cela que, segons tenim
-entés,
correspon per jugar-se cl .partit en -el ,seu camp, i que cedissin l'n per cent que els correspon, per jugador seleccionat, eta

4Y~

•

•
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DE L'ES-

'altres' cercles; 'caldria, també, que ele jugadora .renunciessin llurs
lonoraris i, si no tos dentanar massa, també demanarient que els!
drbztres fessin una, cosa per -Vestir
Si en una oeusió com aauesta, els clubs, els jugadors, tothom,
no fa el sacrifici neceasen, en una altra ocasió serd, potser, mési
difícil de fer-ho.
f.ct jornada dé dintecres exigei.de tots un petit estora,.

general que l'altra nit
celebraren els socis de l'Espanyol, fou
moguda. Iii hagué un interessant i
aferrissat debat entorn de la !lengua
que s'havia d'emprar, i a rúltins gua
nyaren els defensors de la nostra.
Alga haurd Ilegit aquesta noticia

•

.

Nosaltres, no. Ai.ra
importancia. Sens dubte
el: nostres estimats eoinPanys de *El
Mundo Deportivo" ha interpretaren
cense

L. AYMAMl I -BAUDINA1

port

la Volta Ciclista al País Base

40„,••~

decididg

.

eiaugarl
Federació Catalana ha,uria

vencedor de a la IV travessia del
de Barcelona

guanyat

bes

encara

"

•.d'aqu,esta,
temporada futIotistiéa-tót

començar el eampionat de Cata
de futbol, de primera eategoria

Artigues,

Ramon

Tena té pro-,

i;

aquells.

Id'ACTITALITAT ESPORTIVA

va

que En

;

té

_

Ahir

no esta

cosa

.

'

pafíoI. Legionarios de Espana",
,x la policia "9;4_ no_ ha_ t011at
Cal, culpable!
Es pAriós...

con:

jugador

dico."
La nota porta un segell «2 tinta,
klue diu: "Centro Nacionalista Es

Amb tot,

Posicions bones de l'Athletic de Ma
drid, del Valéncía i del Sabadell, la

•

El gran partit benafic
de dimecres

se

panyol hagués :Ígnea pels blau-grana.

—

.....••¦••¦•¦¦¦.

no

Sembla que, mig a la quieta, el Bar
celona está en tractes omb En Tena,
i no ens sorprendria que en sortir
aquest buirac ja l'ex-mig ala de l'Es

—

Francesc Macia

perseguits polítics.
no

sár mes que d'una ntanera purament informativa,
!acomposició deis equips; si actuará o no actuará
Zamora, figura d'ractua litat, si el nostre equip re
•re.ylt.a.at. té probabilitá ts. de guanyar o de perdre. En aquests mo
mentsrel que ens iza d'interessar a. tots
començant .pels jugadora
.5 acabart pel públio.
és que• el Camp de Les Corts s'ompli dime
eres; d gom
gom..•Quo es facin força. pessetes. Qw la finalitat
—elevaaa finalitat deis vorganitzadors—triomfi.
Tof.; els esportius•saben'que layeaaptació,'els,beneficis d'aquest
'partit; qu e. póden eser iMportants si tots ie esp. órtius' corresponen,
van
a tres fins:. a la. familia del_.dissartat
vila
noirk Emili Jinieno, traspassat la temporadaipassada a causa d'un
.accident• del joc;'a la' Míttua dé Jugadors en projecte, i a .l'Asil
de Sant Joan de Déu, de nena malalts i eignerrsais..
Seria molt lamentable,.Molt trist, mdt deséoreitjador; que dime
ores els espor tius catalans no correspon,guesaina la iniciativa de
'la klederació Catalana. Seria molt lamentable;.molt trist, peró estent
certs que• no es donará aquest cas. Contribuir•ant‘ b un; petit esforl
:l'éxit econ bm,ic d'aquest partit, no és altra cosa que. un„,gest de
.ciutadani;a. 1 els.esportius .catalana han palesat a bastanent, d'un
tcmps ençft,
esperit ciutada i llurs sentiments• Ittimoinitaris.
.Es un acte, en efecte, d'humanitat. I per aixo no tenim cap
.inconvenient, sinó qué. ho fem amb gaig, a pregar, a iMplorar
Vajuda dels esportius. Més, encara. Gosent a demanar ,a, aquella
ciutodana •que ens
i que no són esportiva,
als quals
una com. Petició esportiva no els diu gran cosa o no ,els dii& res, que
dimecres, si Unen lleure, vagin també a Les Corts.:Podranufer una
-obra d'humanitat i podran, ensems, veure de prop el que é$ l'es
crida per.. a fer:un,a obra
port, el que fan els esportiits quan honl
mena..
Joitat ha' carne' nçát.' í -sera -bo que
.cOmenci sota aqUests auspicis admirables. A.ntb.
artit Cada tent
porada, que tinpués una finalitat semblant a la, que. té el partit de
.

-

policia

—

—

_

Ja és prou que la

aquest %frac enca
sop de cert os asirá En
Tena I. Pero el que hi ha de segur
és que En Tena I i rEspanyol no
s'han aringut de tractes i que el club
de la carretera de Sarria ha lliurat
"ipso facto" la baixa a l'ex-sabade
ra

Deixem de banda ?'aspecto .tecivic de'la lluita en
lliitcs ,que conflem que serd interes
sant
per a deturar-nos exclusivament en la ?na
finalitat. En a,quests moments no ens ha d'interes

perspectiva

BARCE

TENA I AL

LONA?
Quo» escrivim

•

de la Premsa esquer

rana en l'éxit del "Festival del Pres", en organització
per al dia 2 del mes entrant, al Teatre Olympia.

?EN

•

ajudar-los. Potser caldrá
ajudar-los encara molt de temps. Per
aixei fem -avui, cordialrnent, des d'aquestes columnes,
una crida als ciutadans de Catalunya, ben convençuts.
que sabran contribuir

fa que ens
d'aquest partit•altaynent benéfica
n'ocupen', des d'aquest lloc frontal del nostre set
manan, •e'r a reeorn~, i tots el esportius llur
—

I bé: cal

c4tura esportiva.

„

Catalunya. La finalitat

:atius de Castella

per entrar a la pátria,
molts hornes que van haver d'allu
nyar-se'n fa set anys.

r

rl

Dimccres al camp de Les Corts, tindrd no° l'anunciat partit.de futbol entre es equips represen-

.

•

frontera,

la

tY1

dialitat entre els aficionats de Cas
tella i de Catalunya—, es veiés en
fosquit amb alguna estridüncia que
'que dina molt poc a favor de la nos

tra

LA fem avui, cordialment, des d'aques
tes columnes, als ciutadans de Cata
lunya. Encara no han acabat, per a
molts homes, les penalitats de les
presons. Encara no han acabat, per a
moltes llars, Pangoixa del pa incert i
del pare absent. Encara no han passat

RAMBLA,

davant de l'esde
Veniment futbolístic de dimecres, vol
ter un prec ala esportius catalans,
solament
?l el que es comporti
arnb una máxima esportivitat, sinó
també ang: la l'ardor cordialitat vers
els que aqueli dia seran hostes de
LA

esportius

Una erida als

ee

:mtnutar-se.

una cena

de la ~Inca manera—no sabem si
seriosamost o en broma—posaren en
el títol de la infortnació de resmenta•
da assemblea "EsPanyol" i
"&-4,

Panol%

E.LS QUE MES SENTEN
LA 4fARX.4 D'EN ZAMORA
Ter:4n la cerina que la fugida d'En
Zamora, a Madrid, haurd sabut greu a
mata gene.
Uns deis que mis ha unten, per&
són els empresoris del Frontó Nave
fa?:.

Parado.

4,

•..,

QUE ESPERA EI RE!?,
el recent llibre de Marcellí
Domingo, ha estat recollit
per la policia

111

•

»<<r
4.•
•:"

ESPORT I CIVT.4DANI,1
Ha comencat el campionat.
I ara mis que mai s'imposa la no
cessitat d'intensificar la eampanya p, o
esport
eiutadatia.
Bns sagradoria,d'equivocarnos. i fins
tot.
colebrarfem que del ca,,,
pialas que ara acabo de començar no
en sortís
ami) esgarrinxades la cinta
dania.
Ara mé,, ?te //Jai cal insistir.

,k4

ke,
:04

-9".•

:s4

441>
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Jaume Comte i Canyelles
ha prestat declaració, da
vant el Jutjat de Castelló
d'Empúries, sobre els trae
tes a qué fou sotmés a la
Presó que dirigia Don He
raclio.
ni ha sobrera materia
processaL

Esperem...

›gib
4144.

EL QUE V A DE DISSABTE
A

'1§-~
LA V TRAVESSIA DEL PORT DE BARCELONA
sort ida. Sis-cents bornes a l'aigua. Ami
El moment emocionant de la
vencedor; el tarragoní Ricomá, la gran
gues fou, altra vegada, el gran
Celo,ni Fernández, el qui completa el tercet.

revelacib, i

EL CAMPIONAT DE CA TALUNYA DE FUTBOL
El partit Europa Badalona era el que es preseNava més competit
de la jornada. El pronóstic no va fallar. De competits, perb, en foren
tots tres partits, ádhuc el de Les Caes, que la gent esperava piense
-

gota d'

eMoció,
_

.

DILLUNS

Dissabte tothom esPerava el comen
lament del camPionat amb iRusiói
una certa esperanea.
Aviad, dilluns, !a n'hi ha que en
diuen fástics i que voldrien que s'ha

gnés acaba;

?
?
?

•

A Les Corta
EL BARCELONA

EL CAMPIO

NAT AMB UNA DIFICIL VICTORIA SOBRE
EL SABADELL PER DOS GOLS A UN
Primer partit de campionat al
de Les Corta. Públic rnolt
nombrós i sense omplir, i també
3nolt nerviós i cridaner. Dos equips
de técnica completament oposada,
pera tan desentrenats ues com ni
tres. Els que pronosticaren una vic
tara/ facil del Barcelona s'equivoca
ren de mig a mis. Enlluernats se
gurament per aquells "scores" que
els blau-granes aconseguien no fa
pes ratas sabre equipe belga i va

contra, no perrnetien que es tires.
D'una puntada de peu allunyaven
la bala del Iloc on hayia d'ésser ti
rada. L'arbitre els amonestava, pétó
no passava d'aci. En una
ocasió, fins
Sangüesa, que !vientre jugá al Ba
dalona el veiérem molt pacific, ahir
se'ns mostrá molt rondinaire, corn
a
capita del seu equip &e les em
ptengué amb l'arbitre. i ur company

fos.

-

adveraara
El Sabadell sortí de trascantó
estigué a punt d'amargar la festa
al bon barcelonista, que ani a camp
convencut de sofrir un empatx de
Jets. Si abans del partit haguéssin
dit a qualsevol del* incondicionals
blau-granea que els seus jugadora
havien de sofrir tant per aconseguir
la migrada victória que lleemsegui
.rtn. segurament que si no us pega,
us dejas amb un gest mía olimpic
despreci i de compáslia. Tal era
gs eenvenciment d'una victória ca
pica clavara de requip que per pri
mera vegada, després
d'un parell
d'ertys d'eetar al grup B, es troba
amb el Barcelone per disputar-li el
carnpionat de primera categoría.
tauses d'aquesta anornalia? Pot
ser en
nodriern analitzar moltes i
justificatives. En primer terme di
rem que el Barcelona se'ns presen
ta desentrenat tant en el joc
conjunt. Cap deis
Lona de
lene jugadora encertava córrer la
bala ni fer cap jugada brillant. L'u
r:ic potser que brilla fou Ramon: pa
leei una gran dosi de voluntat i en
cert. i després d'ell. Fiera, que tarn
bé estigué Jorge bé tetes les vega
des que entra en joc. Goiburu, en
seu

de resultes d'un cap de colze.

QUATRE

XUTS AL PAL!
lana altra causa: Quatre xuts al
pal! Aína demostrará eloqüentmert
.que al Barcelona no el va acompa
nyar la sort, a més de jugar ma
lasnent. (luan estaven empatats a
un gol—que duri
molta estona—,
Samitier reié estrellato un snagnífic
xut i una fultninant capcinada, dl
pal. Ramón entra a rematar en un
d'aquests rebote al pal i també b'es
trellaren ele eeus bons intente con
tra el psi. Un altre xut, encara, de
Goiburu, va rebotre al pal. El Sa
badell juga,
ana nn porter
dos pals que pararen znés eme el
portee.
/1DQUIPS I GOLS
Vilalta pa hem dit més o menys
com
arbitra. Sota les seves ordres
els equipe s'arrengleraren:
F. C. Barcelona: Llorenl, Oro,
Mas, Font, Guztnan, Castillo, rie
ra, Goiburu, Samitier, Ramon 1 Pe
dro!.
C, E. Sabadell: Massip, Morral,

•

canal,

estar apagar. descollocat,
finte sernblava que atabalat. Amb un
va

Giner, Salanguera, Gracia, Codina,
Sangüesa, Bertran, Garreta. Roca

aItre jugador quaisevol
seu
lloc,
potser el Barcelona no hauria aca
bas amb una victória tan difícil. En
descarree seu, direm que darrera te
nia un rnig, Font, que no va tenir
pes el *en millor dia, i aiaa
a jugar un tant rerassagar. Pera ju
era en excée retarda, ia qual cosa
fu que perdí: resaltes ocations de
rematar.
Una altra causa—i aquesta justia
ficaria potser snés que l'altra el di
fícil resultar-40u que el Sabadell
opesés al joc mes o menys tecnic
del Barcelona, la seva gairebé tra

i Pérez.
Als tres minuta de començat el
partir, un carnet' contra el Sabadell
i una fallada de Morral dóna ocasió
a
Samitier per mares- e: primer

gol.
El rapid gol, aconseguit pel Bar
celona, no resta infra* ah s sabade
llenes. Ans al contrata els enardí
i vingueren tots aquella excessos
que hern apuutat abatas. I cinc mi
nuts abans d'acabar la primera part
un xut de Roca Oro no encerta a

-

'dicionsl técnica destructiva, pera

desviar-lo al mateix ternos que irn
pedeix a Llorerm, que s'havia Ilan
aat, de locar-lo.
No cal dir com fou d'animat el
partit a la segona part. Els jugadora
barcelonistes no n'encertaven ni una.
Goiburu no era mal al Doc. Sarni
tier caIcu/ava malarnent J botre de
la hala i perdia rnés d'una ocasió.
Pedro! bregava umb fe malta va
lentia, tanta, que deu minuta abano
d'acabar la partida s'interna, encara
que molestat per Salanguera, i en

no

sola destructiva de joc. finó des
tractiva de turrnells i físics del con

trineant. Ele sabadellencs, Per exem
pie, posseeixen un defensa que es
,anostri digne aubstitut de Sorribes
en l'especialitat del joc violent. Amb
ell ioren malta altres jugadors sa
badellencs que el secundaren en
aquesta modalitat de joc, que pot
ser artab un altre arbitre ala hagués
resultas fullean I diem amb un al
tre arbitre, perqua Vilalta ahir va
testar a punt, d'ésser el causant deis

aprimers incidents desagradables

sigui per separar-los o pel que
agafá l'arbitre per la solapa,
d'una manera que setnislava que el
volia sacsejar. Vilalta, enérgic, féu
un gest napoleónic,
assenyalant la
porta de sortida a aquall jugador,
per?) cosn que el joc ,continuava i
la bala s'apropa allí, aquell jugador
continua el joe i no en féu cap cas
de les ordres de l'arbitre. Aquest no
dona rnés importancia a la cosa i
no passá res. Poe
després Guzman
hagué de retirarse amb sang al nas,
seu,

lencia—ao gols a 3, en tres partits—,
no 'comptaven amb un Sabadell fo
gós, entusiasta i fins valent, dispo
'set a fa cornplir el que ja sembla
tradició que el Barcelona perdi el
sett ptimer partit de campionat i al
&tu camp, per modest que sigui el

ceca un xut arab tant d'efecte, que
rnalgrat que Massip bloqués la ba
la, no pogué evitar que se li escor
regués de les rnans i entrés per la
porta tot xino-xano. L'entrada fou

que

siempre hetts de lamentar.
No va saber imposar-se de bon
mancipa i quin va saoler-ho fer ja
!era tard. Els jugadora eabadellencs
lliuraven a tota mena d'exces
*os. Entreven arnb els genolls i col
Ele jugadots 11d Barcelona ro
adolaven per terra cotas ninota d'una
ultar parada de pirn-parn-putn. Ele
sabadellencs no tenien tanta técnica,
tperis per vieléncies guanyaren de
Ilarg. Si fóssim arbitres de boza, de
--greco-romana o de les simples ba
ralles de gallo, hautient declarat el
Barcelona vençut per inferioritat
ruanifesta. Danés, ele del Vallas,
quan seas marcava una falta en

tan lenta.

que ele cors deis barce
uns moments sense

estigué

lonistes

bategar. La bala

no

es

decidia a en
parsimania.

trar i ho feia amb tota

Ouan s'escapolí de les rnans de Mass
sip, el públie, que va preyeure el
gol del desempat, obrí la boca per
crídar gol!, peró es va 1:ayer de
quedar amb la boca oberta uní. ins
tante. Sortosament per a ella pague
continuar el crit iniciat per sa
ludar eI gol que els donava els dos
primen punta i Fónica victaria de
primera categoria aconseguida ahir.
ren

Y.M.

•E$ULTATS DE PRIMERA 04TEGORIA
Bareelola

-

Sabadell

2-1

.

Europa
Badalona
Espanyol
Júpiter

I -1

-

2 -2

-

e

4 A.s.siFic Ápip,
~0~

Punts

Partits
J.
F. C. BarIell>iia
C. D. Europa
10. C. Badalona
R. C. D. Féspanyol
c. D. Júpiter
Centre d 'Esports de Sabadell

1
1
1
1
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.

.

,

.

1

,

1

G.
1
0
0
0
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Al Guinardó

FUTSOI:

COMENÇA

camp

22 de setembre
de 1930

Xa rambla de Catalunva

E.

P.

F.

C.

Ja la ballem
Ahir

comengar el campiorzat de
de primera categoria i
re,
començar olla que la gent en diu
sorprtses. Deis tres partits anuncies,
el del camp del Guinarció cra—segons
opinió general—el que havia d'ésser
estés disputas i de resultas mes igualas.
El del Pobre Nou tenia probabilitato
d'ésser una cosa per l'esta. El de Les
zas

Corts resperava tothert—adhuc els
sabadeliencs—sense un gros interés;
tothom eslava conrenent que els cariz
de

Catalunya s'apuntarien

una

víctitrio sorollosu amb la mateixa fa
cilitas que hom fa una costellada, i

fins

hagueren craies que fingueren
uns mots de
cornpassió i encarregaren
a
Déu l'anima de requip sabcdellenc.
L'opinió general resPecte als dos
prismas partas, no es va equivocar.
L'EuroPa va empatar amb el Badalo
hi

tEspranyal

na,

i

tan

migra/.

empatar amb el
Júpiter. Ningú, pera, no esperava que
el Barcelona guanyés per un resultas
va

No saber» si és que sois sis equips
de primera categcrit só, molt bons o
si os que tots són dolents. El ras és
que en els tres partiis celebras: alar
'a la tarda les forces es presentaren
niolt igssalades, i siguin borts o sigui*
dolents, dad fa preveure—contra- el
que esperava malta gent--un camPio
nat
interessanr, eobretot quan eis
equips de la trilogia tradicional hagin

jupar—com diamenge

de

que

mig centre. Estora escrit, pera,
que rEuropa havia de jugar en con
dicion.s desanztratatjoses, i momees
després d'haver-se iniciat la limita, es
lesiona el se'l fisgador Catres, i requip
graden( es trobá mancát de reorien

seu

Catalunya

pions

ve

es

dórus el castn. els camps de la trile
gia modesta.
Les batusses Lart començai, i han
contened- srasultanianstnt els disgus
tos. La Primera jornada ha resulte
molt millar del que esperaven, i con
fieso que tes que vindran no ho :eran

element en teta la resta del perfil.
Deixant de banda si ?Europa estigué
o no estigué de sort. hinn de convenir
que el Badalona In fer un paper excel
lent en el seu debut en aquest campio
noS i que, coro el Sabadell, es presen
ta com un adversari difícil, especial
mera en sis t'erais que ha de jugar en
el sea camp.
El resulte fou d'empai a un gol, i
encara que, nominalment, un
empat
equival a un repartiment de puras, ahir
al Guinardó poguérem oomprorar que
aquest repartiment no satisfeia de la
moteja-a manera els dos interessats.
El: partidaris de l'Euro& deien que
tar

denani

"ja" havien perdis: un pura no
importancia al que havien guanyal
els del Badalona, en eanvi, estaven
snob canteras pei punt que hatden gurz
nyat i

2
1
2

O
2
11

12
1
1
11

21
21
20

A MONTSERRAT EN AUTOMOBIL
Amb l'objecte de dallar rnés facilitats a l'immens palie que
isita dlatrIaMent el Reial Meriestir, el concessionari d'aqueeta
titila participa que, ultra el servei que diáriament ve preetant
aórtint de )a Pisos Univereltat a les 11 del matf, al preu dele pee
~de el passatge (Variada i tornada, hi haurá un altre sera 115 rso del mati, mida dle, al preu popular de ptee. O
pipt PASSATOE D'ANADA I TORNADA
tatgo! s'efectua bensc tranabord i els autos deixen al post
Fil
foateix del Moneltir. Les: attades i tornades serveixeu per al ella
laa despatxen passatges a la
bol» desliza avisaut-lto.
Iitemble de Cataiunya, 52; Pises. de la tiniyereltat., 12, 1 as tatas
les Agéncies de Visitase

0475

no

es

recordaren del que havien

perdut. Aquest fenomen semblara un
let inexplicable a qualsevol ciutada
que no estigui ficat en coses de febol;
als que saben
Scs,

per&

no

My':

ens

van

(Tuestes

estranya

co

gens.

El partit del Poble Nou
441 cenia del Júpiter van jugar
aguan equip i rEsPanyal. L gent ad
tnelia, per el:davant. la possibilitat
d'un resulte un aire falaguer per als
fin: ara comparas ?'En Zamora. En
ellas, rempat ca.onseguit té per a

rEspanyal idintiques caracteristiques
remPat del Guinardó té per a
!'Europa, de Is mateixa manera que
que

podem comparar resopla del Júpitcr,
del
des del mateis pupa de vista que el
Badalona.
l'EsPanyol i
La liuita intre'els de
come
també
Non
fou
deis
Poble
els
resulte.
La
desprén
del
tida con: el
jornada inicial del ~piezas no podía
començar millar per a fer-lo esdevenir
interessant. Amb un parell de diumen
com
ges que es produeixin ventileis
els d'ahí'', els tres equips que la gent
primera cate
en diu de segaras fila a la
respecte
gls &tres
perdran
el
gorja.
cas
tres cruna manera absoluta. En el
por
die
JúPiter-EsPanyol
no
del partís
del Gsti
se, com en el cas del partit
que factors inesPerats inf
el resultas. Tots das equips,
tots dos, van fer tot el que taren po
der per &conseguir la ictária; aixa
és un símptonta que ve a confirmar el
que dtliem en comertor aguan: comen
tario: o Sets s'hars tornot bons o tots

naretó,
sin

en

dolents.
A l'Espanyol va debutar la note ad
quisició de carácter sensacional feta
aquesta temporada pel cuele de can
Rabia. Ens referíos al dazenter cen
tre Edelmiro, la presbicia del qual no
fou proa' per a decidir el parrit a favor
del blanc-blans.
Una nota important: en aquesta
mera joraeda hi hagueren jaintents de
vialéneia, el senyal d'afarma que pa
?ríelos ?ir-ne. Evidentment, el canspio
nat dóna vida al febo!, perá és, en
34~, el sets pitjor enemic.
Cal reconianar. tina venado mis,
scny. mol? de srnt. Pero«e es perdí un
partit no .'ha crensorrar la patria.
Cal que tots el: cirdadans—siguin del
color que siguirt—ho finguits bes pre
sena

LEW IS

mesase.

El partit de Les Corts
allsir el BarCelona

va

presentar

,ea,

SETE bRE

cona

*alta*

-1,15,72›,51

Sra el Sabadell la combinació núm./ro i que pot fer antb
els jugadas
que ti inscrits. Co diumenge•
:ern que
que ve murena lt combinació ntíme
ro 2, i
així suc,-ssivament, fins que
el cercle blau-g,. Iza hagi jet amb el:
jugadors de qué disposa tetes les com

s's11

aaar

binacions passibles. Eras queda encara
resperança que si no n'hi ha Prou amb
e? ~planea de Catalunya, el canspio
nat de Diga permetra allargar l'expe

C.Pfr"41"

rinsent.
Cam kesn dit abans, totham esperata
tasa fOCil victbria del Barcelona, i va
amar de poc que la jornada d'ahir no
fas d'una manera absoluto la jornada
deis ~pes. Pocs missuts abans daca
bar el partit, aquel! pal que hi ha al
gol de dan sostenía dos une desenco
ratjadom per ola barceloníttes i extra
ordinariantent engrescadors Per als
sabadellencs. En aquests darrers tra
•sas, pera, es Produí la jugada mis
o
memo fortuita que havia de donar
vietbria al Barcelona, i d'equesta
manera

de

s'escapa requip

blau-grana

pedir per la trzatsixa sort que els
dos comPanys de Primera fila.

seus

Deixant de banda que la sort potser
no acompanya
el Barcolcna, el cera és
que el: seus partidaris no taren sor
Sir gaire engresca?: per /a viataria
aconseguida, que després de la prime
'ra penada d'aguo:1 ~planea els ei
tua al cap de la classificació.
Els sabadellencs, pel contrari. freS
prés d'haver anat a Les Certs atol, el
Pressentiment d'eaperimentar una se
nora

de

desfeta,

en

sortiren

planyent-se

herir pogut aguautar rempat
firks al darrer manzent. Aisa--,el re
sulte ciahtir—, quin dubbte té que
chalará a elevar la moral de requip
del Vallés i qui sap si el camp de la
Creu .41ta tornara a ésser enguany
aquell 031111, feídic que tatzt de res
Pecte feia as nostres equips asos.
La limita fu dura, disputada, iras
reatant. El ene detcabdellamest í el
matela resultas del parid dimos prou
eloqüentntent la resistimcia giuc. els sa
badelknes °posaren al Barcelona. L'e
no

atejft alauagranc, veneedor,
va
tisfer el seas partidarís; requip
no

ett_.41.4.41(9

amb la corresportent llegenda, ene el Iliura el notare corn
pany Castanys, avenSant-se ale esdevenirnents, dissabte a la tarda. L'amic
CaseanYa
com
snobs d'altrea ciutadans rnenys humoriates que ell
no la va encartas aguaste vegada. La aorollosta victbria del
Barcelona que
!,revela, no es va produir. Es dar que el més practic hauria estat fer un
dibujar nou, adequat a les circe:mandes, pera ens ha fet tina certa illusió
fez quedar rnalament l'arnic C.aatanys, i per aixa ti publiquem aquest.
—

.11.11¦111111.•••

ELS ALTRES PARTITS D'AHIR A LA'
PENINSULA
EL C.kMPIONAT DE GALICIA
Es resultas de la jornada d'ahir fo
ren els següents:
Celta, de Vigo, bat el Burgas, ?'O
rense, per sis gols a cap.
'El Deportivo, de La COTUrtya, bat
l'Eirifia per tres a cap.
El Racing del Ferrol v véncer el

del

Vallés. bate. va satisfer en canta
ando escreix les esperances del: seus.
Una vegada mis es demostra amb
aix.3 que el gwnsaar o el perdre Un
pa/lit no és cl principal. Eeperein antb
verítable interés les properes artua
cions' deis dos equips que ahir foros
adversa:Hl, per tal de avaro si la re
tafalla del Sabadell és una cosa defi
nitiva i
el decandiment,
la des
crientacié del Barcelona fou ahir 1111C1
eircurnstancial. El resulte de Les
Carts halda servit perqui cts Mude
11,mcs segueUin e
camPionat amb
141441S
agalla insospítades fin.s ahir
i perqué el Barcelona aprengui una ve
gada més que en futbol, com en tot,
no hl ha enetnic petit.

ficava

un

ferial pea

desonvestege moral i Mil.
requip graciosa; fan de
a

meneecampeas«. 1121tb ja..bai.ea,for
;osa que

per maletín del

per tres

gols

a

cap.

EL CAMPIONAT DE VALENCIA
El partit entre el Valancia i el Sa
guntino constituí una fácil victória,
deis de Mestalla per set gol a un.
El Castellis empata a cap gol arría
l'Esporting de Sagunto, i el Levante
va guanyar el Gimitástic per un gol a

CAMPIONAT DE GUIPUSCOA
La Real Sociedad de San Sebastián
va apuntar-se una fácil victoria en ba
tre l'Euskalduna per nou gols a cap.

cap,

corre

spongué

ah s

d'Espanya.

''.amPions

EL CAMPIONAT DE BALEARS
L'Alfonso XIII de Palma va batre
l'Athletic per un gol a cap.
PARTITS AMISTOSOS
A Sevilla va celebrar-se ahir rhome
natge a Ocafia. Es jugá un partit en
tre el Sevilla i una seleoci6 en la qua!
figurara Zamora.
Va guanyar el Sevilla per 3 a t.
El Betis va batre el Patria, de Sa
ragossa, per

1En tornar de les vostree vacíanos*, fu ele
fotografic a la

quatre

cap.

a

ene/arreos

de laboratorl

Casa Casellal snita Anna,
qle

gas anteii

pERFE0010

RAPIDESA

ESTALVI
~~10~10~
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-

Catalunya

Dirsecres, día 24, dlada de la Mercó,

•
a

tres quise!, de

quatre de la tarde
CAMP DE LES CORTS

Entrada lenotal:

•

2.:30pts.

•

Desnalx d'entrades: F. C. Barcelona. la !:

panyol, C. D. Europa i Federació de Fkahai,
lana, número7, segon.

•
•
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un

nucli

masa

d'aficionats. A les populars hi
havia una mica més de mitja en
trarla, peda en canvi, les* tribunes

gros

arribaren a aquesta quantitat ni
de boa tros. I per cert que el par
tit es presentara interessant, ja que
el Badalona és un enemic perillós
perç'-!vol equirs que es oreja
quan actua en camp contrari.
El collegiat catalit senyor Como
tera, a cárrec del qual anava la di
reeció de l'encontre, va manar ra
lineació deis equips, que ho feren
de la manera següent:
Europa: Zarrauz, Vigueres, Alce
riza, Obiols. I,ayola, Gamis, Girarlas,
Bestit, Miró, Calvet i Alcázar.
Badalana: Casanoves, Borras, Ra
fe, Mena, Molina, Cristia, Segura,
Castro, Forres, Garriga i Tejedor.
Els jugadors de l'Europa portaven
negra al braç, en scnyal
una llagada
de dol per la mort del pare de Flo
reina, el qual deixi d'ocupar el seu
lloc per aquest
De seguida que l'arbitre dona la
senyal de començar el partit, el joc
es féu interessart
el partit prome
tia valdre força. Es velen jugades
de qualitat tots dos equipe posaven
rnolt d'interés en la Risita. Perh, de
mica en mica aquest entusiasme va
no

minvant, ja

anar

que chi

jugadors

veieren que els seas esforços eren
infructuosos. El kit, en aquesta es
tona es feia tan aviat en un camp
com a raltre, i es pot dir que
cap dele dos equipe no demostrara
ésser superior. Cal tenir en compte
que Calvet slavia lesionat ah s onze
mínuts de joc, i slavia hagut de
retirar, per la qual cosa l'Europa es
queda tota la resta de; partit amb
deu jugadors.
Als vint-i-cinc minuts de joc, Ra
fa desvia amb la má una pilota que
era gol segur, i Comorera maná que
los executat el consegüent penal.
Layola fou l'encarregat de tirar-lo i
la pilota la va deturar el travesser,
la defensa allunyá el perill. El joc
no
prengué pas interés, i per tal
"craconseguir que els jugador, s'a
nimessin, fou necessati que Miró,
d'un xut creuat, magnífic, marqués
el primer gol quan portaven trcnta.
vuit minuts de l'hora de començar.
Aireó a esperonar els baclalonins,
guate, el temps que faltava per al

decaiis,

adrersaris.

seus

I el segon temps
també arnb el mateix
interéscornençar
per pan
deis de la cesta,
duí en el gol de interés que es trarempataconseguit,

Garriga. ?'un

per

scut•

formidable,

des de Iluny, als cinc
mimas d'a.
questa segona part.
D'aquí en asan
el joc -va fer que
una i
altres poses.
sin un entusiasme Máxim
en la
ta, i aix6 va ler rre
Iba,
,•éssitn
11:14
segona part molt
troguda i plena de
moments de

veritable
!nades perilloses se emoció. Les
susceien conti
nuament en les dues
eis uns ni els aitresportes, peró ni
fee variar el

marcador,aconseguiren
i
partit

s'acaba, dones, arras
a

un.

e

el

resultat d'ea

Tal coro van anar les
coses aquest
resultat és just. Es
veritst
Badalona podia marcar algunqae el
gol, peró cal no oblidar que altre
1F,
ropa va tenir momea
que ssis.
Maya que anava a marcar,
i a aa
haver estas per la
brillantissima ac
tuada, de Casan,. es
i Rafa,
potser
no hauria estas
un empat el
resulta':
de l'encontre que ens
ocupa.
1: Europa, en la
forma que va
jugar no podía fer mes del
este féu,
Els seas elements posaren
tot el
s
entusiasme per aconseguir el
pera la superioritst
rica deis
dels seus contraris per
s'haviii de notar. El portee força
fer res de ha. La defensa i rld va
la
ja foren les rnillors ratIles de mía
re
quip, i e1s setis cotnponents
estigue.
yen encertats
per un igual. i de la
davantera es distingiren
Miró,
tit í Caivet la poca estona queBes-.
al

tte-itoirnf,

jugar. El primer
estar

especialment,

que

punt d'aconse.guir un
al segon temple, en una jugada gol,
tástica que fou coronada amb fan
nra
franca ovació.
Del Badalina els minore fiaren
Casanoves. Rafa i Cristia, dels qnals
es pot clir que
aguantiven l'Európa
tots tres sola. Eh s altres
van tenir
moments de tot, i de la
davantera
eta extreme estigueren encertats, es.
pecialment Segura; Castro supera. s
Gartaga i aqueas a Forgues.
rarbitratge del senyor Comort
ra, un arbitratge força
dificil. ta
satisfer. No va ésser periecte, pero
fou ben imparcial i eh s seus error
foren comptadissims.
va

a

JOAN R. TIYTOREs>

D.
at

EN UN ENCONTRE JUGAT A UN TREN
FORTISSIM, L'ESPANYOL I EL JUPITER
EMPATAREN A DOS GOLS
Si

en

Es_

tnitjançar

ressenyar

•
•
•
•

•
1111

ens

rencontre que anem

haguessin dit

,que

slauria acabat amb el resultat que
va acabar, haufiem dit que no
podia
ésser. I tots ?la que ahir a la tarda
c.amp

del Júpiter

compren

?tan el per qué d'aquesta afirmació,
jaque veieren com nosaltres les incl
&tejes de la partida i la inusitada
acometivitat del joc desplegat pchs
braus jupiterians.
Per la nostra part, ja hi firmariern
en qué tots els
encontres de campio
nat que hem de veure en la present
temporada fossin tan interessants com
el oue ahir es juga al Poble Nota
Ab:í com en altres ocasions no ens
estem de blasrnar de la insipidesa
d'a1
a:1ns encontres,
no acosttunem a
re
gatejar els elogis quan ens ofereixen
una bella partida.
Alfil' cal reconaixer que en
l'oferi
re.n.

El cap dels gris-grana
oferia un
brillantíssim aspecte. Tan brillant com
poques vegades l'harlern
vist. A l'en
contre Id assisti tot Poble
Nou en pes
í un nornbrosíssim
contingent d'incon
dicional% de l'Espanyol. AH& deis
quatre socis ja ha passat a la
!Usuaria.
A! carrip hi havia bon
nombre de fa
natics jupiterians, peró de fanátics
es
panyolistes no n'hi havia menys.
L'empat amb qué acaba el partit és
un fidelíssim reflex
de les incidincies
de la partida i un premi just als es
forços dels uns i deis aItres. Tal
jugaren l'Espanyol ni el Júpiter eón]
es rne
reixien perdre, millor dit, tots dos
mereixien g-uanyar. Es per aiszó que
diem que rempat és el que
s'acosta
més als mereixements d'un i
altre.
Com ja hem remarcat abans, els

del Júpiter forniren un encontre cu
rull d'encerte. L'onze jupiteria
és un
d'aquells equips que es creix en
con
sonancia amb la qualitat
de l'equip
cantear!. Aixó és el que ji pasa ahlr.
Palesáren tal entusiasme i jugaren
amb tant crencert que la majar
part
del temps de joc
estigueren conven
çuts que s'endurien la
victória.
Perol> no fou alai. Llome
proposa
les

•
-

.

anaren a

El Tolosa ya empatar a un gol amb
rOsasuna.
A Irún, el Real Unión va vIncer el
Logronyo per quatre a un.
EL CAMPIONAT DEL CENTRE
Ahir s'inaugura el Campionat regio.
nal, que va donar els següents resul
tats : El Madrid guanyá rlinion per
tres gols a cap. L'athletic derrotá el
Racing per sis a un, í la Tranviária
s-euvé per cinc a guatee el Deportivo
Nacional.
EL CAMPIONAT DE BISCAIA
L'Athletic de Bilbao va jugar a San
Mamés el primer partit de Catnpionat
,contra l'Arenas. La vietória, per un gol
a

CAMPIONAT DE CANTABRIA
El Raing de Santander ya batre
l'Union per tres gols a cap. Aquest
partit es va jugar al metí. A la tarda
va jugar amistosament
al-ab l'Espor
ting de Gijon; també ya guanyar pel
mateix resultat.

•

aue al camp de l'Etr opa
a
la tarda requip
del club propietari del camp i el del
Badalona, no va tenir la virtut d'a

jugar ahir

Al Poble Nou

Aértiest ninot,

Corunya

partit

El

van

41-04

cap.

sa

La topada entre graziencs zl'adato
nins era, abans de diumenge, la que es
presentara »tés interessant de la jarna
da. Hl havia j'atrio per 'vare ?Euro
pa després de la seva !larga i brillaat
escursió pels prasos nardics i hs havia
tumbé inteelo per veure l'actuació del
Badalona. en excellent forma, segorzs
oPinió de meta gent.
El pressentiment general no va equi
vocar-se en aquesta °cosió. El partit
entre l'Europa i el Badalona no fou
técnieantent molt brillant,pera bou, en
rantri, molt disfrute, i per tara ema
ciando. L'Europa va debutar en la
competició amb desgrácia. Primera
ment. es 'roba mancat del seu portes
titular. el qua! experimenta Chi)* tina
desorsicia de familia. Aixb, que -sigui

at

issa4

El partit del Guinardó
O
O
O
O

vist per un foral

campional

El

L'EUROPA VA EMPATAR A UN cola
AMB EL BADALONA, DESPRES
D'UN
PARTIT MOLT DISPUTAT

circumstáncies disposen,

i

panyoI a darrera hora, en una l'Es
bri
Ilantissima reacció, desfeu
ravantatge
coratjosament adquirida pchs jupite
rians i engegá per terra les
illusions-gairebé realitats—dels
incondicionals
del cercle gris grana.
En brus líales donarem una
impressita del que fou l'encontre
i les aotua
cions deis nou elements que
bom dt
sitjara yente dubtar.
La veritabI. expeetació
de la jorna
da l'ocasiona
l'anunci de la presenta
ció del gallee
Edeiii-o .šhavja fet
córrer rnolt alleb de mté
va fer
dos
gols a Zamora,'
com si aiXósfon uîi
cosa realment
extraordináriat (sen,e
qne

amb ai

ntentern molestar l'in

P°rter
va

i per tant hont esper;

.

aquilatar la sera vitae. I be: ses
sigui res de raltre mata Edc.

miro /.5 tin bon aventar centre ty.:un cap ben entrenat a jugar amb e!,
agua cOmpanys d'equip pot ésser tia
bonissint conductor de liras. Ara per
ara, creietn que no pot suplir En la.
na II. Ahir jugi una miqueta reras
sagas i estigné quelcom indecia, perll
en alguna xuts
que féu veiérem que
efectivament, és un hall xUtádor.
Pe! que respecta a Munoz, ja- ens
va agradar més. Es rápid, segur i as
tivissim i dribla d'una manera mca
sembasnt a la de Padrón, pera senss
tanta filigrana. El gol que fea l'ola
tingua d'u n cut digne d'un mestre.
Tots els altres de requip espanyolista compliren. Ens abstenirn de donar
ne la impressió, pujas que és
coneguda deis nostres lectora
Soler bu el pitjor de tots; al cep de
poca estona de començar la segona
part s'esgoti tant, que ja gairebé no
podia donar un pes. Abatir., pera, e'tigué insegur i féu les passades amb
evident desencert,
Del Júpiter gairebe nue no poden,
?ir qui va destacar, !mía que tots
lluitaren coro a Ileons. A remarcar la
tasca del barcelonista Bussot i
a

sobrenment

Pueyo.
Si e Júpiter continua ami' el rro teaa
entusiasme i encert d'alar ella pertnsteta el

lloc

en

ele pronosticar-li tui
la classificació final del

luxe

bes
cam-

p:onat.
El públic estigué molt cridaner
comprenguérem que continuaran es"
sent inútils totes les observacjons que
sentir.
es facin en aquest
El primer en marcar fou l'E3panyol, d'un bonic xut de Muficiz,
cinc minuts després el Júpiter
?'una tallada de Molisteque aprofitá Coromines per ernpénYc
-

obtinl'empat
porta,'

la bala cap

a la
Faltava poc per acabar la pi-bucal.
part quan el usaseia jugador obtingue
Aquest
el segon gol ?'un bon Nut ras.
ompliri
auntatge durá força estona
jupiterian.
d'entusastne els "istes"
pe.ró quan faltaren vint minuts Per
acabar rencontre vingué una forta re:
acció espanyolista que ocasiona el Wis
de rempat, obra d'Edelmiro.
Casterlenas fou el que t'encarad'
tot
de dirig'r l'encontre, i he féu amb
circulas
permeteren
les
l'encert que
tamice.
Espanyol: Aznar, Saprissa, Ma
Vana
ner, Trabal, Soler. Pausas,
Edelmiro. Mitívnz
asa. Gallard.
-

-

'

Rosalenclt. -Peiró,
Coromines
1.1arceló, Climent,
Bonfill.

A.

PUCr

PINAZZO

S.

••
•

•
?

?
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de segona

El Terrassa bat el Pala
frugell per dos a cap
El partit

Andreu,

per

Club, a la :lit, s'hi ba
liaren sardanas, i En Notario, el fia
mant portar, i En López, capita,
aprenents encara, es dedicaren a
(lanar amb molt delit.
la diada del

*

*

*

haver-hi sarda
per veure els
progressos deis aprenents junt amb
altres jugadora que s'hi volen dedi

Que denla

na

i hi ha

Que En Graellets, de l'Horta, de
gut ala gens axits seguits, ha cercat
compar.yia mott elcaient.
•

Que

com
que aspira a ésser un
vol fer patxoca renb la que tro
ha molta dies al tramvia d'Horta.
as

*

torna a

expectaci6

*

e

*

•

•

•

Que el F. C. Barcelona, segons la
darrera nota oficiosa, ha cedit arab
gest de magnanimitat el seu carnp
de Les Corta per al partit de selec
ció de dixnecres.
•

•

*

e

Que el canvi

Que rentrenador andreuenc ha re
conianat aqueata dama con' a m.itjá
de conservar-se en forma honesta
mente

*

Que el senyor Valdés, el dia que
perd amb la saya penya, perd un
quilo i guanya més en el seu negoci.

car.
*

*

li és ben beneficiós.
*

*

e

Que Rebollo, del Granoilers, d'en
ça de la primera ensopegada, no
aixeca el cap ni per mirar si els
llums de la Rambla de Santa Lata
lia catan encesos.

Que torna altre cop ranimaci6
portivo-hivernal del Tostadero.

es

Gracia Manresa
Martinenc
Sant Andreu

(Forfait

Que és !non comentada rabsan

*

Que aquesta cessió és obligada
pels reglamenta de la Federació Ca

ala del President de I' inatitut del
no fer res" que es troba a Tarra

talana de Futbol.

gona.
5

*

•

Que a aquesta magnanlmitat cor
responda la Federació de Futbol
abonant al cercle blau-grana el lo
per zoo de la recaptaci6 total, més
un petit tant per cent per jugador

Que

Que

*

Tarnburini,

En

el

pre,sident

del Sabadell, ha mancat a aquella
"arenga" en la qual aconaellava que
estripessin els carnets tots els sa
hadellencs que fossin socia del Bar
celona, quan perderen el ca 8 Martí.
*

*

«

Que el senyor Tamburini
ci del F. C. Barcelona.
•

•

ja é3

SO

*

posar

e

•

a
altea horca de
molta sorpresa una
filtra d'autos al camp de La
de l'Europa.

Marga

Salut,

*

e

Que aquella nit no era pas fasta
major a la barriada de La Salut.
e

Que

*

sembla que

*

•

*

Que

F.Is equips s'arrengleraren en la
forma següent:
Sant Boj: Ramoneda, .Mir, Rodó,
Cifuentes, Elies, González, Millan,
Avellana, Lloveres, Galtés i Casta
nyera.

Inglés, Llorene, Ro.
dríguez, Lara, Larrosa, Pastor, Cas
tells, Martí, Gómez, Xifreu i Vila
Vilafranca:

tindrá tanta feina si per
es decídela a mirar qua
un federatiu en asseure's.

no

s'amaga
Que

nova.

la vegada podria ajudar a
Mr. Plantada per a esbrinar quin Es
el que secretament dalia les refe
rancies a la prensa.
a

e

Que vigilant
tiren

una

á potser com
paparen' pel baleó.

*

Que En Costa, president de
Lliga Amateur, saribla que ja
a

la
té
les america

amateurs.
*

*

Que
cionar,

donada la quantitat a confec
ha encarregat al seu escu
dero Sánchez restudi d'unes bases
per a concurs de sastres

ea

e

Que també poden ?asee eta pa
pera de fumar que Renga En Costa.
Que

*

escollida la roba per

e

sen

*

per poc al Tostadero

un

pas

Corresponsal.

dia de dol...
e

Que

no

s'ha

e

e

*

*

*

Que

el Benjamín Lorén es d6na
importancia, pera no vol explicar
res de l'interviu celebrat.

••¦11¦0111~

Copes

i medalles

d'espoit

Piala de Sant Just, núm.

TOMiS Palmada

A

aclarit

si el cinema
era sonor o no, pera el Ganápia ha
passat una dies molt amarga.
no

Arbitra Espelta, bé, i obrá enér
quan les eircumstancies ho
feren necessari. Per agressió a Lara,
va treure Rodó del camp de !a.c.
Els que més es distingiren deis de
Vilafranca foren Gómez i Xifreu,
que foren precisament els que ob
tingueren els gols. Inglés féu tam
bé boiles paradas i cotnpli a cons
ciencia amb la seva tasca.
Del Sant Boj els millors foren
a estones
Cifuentes i altres Gonzá
lez. L'únic gol l'obtingué Galtés.—

gicament

e

ver

e

*

e

1

1111

•.

Un deis millors partis que ha ju
gat J'Horta va ésser seas dubte el que
ahir a la tarda tingué lloc al seu
camp contra l'equip deis Alumnas
Obrers de Vilanova.
En comenear el partit setnblava que
els dos equips volien conéjacer-se tedt
tuament. ja que fins pocs minuts abans
d'acabar la primera part no es vejaren
jugadas interessants.
Gairebé sempre domina l'Horta, i
amb major intensitat a la segona part,
durant 'a qual l'ernbotellament va és

d'aquest rala i valent

Antodbils, Colon

1 Au ómnibus
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Brasserie

PLAÇA

constant.

A la primera part. i quan faltaven
pocs moments per acabar una
gent jugada de l'Horta que inicia
Graells, i clesnrés d'un magnific centre

DODGE

Cafe

HORTA

L'Horta bat l'A. O. de
Vilanova per cinc a un

ser

outrnaLA DE

2

gne".

*

moment

un

e

dele arbitres

*

Que allega que el necessita per
mirar sí arriba a saber qui és el
fantasma que truca els timbres a
la Fede...

anab l'Oro i el Moro.

nas

*

ara

*

1

Ahir a la tarda tingué lloc a Vila.
franca un encontre entre l'equip
titular i e' Sant Boi, corresponent
al campionat de Catalunya.
L'encontre acaba amb la victoria
deis vilafranquins per a gola a 1, i
els nombrosos espectadora sortiren
de la lluita engrescats de les sayas
incidencias. El Vilafranca jugá amb
encert i fornf una bella lluita davant
un Sant Boj pie d'entusiasme, paró
una
mica perseguit per la "gui

*

ha demanat a Llobera
que U porti un encanado:: de Brin
selles.

Que difícilment podrá trobar-se
un altre Club que pugui comptar
*

Vilafranca,

la
sempre.

Que ai les gestiona assoleixen axit,
ja poden restar tranquila els faná
tica barcelonistar.
*

Santboiá,

s

*

e

Que el rnateix bou cand porten
les gestiona del Barcelona per a
l'ingrés del defensa esquerra Moro.
*

VILARRANCA

e

van

badell.

,

CORRESPONSAL

Que En Monjo, el secretad de
Federació, gereueix pidolant cona

molt

anda
vant les gestiona pel traspas de
Tena I al Centre d'Esparta de Sa
e

ren.

Que and, engomo que ha celebrat
un bateig corn poca, ha dernostrat
no sentir gelosia del seu competidor.

Que

causar

Barcelona

Que ha fet padrí de la saya cria
tura a En Miró, raltre davanter
centre de l'Europa.

*

Que l'abre dia,
va

•

•

.1,

quel, Lluís i Reixach.
Els millors de Terrassa fo
ren Perera i Mitjans,
especial
ment aquest darrer, que féu els
dos únics gels que es marca

pensa, dintre
a

Palafrugell: Grauges, Colo
er, Blanch, Orriols, Castelló,
Cabanes, Esteva, Espasa, Mi

Que En Cros, el davanter centre
de l'Europa, Es molt més eixerit del
que sembIa.

cartas votacions.

en

la nit,

molts poca dies, venir
a... descansar.

*

Que si En Serrarnalera no s'aspa
vila, aviat deixará de poder-se ira

.

•

e

a Sabadell d'uns entuaiastes sabade
llenes barcelonistea.
*

*

*

Que potser el canvi de parar ha
wat prodult per una recent visita
e

.

en

Que malgrat d'alaba

•

jans. Rectoret i Castelló.

compte que tot
i que el van veure sanee mitjons, el
ami prou alabat senyor Xatruc fina
treballa!

barcelonista seleccionat.
*

5

cal tenir

jugat

gleraren ala equipa de la se
güent manera:
Terras.sa: Ulldemolins, Vila,
Bartomeu, Castro, Santillana,
Cadafalch, Valls, Perera, Mit

555

-

floree

Restaurant

-

Saló de Te
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1

apee cona una mena de re'eé't eament
excessiu; Simhez, que a més de la
por.
sofria d'apatia aguda; Sa
ae
nuy i eBsolf, que aquests nom és
nuy i Besolí, que només patien da
pana, i Esteva, que sofria tres o qua
tre coses, perb totes prou dolentes,

davanteo'apro

fita Roca per marcar el primer gol de
la-tarda. desnrés d'un xut a l'angla que
Oliva no pot esquivar. Acaba la pri
mera nart amb Ileuger domini del
Vi
lanova.
La saltona part ha estat una varita
ble exhibido de futbol per part de
l'Horta, el qual ha jugat com si es
trartés d'un equip de "primissimo car

Terrassa

-

-

-

-

.

.

-

.

1
O
1
O

tots

F. C. Athletic, de Sabadell
Grácia F. C
F. C. Martinenc
Terrassa F. C.
U. Esportiva de Sans
F. C. Vilafranca
Palafrugell F. C
Unió AtlItica d'Ilorta
F. C. Santboiii
Unió Esportiva Sant Andreu
lluro Esport Club
Centre d'Esports Manresa
A. d'Alumnes Obrers, de Vilanova
Granollers Esport Club
F. C. Gimnástic, de Tarragona
.

.

3
3
3
3
3
3
3
2
3

•

•

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

,

de Buyé. Va ésser un gol rima emo
cionant.
L'Horta continua dominant, suc
ceint-se jugadas magnifiques, sobretot
les que tenen lloc entre els davanters
del titular, entre els quals destaca
rextrem esquerra Grulla que va fer
un partit
senzillament cotossal. També
varen jugar molt encertats Campmany
potser un xic massa individual —,
Roca. que fou l'autor deis gola primer
i quart, i Guerra. El porter Montfer
rer, forea valent 1 blocant amb segu
—

retat.

Mancaven quinze minuts per acabar
el partit, quan Graells recult la pilota
i avarma passant a Roca i d'aquest a
Guerra, torna a recollir Graells, el qual
féu un magnifie centre, que Roca apro
fita i marca el quart gol.
I finalment, por abans d'acabar,
Guerra centra i Riber d'un xut impa.
rabie marca el cinqué i darrer gol de
la tarda.
El Vilanova va tenir una tarda des
gradada, puix que !agá amb molt en
tusiasme tot el partit, per'ó la "guigne"
el perseguí. Deis seus jugadors, els
millors els defensas i el portar. Callao
tombé ens semblá un jugador perillós,
perb els seus com panys no el secun
daren prou.
Els equipa estaven constituits així:
Vilanova: Oliva; Guallart, Roca;
Callao, 011er, López; Alfonso. Pérez,
Peidró. Toldra i Roviza•
Harta Montferrer; Vives, Pérez;

Buyer,

ibecas,

Gutiérrez;

3

,

Camp

many, Ribet, Roca, Guerra i Graells.
Arbitra Camba, forca imparcial, pe
r?) un >de massa exig,ent, puix que
prodiga amb excés les "xiulades".

4 GRANOLLERS

Granollers, 1-AtIltic, 3
AtIltic: Gil. Vilalta, .Griera, Do
n-tallad), Centellas, Conesa, Pastor,
Canet, Huerva, Mota i Torres.
Granollers: Gallofré, Lpez.. Lle
dó, Rebollo, Sala, Ortuno, Collado,
Saura, Jordi, Martí i Antic.
Arbitre, Palomera, dolent com
sempre, i amb poca vista. Consentí
que l'Atlétie imposés un joc dur que
en
alguna moments ha tingut caí
de violaste
La primera part ha estat de franc
domini del Granollers, que amb tot,
no ha pogut marcar cap gol, unes
vegades per l'encartada actuació de
Gil i d'altres parqué no han tingut
sort. En canvi l'Atlétic ha marcat
el sea primer gol en una de les
res

2
3
3
2
3

Gols

G.

E.

P.

F.

2

1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
O
O
O

0
0
0
0
1
1
1
O
2
2
1
2
3
2
3

7
2
5
5
5
2
8
4
5
7
3
5
8
4
4
4
4
4
5
4
4
503
7
5
2
5
6
2
9
5
2
4
5
1
3 13
0
2 10
0
1 13
0,

Punta
C.

anar

gairebé enlloc.

Era cosa suposada que la victb
rla del Sana es produiria, pub, en
veritat, que no esperávem que fos
tan aclaparadora, parqué el Sans,
malgrat la =flor qualitat de joc,
ena deixl sorpresos amb el resul
tat absolut atnb un domini acta
parador i consta.at i fent-se ramo
absolut del camp.
El partit va ésser dolent, mal
enat aquest encert del Sans, penó
és que el Gimnástic arragoní va es
ta:
inconsistent i no s'oferí a la
lluita, la qual no va resultar gens ni
mica interessant. Va influir extra
ordinariament a l'ensopiment del
match l'arbitratge d'En Sojo, que
malgrat ésser un partit fácil, es va
portar deficientment. No hi havia
largué fer-ho malament, i ell, com
els jugadors, va empenyar-se en
aburrir-nos i van aconseguir-ho.
Menys mal que el davanter Aliart
ens
va
distreure una mica atnb la
seva qualitat de joc perfeata que el
féu mereixedor d'ésser i'autor de
quatre deis cinc gcls obtinguts pel
Sana. Es un xicot que si bé no és
cap gran jugador, és, no obstant,
oportú rematador digne que el
un
Zans posi en eh l gran confianea per
l'ast't enidor.
Els equips foren:
Pedret, Carbo
U, E. de Sana.
nera Villacampa, Vila, Belbig, Bar
tolí, Cuchis, Tayeda, Iglesias, Aliart
i Guardia.
Sana
Gimnástic de Tarragona.
huja, Wenceslau, Gimeno, Ivlarto
rell, Alegret, Sancho, Barbera, Pou,
Albs, Ruiz i Espanyol.
Dos gols a la primera part i tres
a
la segona. Es dos primera d'A
lta, t, jugador notabilíssirn com hem
dit, í el tercer i cinqué, Lorca tano
U. d'el!. El quart, dones, fou del
jugador Iglésies, després d'una fal
ta molt vista al porten gimnastic,
que el senyor Sojo va fer veure
que no la veía.
Un pártit, en fi, fácil per al Sans,
dolent per al públic i moit criti
cable per a l'árbitre.
R. R.

a un

una lluita entre
que volia ésser déncia amb
unes ganes terribles de guanyar. No
cal dir que les "terribles ganes" ana
a
canee de. Martinete.
No veierem ni ben rebuscat el joc
aciencat que en uns, allb que volia
ésser técnica no era més que una gran
apatia i caces de serenitat i en els al
tres tot se n'anava en empenta, cosa
que al fi i al cae dona com a resultat
la victbria que és el que s'anava a

ren

cercar.

Morrages, d'una capcinada en mig
d'un aldarull qus dura llarga Mona,
aconseguí el primer gol ala aa minuts.
A partir d'aquest gol s'accentua una
mira el domini deis vermells.
camp,

aconsegui

LONA

.

panyol, aniria a' club biau-grana san
..1 cobrar :raspas.
El xícot, per acabar-ha d'adobar,
está emptpat perque per privar-Phi
l'Espanyol, no pat jugar dimeeres con

Costella.

Ira

.4

DOS ECUIPS DE LLUISOS
El Badalona i ?'Europa ten" tal"

afinitat, que fiar s'assemblen p,r
niforme.
Bis graciencs van ami' :amarreta
blanca i escapulans blaus; els bada
lonins, amb samarreta blava i escapu
laris blaus.

espectador deia ahir:
Aixb sembl... un partit entre dos
equips de lluisos.
Un

sony

U. E. de Sans, 5
Girnnitstic Tarragona, O

una cosa

raie

1 14
-

A SANS

Aquest partit fou

de

poden

Els «antas foren:
U. E. Sant Andreu: Notario; Ló
pez, Soler ; Palau, Duran, Inglan; Es
teva, Besolí, Sanui, Sánchez i Comes.
F. C. Martinenc: Pasqual; Serrano,
Vinyes; Altés, Pujals, Creixells; Ca
ses, Tonijoan, Aranda,
Morrages i
Roca.
El senyor Armengol féu un arbi
tratge una mica desigual a la primera
part i Parea bé a la segona.—COLL.

El Martinenc guanya el
Sant Andreu per tres

gola

_

,

-

Le Padron—com sap tothom--esta
de males amb l'Espanyol. Fins a tal
Puul, que ahir cleia que .si el Barcelo
na' aconseguís la seva baera de l'Es

per

Dei aMrtinenc, en canvi, pot dir
no cap
fer distincions. Rati
ficant-uos en el que hem dit abans
d'aquest cerip, domina en tots l'em
penta i la gran voluntat de guanyar.
Potsc
al fer distinci6 de Pasqual,
que féu alguna parada senzillament
ad ni cable.

A SAII,T MART}'

López,

no

possible

confeccio
davantcra que si no s'arre
el

se que

Partits

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
O
O
O
O

fer

nar una

gla

<7,LASSIFICACIO

l'em

pan per?> bu anullat després de llar
gues discussions, per off-side de Sany
ny i acaba ja primera part dominant,
encara que ileugerament, el Martinenc.
A la segona part, tot just camama.da, Morrages marca el segon gol i
Strauda el tercer. Finalment, Sanny
pogué aconseguir el gol de !'honor per
al Sant Andreu. El Martinenc, aquí,
comenca a tirar pilotes a fora ininter
rompudament, cosa que féu atabalar
els grocs-vermells quan semblava que
s'anirnaven.
Notario, sense que fes un gran
paper, ho féu passadorament i no
pot adjudicar-se-li pas la culpa deis
tres gols, puix que foren tots tres
gairebé de la categoría deis impa
rables. Els defensas i els mitjos, una
mica desentesos, per óamb ganes
de fer-ho bé i feren tat el que po
gueren per servir pilotes a la da
van-ea.
Deis davanters ja no po
dem dir el mateix. Comencant per
Comes que, marcat per Serrano,

.

'PtAti
.dSPORT I
al camp del Martinenc, causa
sensació una fiamos: parada de "char
cuterie" instailada al costat del quiosc
de begudes, asa-e. un arrimas assortit
de Pernils, botifarra, etc., etc.
Per cert que durant la primera part
el públic martinenc *O J'esteva de Pro
metre als jugadors un exquisit bere
nar si guanyaven. Hom diu si fou es
peronat per.aixó que al final d'aquella

ALIMENTAAhir,

Ja

havien

fet- dos gol:.

AIXO ES UN DIR
company que fa la ressenya i co
mentaris del partit Europa-Badalona
a /a Hoja Oficial es plany de la baixa
quaibtat del joc emprat peis esmen taf..
Et

equips

i din que

no

és

comprensible

començament de temporada,

qUan

ei,

equips lógicament esas descansats.
Lógicament, aquesta opinió és mc.i.
respectable. Practicament, pero, ja
dir-nos
en: fará el favor de
company de quina manera han descan
sas aquest estiu els jugadors de
ropa i eis del

—

DESFILE"

EL "GRAN
el Barcelona, per seguir el cos
tan:, va fer un equip diferent del quc
havia presentat en els primers partas
de la temporada. Han: confia que se
guira variant-la cada diumenge, i d'a
questa manera els socis coneixeran, o
fi "de temporada, tot l'stock del cercle
Ano-

blau-grana.
Un espectador, comentant-ho, dejo
ahir a la tarda:
—Aix6 és una

mena

de "gran des

file"-

AUTOMOBIELISTA
En benefiei vostre,

J.

nc

deixeu de consultar preus

López•Llausits

DALMES, 126
Teléfon 74755
Aneu malament de llurns per carretera? No deixeu de visitar-me
--

UN CAS LVTERESSANT
El president de la Federació Centre,
el ;lastre estimat amic Dr. 011er, ha
cedit una magnífica copa, que sera

arrancadas

disputada pels equips de Catalunya i
de Cast:lla en dos partits, el
primer
deis quals es jugará dintecres a Les

exercit mes dornini.
L'Atlétic aconscgueix

Decres jugara Zamora antb t'e
quip eatala, i és do suposar que quart
es jugui el segon, a
Madrid, el nota
ble porter ja será un madrileny i ju

que ha lee per mitja de
Huerva.
El segon temps ha estat més ani
vallan encara que els locals han

gol

en

l'arbitre

claríssim fora de
no

el

C°rtisM

VIIITI

eegon
que

jec,

assenyala.

I,a nos,ra
I

exposició

enierif de lo raonables
pie son els nostres pretil

El Granollers marca el seu gol
d'un xut de Sala.
I el tercer de l'Atlétic en un free
kick Ileneat per Mota, fortíssim i

i

gara per tant amb el: castellans.
tic!
ben curiós que un jugador

ac-

tui contra el! mateix. Que aquest Jara
el cas de Zamora en aquesta
rompe-

ras.

Ha guanyat l'equip que rnenys ha
Amb sinceritat hem de con
fessar que el Granollers no merei
xia perdre aquest partit.

jugat.

Gil, portar .ie l'Atlétic, i la sort,
han fet que la victbria se l'endu
guessin els forasters.—C.

WHIPPET
Cabriole. 4

plasses inrerion,

BEN MIRAT...
socis de l'Espanyol, en !loe de
.,sar-se de malhumor per l'enipat
d'a
hir amó el Júpiter, estaven d'allí)
pié:
.cts

•

tHENARD WALKER
1. i 6 cilindres

A GRACIA

ROSENGART

Grácia Manresa
?Els dos punta per al
-

2 i 4

ploses

canteras.

Deien que l'o' passat, amó En Za
mora, havi.-n perdut per dos gafe
cap. Per tant, les coses no tans tan
atalanten, com sembla.
Ben mirat, qui no s'aconsola ols frer
ra

Grácia?
Coin sgui que ha estat concedida
pel Govern civil l'autoritzadó per ju
gar al eamp del Gracia per
haver
presentat els documents

legalitzados, i
ens digne

tallo".

havent-se ordenat—segons

Al cap de vuit rninuts de comenear
el seaon temps. Ciuerra recull la pilota
a'un davanter contrai i avanea decida
fins a la porta d^ Vilaneva. xutant ra
nid-nient i assolint el saaon gol.
El tercer també és obra de Guerra.
PI qual aprofitá un ah:fan:11 promegut
davant la porta i deenrés d'un 'entre

ren—per la Federació la eelebració
de l'encolare Gracia-Manresa, suspés
en un prineipi, i no haver-se presentat,
els jugadors del Manresa a l'hora de
la celebrad() del pare' t, l'arbitre se
nyor Aramburo, després de formar al
camp l'onze del Gracia, c'elana la vic
tbria a aquests.

•

3
225

Palafrugell

Vilafranea
Santboiá
Gimnástie
Sane

'

-

1-3

-

din%

EN PADRON 1 EL BARCE

5 O

-

ahir a Ter
rassa
QU emoeionant per de
més i acabä anlb una meres
cudíssima victbria deis terras
Eones., per un marge que hau
ria pogut ésser augmentat si
l'encontre hagués transcorre
gut normalment.
Perb, dissortadament, les co
ses no aliaren tal com havien
d'anal.. E nmitjanar la partida
comal:10 el .jcc violent 1 bi ha-.
gué moments que hom pensa
que la cosa acabarla com el
rosari de l'Aurora. L'actitud
del públic, perb, rebutjant amb
crits el joc vlolent, féu que
més o ~aya' es tornés a la
nornsalitat, i aaable el partit
en santa pu u i tranquillitut.
L'arbitre fcu el
principal
culpable dels incidems que es
mentern més amunt, ja que dei
xant a part els seus coneixe
ments de joe
palesats ahir
en més duna ocasid
pel que
respecta al joc brut obra amb
molt poca energía. Algun juga
dor del
Palafrugell aprofitá
aquesta avinentesa per jugar
a plaer
emprant un joo poo
recemanable. En aquesta oca
sió és guau més necesshria era
l'energia del senyor Baliu.
A les aoves ordres s'arren

Per (...analetes (Buen,.

/

Horta
A. O. Vilanova
Granollers
A. Sabadell
-

„tff

00

1(4

1

RESLITATS DE SEGONA CATEGORIA PREFERENT
-

al carpp del Sant

11114)4

categoría.
A TERRASSA

Que

-if-

.11‘8.

fervei Tal/en; Veda •Neumáficr Fint
AcceforiS. Claríf, 98 /00
recció

Erpecial

o'1

S.A..

Aulas- di °carió

301 y 304

vol.

IDENTIFICACIO

.?"RE L'EUROPA
15ALONA

-

1 EL B4-

No és tan solament en la semblança
deis uniformes, sinó fins en els restát
tats van d'accr, els dos popular:

equips.

Ahir van empatar el: primera,
segons i els tercera egnits.

d'arnrd ja

és po.tsble.

e:,

4

22 de setembre
de 1930

rambla de Cataiunyb.

NATACIó

(VA

LES GRÁNS MANIFESTACIONS ESPORTIVES

del C. N. Atletie triomfa
brillantment en la V traves?ia del Port
de Barcelona

Artigues

Ramon

Comentan setmanal
Els

an

Alema
nya a fer dos
rnatchs amb els
amateers teutons,
a
celebrar l'un
'a Munich i Valanat

a

La senyoreta

Nuremberg.
El primer ja. s*ha
tre

a

-jet, i els

atrateurs

peninsulars h

•aae

a

-

-

axa,

-

professionalisme.

al

Un desafiament i una
'posta han jet que
Robert Sans, cannpió
de Catalunya deis Ileu
gers, accedís a posar
el seu títol en joc cla
•ara Grifol, i a Ba
El
dalona snateix.

,

aombat ha tingut tm desenlIal inespe
•at. Grifo' ha quedat k. o. al segon
eound, després d'un k. sa„ de sis se
ecos. S'ha cornprovat, dones, que Gil
•tsl "el N'as de y§ costa", era un

bluff'.
a Badalona tamba
Murall
laateit Jan Terry per deequalificació
los rryunds. Mesan s'ha presentat
-

-a

.

ha
en
en

:renca recuperarió. Boxa amb més
eoneixernents. tnés serenirat i menys
'ogositat que abans. L'astil= de cop
aaix. El conabat prometia mote
al aNue
El sabadellenc Monitor
ea debutar corn a pro
o Mundo"
:essional posant lora de combat el ne
Yussuf. Afanyen-nos a dir
are Ben
are el combat no ens mereix gaire co
;alentara El negre ea preaentá niolt
laix de forma, tant, que prácticament
-

-

-

'Monitor
eer

no

podia perdre. Esperarem

bid:era:ato

que faci

Boxa

a

una

altra

sor

Sabadell

lana :aova empresa sabadellenca,
t'encarrega de l'organització de la
darrera vetllada de boxa, la qual
tingué lloc al Catalunya Park.
No estiguereu del tot afortunats
aquests nous empresaris, ja que la
vetllada no passá. de regular. L'acte
hagué de comenear bon xie Inés
tard de l'hora anunciada, per no
barce
asser puntuals els elements
lonins que hi havien de prendre
pare A més, els dos primer& com
conaenear-se,
bate pogueren tan sois
ja que a penes si duraren un minut,
que
per abandonaznent injustificat,
origina la desqualificació de dos bo
--adors.
Naturalrnent que els organitza
dora amb tot aixii no hi tenien cap
culpa, perb, cal fer-ho constar per
píe aja:1 succeí.
Acuesta vetIlada estava mancada
Trl'un combat clou, que cridés l'aten
ió, CO211 es venia fent anteriorment.
amb tot i ésser un bou bo
aador, no reuneix les condicions in
aispensables per a proporcionar el
lat foil d'un acte com el que ens
,

El nllor combat de la vetllada.
professional Martín i
4-1 sahadellenc Martínez. Horra vcié
esgrima, precisió i bona boxa. Mar
tín tenía a favor set:, l'avantatge de
acavergadura, que és sempre un ar
gttment de pes, pera Martínez va:
treure tot el seu joc i entusiasme i
aconseguí no solament anivellar la
lluita, sinó que decanta el combat
a favor sera cona així ho reconegué
'arbitre en coneedir-li la decisió per
puntas.
Martínez demostrá una vegada
més. que és un veritable professio
i que dintre aquest carnp ha de
ser-hi un excellent paper, oi més
posseint un gran fons tal com suc
Ceeix en ell.
Mufioz i Llangües se les tingue
ren de valent, i al final optaren per
Iluitar mes que no ras boxar. Tant
l'un cofa l'altre afluyen de dret per
victória ressona,nt, i poc es
una
Preocupaven de cobrir-se. El saba
dellene fou qui evidencia la manca
de guardia, i aiieb li ocasiona una
:arta correcció al darrer round.
Fou Wat match nul, i aquesta
'decisió afavorí quelcom el sabade
el forniren el

llene.
Molina vencé després d'un dur
ambat a Artiguee. el qual es mos
.rá en extrem batallador, eapecial
aient al primer round. La bona
-actica de Molina acaba per amo
les
sar-se i féu minvar poc a poe
eacomeses

WArtigues.

altres combats donaren

Fas

reoiltats
amo i

els

següents:
Gimanez, feren match

Perca i

mil.

lafartinez també match

Tia

Ossorio vencé Júlio per abando
llamean

Dirigí
Clecieions
ere

tots els combats i emeté
Rizzo, que ho féu bé com

,re.

P. G.
oe

s,

xen,

seguei
la presó.

presos socials

tots,

Maca

a

no

ha tornat.

endebades. El voluntariós ne
dad de Tarragona aeonseguelx
brillantment el segon lloc;i que
esfat una revelació en passae
nedador de categoría, són
C. Fernández, Bernal i Palatxi,
que entren Per 'aqueet ordre
darrer eh.
Van entratt els nedadoes fine
classificarase 479, xifra que_
bat de molt el récord de l'any

passat.
El C. N. Atfatie amb un amor
a Ilur Club se n'emportat ultra
el primer Roe de la classifiea
ció general, el triomf per equipe
de cinc nedadors, arnb una pune
tuació de 51 punts per 56 que
ha aconseguit el C. N, Balee
lona.
El Troten Duran ha quedat
én poder del C. N. Atlétic, en
classificar el .més gran nombre
de nedadors:

gut gatalie d'aquesta,diemene,
sort, han fet el trajecte Escu
Ilera avall, amb veritable deeig
d'an.ar seguint la lluita a qué
s'han Ilaneat els 600 i esIcaig
ld'abnegats atletes per
trae
Tessar el nOstre port.
Molt abane. de comenear les.
innombrables embarcacions no
'deixaven donar un pas, valgui
l'expressió de la frase. Totes,
o gairebé tetes, amb llur
nú
mero corresponent, per, a com
bojar el seu nedador.
rebien i donaven instruc
cions per a la dura prova que
esteva a punt de comenear.
Tant sois la harca del Club Fe,
mení d'Esports no donava se,
nyals de vida, ja que eslava
voltada de tota mena d'embar
eacions, i a fe que s'ho merei
xia, ja que portaven una selecta
representació del simpétic Club
Femeni.
A les onze, el regidor senyor
Bremon dona, la senyal de sor,
t ida.
Es la primera sorticla per a
les senyoretes que en nombre
de dotze es llaneen a l'aigua
amb un entusiasme inusitat,
agafant el cap de seguida la
senyoreta Maria Aumacelles,
inquietada seriosament per la
seny-orete Josefina Torrent,
arnbdues del C. N. Barcelona.
Cinc minuts després soná el
segon tret, i l'espectacle que
horn presencia és una mica di-.
fícil d'expressar.
Tots ele nedadors es Realcen
a

l'aigua

aixequen

i

una

escu

tocar llurs coseos al lí
quid, que l'aspecte que ofereix
és quelcom d'inenarrable. Cal
pensar i fer-se eárree que hi
prenien part més de 600 neda
dors, i amb alma sernbla dir prou
per a fer l'apologia d'una sor
tida d'acinesia envergadura.
De bell antuvi comanda el cap
.deis primen el crak de l'Atlati0
Ramon Artigues, que no triga
gaire a aconseguiy ésser neta,
ment destacat. L'estil vigorós
d!Artigues es mostra en pleni
tud de totes les sayos facultats,
porant un tren fortíssim, i la
Huila entre el! 1 Celedoni Fer
nández, que era esperada ara
un
interés grandiós, queda
aviat esfumada. Es molt rede
ma en

dor, Artígues.
La Iluita, dones, ha d'ésser
pels albee llocs d'honor, entre
Fernández, del Barceloneta; Bi
corne, de

de

Tarragona,

i

Bernal,

l'Atlétic.

Ricomá,
imperfecte

bestil bastant
comenea a desta
car-se unavint rnetfes deis seus
seguidors,1passa al segon 'loe,
a un 40 metros de Ramon Arti
gues. que porta un tren esbo
am

jarrea
Les

posicions

es

van

aclarint

passats els 1.000 metres. la
Huila entre Bernal i Fernández
per al tercer Roe continua amb
un vos
a ces formidable, que,
per fi, és ressolt a favor del
clarrer, que accmsegueix passar
Ileugeraraent al defensor de
l'Atlétie.
perrera vénen Artrau, del
Barcelona, la nova esperanea
que efectua una carrera mera
vellosa; després, a poca. metres,
segueixen Palatal. Sehul i més
distanciat Puig, tots dele Bar
eelona.
Davant l'Estacia Marítima les
posicions tley han eanviat, i els
primers lases semblen ja deci
dils. com aixi pass:), entrara els
vint primers elassifirats dins
Un breu parenlesei de teinps.
Laai.ribade, Iota plena de gom
g ovil. en entrar Artigues a. la
meta, li prodiga una xardorosa
&vació. que dura liarse es
tono.
Cent metros envera s'entaula
una
forta Iluita per al segon
llega en
gnal flicorna és se
riosament inquielat pec ree
nendez. etie eteeltia el snprem
eafesa• per

a

!le.

tee-ariate

als

portat la V T.rayessie al Port.
de Barcelona.
*

*

Barcelona; 58:
57: A. Tono, C. N.
R. Tubet; C. N. Sallent; 59: A. Ale

y

xandre, C. N. Barcelona; 6o: M.
Asuaga, C. N. Barcelona; 61: la.
Montgrell, C. N. Barcelona i 4rt. al
62: J. Pitart, C. N. Atletie;
63: C. Fábregues. C. N. Sabadell;
64: J. Güell, C. N. Atletic; 65. J.
Sanehez, C. N. Barcelona; 66: A.
Márquez, C. Da Barcelona; 67: M.
larotons, Levante F. C.; 68: L. Duca,
Sallent; 69: J. García, A. Naval; 7o:
V. Ruiz, C. N. Barcelona; 71: P. Ca
saramona, C. N. Sabadell; 72: S, Na
dal, C. N. B. i Jaén 72; 73: R. Puig,
C. N. Barcelona; 74: F. Roy, C. N.
Mataroní; 75: M. Masgrau, C. N.
Banyoles; 76: J. Llambric, C. N.

*

LA V TRAVESSIA DEL PORT
DE

BARCELONA

La classificació general
í: Rarzion Artigues, C.
i 4rt. a peu, 49 in. 31 s.; a: Joa
quim Rieoma, C. N. Tarragona, 51
mínuts, 52 s.; 3: Celeduel Fernail
dee, Barceloneta A. C., 52 ne 40 s.;
4: Francesc Bernal, C. N. AtItic,
52 rn. 55 sa 5: Sema Palachi, C. N.
Barcelona, 54. ni. 55 s.; 6: .Llorene
Arrane, C. N. Barcelona, 55 m. ro s.
7: Rudolf Schulz, C. N. Barcelona,
55 tu. 13 s.; 8: Joan Maten, C. N.
AtIalc, 55 m. 17.; 9: Máxim Vilas,

Tarragona; 77: A. Julia, Sitges.
78, V. Guillemon, C. N. Atletic;
79, J. Tarradeles, ídem; 8o„ V.. Cal
zina, C. N. Ilareelona; 81, C. Alcen
co, ídem; 82, la alfteo, C. N. Sa
badell; .83, M. Avenan, C. N .Sitges;
84, M. Rodríguez, C. N. Atlatic; 85,
A. Fernández, C. N. Barcelona; 86,
Isart, ídem; 87, S. Tensa, C. N.
Atletic; 88, J. Fa, ídem; 89, 3. Bru
gades, Barceloneta A. C.; 90, J.
Gratace,s, Banyoles; ex, M. Martí
nez, C. N. Barcelona; 92, L. Escala,
Sallent; 93, R. Flanquea Tiburón
N. C.; 94, T. Laynez, C. N. Atlé
tic; 95,E. Amell. C. N. Barcelona;
96, L. Aymerich, C. N. Sabadell;
97, J. Lluch, C. N. Atltéic; 98, M.
Vilar, C. N. Barcelona; 99, E. So
lana, C. N. Atletic; roo, M.'Galindo,
C. N. Barcelona; roa A. Bancells,
independent; 102, E. Ferrer, Barce
loneta A. C.; 103, J. Moreno, C. N.
AEtlatic; 104, J. Martínez, ídem;
105, F. Llorca, C. N. Barcelona;

El modest Atlética dones, ha
assolit tres magnifiques viene+
ries, 1 alzó és el nal.11_02 Wat
11 pot dedicar.
No cal dij. corn els felictgM
sineerament.

Aquest

any, que ha éstat el

darrer per a la possessió del
Trofeu Duran, el C. N. Atlétic,
el Club popular per exce•léncia,

•

s'hauria d'aventurar a que l'any
vinent la Travessia .prengués el
caire
d'internacionalitat que
per la sera importancia li re
quereix, fent tots els possibles
perqué vinguessin a posar lluie
ta als nostres nedadors una se
lecció d'alió millor de les na
cions europeos, i que no hi ha
cap dubte, encara que necio
nalment sigui la prova més ira
portant, potser amb la coope
ració de nedadors d'altres na
cions seria d'envergadura per
la participació de la xifra
récord d'aquest any la prova
més important d'Europa.
Cal, dones, que l'Atatic hi
faci tots els possibles, i una
vegada Inés demostrart les se
ves actiVitats amb organitza
cions que entran de ple amb les
titulades de difícil eealitzae
ció.
Sabem que també la part
económica és un factor que
parla molt eloqüentrnent, i que
per desgracia el Club de la Bar
celoneta sofreix d'aquesta mae
laltia; perb. ?per qué no dema
liar al nostre Ajuntament, on hi
ha bornes que senten l'esport,
i esport avui día és sinienim de
cultura ciutadana, que sigui oil
el patrocinador, oferiht totes les
garanties possibles perque la
postra Travessía esdevingui in-.
ternacional?
Nosaltres Ilancem la idea,
él nostre ajut no els maneará
perqué sigui un fet, giran qua
tre anye enrera era tot just un
bell sorani daurat, i avui la
Travessia del Port. de Barcelo
na és la carrera del máximum
de partieipants.
Cont a notes dignas". 'd'ésser
rernarcades, cal fer esment, en
primer Roe, de la partielpaci6,
per primera vegada, del Club
remení d'Esports. i que les se
ves
rededores han efectuat,
dins el poc temps que practi,
quen l'espora aquatic, un mage
pifie estofe.; per a coronar l'ara
ribada, i que ha .vingut a de
Mostrar que les dones catala
nes
són digees esportivoman's
per a competir amb la resta

RAMON ARTIGUES
C. N. Sabadell, 55 ni. 49 s. Sebas
tia Fontana, Llevant F. C., 56 m.
ro s.; II: Josep Bruguera, C. N. Guí
xols; ea: Rafael Domingo, Atlatica
13: F. Ruiz, Barcelona; 14: J. Ore
tir, Tarragona; rs: A. Masdeu, Tara
ragona; i6; Maria Aumacellas, Bar
celona; z7: J. Benavent, Aeronáu
tica Naval; 18: E. Boachomonar,
C. N. Banyoles; 19; A. Torres, Va
lincia; 20: Leandre Galis, C. N. Sa
llent; 21: Josefina Torrents, C. N.
Barcelona; 22: J. Altimiras, C. N.
Sabadell; 23: Ramon Sapés, ídem;
24: Josep Morral, ídem; 25: J. M.
Puig, C. N. Barcelona; 26: J. Rey
nés, C. N. Atletic; 27; J. Mateu, Sa
badell i ir. artilleria; 28: J. Kung,
N. C. Sallent; 29: 1sf. Estela, C. N.
Barcelona; 30: F. Mestres, C. N.
Atlétic; 31: A. Sabata, C. N. Bar
celona; 32: A. Sierra, Atletic; 33:
J. Martínez, C. N. Levante.
34: F. Torres, C. N. Sabadell; 35:
M. Baldú, Barceloneta A. C.; 36:
j. Sabata, C. N. AtIltic; 37: J. Su
nyer, C. de Marina; 38: J. Cendra,
del C. N. Sallent; 39: U. Díaz, del
C. N. Tarragona; 4o: J. Prieto, C.
N. Barcelona; 41: E. Granada, C. N.
.Atlatic; 42: J. Pérez, Barceloneta;
43: Ramon Mas, ídem: 44: M. Abad,
Levante F. C.; 45: A. Tabios. C.N.
Atletic; 46: D. de Guevara, Barce
loneta; 47: S. Beltran, Barceloneta;
48: M. Baater, C. N. Barcelona; 49:
j. Cruells, C. N. Barcelona; so: E.
Tiburon A. C.; ar: J. Mi
guel, C. N. Barcelona; pe J. M.
Faria; C. N. Atletic; 53: F Amell,
Atletic; 54: Ia Santacana, C. N. Bar
celona; 55: M. Rossell, C. N. Ath
letic; 56: S. Gelon, 4rt. Ir/te/idea/cía;

el

zen

nostre

adreçador
"

PRYNCE

per

nens,

a

se

ayores

1 se
nyors.- De pes
rninim so grasas
de voluin redult, el seu ús no oca
siona cap molestia en portar-se fácil
ment sota de la roba. Demaneu opus

llament reforrnat
Dissabte

eles a l'IrSTITUT ORTOPEDIC
Sabe«) i Alemany, Canuda, 7. Bar

CASINO SANT SEBASTIA
Cada dia, selecte programa de mú
RO
sica per
YAL, que amenaza els Tes de mo
da i sortides de teatres,

l'ORQUEtTRINA

RESTAURANT
APERITIUS
CONCERTS
-

La temperatura mes

agradable

de Barcelona

!Vals secrets

blenorragia,
iar
20

de San:
del mati

Guarnnent radt,tal de !a
per crónica que tagua car
-

Pau, 44, pral., d'ouze
i de

set

a

nou

a

se la

celona; 177, J .Fabrega, C. N. Atle
tic; 178, R. Borras, C. N. Barcelo
na; 1,79, S.

Inocente,

C, N.

(El local deis

grans

éxits)

reta Roser Verge, C. N.
Barcelona;
r9o, E. Paal, C. N.
Atlatic; i9r, se
nyoreta Dolors

Granitxer, C. N.
A. Duran, C. N.
Cetalá, ídem; 594,

192,

Atiltic; 193, D.

Canut, C. N. Barcelona;- 195,
González, C. N.. Atletic; /96, E.
Bretos, C. N. Barcelona; 597, C.
Felui, Mataroní; 598. A.
Trigo, C.
N.
R.

Fins a 479 classifieats.
aL elassificació per

eor

nit

C.

C. N.

Barcelona.

aquips ha,

obrir novament les seves portes ha
donat satisfacció al públic de Barcelona.
El començament de temporada d'aquest
local ha estat brillantíssim en extrem.

CHEVALIER
VILCHES

ARGENTINITA

I

els altres astres de la Paramount.
Vegeu aquest espectacle: és únic...!!!

de parlar del partit
dir que les obres que s'Ea han he)
fet
tisfan completament els
desigs
de,
Inés exigents. De tot el refor
Iné.li interessaut és la
llum. Ja no a
gen riel sostre aquells
reflectors
mantas vegades eren
motiu de la ; a.
Ps u
fins
.

cadnaría

'

veu

hom

ne
cribe cap aparen que
pugui laser

La

xarxa m

'triada
ett aixiha absolutament
estat

ca

el que caigui cap pilota al públic.
També ha estat seriosamnte
macla la sala de les guixetes, refal
la .... a
presenta ara un apecte magnifi
ac,
capacitat de la qual permetria
adhue ee
dies de gran aglomerad& la
Iliure eir-

a

.

il'ace
uesl rciate raraaave
oderníssim sistema
d'exeractors
collocats
llotges gairebé banda balee
g

ta.

será

-

m

a
1
de les
1
invisibles.
Tot el eles del frontó ha estaf MIL
radament pintat. Ilom te la
aensació,
en entrar-ha que s'ha fea' tia aloa pa.
lau de pilota basca.
e *e

El Para' ae reinar:letrd
swe
jugar Irigoyert TI-Guillermo, vermella
contra el tereet Pisten, Arriola,
Celaya.
Els cafedr:il.:es s'inclinaren peIs
mells i semblava gire el partit se l'hevien d'emportar la formidable l'arena,
pera la grandiosa actuada d'Arriola i
la no menys esplandida
Piston

ésser motiu que el tercet enes endevant de dos o tres punts durant
tot el
partit fins al punt 33, en el qual s'establí la igualada: el matele pasa e:eis Puras 34. 3, 36. 37, 38 i 39, decidinr-se el parta a favor delsblaus per
"un suro" de Guillermo.
Irigoyen II va tenir una 2c-triada
gris. Crelen- que de repetir-se aquen
partit i per poe bé que estigui el davanter el guanyará la palana, pule
que Guillermo éš un pilotan i qu'e no e,
deixa batre aixl con/ ajar.
Alar a la tarda se celebra elpa
Gabriel Martini contra Hernanclea
Aldazaliar, blaus.
Un partit força interessant, araa
en igualades. Varen guanyae els
mells per 40 a 34 punta.
GAF
•

brillant vencedor, diu que

guanyés

la forma del

tan

el recent llihre de Marcell
Domingo, ha estat recollii
per la policia

Maiestic Hotel
I RESTAURANT

Coberts

preu flx I
Orquestra Salons
-

no

facilment, ja

creía

~Me

Un mal:
la censura.
Un remei:
el fiscal.
?No será pitjor
que la malaltia?

de Gracia,

lo°

COBERT RECLAM A CINC
PESSETES TOT COMPRES
Esplendid servei

a

la

carta.

Preus econdmics.

que

Celdoni Fernández,
humor. Con

emprada per ell
no va
donar-li bon resultat. Aixt
com vaig
posar-me al costat de Ber
nal -diu Celdonim'hagués posat
al costat de
Ricomá o d'un altre,
crec que
hauria anat ben
Reconee el triomf granorientot.
de
tigues, que considero avui R. Ar
er. for
ma per a
competir amb els as,os
de
fora.
La senyoreta
Aumacelles,
en donar-li la
rua per a
pot amagar la

Aquest número de LA
RAMBLA DE CATALUNYA ha hagut de
passar per la censura

MLDL_\/.
101
-

felicitar-la,

de guanyar per satisfacció que té
segona vegada la
elassifieació femenina. Arnb el
rani
(le flors que Ti'
han lliurat i com que
Porta pressa, només
té paraule, per
dir: 1•T,tic rnoit
11101:.

LL. G.

Ahir, a Cervera, va ce
lebrar-se una diada d'es
port i ciutadania.
es

remd

seu

optimisme.

no

la carea

a

espeolals

Eludes, banquete I fastos

rival Fernández és
immillorable. Amb tot i aixó --ha
afegit-, estic avui dia com mai no
havia estat, i esperava la
Iluita amb
frene
•

a

Passeig

está gaire de bou
fessa que la táctica

desfilada d'estrelles d'aquesta famosa
marca, presentada amb tota propietat,
amb tota riquesa, i en idioma espanyol,
és del gust (lel públic, a tal extrem, que
molts deis seus quadros són aplaudits
en totes les sessions.

•

pa

Restaurant Riera

ACTORS
Ramon Artigues,

no

Galas de la

Aies

un

portes el la

es.

EL QUE DIUEN ELS

que

en

seves

Sabadell;

180, P. Ferrer, C. N.
/8/, j. Mata, ídem; 182, J.Barcelona;
Pone, C.
N. Atletic; 183, R. Palazon, C.
N.
Barcelona; 184, al. Gira, ídem; i85,
J. Manrrubia, C. N. Atlatic; /86,
A.
Salvador, Aeronáutica; 187, E. Sal
tes, C. N. Atletic; 188, senyoreta
El
sa Mullen C. N.
Atletic; ríte, senyo

N. Barcelona: in T. p,H.,c,
N. Sitges: 200, E. Domingo,

CLINICA BOADA

la nit, i amb

a

vessar, reabrí les
tó Noi-ta
bai
ts.

QUE ESPERA EL RE!?

e

COLISEUM

posibles.
A la Comandancia de Marina

No •I01+.7911.
sonso feli
citar enlusiastivame,nt el a diri
gente del CaeN. Allane. per la
t.fPc1:1
han

El pit enfonsat és causa de grana
znalalties, la base de tota salut és res
pirar ba. Utilit

t.-C. N. AtIeric.
2.-C, N. Barcelona.
3.--Nantic de Tarragona,

de la senyoreta ala
ria Aumacellee, del C. N. B.,
que ha entrat din s els primers
vint classiticats de le general,
i que una vegada mes ha pa
lesat eser le niillor nedaclora
que posseeix Catalunya.
La senyareta Josefina Tor
rente. segona de la classifica
ció femenina. també ha efec
Wat. una bertica carrera, i que
junt amb la senyoreta Auma
cenes són les minore nedadores
de mig i gran fons.
En la part de gráaies. cel
fer-ho el senyar Aixelft, direc
tor de les Obres del Pera que
ha dormí lotes les facinolls

ceseitatad'aseistaneia.

corbat

aneu

/54, F. Arguello, C. N. Atletic; 155,
F. Clemente, Aeronáutica; 156, G.
Rodríguez, C. N. Atlétic; 137, J.
Farrús, C. N. Atletic; 15-8, J. Coro
te, C. N. Barcelona; /39, J. Cabree
jas, ídem; I6o, I. Binyana, C. N.
Atlatic; 16/, P. Muntaner, C. N.
Sabadell; 162, V. Inocente, Rt. Ba
dajoz; 163, F. Alguero, C. N. Atle
tic; 164, F. Bolant, Barceloneta A.
C.; 565, H. López, C. N. Arenys;
/66, M. Hulario, C. N. Sabadell;
167, seuyoreta Dolors Mode, C. N.
Barcelona; 168, L Gallee, ídem;
169, J. foyer, C. N. Sitges; 579, J.
Forets, C. N. Barcelona; r7i, J.
Perdigó, ídem; 172, A. Matejalada,

després d'ésser be.

tes

113, A. Ter-

Aeronáutica; IL:, J. afartí,
IntenclIncia; 115, R. Foruer, Aeronáutica; "6, J, Figueres, C. N. Atletic; 117, senjoreta Rosa Nadal, C.
N. Barcelona; /18, M. Trigo, ídem;
"9, A. Vidal, C. N. Atletic; 120,
J, Vida!, ídem; 121, J. .A.Ibelda, C.
N. Barcelona; 122, L. Perdigó, ídem;
523, j. Sunyer, C. N .Sabadell; 124,
A Díaz, C. N. Atletic i Quart Sa
padors; 125, C. Costa, Atlatic i
Quart Intendencia; 126, J. Márquez,
C. N. Atletic; re7, J. Merino, Tibu
rón; 128, 'V. Ruiz, Aeronáutica;
129, L. Gibert, C. N. Bracelona; 130,
j. Caries, Mataroní; 13/, J. Bujo,
C. N. Saaadeli; 132, E. Feri, C. N.
Barcelona; 133, J. Blas, C. N. Ate
létic; 134, A. Costa, C. N. Barce
lona; r35, A. Jiménez, L U. Valen
cia; r36, M. Gula, Barceloneta A. C.
z37, J. Devesa, ídem; r38, M. Vis
113faia, ídem; /39, S. Marín, C. N.
Barcelona; 140, J. Castell, C. N.
Atlatic; 141, J. Salat, C. N. Barce
lona; 142, P. Hernández, ídem; 143,
E. Abraham, ídem; 544, 34 Ferran
do, ídem; 145, M. Boada, Aeronáu
tica; 146, R. Servat, Quart Inten
dacia; 147, S. Cano, C. N. Atléric;
148, j. Picanyol, C. N. Sabadell;
149, L. Alonso, C. N. Barcelona;
150, F. Perdió, C. N. Atlatic; 151,
D. Alonso, Barceloneta A. C.; 152,
af. Quites, Quart Sapadors; 153, A.
Manuel Boada, C. N. Barcelona;

tat

d'Europa.
La gesta

i Aeronáutica Naval. que una
vegada rnés han posat a prova
Ilurs vaheas coneurs.
la per últim, a- la Creta Roja,
que s'ha portateeoni correspon
aquest. benerneicit 'Cos. en el
qual el (lector Arnadeu.Pérez ha
predigat tina vegada més els
eene (empleen-tenis per tal d'a
lendre oTs partisipants de la
-fravessiee que lli ha 'hagut te

No

ro6, F. Balideva C, N. Atlatic; 107,
ro8, S. Altarribes,
Pinar,
J Munoz, quart latendencia; no, H. Flores, C. N. Attati. ; Ira J. Mata, ídem; 112; A. Ca-

obre

novament les seves
por.

N'aria Atitnacelles, del C. N. Barcelóna, aconsegueix magníficament el primer lloc`de la classificació femenina.
Per equipa triomfa el C. N. Atlétic, que s'adjudica la "Challenge Duran"

El -alerten-, el ja elássic lloc
de la sortida per a la Travessia
del Poni, oferia un aspecte gai
rebé tantástie, tot atapeit de
gent ávida de veure la carrera
"clon" de la. temporada, i en
guany, en nombre de partici-,
pants, patser del món.
Aquesta V Traveseia, que ha
estat una de les manifestacions
esportives que mes entusiasme
ha portat a beta, tant a especta
dors com a aeors, mereix ésser
grabada en Iletres d'ole i que
virigut a demostrar l'alt sen
tit espolia: deis cituadans de
la nostra terne que han seguit
el curs de la huila amb tots els.
initjans posibles, des de la bar
queta més humil fins al sump
tuós canoa i els que no han po,

representants han
sufert una desfeta trágica. No /ahí
aa ni un que hegi sorra airós de la
nroaa. N'ornes Jordi ha aconseguit,
aúnic
'cut manir nul, un punt
per a l'equip peninsular. La
mmt
és
desfeas
tretre punts a un
aelaparadora. Indubtablement la clas
ale d'aques‘ts amateurs dista rnolt d'és
eer la d'aquella Vilanova, Micó, Güell.
Aguilar d'abans, passats avui, amb
nostres

El Frontó Novetats

Els esportius
cerverins
_recordaren dels presos.

\-0
isluír

1
1-)

MITGES
DUBARRY és
nyal de distinció
elegancia.
De venda
les borles

en

•

totes

botigues
ea.neres de Piint

D ubAj1IRY_

?
•
•
•

•
•

1930
22 de setembre de

la rambla de Catalunya

oti*ratinatettr
Que

Palafrugell

a

4411,

procluit

ha

molt mal efecte la decisió de la Fe
deraci6 Catalana resolent el "cas"
Bonfill favorablement al Júpiter.
*

A TARREGA

el resultat del partit Lloret
fou de dos gols a un favo
rable al Cassá, i o d'empat a un
gol, com <Jaime els de Lloret.

Que
Cassá

-

*

*

Que els cou haver de dir que
han perdut en el seu camp, no estant-hi acostumats.
*

*

Que, per revenja, el Lloret s'ha
apropiat de la pilota que poreeee
el Cana el día' de l'esmentat par
tit, que va anar a catre a l'hort
del president del primer dels cer.
des *Mito.••

•

*

Granollers hi ha gran efer
vescéna contri ea Real Murcia,
per la forma que ha emprat aquest
elija per endur-ae'n el jugador pro
fesional granollerí Antoni Mu

Que

a

noz.
•

•

*

Federació Catalana no
ele drete del Granollers,
granollerins
une quants entuaiaates
ostras a Múrcia i s'ernportaran En
Munoz, aiguí com

Que lid l

fa valer

*

•

*

Que ara resulta que no es van
~estar En Munoz a Murcia, Binó
que fou cli qui es va presentar corn
caigu't del cele i va demanar que el
eixessin entrenar.
*

•

Que a Murcia!'t hi ha ine Club titu
lat Imperial que, seguint ordres del
Real Murcia, ha demanat la baha
o cendicions pel traspas d'En Mu
noz.
•

Que

•

*

agradaría

ens

molt saber ti

aquest Imperial de Múrcia posseeix
cama de joc i qui e-e el Mecenas.
Recordem que a Catalunya hi ha
via clubs inscrita a la Federaci6 que
el camp de joe el tenien sembrat
d'alfals, de blat o bé de nepe.
•

*

•

Santpece, l'entrenador del
Murcia, fou qui va "convencer" el
pare d'En Munoz, mitjatmant unes
guantes "satisfaccions", que "su hi
jo jugaría con el Real Murcia, por
que este club era más poderoso que
Que

el de la ciudad del Valles".
•

Que el Granollers esti disposat a
jugar-se la camisa en aquest as
ma-reate. i no parará fíats aconse
guir donar una "Iligó" al Real Mur
cia, tot i que aquest 64 de primera
categoría.
*

•

Que el Real

*

Murcia

les coses mal paredes
Ilauna a En Santp.,re,

ja fa ternas porten
excuses

de

c:-r,

práctica,
justificades.

l'han posat

per

en

•

vegi

reen

la
que

aereerá

pera
na

no

trobar

le

Que sobren els reglamenta fede
ratius si la Federada. Catalana i la
Nacional no castiguen coree ea me
reixen eh clubs que, cona aquest,
prescindeixen del que es compro
meten a respectar quan ingressen a
la Federació.
•

•

•

podria portar fa.
taleconaeqüencies per a algú que
Que aqueet

cas

s'ho pensa; i

no

e

•

e

Que Santpere figura en el fitxer
d'indesitjables del club granollerí.
e

Que

a

e

Girona s'ha constituit el

Collegi d'irbitres, presidit
Vinyes.
.

•

•

e

•

En

eir

Que ED Saliner és
Que també hi

per

el secretan.

e

ha En

Gibert.

Que ja patirern9
•

•

e

Que "Albertito”, el president del
Girona, havia dimitit en constatar
el fracis d'En Poc.
*

*

Que fou molt celebrat el nou re
cord deis r.soo metres que ha batut
Esteve.
•

*

dia

Que ele nois d'En Peius cada
fan quedar més bé el mestre.
•

Que

el día 24
vetllada de boxa
de Famas.
•

e

e

a

*

a

seu nom

el Baleara, de Palma, té con
certats dos partits amb el Garras
Esport, d'Alger, pera la Federació
Regioral
oposa, perque no vol
que el 3 blanc-blaus exhibeixin les
sevee
facultats futbolístiques per
l'estranger, com van fer a Bueno

Que

Aires.
•

•
•

•

Que el C. E. Santpolenc está en
tramas pe.: adherir-se a la Federa.
cióAmateur de Futbol, i que ja es
paria de la

pessibilitat

que entri de
cornertada
Es
raolt
acieeeta decisi6 del Sarapolerc.

Campionat.
Que

la

Esportiva

Joventut

de

Fila está ja federada.
e

Quc entrará ja

enguany al

cam

pionat.
*

Cardús,

Collegi

del

aixi:
Casanoves. Borras. Rafe.
Mena.
Font, Cristiá, Segura, Traiter, Pi
quer, Redon i Tejedor. pel Badalo
ar.

r

i Aznar, Martínez, afoliner, Pau
ses, Itarte. López. Prat, Ribes. Es
pino, Munoz i Jorra per l'Espanyol.
Surt el Badalona a tot tren. ama
na;

ble de aon

Ale

principi

bel,

un

minuts de joe

encontre.

el pri
mer gol.
Poc després empata l'Es
panyol. El joc és lima mogut. Les
portes són atacades i el Badalona
se salva de
dos xuts de Prats, els
quals no són gols per poca sort.
Torna a reaccionar el Badalona
per marcar novament. Aznar, poc
ajudat per la defensiva, es veu per
forat novament. Des d'aquest rno
ment l'Espanyol cerca l'empat i no
tarda a produir-se, a 2 gols. i saca
set

marca

primer tenme.
Encomermar el segom els equipa
cerquen el gol de la victória i el
partit esdevé molt mogut. L'Espa
nyol marca el tercer gol, i quan fal
taven escassament quinze minuts, el
Badalona marca l'empat per maja
de Cristia. Des d'aquest moment el
ba el

Badalona ataca de fenn; Ii dóna co
ratge el públic, el qual es mostra
hostil als equipiers espanyolistes.
Acaba el partit amb un etnpat

gols.

3

L'ár'oitre ha sortit bé del

seu

co

qu compita el can-1p.
potser s'ha mostrat excessivament
hostil als forasters. cosa poc espor-

més,

i el

públic,

tiva.
Dia 16
Tercer partit de festa major. Arnb
esas públic. ens presenten, e:1m a
fi de festes, els equipe Espanyol i

Júpiter.

aconsegueix l'empat.
vegada no decandeix
jugar, per6 lakteneu,
que troba fácil contrincant, no ens
fa gaudir com en dies deis seus
Inés afortunat,
El joc tal
per ganes de

afortunats.
Passa l'Ateneu a mejor domina
dor i Enrich recull una passada de
Claramunt i fa el segon gol per als
de casa. I és el mateix jugador que
poc

El senyor

arrengle

El senyor

aixt els equips: Aznar, Martínez.
González, Pauses, Itarte, López.
Prats. Ribes, Espino, Munoz i Jo.
ver, per l'Espanyol; i Llopis. Tar
ragó, Bussot. González. Rosalenc,
Sancho, Morales, Bat celo, Montoliu.
L'Espanyol verte el Júpiter per 6 a 5
ra

Portugues i Mas, pel Júpiter.
Surt l'Espanyol contra sol. De bon
principi Prats marca el primer gol.
Contra-ataca el Júpiter. Munoz mar-,
ca
el segon gol. Ataca el Júpiter.
Carner contra FEspanyol,•sense re
s .:.at. Li Júpiter ataca de fem. pe
ró la sort li és adversa pian Mas
avanca sol. Es tortegen els majos i
defenses per marcar el primer gol.
Ataca l'Espanyol. Ter; sieo come
penalty, i tercer gol :.;,..:iyuUsta.
Després de parar -lo Llopis, ei loe
esdeVe anivellat pero mogut. Cór
ner contra el Júpiter, sense
efecte.
Es retira Llopis i surt Rodríguez.
Ataca el Júpiter i contra-ataca l'Es
panyol. Córner del Júpiter; va a fo
ra. Poc després Prat marca el quart
gol. El Júpiter ataca, perú no té
sort, car el pal salva jugades que
semblen gol s5gur. oCrner Espany.ol,
a fora. Contra-ataca l'Espanyol, i gol
que marca Ribes. Poc després aca
ba el primer temas. En comenear
el segon temas, Chopitia ocupa el
!loe d'Aznar. El Júpiter ataca de
ferrn: el joc és a la porta Espenyo
lista i Sancho ho aprofita per mar
car el segon gol.
El públic es torna
cridaner contta l'Espanyol. Se n'a
profita el Júpiter i marca el tercer,
per majá de Rosalenc. El joc se si

després

i. amb

bóna

una

•

igualat.

i d'ad en avant la pilota
ja no sortirá del camp del Cardona,
puix que l'Ateneu els ha acorralat
i tots els sena equipiers ataquen el

de Canals.
Els locals es cansen d'atacar i ob

mata

tenen

un

rninut,

un

penalty que perdonen. Al
al 7e penalty, i Soler tira
marcar el quart gol.

dret per
I aixl. amb un domini que ádhuc
fa pena. l'Ateneu acumula gols. So
ler aconsegueix el cinque. Orobitg
el sisé i Claramunt el sete.
El partit no ha donat res de si,
i més que tot, per ésser el Cardo
na molt inferior al nostre Ateneu.
A les orclres de Freixes, foren els

equips:
F. C. Cardona: Canal, iSRa, Ne
la. Portit, Casanovee, Rovira, Maler,
Soler IT, Piquer, Clauselles i So
ler I.
Ateneu Igualadí: Enrich (P.),
Alegre, Castells. Mas s, Toener,
Orobitg, Soler, Morera (després
Sastre), Enriela Claramunt i Do
menech T.
FONT-VELLA.
—

A CAPELLADES
Per solemnitzar el triernf del fina
torneig comarcal. nue ha elevat el
C. E. Capellac1e a campió de la co
marca

d'Igualada,

el passat da 14

•

'...erea~demiefeeteilaealehaileamieitialu

•

DE SANT FELII
ASant Feliu de Llobregat achi

va

trenatee deis jugadors carnpions.
A lec quatre de Ya tarda, al
cana!)
.

1.07

entre

el

11,-,t

un

partit de fut

couTo

re

1

tina

fa U. E.
partir

referir can inmeas: ramada
la smoerinrItat del Canella,'ec, aquect
va decidir-se
ale nrimere minute de
;de. ;
la matelxa manera me vá
rern ealanvar per 7 .gots„ a
r. hm:tríen::
nor_rin millerar en.eara mée
marca
va

clon

Alenee bona jugada
rn.

‹ohresorf7nt

com

de la davante.7
sempre el netit

"Saaateret". Marcaren efe mas "Sa
eateret" (e). reeeno (2), Venal i
.Pel Vila.franca, el (levanta.
centre.

.Acaliet
nartit, a !a fonda del •Tor
r11.. talatue lloc l'anat de germandr. on
el 're:miren uns seixanta
comensala
Ocupa la nresallacia el nresident del
Club. sensem Xibot. acotnnanyant-10 Ta
ama
distingiae •snesa. Directiva del
Club Esportin Capellades 1 senyora ele
-

Gua.sch.

A l'hora ael xampany parlaren el
seayor N'aten com
a
president del

Cara: Lamer. eanita tlef primer equip.
de l'a/f:inca. Cultura!
a'arreatela ereaeltzadora de l'actual
torneig. Tots brindaren perrma
del torneig d'enguanv eigui encara
angmentet en anys pr6ximc. ienaTtnent
; e! prelident

eue

tiej,5 1

rae

prosprritat

—

A INCA

Balears.

Dittmenge

e

Constancia.

-

o

jugar el partit cor
responent al torneig "Copa La Ram
bla", entre el, equTps esmentas. Oirá
de l'arbitratge e! senyor González., del
Collegi Balear, i assistí nombrós pú
es va

blie.

jugadors s'arrengleraren així:
Constáncia: Bonafé: Arrorn, Alzi
na; ron. Estelric. Eloi: Seguí, Peri
cae. Barben. Ordinee i Peris.
Baleare: (Hantlicapat per clesquali
ficacions). Valls. Ferrer. Cerda; Ar
bee. Morante. afoya: Pasquel, Mari,
Xifoni Pous i Pasqual.
La primera part va ésser de domini
alter; encara que el veritable peral
ha estat, en moltes ocasiona a la por
ta del Baleare. Ale cine minuts de ce
menear sala marcat el primer gol, re
matat per Pons I amafitant haver cal
gut la pilota de les' mane def porten del
Constancia. S'hanetirat auitre e:amere
contra el Constincia i cines contra el
Baleara Aquest primer temps acaba
amb un gol a cap a favor dels Ba
leare.
La segona part fott del domini del
Constancia. que tira sis cÓrners contra
la rie:rta del Bale,ars i que anides a la
defensa no va marear diversos grols,
unes vegacles
.perrfné Valls actuava
molt eneertadament, 1 d'altres perqué
la dissort acortaanyava el Constancia.
L'arbitratge, be:íd públk: nnnmi
ca exigeíaa paeá sense pronjoure inci
dente dignes de censuro--e.
Els

riel C. E.

Capellaaes.

l'Ateneu

Igualadí

per 7

gols

a

per
e

El resultat d'aquest part:t diu bé
Atenett
prou ravantatge que tineaié
damunt el E. C. Cardona, pl imer

equip.
Malgrat

A ARENYS

El diumenge

de conjunt.
Així fou coro a la
equips
es trobaren dos

gedes

primera part
igualats. Foa
en jugada fe

d'aquesta
lit; del seu extrem esquei.re Soler I,
marcaren el set: primer gol. Entre
rnig es tiraren dos cners contra
eteneu, sen
el Cardona 1 un conta
se resultat.
Després d•un atac ateeeista, la pilo. ta és rematada per dos o tres da
fins que Soler.
vanters igualadins,
manera com

MAR
14

tingué

'loe al camp d'esports de la
U. E. Arenys un encontre de
futbol entre l'equip titular i la
Penya Portes-de Mur, el qual
finí amb el triomf esclatant de
l'equip local pel resultat de sis
a dos.
L'encontre fon el més bell i
Inés disputat de tots els partits
efectuats al nosre camp d'eneá
de la saya reobertura.
L'equip local actuá amb de
sigs de rescabalar-se de migra
des actuacions precedents, la
qual cosa aconseguí amb es
creix, i es féu creditor a les
xardoroses ovacions amb qué
el nombrós palio congregat
premiá la seva. /atece.
L'equip forá. d'indubtable vá
lua, esdevingué impotent, mal
grat el seu entusiasme per a
armilar el jebe intelligent des
plegat pels nostres.
De la U. E. Arenys excel
Orquestrina GA'TZZ-HAARA
liren en Huy actuació Doy i
.T. Reynée
Tepineria, 35, 1.er
Martí, veritables artífexs de la
virtbria.
Els seguiren en mérits Prat
A SANT SADURNI D'ANOTA
1 Coll.
C. E. Astaia. T5
C. E. Martorell, 2
De la Penya Portes-de Mur,
destacaren Cirera, Laplana i
El passat diumenge, dia te, le ce
Caroz.
lebra el partit de fatbol el resultat del
Assoliren els gols: per. a l'e
qual fou re t5 a 2 gols a favor de
quip local, Martí (4), Coll
l'entre /eses
Degut a la compenetració de jec que Das, por l'equip forá, Roca.
L'arbitrn.tge de Salvador So
talen eh equipiers de l'Anca regulo
ler, afortunat.
forá no polt,/. contamrr els ncs que
!i roma sera, i
contítmament feiel,
A AGRAMUNT
mes l'esmentarb puntril deis davan
Apol
de Badalona, 1
el
ters de l'Anoia féu que ,acabes
F. C. Agramunt, O
partit amh un score tan elevat.
Ahir va -jugar-se al camp
A GANDESA
d'esperts del F. C. Agramunt, i
davant de-risolt de pfilic, aquest
J. E. de Filx, 1
partir, que era esperat amb mott
Centre d'Esports Gandesa, O
d'interés.
El resulta/. no diu -el que l'en
Amb motiu de la festa mejor
futbol
cont re fou, juix que duran!, els
se cele,brá un partit de
.90 minuts de joc'el-dornini cer
entre els primers equips .ess
resp-ongué gairebe sempre a
mentals, dins un mare nornbrós
Jeqtiip hadaloní, que no acon
de públic, i ami) una correcció
seguí marcar mete- degut al poe
i entusiasme admirables.
ericen deis seus davanters en
Ja de bon comeneament s'ac
el xut a gol.
dele
visitants
per
part
centitá
Prova del seu domini són els
un lleuger domini, eme fa ern
dos penaltys que a la primera
prar •a fons els nostres; acon
part tingueren a favor- seu, i
segueixen un frene domini que
que tiraren noblement a fora,
Iota
la
primera
minva
en
no
essent raolt aplaudits.
part, posant, en peral la porta
El gol de la victbria de l'Apol
del Fila, que dóna 'loe a pare
el marea Baleda, i els equips
des superbes del sexi portee.
s'alinearen de la forma se
Finit PI deSea115, es repren
güent:
novament Pl partit. Observem
AGRAMUNTe—Vitalta. T'enser,
per pnrt deis nostres proves
degut
Codina,
Solá, Adell, Marsá. San
eansnment.
pales' de
tes. Aries, Manet, Lluelles i
l'esfore realitzat i ésser tercer
Farrell.
rija de fe'sta; no obstant aleó,

lomeres i Boada.
A SANT POL
C. E. Santpolenc, 3
Penya Portas-de Mur, del
R. O. D. Elpanyol,
Ahir es juga al cama) local
aquest partit, amb el resultat
snés amunt notat.
El Club local continua, dones;
imbatut encara des del dia de
la inauguració del seu camp.--

Corresponsal.

manera certament partieur,
"Pensa XV", composta de quiuz.:
socis del SantfelMenc F. C., i gairebj
tots ells ex-jugadors.
Darrerament, al camp del Santfe
liuene ha tingut !loe un partit a pro.
fit de la familia de l'extsoci Maten
Cortés, mort fa poc, entre el "Cero
tes" d'L'. E. S. i la "Penya
qu (empataren a qts.aire gols.
No sabem fins Of$ arriba l'harmo
nia entre_ el Santfeliuenc i la Penya
peró fOi fa pensar que ée tina

Abrics confeccionats

110 ptes.
125
24a
50
35a
75
40
5'50 •
18 a 50
60 a 125
teles que emprem aún de primera
n'hi

°amuela;

en

ha

des

de

confeccionados, tres teles
Abrie ploma (semi-Impermeable, darrera novetat)
Abric recautxutatge, gran moda
Americanen esport,
Pantalons patán, gran resultat
Pantalons fantasía, des de
Vestits d'estam, confecció de primera...
...

.

.

„.

.

.

.

.

...

...

40
35

a

a

"
1/

...

•

—

Castellse

gués, Llc, Busquets, Sane,
Rossell, Quintana, Nofraries,
Amador, Ferrares, Eloi i Ros.

Figueres.—Bru,

U. S.

Santarnaria,

Prats,

Tqadern,

Medina,

Vernet, Jordá I, Sala, Gimber
nat. Pinadell
Jordá II.
Els gols han estat marcats
per.: Pinadell (2), Sala (2),
Gimbernat (1) j Madern (1).
El del Mollet fou fet de pe
nalty per Ferreres.
En acabar el partit, per mitjá
d'un conseller de Mollet sita
lliurat la Copa oferna al capitá
del Figueres, en mig d'una gran
ovació.
Han sobresottit, pel Figue
res, tots, per l'entusiasme amb
qué han jugat.
Pels de Moet, els Millors No
frenes, Ros, Castellsegués i

amistat del gat i la' rata.
El jugador Mas, que prengité 'part
al partit contra el "Carotes", demana
la baixa per a tal fi, i ara sabens que
el Santfelittenc vol castigar-lo *troce

podio jugar-hi.
S'espera amb ansietat coneixer 04
que consistirá aquest castig.
_Vosaltres, que ho sabrent de segui
da„ia tul comentarent al zinent /fú
1110.0.

UN "PLANIE" QUE VA
SORTIR AL REYES
"Amb mafia de la festa majar d'O
lot, tOl.t jugadors titulars d'aquest ter
cie ce, caren la signatura deis campo
nents del primer 0113e per obtenir del
Consell directiu io gratificació
des
pessetes per partit. En rebutjar aqucst
intentar
seres prctensions, varen
el "plante", pon', els va sortir tan
malament que, invitats els signants no
personats a la demanda a fer acte
d'adhesió al club, varen quedar con
venluts del trist pape,- que /cien "d'a
mateur marren" i varen fer "figa"
els sis promotors de tal atzagaiada.
L'endema els jugadors Oliver, Des
cok, Sáez, M'aseó, Puig i Bernades re
bien una carteta del club notificant
los que prescindien del seu "ama
les

fer

teur" (?) concurs. Si aquests jugadors
sitaguersin adonat que entre ells n'h

la negra, j.
un que portava
slaurien pensat que els hatea de s.
ti,- tal al revés.
havia

•

Ouintana,
Els altrel, passadors.
L'árbitre, senyor Rovira,
,

per als de casa; per als focas
ters, (Juan es perd, malament.
A GIRONA
Glrona F. C., 4
Bisbaí, F. C., 1
Ahir
Vista

-

tingué
Alegre

llar

a

un

Diumenge pas,.at,

l'estadi deis

a

tenir lloc aquest partit,
de mobilitzar
part de reacia: cap a l'eatadi, de
reusencs

que

va

tingué l'encert

mostrant-nos

que

encara

a

Reus

queda públic per al futbol, cosa que
ens alegra.
El partit no va tenir molt d'in
terés, tret del primer quart d'hora
que valgues per tot; poca minuts
després de comenear, ha estad cas•
tigat el Reus amb un penalty que
per mal encert

no ha eetat col.
11,1
hanscorregut aquesta part ami: un
lleuger domini del Reus. que tot i
la dissort. ha aconseguit dos gols,
obra de Llopis i de Clapell.
La segona ha estat menys inte
ressant i el domini alternat. Han es
tat eastigats els vilafranquins amb
un penalty, que Lloais ha transfor
mat CO gol. Els forasters han acon

seguit

el

de l'honor, com vulgar
diu, mitjaneant Pena, i el

ment

es

partit

ha acabat amb

un

lo•-•

domini al

a

Sabadell.

Els sabadellencs creien que les
cidétscies que han concorregut e.
aquest cas ere-, mafia més que suji

tiene perque d ball fas favorable al
Sabadell.
Ara han apellat a la Nacional
diuen

que

...

•

feért

una

visita ala nostres gratis apara :lora i podreu complover la realitat del nostre
que poclreu fer-ves cárrec dels darrers modela que la moda imposa.

ensems

SECCIO A LA MIDA
50 a 175 ptes.
Abrics de diferents que:lita/e i dibuixos
75
Vestits d'eatam, a mida, confocció de primera
100
Vestít crcestarn dohlat, confecoló de primera
125
Vestit d'estarn doblat, extra, retro antes
150
Vestlt d'estam dobiat, Australia, Potro extra
22 a 50
Pantalons a mida, des de
A toles les seccione; mas de 2.000 dibuixos adaplats a la moda.
Uniea casa muntada veritabtem ent, al sistema americio i la que ven
a
terminis al mateix preu que al complat. aial com I a que CONCEDEIX
CREDITS de més imporláncia sense neeessitat de fiador.
"

.....

"

...

11
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QUOTES:

no us delxeu en-; any r
Ele nostres cquips Són els més preferite pels quotes de boa guet,
ele. qué estere siempre adaptats a les darreres dtspoeicions del M. de la G.
En bé deis vostres interessose abarts d'enearregar el voeire quip
dispensen-nos una visita, la qual us permetrá de fer-vos cárrec de les
us posierem al
teles i les ltres peces del vostre equip, i al matecleuij
la .vosírae incorporadió a files.
corren', eta Iota els detalls que valen per

ben

top:verted:

quc

set/O.

Esta 'vist que el cas Martí donará
molt que fer i que dir.

encara

•

Galiana i Pujáis, i els del Reus
Esportiu, Randuá i Estalella II.
Els equips es van alinear com se
gueix:
Montroig.
Oliva, Gasse, Duran,
Rovira, Cafafons, Martí, No
gues, Galiana, Pujala i Riba.
011er, Cort, Vega, Es.
Reus.
tatella I, Poblet, Fofés, Sans, Rane
dile II ,Randua I; Estalella II i
cat

—

Raset.
El públic,

molt

imparcial, igualment

nombrós-i moit
com
l'arbitre.

A LLISA DE MUNT
Al cama del Elisa F. C., amb me
tiu de la Festa Mejor, va tenir !loe.

partit

un

de futbol entre e:5

propie

taris del terreny i una selecció del
Centre Moral del Poble Nou.
Es van disputar una magnífica co
pa ofrenada per l'Ajuntament.
Després d'un partit renyit, sortf
guanyador el Centre Moral, per 3
a

e.

Els gols foren marcats: 2 per Car
les. e per Plana (de penal) es de
Poble Nou, i per Melechon, pe
veneuts.
A

-

IBARÇ

F. C. Mollerussa, 5
F. C. Ibarg, o
Ahir va venir el Molleruss t pe,
-

...

............

oferiment,

tern.

-st.

sorliran and, la

.

•

...-

1.:LCAS MARTI, ENCAI
fall danta per la Eederació
relamo ii cas .ifart ha caigut com
bomba

l'Estora de
interessant
partit entre eIs prapietnrís del
camp Girona F. C. i La Bis
balPC
La vidria es decantá pels lo
cale, després. de la mitja par',
que Poch foil substituit, per
Comes 1 Jiménez per Escudete
El resultat ion de 4 a i.
Arbitrá Rosset, bastant inse
gur.
REUS
Reus Esportiu, 3
U. E. de Vilafranca,

...

•

manera:

S. C. MOLLET.

,

Trixeres

següent

la

•

El noslre oferament no es una premesa que després no es compleix.
La riostra serietat ens hacollocat al cap de les cases inés importants del
ram de saslreria. Podern ssendre més barra que ningt1,•ja que els nostree
articles són comprats directament al fabricant.

.

la

no

A FIGUERE8
Figueres guanya el
U,
E.
La
Mollet S. C. per sis gola a un,
adjudicant-se la Copa ofrena de
l'Ajuntament de mollet
Ahir, al camp del Monjos, va
ren jugar els equips que. en
capealen aquestes ratlles, gua
nyant el Figueres pez 6 a 1,
després d'un 'rnagnífic partit,
en el qual sempre foren domi
nadors.
El camp presentava un mag
nfic aspecte.
Sota les ordres del senyor
Rovira els equipe s'alinearen de

-

11

la ferina voluntat que
demostraren els visitants, no iou
prou per a contenir la superioritat
del nostre prmer equip local, tot
i que no jUge cola ho fa altres ve

DE
cha

Gran Sastreria Laietana
LA dEL RELLOTGE

qualitat.

C. Cardona fou batut

aguanten les escomeses del
Flix, que juga incansable.
Et nostte porter té «asió
d'emprar-se, eci que no havia
pogut fer en la primera part,
degut a la tasca de la nostra
Unja defensiva, que jugá admi
rablement, amb l'ajut del mig
centre que fort el millor .de tots
vint-i-dos.
El joc del Flix deixit una bo
na impressió. i doná provea que
és u nequip de classe, i que fa
honor al nana que ve adquirint
amb les seves victbries.
No cal dir com desitgem 1 es
perem de la gentilesa del Flix
poder fer la revenja amb una
torna-visita.

Soldevila, Roure,
APOL.
Sánche, Mons, Pérez, Bonet,
Gascón, Belando. Balada, Pa
—

•

celebrar-se a la riallera vila de Carie
lladee la diada esportiva a honr í ho

d'esports, titieit lino

Einalment, al saló de la Lliga Co
mercial tingué iloc un animat ball, a
honor deis jugadors de les gentils da
miselles admiradores i entusiastes deis
CLIVE
colore del nostre Club.
BROOK.

Toles les confeecions són esmeradíssimes,i toles le S
A IGUALADA

F.

capci

nada. fa el tercer gol.
Eis forans no afebleixen i fan
aveimos al marc ateneista, i a la fi,
d'un cop franc arran rnateix de la
ratlla de castig. Piquen II tira molt
bé i fa el segon per als seus.
A la poca estona acaba la prime
ra part.
I vinclra la segona, la qual, Ilevat
deis prituers moments, és de joe

davant de porta i Prat marca
el sise. Poc després, penalty contra
l'Espanyol i el quart gol del fúpi
ter. Des d'aquest moment el públic
no para d'e;cridassar contra l'Espa
nyol i els jupiterencs marquen el clo
que. L'atac del Júpiter és intens En
le
un atac del Júpiter, Martínez e
siona seriosament. Es retirat del
camp i a la poca estona acaSa e;
partit arrib el resultat de 6 a 5 a fa
vor de l'Espanyol.
El públic en aquest palta ha mos
trat massa la seva hostiiitrit ce tra
l'Espanyol, el qual segurament ser
vara d'aquestes dates un trat 7ccord.
L'erbitre, senyor Cardús, eaugrat
les cridóries, ha estat energic en tot

El

•

'*

deis

c:_rners.

sap encara
roda pela diaria com

•

majá

per

no

organitzador.
•

Hispano-Targarina

l'encontre.

Que En Sureda
que el

celebrará una
Santa Coloma

se

Dia es
eaaaspanyol i el Badalona empaten
a 3 gola
Tal com esteva anunciat, el scgon
partit de festa mejor jugaren els
equips del Badalona ide l'Espanyol.
Els badalonins s'emportaren la copa

tua

*

e

1
i duna

e

Y

deleh comarqateh

laaa

,

cirrec del president
de la secció de futbol del Reus Es
portiu, forea encertat aquesta vega
da, demostrant-nos que quan vol, en

L'arbitratge

a

sap.

Els equips foren els següents:
Reus Esportiu.
Sans, Guasc,
Fonts, Margalef, Bereees, Fornés,
Ricardín, Capell, Domingo II, Llo
pis i Climent.
U. E. Vilafranca.
Suries, Miró,
Berroyo I, Berroy.o II, Ardiaco, Fe
liu. Pallares, Roca, Penya, Gualt i
Munta.
—

—

*

El

reserva

•

un

partit amistós,

amb mota:

de celebrar-se la Festa Mejor.
El partit va ésser molt disputat
i acaba amb el resultat assenyalat.
A vILANOVA DE BELLPUIG

Mollerussa, a
Belianea,
Aquest partit de Festa Majen, en
el qual es disputava una formosa
copa, va acabar amb el resultat des
rissada.
crit, després d'una iluita molt ader
-

•

del Reus

jugat a Montroig,
Montroig.

jugar

Correu de fora

Deportiu ha

contra

el F. C.

El resultat ha estat d'un =m'O a
dos gols.
Els gols del Montroig eis han mar

A. F. C. Vilallonga.—Enviets les
ressenyes més aviat, del centrare

podem publicar-les.

no

R. M. —Terrassa.—Podeu pastar
quan vulgueu. Agraits.

Recordeu-vos que dimeeres, a Les Corts, hi ha
partit benéfic.
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