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Campionat de Lliga
gaire favorable

La segona jornada del
no
ESPORT

Nosaltres,

no

en temps de les dicta
abans de les dictadures
contribuírem amb el nostre esforg
modest a catalanitzar l'esport de Ca
talunya i més concretament els clubs
de futbol; nosaltres que sosteníem

dures
e

que

i

cavan
i seguim soste
nint-ho
que fer tasca catalanitza
dora no era fer política, que no era
més que un deure patriótic, hem de
sortir avui a defensar aquests clubs
d una amenap,a
més o menys insinuada, més o menys
dibuixada
que nosaltres, catalanistes per damunt
de tot, no podem admetre.
peu i

a

a

—

—

—

—

Les entitats esportives
purament esportives
nascudes per l'esport i per a l'esport, no han de tenir
cap mena de partidisme polític. Bé está que en tinguin
cosa molt natural —les seccions esportives que els
cercles polítics organitzin ! si les organitzen!, peró de
cap manera no s'ha de permetre, de cap manera no han
de comportar els que estiguin afiliats a entitats espor
—

—

—

tives,

que aquestes prenguin
per conveniéncia, per
amenaga o per coacció
un color polític determinat.
Nosaltres hem blasmat, i seguim blasmant, aquelles
entitats esportives integrades per gent catalana que
feien servir la bandera esportiva del club amb finalitats
antipatriotiques, puix que antipatribtic és, entre cata
lans, anar contra Catalunya. Nosaltres ens hem esforgat
a contribuir amb els mitjans
i no ens sap pas greu
que hem tingut a má, a fer deis clubs de futbol de Ca
taiunya una continuació, un perliongament de la llar
catalana. Hem combatut tot alió que tendia, d'una ma
nera o altra, a descatalanitzar el nostre esport, perqué
entenem que l'esport és una branca cultural deis pobles
i aquesta branca
com totes les altres
no l'hem
volguda mai forastera. No podem admetre, peró, que
hi hagi qui vulgui aprofitar-se amb finalitat que no
d'aquesta gran massa esportiva, avui
ens interessa
catalanitzada en bona part, per a fer-la servir de pla
taforma electoral, d'arma política al servei d'un partit
sigui el que sigui i, menys encara, que es merca
—

—

—

—

—

—

—

—

—

degi amb el catalanisme deis esportius com es merca
deja amb qualsevol cosa.
No hi ha, no, cap fet concret, perqué si hi fos no
ens abstindríem pas d'esmentar-lo. Hi ha, sí, el perill,
l'amenaga que aixó que temem es produeixi. No parlem
pz.,:e ganes de parlar. Pel que pugui
que consti
ésser, en parlem ara, precisament ara, que no hi ha
més que l'amenaga, el perill, la insinuació.
Com a catalans i com a esportius no hem de per
metre que les nostres entitats esportives siguin altra
cosa que catalanes i esportives. Per patriotisme i fins
per egoisme. Només u mancaria aixó a l'esport!
—

ALES CORTS

1

Aixó,
-

ha estat

ens

—

L. AYMAMI I BAUDINA

ARENAS

á
ARCELO

2

El Barcelona només aconsegul
empatar amb l'Arenes de Bilbao
L'equip nordeny

demostrar que no sempre surt bé la táctica de
fiar-ho tot a un esfore de darrera hora
va

esforr, i
a

bon3

o ens ho prenem
ir.tcrr_ncionnls, reervem-nos
ens

excedim

traca

quatre barraquers..

al ..tenyor governador per entrenar
el dit cas en la práctica dcl rugby, cre
ient, amb encert, que per les seres ca

racterístiques especials és aquest

'UN QUE AIXECA EL VOL

es,

post el més indicat per a ésser con
reuat per la policía,
com
Passa a

Franea i a Anglaterra especialntent.
Pera, pel que sembla, ja no s'ha
parlat »tés d'aquest assumpte, i és Ilás
times, ja que ens seria possible de veu
re llavors encolares interessantissims,
especialment els que podrien celebrar
que
contra altres equips sinzilars, ja

manera

De bon comeneament. les co
ses ,ia no rutilaren gaire bé per
als barcelonistes. No feia en
cara cinc minuts que el partit
havia comeneat. que Calero,
aprofitant un córner, i més que
el córner un mcment d'inde
cissi6 de Nngués, acons.eguf
marcar el primer gol de la tar
da fent sallar la bala_ de les
del porter barcelonista
mans
amb un oportú cop de cap.
El Barcelena, davant d'aquest
gol—just és reconéixer-ho—no
es va desanimar. Inicié una sh
rie -.d'afees
aiguns .molt ,ben.
i al cap d'un
cambinets
quart una centrada de Piera
fou aprofitada per Samitier per
a marcar l'empat,- d'un-cop de
cap intel•igentíssim. Tant la
jugada de Piera com la de Sa
mitier, foren molt brillants.
Ahrb engresch la concurréncia.
I
presenciárem durant uns
quants minuts una lluita be-ni
interessant. Al cap d'una
ca i
quart—o sigui al cap de mitje
hora de comennat el parta
l'Arenes fou castiga? amb un
cop frene, ben bé a frente me
tres de la porta. Arocha Ilaneá
un aut formidable, que directa
ment travessá el s dominis de
Zarrannaindia. Fou el segrn gol
del Barcelena que refermh
l'ontimisme do la gent.
Moments abans d'acabar la

una

el' marcatge del camp de l'ex-Gra
cia que ja voldrien per a ells Inés de
Cn

se

coratge, decissió, rapidesa,
valentia. etc:, etc.
Potser sí que el 'Barcelona va
jugar d'una manera més pul
cra, Inés vistosa, més afinada,
peró també hem de reconeixer
d'unr
que l'Arenes va'jugar
més práctica, més de
cidida. més valenta, i aixó fou
la causa que l'empat registrat
en el marcador semblés a tot
hom qui va presenciar el partit
amb una certa imparcialitat,
una cesa" justa.
Barcelona s'hagués
Si el
Ilaneat a fons bon'punt," comen
cé la segona part—qtian el re
surtat ja cra de 2 a 2—, possi
blentent a hores d'ara el cara
pió de Catalunya no hauria
passat pel cas de perdre un
punt en el seu mateix eamp.
El Barcelona. perb, va jugar
tota la tarda amb una lentitud
desesperant. amb una prudén
cia exagerada, amb un seny ex
cessiu, i quan va fer l'esforfi
per decantar la batanga a favor.
seu. era ja massa tard. La Unja
de defensa i els mitjos de l'Are
nes
jugaren una segena part
superba. No direm que realit
zessin una exhibid?) perfecta.
perb sí que feren tot alié. que
calia per tenir a ratlla
contrari, i va nacouseguir.:lici.
Altrament, durant tole la tar
da, el nostres jugadors van per
dre infinitat d'ocastons per
culpa d'arribar un se segon o
unes décimes de segon méá tard
que els seus centraris. La in
ferioritat de rapidesa. o més
exactament de velocitat, i les
ganes d'entretenir-se amb la
bala als peus d'alguns ,jugádors
catalans, ocasionaren aquest
resultat que sense ésser desfa
vorable del-tot té tota la impor
tknria d'una desfeta mOral per
al Barcelóna.
En resum. per dir-ho en ter
mes vulgars. pedem definir el.
perfil d'ahir dien que l'Arenes
fnu l'equip que anh al era i el
Barcelona el que s'entretingué
esperant el moment d'anar-hi.

Aquesta ha palesat

posa.

esPecialment aquelles de les quals en
poguessin treure un profit inzmediat,
com són: boxa,
Huila, etc.
Tenim entés que, llavors, la Fede
roció Catalana de Rugby va oferir

ca,

—

Arocha: Que, fem un
Goiburu: Veurhs„ CüTTI.
per anar a Anglaterra.

POLICIA I ESPORT
Tothont recordará, segurament, que
en crear-se el cos de Polkia d'assalt,
que seria fornica per indivi
es digué
dus escollas, als gneis s'entrenaria de
gudament en les practiques esportives,

Ben pues espectadora devien
esperar que el partit celebrat
ahir a la tarda al eamp de Les
Corts acabés amb un empat
dos gols. Segurament no ho es
pera-ven els mateixos jugadora
de Bilbao.
I no obstant, aquest fen ei
resultat que tothom acceptá
com
una cosa
lógica atenent
al joc desenvolupat pels des
equips, i en dir jos sumem una
serie de factors: técnica, tácti

—

..ar_ty:=7D

con

Barcelona-Arenes.— El porter nordeny va estar segur, sortós
i valent en totes les seves intervencions
Arocha, Arnau, Piera, Goiburu,
Samitier, Ramon i Sagi.
Indiscutiblement, Arocha i

PRIMERA DIVISIO
RESULTATS

Valencia-Unión, 5-1.
Athletic-D. Alavés, 3-2.
Donóstia-Madrid, 1-2.
Ra.sing-Espanyol, 2-1.
arcekma-Arer 15, 2-2,
CLASSIFICACIO
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0
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350
280

I

0
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foren els millors de
l'equip. ejs única que saberen
practicar el jce que calla da
vant l'adversari.
Després‘ d'ells. Samitier. Sa
gi xogués i Piera. La resta de
del'equ}p, doncertats en abZabalo

primera part, pera, el rnig
tré de l'equip contrari

0

cen

Fer

nán, de l'Arenes—empatá d'una
minera

magnífica.. Un

fort, que tragué

xut molt

Mensa i
nová rematada del mateix ju
un

gador

,que Nogués no pogué
deturar.
I l'érbitre assenyalá el des
cans. Dos a dos.
Hom

esperava

que davant
la segcna
sortiria de
cida a aconseguir la victória
corn
més avial millor. Es re

d'aquest resultat,
part el Barcelona

-

solut.

a

s'Ita de tenir en compte que el cos de
Mossos de l'Esquadra compta amb al
guns jugadors d'aquest viril esport en
les

seres

Bombers,
res

files, igualment
on hi tener;
fins

que el de
i tot figu

De /a Creu Alta a Can Rabia, de
Can Rabia a la Creu Alta i d'ací a

Suissa. Aquest será amb el temps un
deis capítols Més interessants de la
vida futbolista d'En Quico Tena. El
nzitja deis Tena se'n va dintre de poc
cap. a.Suissa, contractat per un equip
que dizien que necessita un davanter
centre que rutili.
Tena té, encara,
ganes de jugar, i cren que el: aires
de Suissa li han de provar.
Nosaltres creient que, de Suišsa, ul
tra els aires,
poden provar-li el:
.

francs...

internacionals.

?Quin día, dones,
Primer match!!

anunciaran el

•

Molt deficients Alcoriza i Goi
buru.
L'Arenes presenté. a Zarrao
naindia, Llantada. Arrieta, Ci
laurren. Fernández, Gerardo,
Saro, García. Calero. Menchaca
i Émilin.
Innegablement, el millor de
l'e_quip foren les línies de de
fensa i de rnitjos, malgrat que
Fernández ne ens semblá gran
cosa. con; a home de técnica, no
eb_stant ésser un gran element
d'empenta. el mateix defensanit
que atacant.
Deis cinc jugadors que hem
dit—podríe mdir el sis. afegint
hi el porter—foren els més des
tacats Gerardo Bilbao i Cilaur
ren, per aquest mateix ordre.
Els altres. d'una técnica molt
deficient, cena tot l'equip, ju
garen amb gran entusiasme i
valentia. i el conjunt. per aixb,
es presenté difícil al Barcelo
na, no obstant no constituir,
com
hem dit, un gran equip.
Grácies al seu joc—mascle, de
campionat. efectiu
poguérem
presenciar una Iluita que si
técnicament no fou una. cosa
depurada. fc-u molt espectacu
lar perqué tingué moments de
gran emoció.
Vérem veure, en fi, aquella
clássica empenta deis equips
nordenys practicada per un
equip discret en recurso e téc
nics, feta excepció d'algunes
individualitats com Gerardo, Ci
laurren. Zarraonaindia 1 Llan
tada, que són indiscutiblement
homes que saben el que és la
técnica del futbol.
L'arbitratge, a cárrec del te
nyor Adrados, discret.
El públic, molt nombról'.
LEWIS

MANCA
ME

•

.D'OeORTUNIS

Els espectador: del partit de Lliga
Barcelona
Arenes, celebrat ahir a
la tarda al camP de Les Corts, varen
Poder assabentar-se, a la milla par:,
i grades a la installació de radio, del
resultat del partit Catalunya
Ovie
do, jugat al ',latí al Guilzardó. I con;
sigui que a continuado seis migues
explicar que per als refredats no hi
ha corn no sabent quin específic, es va
aixecar una protesta »Ion viva, la
qual cosa vol dir que l'anunci ja está
-

JA ENS HO SEMBLAVA!...
passada várem rebre una
tarja-invitació Per a una conferéncia
que havia de donar el diputat de la
gerzeralitat de Catalunya doctor Josep
A. Traba! al Casal Barcelonista sobre
el tema "Per qué i com l'esport pot
educar el poble i fer folla la raça".
Cal dir que ens sorprengué que el
F. C. Barcelona, organitzador de l'ac
te, tractant-se d'un assumpte de tan
vital importancia, no hagués fet una
propaganda digna del seu ion i d'a
cord amb el: tnitjans Poderosos que té
al seu abast...
Pera en llegir amb més atenció la
sus-dita invitado descobrírent el per
qué d'aquesta anomalia. No era el F.
C. Barcelona Vorganitzador d'aquest
acte de rentable orientació i cultura,
sino la seva secció
La setmana

-

bé, pera

en

monzent

oportl.

Per exemple: quan per mitja dels
mateixos alfarera s'assabenta el pú
blic que a foro del camp l'automabil
número... eslava cremant, hauria es
tat indicadissint dir: per combatre
incendis, provein-vos de l'extintor.
tal.
I

ningú

—

AROCHA

prengué
esperat

el
no

joc, i aquell va-i-tot
aparegué. L'...krenes

envalentonant-se cada
vegada rnés,j fou en els darrers
quinze minuts que l'equip -blau
—que ahir era el Barcelona
es
llene áfuriós a l'ofensiva.
Aleshores
presenciárem una
huila de gran emeció. L'Arenes,
perb, va defensar-se-tan bé, que
dues o tres ocasions en les
quals el gol semblava immi
nent. fou evitat per algun ju
gador base que sortia de tras
cantó actuant de ProvidIncia.
I sort encara tinguérem que al
gunes escapades deis jugadors
nordenys no acabessin en gol,
grácies a Znbale i a Nogués que
actuaren amb gran valentia.
I no va variar el resultat.
anava

El

Barcelona

Nogués, Zabalo,

arrenglerá
Al\ oriza,

UN QUE S'HO

?LA FERRADURA DE
LA SORTt
Els organitzadors de Barcelona
Ring, la popular empresa de`boxa, al
seu desPatx de La Bohémia tenen una
ferradura penjacla a la paret, al cos
tat del teléfon.
No se sap si és que la raó social
Taxottera, Robert a n d Company,
creuen en bruixes, i tenen aquesta fer
radura únicament perqué els porti
sort, o bé si és que /a reserven per
posar-se-la dintre els guants el dio que
es trobin amb algun boxador que
a
!'hora de cobrar vztlgui fer ús de les
seres habilito!:, i se li kagi de con
testar amb la mateixa ninnecla.
-

SEGONA DIVISIO
Athletic-D. Corunya, 4-1.

Din

CONEIX

popular adagi

que cap ge
el gep. I podríem
afegir que cap arbitre, per dolent que
sigui, s'ho coneis. Pero heus aci que
arriba a coneixement nostre un fe:

perut

un

no

es

palesa
Guipziscoa
que

ven

que, si més no,
un

senyor

hi ha

a

Ledesma molt

dolent que s'ho coneix.
Aquest senyor Ledesma va arbitrar,
al camp de La Condomina, el partit
Catalunya.'Es o:de Lliga Alarde;
debacles que nosaltres diguem ctra com
va
arbitrar. Saben:, només, que en
acabar el partit i lliurar a Plaza, !'en
trenador del Catalunya, !'acta, va dir
li, modestament, bo i tornant-se tot
yermen: "!Muy mal, verdad!".
Diuen que Plaza se'l mira de fit a
fi:, i Ii digné, tot bair: "Menys mal
que t'ho coneixes..."
-

Betis-Múrcia, 41.
Sporting-Sevilla, I-0.
Catalunya-Oviedo, 2-3.
Celta-D. Castellon, 3-2.
CLASSIFICACIO
2!
I
o
6 3 3
Betis
I
1100322
Oviedo
Ath. Madrid
10
04 12

Corunya
S. Gijón
D.

Sevilla
Celta
Murcia
Castellón

Catalunya

2

I

0

2

I

0

2

I

0

2

I

0

2

I

0

I

I

4
3
4
4
4

6
3

2

2

2

6

2

4

2
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LA RAMBLA"

UN BON SUPLENT
Tots els nos-tres lector: deuen co
néixer Bruno, el degd deis barraquers
de camps de futbol de Catalunya. Qui
de nom, qui de Jet. Bruno és popula
ríssint a tot arreo. I es dona tanta
trola per tot que semblava insubstitui
ble.
Pera amb motiu d'acompanyar Bru
no requip del "Catalunya" a Múrcia
s'Ita denzostrat que cl club gracienc
pot en:portar-ser& Bruno a tots els
desplacaments, perqué l'home dispo
sa d'un suplent magnífic,
entés i vo
luntarios com ell matei.v: la seta es

LA REVENJA

La Unió Esportiva de Sant Andreu
quan

molt

va alzar a Reu, fou,
dinos
mal rebuda i mal atesa. I es pro
—

—

posaren ahir reventar-se.
A la mitja part, mentre la caset
que din "Club visitant" romana tau
cada, els jugadors de Reus hervir'
d'estar-se en un quartet fondo i los,
que no serveix mai només que per te
,,ir-hi trastos vells. I el suplent pe,
entrar al camp hagué de pagar !'e"
!rada.

partits

Lis

EL RACING DE SANTANDER GUANYA
EL DEPORTIU ESPANYOL
áantander, 30. —Ahir els aficionats
presenciaren una lluita, en el partit
Espanyol Rácing de Santander, Ne
-

'

ritablement emocionant.
L'equip local salta al terreny de
sitjós de congraciar-se amb els seus
aficionats, als quals havia defraudat
darrers partits amb unes ac
en els
tuacions dolentes. El Deportiu Espa
nyal, completament jove, es descabde
llá amb un joc tan brillant i rápid
que, de continuar conseqüent en les
tenir-lo en
seves actuacions, caldrá
consideració com a un deis possibles
favorits d'aquest campionat a llarga
distancia. A més, en l'equip local, hi
havia una novetat. Actuava de mig
centre un minyó molt jove, comple
tament desconegut de l'afició. Si bé
mancat de picardia i, encara, deis co
neixements de la veterania, demostrá
que és un valor proper per a ocupar
un
lloc tan difícil com és l'eix d'un
equip. Ahir, malgrat de tenir davant
ratlla delantera tan cohesionada
una

rápida com la de requip espanyo
lista, en moltes ocasions féu oblidar
per complet que era un debutant, i
tingué coses de gat vell en el lloc.
i

L'encontre acaba amb el triomf del
Rácing per dos gols a un. Per la ma
nera que els gols foren marcats l'en
contre fou en tot moment interessant,
l'emoció no abandona un moment

els espectadors.
A la porta de l'Espanyol juga Flo
renea, i tan encertadament ha féu que
A BILBAO

Deportivo Alavés per
gols a dos

tres

Bilbao, 30.
Partit dolent; més
dolent, pesism, fou el que ahir
disputaren al terreny de Sant Ma
mes els propietaris del terreny i el
Deportivo .Alavés.
Tant els campions com els seus
contraris realitzaren un joc impropi
de la seva categoria. Els roig-blancs,
—

que

ala esquerra titu
lar, té una disculpa per l'escas joc
realitzat per la seva línia davantera.
Uribe i Felipes, que ocuparen el lloc
de Chirri i Gorostiza, respectiva
mera, a pesar de llur bona voluntat
no

seva

no obstant, suplir amb
l'ala titular. No anem a car

pogueren,

encert

del mal joc que
presencial-era a aquests dos modes
tos reservistes, puix que la resta de
l'onze, en el qual figuraren tots els
regar tota la

culpa

titulars, poc de bo feren.
La lluita fou totalment insulsa;
pero la primera part, que acaba amb
dos gols a zero a favor deis locals,
fou menys dolenta que la continua
ció. Sens dubte, en veure el partit
fácil. els biibains no volgueren pres
sionar amb insistacia per no expo
sar-se a algun accident que els pri
vés d'algun altre jugador titular.
Els

equips

foren:

Athletic: Blasco, Castellanos, Ur

quizu, Garizurieta, Muguerza, Rober
to, Lafuente, Iraragorri, Bata, Uribe
Felipes.
Deportivo Alavés: Garay, Arana,
Deva, Urquidi, Antero, Fede, Paco,
Trillo, Olano, Lecue i Juanito.
A VALENCIA

El Valéncia, al seu carnp,
bat l'Irún per cinc gols
a

Valencia,
mera

30.

cap
—

El

Divisió jugat ahir

ver.

partit de pri
a

Mestalla

en

es

descabdellá bé.

Solá, acceptable la defensa.
complits els mitjos i coordinats els
Encertat

davanters,

encara

que mancats del

xut

que han de tenir els atacans d'un equip
dz la primera divisió. Pecó el set: mi
flor element fou Ibarra. Estigué a
tot arreu, ataca i defensa i, sobretot,

fou el cap de conducció de les situa
cions perilloses a qué el Rácing dona
;loc. Els mitjos, talant joc amb braó,
sersiren amb tempe, i si la davantera
hagués aprofitat millor potser el re
sultat hauria estat un altre.
Bala
En l'arbitratge intervingué
guer i, llevat d'una equivocació, que
origina un oran escándol deis aficio
nats, la seva actuació es pot qualifi
senzillament de bona.

car

Els equips:

Florenea. Saprissa,
Espanyol.
Cristiá, Lay-ola, Pauses,
Bosch, Besolí, Edelmiro, Soler i Jo
—

Moliner.
ver.

Sola. Ce
Racing de Santander.
ballos, Mendaro, Ibarra, Garcia, Lar
rinoa, Oscar, Loredo, Telete, Larrina
—

ga i Cisco.
tre

L'Athletic de Bilbao bat el

mancats de la

demostra que és un deis més positius
valors amb qué el futbol espanyol
compta per a aquest difícil lloc. La
defensa catalana actua segura. Els
majos ho íeren amb encert, pero des
taca el centre, i la davantera jugá bé
en
general, sobresortint Besolí i Jo
El Rácing també

l'equip propletari ValIncia F. C.

i Unión d'Irún acaba amb la victo
ria deis llevantins per cinc a un.

Els equips foren:
Valncia: Nebot, Fernández, Pa
sarín, Abdon, Molina, Conde, Torre
deflot, Navarro, Yianova, Costa i
Sánchez.
Unió d'Irún: Emery, Goyeneche,
Mancisidor, P. Regueiro, Gambore
Echezarreta, Ur
na, Sotes, Azcona,
tizberea, Elisegui i Paco.
L'Irún causa ahir una impressió de
joc molt pobre. Gamborena fou l'únic
que destaca. Amb el mig centre irun
darra foren els majos ales i Mancisi
dor els únics que feren quelcom per
aconseguir el trimf.
El Valencia només Paga. regular.
Els millors foren Molina, els mitjos
ales i de la davantera Costa i Navar
•

ro.

Espinosa
a

Lliga, primera

de

A Santander

féu un partit molt deficient
pesar que l'epcontre no tingué cap

dificultat.—Noti-Sport.
A SANT SEBASTIA

El Madrid triomfa del Do
nóstia per dos gols a un
Sant Sebastia, 30.
El Madrid fou
dominar la major part del partit, pero
que la defensa és element inte
com
gran de l'equip i va estar formidable,
l'equip central va merlixer la victo
ria, que l'afició local no vejé arribar
amb moita calma perque considerava
que el sen equip haría tingut la ini
ciativa durant la major part de la
—

Iluita.
Sobre la porta de Zamora han plo
singularment al segon
temps; peró Allestaran ni salta ni va
per la pilota ni és 1-bid per xutar.
En el Madrid s'ha notat la falta de
Regueiro. No perque Leoncito no hagi
cobert bé el seu iloc, sin' perque el
seu lloc de costum a la línia mitjana
estigué mal defensat.
Bonet reté moit poc profit a les lí

30

rambla

la

2

ropa. Lazcano realitzá

Per aixo el supera en mérit Marcu
leta, que després de diversos partits
grisos féu ahir el millor de tota la
seva vida. Supera el donostiarra, com
diem, perque aquest fa jugades cims
com per
justificar nomines, i després
desapareix del camp i Marculeta fa i
féu ahir els go minuts de l'encontre
amb una petita llacuna, tan sois de
cinc minuts.

des
El Donosti féu un gran partit, lle
vat d'Ayestaran i d'Azpeitia. Els al
tres, jugaren molt, pero el millor d'e
lls fou Marculeta. Després excelliren
Bienzobas i Insausti.
Quintana arbritrá amb imparciali
tat, pero el públic, nervios perque
veiea el seu equip dominar i que gua
nyava el contrari, no li sembla així
i protesta la seva actuaci.

Després brillaren al Madrid els dos
defenses; el millor fou Quincoces.
Ciriaco, bé, i en la línia de mitjos
sols actua amb encert Prats. Aquesta

perill

un

per

El

foren:

Madrid; Zamora, Ciriaco, Quinco
Prats, Bonet, Ateca, Lazcano,
ces,
León, Bestit, Hilarlo i Urretavizcaya.
Donosti: Beristain, Arana, Pérez,
Amadeo, Marculeta, Azpeitia, Insaus
si, Clero, Ayestaran, P. Bienzobas
i Garmendia.—Noti-Sport.

porta,blanc

la

a

equips

Els

línia fou la més fluixa del Madrid.
Bonet estigué completament anullat
per Marculeta. Només es féu present
pels molts cops de peu que Denla.
Leoncito, molt bé. Fou en tot mo
ment

algunes juga

perilloses.

impressió

que

marca

gols

quan

vol.

EL CATALUNYA, AL SEU CAMP, FOU
BATUT PER L'OVIEDO PER TRES A DOS
més descansada
vejé una diferéncia
enorme entre el joc d'uns i al
tres. 'Aixb continua durant tot
el primer temps i uns vint-i
cinc minuts del segon. Després
vingué la desinflada, o millor
dit. el desconcert mé sabsolut.
Veiéreni que els asturians, des
prés de la sorpresa del primer
temps, s'anaven refent poc á
poc, i en un esforç desesperat
treballaven com a negres per
desfer l'avantatge que els cata-.
lans havien aconseguit, i, ja hi
fórem.
Els xicots del Catalunya feren
él que bonament pogueren, ho
hem de reconéixer. Bona prova
d'aixb és l'exce•lént primera
part que forniren. En aquest
temps, la davantera fu filigra
nes
i s'atipá de fer anar de
bblit, coM vulgarment es diu,
els cornponents de la defensiva
astur, perb després foren tam
bé els que pitjor ho feren, ja
qué no sabereri o no pogueren
collaborar a la tasca defensiva;
que feien els seus .companys
gurs i
m'ent

Hi ha partits que es perden
hom ha de prendre paciéncia,
que l'ad
car pot molt bé ésser
versari sigui més potent o que
jugui amb més ganes o que tin
gui més sort, i aleshores no hi
ha més remei que arroncar les
espatlles i esperar que una al
Ira tarda els colors volguts se
rail més afortunats. Perb hi ha
partits que es perden quan
s'haurien de guanyar, i alesho
res, el més pacífic s'empipa
ho engegaria tot a rodar.
Aircb, si fa o no fa, és el que
va 'passar-li ahir al Catalunya,
al seu propi camp, en el partit
jugat contra l'Oviedo. Desconei
xiem la forma actual deis astu
rians i, per tant, se'ns feia molt
difícil poder fer un pronbstic
"in menti" i preveure qui sor
tiria guanyador de la lluita,
perb de totes maneres confia
vem
que el Catalunya faria un
bon paper i que la seva pre
sentació al campionat nacional
seria acompanyada d'una bella
victbria. Ens hem equivocat a
muges. La bona actuació la va
perb aixb de
tenir
en part
la victbria ho haguérem de dei
xar córrer després que ja gal
rebé la teniem a mig coll.
Els incondicionals del Cata
lunya
que són molts, encara
pas
que no tots siguin socis
saren un ensurt, car veieren que
de sobte sels en anaven tots
els castells per terra, perb no
menys ensurt passaren els astu
rians, que ja des deis primera'
moments veieren la cosa per.
duda, encara que després l'ale
gria de la victbria esborrés del
seu pensament totes les angú
nies passades.
Quedem, dones, que el Cata
lunya, en tota la primera part
i bon tros de la segona, tingué
una bona
actuació. No fou res
de l'altre món, perb s'imposa
ren netament als seus adversa
ris i jugaren amb més entu
siasme i més coordinació que
ells. Sobretot després del pri
mer gol,
en
qué els jugadors
catalans ja es creien més se
—

---

El titular but el Vilanova
per cinc gols a cap
Si diem que 'am veure un
ben partit, no exagerem gens
ni mica. :Es clar que la ciéncia
brilla en pagues estones, pero
l'ordorositat j. l'enorme volun
tat dels protagonistes va suplir
magníficament en l'encontre
que es disputa ahir al camp del

jugaven
es

El vencedor féu gala en tot
moments d'una superioritat vi
dent vers el seu centrincant.
Totes les seves línies respon
gueren excellenment, oferint un
conjunt digne del millor temps
d'aquell Sans que era el "coco"
deis equips consagrats com els
més científics.
Si algú va sobresortir "deis
vencedors, fou indubtablement
el davanter Meta, que forní un
partit formidable 1 va ésser
l'animador constant del
seu
equip. Mota és un jugador que
uneix a la gran qualitat de joc
una voluntat com poques vega
des hem vist en elS jugadors

d'equip.

—

El seny-or Stelmborn ho fén
bastant bé i hom no té tes: a
censurar-11, car posa bona vo
luntat en la seva tasca i no per
judica ningú. En alguns mo-:
ments, per coincidéncies, sem
blava que afavoria els visitants,
perb després hi hagué una pe
tita tanda favorable als cata
lans, perb tot aiXO fou degut
les incidéncies del joc. El sen
arbitratge fou, dones, bo. A les
seves ordres, els equips s'arren
gleraren de la següent manera:
Oviedo: Oscar, Galiche, Goyo,

—

—

Avilesu, Sirio, Chus, Insiarte,
Gallard, Lángara, Galo i Polo.
Catalunya: Cruz, Claudi, Iba-.

fiez, Alminyana, Burguete,

Fle
quer, Demur, Artigues, Portu
gués, Saló i Esteve.
Els gols del Catalunya :els
feren Portugués' i Saló, i els de
l'Oviedo foren deguts a Gallard,
Lagara i Insiart.e.
A. PINAZZO
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Alui, nit, a les 945:
Interessant programa
LA LLAMA SALVADORA
i la pelltcula de gran éxit,
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LUCES DE BUENOS AIRES
per Caries Cardal, Glória Guzman
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A. -_MADRID

del Cercle local, ja que tenint
elements mes que suficients per
a formar l'equip, surt a darre
ra hera i prescindeix deis inte
riors acostumats i posa a dos
ven disposats a no afiuixar, i el ma
individus el joc deis quals és
teix podía decantar-se el triomf per
molt pe sota els altres, aixt és
l'un que per l'altre.
que per culpa deis indicats ju
L'Atletic tenia el factor camp i
gadors el Gimnastic ha estat a
públic a favor, peró el Granollers
punt d'empatar un parlit que
disposa don equip més arrodonit,
de sobres tenia guanyat.
aquesta condició ji va valer la vic
Els del Güell, els xidots han
tória.
jugat en molt bona fe i entu
El partit fou jugat a boa tren, i
siasme; perb quan de resultes
pom sol passar la major part de
d'un penalty que fc-u castigat
vegades, amb nulla eficacia pe: part
—i que no entra—hi hagué una
de les davanteres. El gol del Gra
qüestid de Sancho amb l'arbi
nollers fou entrat a mitjan segona
tre que acaba amb l'expulsió del
part, per Carmona.
jugador forá. Quan aixó succeí,
L'arbitre, senyor Coll, deficient.
el Güell comer" a treure ener_
Els equips eren:
gies que féu que la falta nu
Atletic: Jo, Colungo, Gutiérrez,
mNrica no es coneixés.
Domenech, Soler, Pastor, Suárez,
Crespo, Vilalta, Pone i Lleonard.
Tant en el primer temps com
Granollers: Gallofrer, LIJdó, Mi
en
el segon, el Gimnástic do
ralles, Argemí, Sala, Rifer, Carmo
mina molt, i tingué moltes oca
na, Canet, Garí, Aliart i Ubeda.
sicns de marcar, perb donada
la baixa qualitat deis dos inte
A SANT ANDREU
riors, féu que el domini persis
tent i les ocasions contínues no
El Reus fóu vençut pel Sant se senyalessin al marcador.
El gol marcat fou quan eren
Andreu per un gol a cap
a la meitat del segon temps, i
A la primera part, el Sant
Pacansegui— oh paradexa l
Andreu demina completament,
resultes
l'interior dreta,
de
a pesar de la qual cosa només
d'un cbrner.
marca un sol gol. Aixét fou de
El públic queda plenament
gut, per una part, a la diguem
decepcionat
de l'actuació deis
ne desgracia deis grac-vermells,
equips. i gairebé nodcm dir que
puix que en algunes oeasions,
a darrera hora desitjaven que
tot j xutar d'una manera adrni
rabie, no pcdien marcar perqué sortissin vencedors els colors
forans.
per una casualitat 011er, el Fleta
Sota les ordres de Baliu. que
reusenc es trobava la pitóta a
per cert ne estigué a Tallaría
les mans. Altres vegades,, perb,
que hom pot exigir-li. els equips
tot i tenint els andreueucs oca
es formaren de la següen ma
sions magnifiques d'acbnseguir
algun gol, sigui per kerviositat nera:
GIMNASTIC.—Ferrer. Basse
o pel que sigui, la pilota anava
da. Virgili. Martínez. Fauna.
fora, i aixb, és clarb ja no era
Soleras. Barbará. Riberaigua.
sert ni desgracia, sino saber
Mascard. Berga 1 Navas.
ne o no saber-ne.
GTELL.—011er. Carafí. Amill,
en
part
Petrus,
aqúesta
no
Sancho. Arquer. Santamaria, Si
més tingué due;1 intervencions
mor', Ferret, Montoliu, Ros 1
tot just ,'come,nlat l'encontre.
Garcia.
intervencions difícils j afortu
nades, perb. Aixb corrobora el
que hem dit del domini an
dreuenc, i pmb raras excepcicns
els del Reírs no passaren de mig
del
de
camp.
Barcelona
El gol,l'aconseguí Torelló, en
L'atorgació del primer lloc
un xut 'des de l'angle, que 011er
'del Campioinat de Barcelona
deturk perb se 11 escapa de les
corregut l'altre diurnenge, ha
ma,ns
la pilota 1 ella sola cs
promogut fortes discussiions
fiel a la xarxa.
entre l'element ciclista. A més.
Durant el segon temps. el do
Josep Campama, el "postergar
rnini ána alternat, i no es mar
ex-campió d'un segon de miniut,
ca cap gol.
ha presentat una reclamaciiió
Ferrer i Rosés foren expul
pel N-eredicite emés.
sats del camp per l'arbitre. per
yosaltres tenimi una foto
haver-Se dit quatre paratties
grafía, presa en el rnoment de
gruixudeS, i no haver-se vc Iezut
l'arribada, en la qual els dos
donar les mans, tal com els
corredors litigants (V. Ferrer
maná aquell.
i J. Campan-tal apareixen a .pocs
Els equips s'arrengleraren de
centímetres de la cinta on es
la següent manera:
féu l'arribada. Imparcialment
REUS.
011er.
Planxadell,
hem de declarar que hom no pot
Guasch, Cort, Fornés. Margalef,
atribuir cap avantatge a l'un ni
Randua 1, Randua II, Domingo,
a l'altre. Per
tant, un empat
Climent i Rosés.
hauria estat, creiem nosaltres.
SANT ANDREU.—Pertus, Ló
el resultat just i equitatiu. Perb,
pez, Soler, Codina. Duran, In
tenint en compte els reglaments
glan, Comes, Vallribera, Ferrer, de la U. V. E., procedia cele
Cu-sio i Torelló.
brar una altra prova per tal de
L'arbitre, senyer Sojo. bé.
desfer Tempat.
COLL
Ara l'afer pass..ará a la Co
missió Deportiva de la U. V. E.
A TARRAGONA
i veurem el que decidirá.
De totes maneres, cal no
Gimnástic, 1
O
oblidar alió de "qui va enda
Aquest partit que el Cerote
vant, va endavant".
P. A. M.
local donava com a segur, de
ben just Ji atta que no el perdés,
A les entitats ciclistes
ja que el ,joc emprat en aqueSt
Preguem a les Societats que prac
encontré fon (Fallo més dolent
tiquen el ciclisme i editin algun
que hom pot imaginar.
Butlletí, Revista, etc., etc., que
La culpa, perb, no l'ha tin
tinguin l'amabilitat d'enviar-ne un
gut ningú més que la Directiva exemplar a la nostra
Redacció.

del partit no significa res en contra
del prestigi de l'Atletic.
Per endavant hom conceptuava di
fícil la partida, i ho fou de veritat.
Es tractava de dos equips que esta

-•

jugades.
"destadar
Vilanova va
enormemént el deferisa, Aparí
cio. Una gran seguretat en ta
llar les jugakles, 1 una flema
prbpia "d'un fill de la rossa
biló, va demostrar qué ben aviat
"Será una gran figura dins el
futbol. Als altre1 jugadors, rnolt
veluntariosos, perb sense cap
mena de seguir les normes del
futbol 'modem. El seu joc es
dedica a !destruir totes les in
tencions "del "sexi adversari, perb
lierise mai mirar de construir
'cap jugada "de peral.
El '5"ilanova, i párlern: pel par
ta "d'ahir, el vam trobar fluixet
molt per sota de la categoría
deis vencedors.
Va arbitrar el Sényer Ermén
-gol, que no va agradar ni a ven
ce-dors ni á vencuts. 1 a les se
ves 'ordies -els
equip1 S'arren

Del

gleraren aiXI:
SANS.
Doménéc. VillacanI
pa, Torredeflot, Soligó. Buyé,
Bartolí. Gironés, Besolí, Llove
ra. Moya i Saura'.
—

VILANOVA.—Alvarez, Apari
-cie, Callo Botarlo, Paco, Gener,
Vidal, Domingo, González, Ola
ria i Herráiz.
El primer gol del Sans l'acon
"seguí Llovera en rematar una
jugada excellentment portada
per Mota. No passen deu minqts
quan Gironls, des "de la ratlla
"del kik fa: una passada enorme,
que és recollida per Mota, i
d'una capcinada pesa la bala a
la xarxa del Vilanova. Aquest
gol va ésser el més bonic 'de la
tarda. tant pér la seva eiecució
com
per la rapidesa que va
ésser produIt.
A la -segona pan. Besolí acon
segueix él tercer gol, que con
solida la victOria. Al cap de poca
ebtona Saura, en una magnífica
cerreguda, 's'interna, i xutánt
bri plena velocitat marca el
quárt gol "del Sans.
Centrada de non
la bala.
l'agafa Buyé, que la passa a
Bésolí. aquest xuta i el poner
la remata débilment, co que
permet a Mota entrar el cinqué
darrer gol per als vencedors.
El públic, torri sempre, una
mica masa cridaner. Amb aixN
caldria que els dirigents dels
Cercle--1 'esportius hi tinguessin
una mica de cura. 'Está bé que
els
enragés animen el "seu
equin. per6 el que no está ja
tan bé. és l'insult constant que
sempre tenen per als altres. El
nivell espertiu de la nostra
terra bé ho mer-e!x.

,

I
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—
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féu ahir l'Atletic cap
d'aixo va per
Val a dir que

tingué
que la

un

con
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Catalunya

clistingida clientela i al pu
general, la inco nparable
•

seva

SOPA DELS PESCADORS

Plat creaeló de la casa
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L'Atlétic és batut oel Gra
nollers per un gol a cap
no

Güell,

—

JIM

mal parta. i malgrat
dre com de costum.
el cercle sabadellenc
trincant de vaina i

Campionat

-

A SABADELL

Tampoc

1N un
di:hin,.
tarda,
a
les
4'13:
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contra ECHE
VERRIA-NAVAS. Nit, a les
1015: IRI
COYEN II-UGALDE contra HERRANDO
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telft
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Inauguració derná, dimarts, a les sis de la tarda
Exposicions: Francesc Domingo, Angel Ferrant
Diputació, 262
Telefon 18710
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Nit, a les 9.0: Revista Paramount.
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Gironés també féu un tren
partit, essent de remarcar, pe
rb, la "saya mica de prudéncia.
Tots els altres, com hem dit,
actuaren amb una gran volun
tat i encert en la majoria de les

FRONTO NOVETATS

PARIS DE ORIENTE
(documental, i

DE LA FÁBRICA NACIONAL DE TOLEDO
Costen 35 céntims i serveixen per
a set afaitades com a mínimum

professionals.

-

ROUNDS

BERGWALL

>

DIbulaos sonora 1
TRAGEDIA DE SCAPA-FLOW
tumba de la escuadra
Seleeclons capnot

-

LLORENÇ

Catalunya

a les 9'45
VILLA-ROSA
(parlada en francés), per Leon
7.slathot
i
imona Vaudry (exclust-

tot

ttom, s'aconsegueix amb
una despesa de 5 centims,
que

P.

PIERRE
A 8 ROUNDS

CINEMA!

ROSSELLO

Une pulcra presentacto,

indispensable avui

Cantplonal cataba de segona
categoria preferent
A Sil BIS

gut bales,

nies blanques.
Ahir el millor jugador del Madrid
dona la
ens va semblar Hilario. Ens

i segona divisió

Sans.

Al Guinardó

ele novembre de 1931
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tindrea
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segara a tet arrea
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30 de novembre de 1931

'per

1

3

rambla

a

marques

,

1

comarcar

otra

A GIRONELLA
ESTAN ESCAMATS
A Gironella hi havia anunciat

partit entre requip
localitat i la Penya

de resultes de l'advera; resul

Que
tat de

set

a

un

obtingut

l'Olot F. C. ha fet

L'Escala,
canvi a l'equip

un

jugadora. Un

de set
contra.

a

gol

per

en

Que són rnolts ele socis de l'Olot
F. C. que ja es prometen de velare
desfilar tot el potpourri de jugadora
olotins, puix que ai per cada resul
tat advera se n han de reemplagar
molt
tanta com gols en contra, és
probable que encara s'hagi d'anar a
"anaelleu".
Que dana la "casualitat"

que al.

guns deis que més convenid cariviar

continuen jugant.

Que des del partit Palamós-Far
nés, a Palamós s'ha posat de moda
un cuplet que es titula "Por ti perdí
las esperanzas..."
Que el Farnés será enguany carn
pió, o sinó que ho preguntin a En
Sancho.
rnés de les expedicions es
el Farnés n'organitza al
tres d'artístiques anib el fi de re
captar fons per pagar les desposees
del campionat

Que

a

portives,

DE SANT CUGAT DEL VALLES
Catalunya de Les Corta, a
Sant Cugat Esport, 5
Partit foz-ea interessant resulta el
celebrat al camp del Catalunya, pro
digant-se el Sant Cugat a la pri
mera part amb una serie de juga
des vistoses peral) sense profit, puix
sois obtingué en aquesta part un gol.
Represa la segona part, el joc es
torna monóton i ensopit, empatant

Catalunya, aconseguint seguida
ment el Sant Cugat,
per mitjá de
Ventds i Munoz, els quatre gola que
els assegurava la victoria, quan sois
el

mancaren 12

111111111S per

a

finir l'en

contre.

Amb aquest partit, el Sant Cugat
s'apunta 12 punts als sis partits ju
g-ats, tenint al seu favor 29 gols per
4 en contra; essent una bona carn
panya la que efectua aquest equip,
probable carnpió del seu grup.
S'arrengiará l'equip de la següent

Munoz, Tortosa, Massana,
Giralt, Torres, Matofoll, Castellví,
Ventós, Murloz, Muses i Millan.

manera:

DE MOLLET DEL VALLES
C. Mollea 5; F. Barcanona,
Que En Sensada té una trinxera ; En aquest encontre —que va ju
que porta de cap tots ele seus cora
gar-se el dia 22— el Mollet va ali
near tres jugadors
nous. Dos
d'ells
panys de la U. E. Bergadana.
—l'interior i l'extrem esquerre
sembla que aniran bé. En canvi, el
Que no n'hi ha ni un que no hi
defensa dret fou desastrós, i sort
hagi rnarcat el "tipus".
de la seguretat de Busquets, que va
evitar que el resultas no els íos
Que el Piera, de Berga, d'algun advers.
taronges
menja
sin6
teraPs engi no
Nosaltres trobern que provar ju
i cacauets.
gadors (tres per falta d'un!) a rnig
•

Que algú fa chrrer
via un club
d'atraure-se'L

Que

que les hi en.
llevantí per veure

partit Tarrega-Borges ja

el

és el de més expectació de la

co

marca

Que fou una !lastima que l'arbitre
que el dirigí no en sapiga més.
Que seria d'a.cL-rarar

que

la
gona volta també arbitrés ell.
a

se

Que el millas jugador del Tárre
ga en aquest partit fou Manonelles
(el "canario").
Que es va passar le tarda "refi
lant" prodigiosament.
Que a Ponsarman I li
el contrari, és a dir, que
sent

passa

li

la "veu".

Que
polenc

en

és

rarnont

i Gordi.

F. C. Barcanona:

Artigues, Serra,

Benet, Ara, Segués, Alfonso. Mes
Fresquet, Santamaría, Vida] i

tres,

Díaz.

set

se

no

carnpionat. és una cosa molt teme
raria, i que si continuen fent-ho
gaires vegades pot fer-los perdre
aigun punt.
Aquest partit, que fou presenciat
per nombrós públic, no va ésser
molt interessant, degut a la poca
combinació que es va veure, pero
algunes jugades individuals van ani
mar-lo force. Eta gols del Mollet
van fer-los Salanguera
(t) i Col!
(-1)• El del Barcanona va fer-lo
Fresquet.
S. C. Mollet: Aguilar, Miras,
Busquets, Lluch, Salanguera, Fer
reres, Fernández, Begués, Col!, Mi

el campionat el C. E. Sant
la víctima del seu grup.

Restavant

Pátria`

a

BARIQUETS
La militar "paella"

-

Tel. 33394

de dos

a tres, gols que es marcaren,
quals un fou anuHat pel dit se
pergue estant allunyat de la
porta no vejé, o no li convingué de
veure, que la pilota va entrar dins

deis
nyor

la porta de Conesa.

Els equips

scgünt

estaven

formats de la

manera:

Areays: Conesa, Orenc,
Font, Prat, Pérez, Vida!, Col! II,
Balada, Boada, Coll I i Pacífic.
C. E. Santpolenc: Belardo (Ba
dia), Esto!, Llauger, Bachs, Saltó,
Güera, Vergés, Roig, Surroca, Co
U.

E.

i Bernabeu.
Es distingiren pel seu joc: Orenc,
Font i Pacífic, per l'Areny-s, i Saltó,
Roig, Comes i Surroca, pel C. E.
mes

Santpolenc.

amateur.

Que si no fos purament amateur
lanaria de plega:.
Que els altres clubs amb les
setes se n'aprofiten.

pes

Que Ferrando inga amb el Tor
dera i está encisat del pa i la boti
farra.

Que si Bernabeu no s'espavila a
fer-ho més bé perdrd l'arnistat de
les gentils santpolenques i haurá de
tornar

Barcelona.

a

Que el C. E. Santpolenc, cansas
de perdre, es prepara per a la se.
gona volta, sernpre retent a l'amateu
denle.
Que el corresponsal a Sant Pol,
del "Recull", de Blanes, s'ha en
fadat i ha plegat el ram.
Que només usap greu perqua
podrá signar-se Marathon.

no

*

Que els "castos" xicots del "Reculi", tot 1 ?ese:- de la Lliga de la
1 Perseveranga i de la del Bon Mot,
i reproduir treballa del D. I. C., et
catera, tenen una barra espantosa.
•

•

i
per

a concursos

E.

1

II
A IGUALADA

A. Igualadí, 4
Nota de Sant Sadurnf, 1
El primer i millo: gol de la
tarda fou obra de l'Henrich.
i al cap de poc temps Pls foras
ters empataren.
Poes minuts abatas (l'acabar
se la p nreera part, free el des

empat.
A la segona part, el matelx
Henrich, que durant tota la tar
da demostrá ésser el miner ju
gador, marca el tercer gol, i,
finalment, Babó completá la
victória, convertint en el quart

gol

un penalty deis forans.
Els guanyadors, eren: Casals,
Corbella, Puiggrbs, J. Sánchez,
López, Xnclá, Henrich, Morera,
Bagó, Figueres i Puiggrós M.
L'arbitratg8 del senyor Pone,
facilita! pel públic i jugadors,
bé.
J. M.
DE MOLINS DE REY
Viladecans, 2
Ponte% 3
El diurnenge (Ea 22 va jugar-se
al camp del Foment aquest cocan
tre, que fou molt disputat. degut al
—

-

gran tren arnb qué es jugá. El Vi
ladecans se'ns mostrá un equip, fort
i rápid, per6 el gran joe que ac
tualment desplega l'equip del Fo
ment s'imposá després del primer
quart d'hora, fent una deraostració
de gran futbol. Ferran• Sabater i
Piuges foren els autors dels'gols, i
!'interior dreta i mig ala dreta del
eta de llur
Viladecans marcaren

Monner d'entre l'área.
Els del Centre, que

tenen

en

compte les condicions del camps,
major rendiment pos
en trenca el
sible, aconseguint l'empat per obra
de Celia, que, com en cada partit,
está insuperable.

quatre que defensaren el
Palam6s en el darrer campionat.
• s

al camp del Torroella des

apareixen lea pilotee cona per
d'encantament. No se sap si se
crnapeix la "brenca"...

art

les

io

enguata), el

carapid

Provincial de Girona.
*5*

Que el Figueres, el Caes& i el Pa
lambe sdn els que tenen més pro

(IMPOTENCIA)
SEXUAL)

ASTENIA GENITAL

(MANCA De ViGOP

De ta eyaculado!, prema:ura(pardues semfroals): de fa Feblesa y
moit ideas per a combara la NEURASTENIA. en toses las seveo
manifestacions.
Ese: més noixen, estimular: de l'activimi neuro-espino-médulo-gcnisal.
nertCi nomo-eslimulasa de les glóndults inlerslicials. Produele ohe
rigland uta.. comslvameni inotenatu. Mal periudica ru lesiona cap orgue.
si el fuecionameei deis maieisoa.
No conté, ni estricnina. ni fosfuro ni comandes. ni cap altre medica
amo eiteiiant

PRODUCTE MAGNE e INSUS1ITU1St e PE P A RECOBRAR
I.A PERCUDA FELICiTAT COfolIUGAL PROSPECTES GRAT13
Laboratorio Farmerológies del De W (harem
4/,

clo -lavo Per*. SO

•

0‘ ACel<

i• Toleran 18630

Preu: 21'75 ptes.

babilitats.

de Rocallaura

perd, que s'atenguln a aquestes normes:
Primera.—Quo es limitin a la seva localitat.
Segona.—Que la informació no excedeixi d'una quartilla,

sempre,

escrita per

una

sola cara;

No es desanimaren els equipiers
escalencs, i oferiren durant uns
quinze minuts una actuació plena

DE TARREGA
En el paetit final de la primera
lícita, el Tárrega verte el Borges
per tres gols a un
Sota les ordres del senyor
Enric González, árbitre amateur

d'entusiasme, encara
perilla per a la porta del Figueres
foren deguts més a jugades individuals que a una actuació de conjunt.
Poc a poc anaren imposant-se els
locals, i obtingueren abans del mig
tenis el seu segon gol.
que

LIBE

1

EISIill

En comenear la segona part

Barcelona, s'arrengleraren
equips de la següent ma

tres

penalty, concedit

no

per

victoria amb
un d'ells de

unes mans yo-

luntáries quan en una "melée" davant el gol escalenc havia ja estat
batut el porten.
L'actuació de l'equip escalenc fou
sempre noble i correcta, i ens complau d'assenyalar també la bona actuació de l'arbitre amateur senyor

Borges: Vilamajor, Bulit, Gemí, Arrufat, Fort, Corretger, Valles, Belart I, Cornudella, Forgues i Belart II.
Tárrega: Pont I, Pont A., Surroca, Pont R., Pont II, Mainió,
Cucurull, Rius, Ponsarnau I,
Manonelles i Ponsarnau II.
áurt el Tárrega i quan tot

López.
Els gols figuerencs foren obtinper Jorda II (3), Sala (t) i
Bosch (a).
Defensaren els colors locals: Feliu, Batllori, Got, Verneda, Bosch,
Madera, Valls, Jordá II, Sala, Peiró
J. Coma.
i Gimbernat.

guts

comeneavem a fruir futbol
Manonelles obté el primer gol
d'un magnífic xut; els locals,
nent, d'acord amb aquest calendar:
anirnats pel gol, juguen molt bé,
Primera volta:
peró
el Borges, veient el caire
1
6 de desembre:
que presenta el partit,
Ben Forjats -Reus.
juemen també amb eoratge i
Girnnástic- Sernpre Avant.
fa que el joc sigui de gran
Descansen els Ploms.
qualitat.
13 de desembre:
En un córner contra el BorPloms Reus.
ges, Pont II obté el segon gol.
B en Forjats Gimnistic.
Els forans ataquen fort i Pont
Descansa Sempre Aran
fa jugades meritóries i en un
20 de desembre:
rnoment en qun eslava batut,
Sernpra Avant -.Ben Forjats.
Surroca salvd. un'gol segur.
Gimnástic Ploms.
Durant el segon temps. el joc
Descansa Reus.
és duríssinn, degut a la poca
27 de desembre:
energia de l'árbitre, poc capaPlorns Sempre Avant.
citat per a un encontre d'aReus GimnIstic.
questa categ-oria. Cucurull pasDescansa Ben Forjats.
Manonelles i
ca una pilota a
3 de gener de fg3z:
mitja volta, marca el
de
aquezt,
Sernpre. Avant Reus.
tercer gol del Tárrega. Domina
Plomas Ben Forjats.
intensament, per?) la sort no els
Descansa Gimnástic.
acompanya.
La segona volta comeneará a ju
Cornudella passa a Bellart I,
gar-se el dia 17 de gener, arnb els
i aquest marca el gol de l'honor.
mateixos partits que a la primera
Des d'aquest rnoment el joc es
pero
volta,
als camps contraris.
torna més dur i l'nrbitre es
soysoomma
guanya una bronca per assenyaler faltes a l'inrevés.
MIRALLS, MARCS
L'equip veneut és un deis miMOTLLURBS
llors per a poder obtenir una
J. q.. Terrés Czenaló,
C.
classificació meritbría.
Ansias March, 3
Tel. 181.55
D'OLOT

Aquest campionat corneneará a
jugar-se el dia 6 de desembre vi

sera

gols, assolit

nous

just

—

DE LA

BISBAL

de La Bisbal F. C. ha
El
veneut al camp local la U. E. Santperenca, pel resultat de tres gols a
dos, després d'un encontre que ha
complagut la regular concurrencia
que l'ha presenciat Avellí, que ha
marcat tots tres gols, Trill, Gimbernat, Salva, Joffre i Payes han fornit una bona partida. La nota lareserva

ai_ZÓ

-

-

-

donada el jugador
Teiaidor, que durant tota la partida
s'ha passejat pel camp no tocant
cap pilota, que ha promogut les més
energiques protestes de la concurrancia, i que arn. b malta raó ha estat
expulsat de recluir).
mentable l'ha

-

-

-

-

DE SANTA COLOMA
DE FARNES
C. D. Farnés, 6; Palamós F. C., a
Començá. el partit fent la sortida
el Palamós. El domini fou alternat
fins que en una jugada individual,
Vidal marcá. el primer gol per al
Farnés, de factura impecable.
Centrada novament la pilota, el
domini fou altera, peró degut .a una
indecisió del defensa dret del Farnés, el Palamós, per majá. del seu

—

-

Es digne de lloanea Factuació de
les nostres modestes penyes, em
prenent-se una tan difícil organit
zació, en la qual tan sois l'entusias
me que senten per l'esport pot fez-los
reeixir, i que pna contribuir a :a de
finitiva consc'idació d'aquest esport
al Carnp de Tarragona.
*5*

En un deis darrers números de
LA RAMBLA, en un romentari so
bre ciclisrne, preguntaren qué s'ha
via fet del papular Barrambam.
Avui preguntem nosaltres que s'ha
fet d'aquells altres ciclistes, com
Segarra de Masó i Figueres de
Valls, que junt amb el primerament
esmentat foren un dia esperances
veritables per a l'esport catalá.
En Figueres, en la sera partici
pació dels dos darrers any-s a la
Volta a Catalunya, que no pogué
acabar per ruptura de bicicleta (?)
els dos anys, ha donat per acabat el
seu
any esportiu. Esperarem l'edi
ció de l'any 11;32, per veure si tam
bé demana un festival esportiu per
recaptar pessetes, j acabar per rup
tura de bicicleta a la primera etapa.
L'afició vallenca estem segurs que
veuria amb gust que ens equivo

quéssim,

acabés

i

no

que el
tan

que

Figueres

nostre

sola la Volta

totes les
tenen lloc

a

Cata

carreres
arrua

en

im

els

primers

llocs. Facultats no n'hi man
quen, i perque ho sabem no ens es
tem de proclamar-ho.
DE LINVOLA

Linyola,

Almacenes, o
El resultat palesa la superioritat
de l'equip local, el qual tingué en
5;

Olot F. C., 3; Bisbal F. C.,

pela
La voluntat posada en joc
bisbalencs ha fet que en els primera

d'innombrables

A.

—

cotitzables,
a

trobárem amb

un

reserva.

D'aqueas equip
impressions, pera

en
ens

tenim boiles
abstenim de

fer-ne

propaganda."

per

diumenge dia tal, etc., etc.".

Ço que r.o és obstacle, perd, per
qué en els mateixos cartells hi ha
gués aquest titular: "Partit monstre
a

SUPREMACIA BERGADANA
(Berga la ciutat de la "patum"
i de les nenes boniques), com tota

ciutat que s'estimi una mica, té dos
clubs de futbol, els de baix i els de
dalt, es de "Cala Minga" i els del
"Coro". Entre els dos clubs hi ha
els
una rivalitat gran, per6 en tots
encontres que han jugat no s'ha vist
cap
cap superioritat manifesta per
ve.
la
majoria
de
bandola;
deis dos
gades els partits han acabat coma
el rosari de l'Aurora. El cas és que
de resultes d'un partit d'aquests el
corresponsal d'un diari manresá hi
feia el segiient comentan: "La su
prernacia bergadana no se decidid'
por ninguno de los bandola (tal
embargo no hubo
coma sona) y sin
heridos."
Aix6 de los "bandolas" i aquest
sin embargo són tot un poema.
UN ADAGI ENSOPEGAT
El diumenge passat el Mollet va
provar un defensa dret.
El pobre xicot, ja sigui per Yerno
ció del debut, o perqua tenia mala
tarda, o fos pel que fas, el cas
que no tocaya ni una pilota. Un soca
quan va saber que aquest miau ele
ment es deja Mira, no va poder-se
estar de dir:

—Ja! Mira... pera

no

en

toquis

cap.

UN COM N'HI HA MOLTS
L'arbitre del partit Mollet-Barca
nona, a dir la veritat, va fer-ho bas
tant

rnalament.

Era

un

borne que

rnés el públic cridava, més dl
s'atabalava. El públic, com de cos
tura, era crídaner, pero alguna ve
gada sense salta ni volta...
com

Un
En

exemple:
jugada

una

Barcanona,

una

davant la porta del

personalitat forga

Mollet i ex-directiu d'a
quest club, per més seny-es, estava
enraonant amb un seu veí senas ni
tan sois mirar el partit
De sobte, el públic va posar-se a
cridar, i aques'ta personalitat, etca
tema, etcétera, sense saber de qua
anava, va posar-se a cridar tarnbé
contra l'arbitre, i en sentir-lo a el!
—que per cert es fa sentir —altres
del públic, que ja tenien "l'ull" po
sat contra l'arbitre, van imitar-lo.
Com aquest cae, ens sembla que
n'hi ha molts, i aquesta és la ma
nera d'atabalar un arbitre i fer anar
malament un partit.

coneguda

a

s'anticipen rápidament. Interés legal, 1 per
pignoració corrent. Informaran: Crédits
Sant Pere, 37, pral. 2.`
D'il a I. 1 de 5 a 7

la

-

aconseguí desfer l'ernpat mitjangant
de Mola. Finalitzá la
primera part amb el resultat de dos
favor del Farnés.
a un a
En comenear la segona part, el
Farnés marca el tercer gol, i tot
seguit Vida!, d'un xut magnífic, perforá la porta per quarta regada, i
seguidament Coll, estant tot l'equip
del Palamós replegat davant la porta, marca el cinque duna faisó que
dernostrá la qualitat de qui el feia,
i en els darrers moments es marca
el sisé, finalitzant amb el resultat
de sis a un a favor del Farnés.
un

bon

xut

—

Joan Nogués.
A BEFIGA
C. E. Eerga,

Súrin F. C., 1

Al camp de les Estaselles es
jugá aquest partit, que fou molt

ccmpetit.

jugada.

El Súria

juga

amb molt d'en

tusiasme, digne de millor sort;

peró

el poc encert de la defensa
féu que perdés per un resultat
tan copiós.
El Berga féu un partit excel
lent, com potser mal havia ju
gat; te-1s els seus compon.ents
es Iliuraren
a la partida
amb
un entusiasme i unes ganes de
jugar fantástiques. Si sempre
juguessin amb l'encert de diu
menge, no dubtem que en el
Campionat present assolirien
una classificació immillorable.
Tots ho feren prnu bé. perqub
nnsaltres no fern dislincinne:

OX0729Z° _EBIG
CtSlTOÇ
EN

PRODUCTO

obstant, remarquem la for
midable actuació d'Arenós, Si
mó i Viladiu. A la primera part
ferent quatre gcls, dos l'Are
nós i Rius i Viladiu un cada un.
A la segona part feren els dos
restants .Arenós 1 Simó; aquest
darrer d'un gran xut admirable.
Fou el millor gol de la tarda.
El gol del Súria se'l marca
ren els mateixos jugadors del
no

El resultat no és prou just, i
no reflecteix prou bé el que fou
l'encontre.

quo 1/Talas, Sánchez?

Berga.

14:42,,:,:je

.
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L'equip vencedor

atila

I
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•
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Carrer Hospital,

de

32, I Salmeron, 133

pot

dir sempre.

PANYERIES TACHE

(segon volum)

0111~¦11D.C.11W,~o4Me•••••o¦•••~N»O~01E110~04~O~I

Aigua

"

Molina,

VISITEU

Q14411, En Sánchez sortí de la presó...

a

era:

Boixader, Forés, Molerc, Vila
diu, Cortina, Sabata, Riu, Are
nós. Selga i Simó.
L'hrbitre excel•ent, cosa que

,,,

no es

Si patiu d'ALBUMINURIA,
La deu més rica del món.
BRONQUITIS PARENQUIPEDRA),
(MAL
DE
LITIASI URICA
MATOSES, NEFRITIS CRONICA, us guarireu radicalment amb

DIPOSITARIS GENERALS: FORTUNY, S.

a

"11•0•111•••••¦•)0115•0•Ezo._n.>4••>. Wir.~0•91.1•Woll•i•.¦ 7..1.1.1%•04•110¦”0.~

que engrescaren el públic i portaren
la desmoralització a l'equip adver
sari, que ningú no es creia que per
dés per una diferZicia tan notable.

Marta
Falcó, Ginesta, Caba, Marta, Salla,
Martí, Mas, Marsá, Martí i Vila
nojo.

una

i Finances. Ronda de

d'unes magnifiques jugades intervin,gudes per tota la davantera, i fou

combinacions

El Linyola arrenglerá

en

aconseguí l'empat.
peró, el Farnés,
cornbinació molt vistosa,
la porta del Palarnós, i

esquerre,
de poc,

quantitat major

els figuerencs a ernprar-se a
fons per assolir el gol de l'empat,
la qual cosa obtingueren després

rensa:.á la

equip

DINERS SOBRE VALORS

obligá

qui

cap

esr

del gust de tots.
Els equipa eren:
Olot F. C.: Sala, Freixes, Pau,
Domenech, Traiter, Oliva, Puig,
Trías. Descale, Plana i Pujol.
Bisbal F. C.: Enric. Llenes, Menager, Salvador, Molla, Figueres,
Busquets, Coleasen Casamajor. Jiménez. i Resós.
DE FIGUERES
Escala 1.?. C., r; U. S. Figueres, 5
Aquest partit fou en eis primers
moments interessantíssitn, ja que
quasi de sortida els jugadors forasters obtingueren el seu punt, go que

II

primer
el no presentar-se el
trImits fo
de l'Igualada. Els
fets amb aquest fi, per6 ens

tra

L-manni=”60,71,295~,

Descale.
L'arbitratge, á arree de Pere
Cardús, del Collegi Amateur, fou

Jordá

Al

arribá

l'enrasntre aquests dorniminuts
nessin el s contraria, pero ben aviat
el seu joc, dolent, ha fet reaccionar
fou molt fácil d'al'Olot, al qual
puntar-se els punts.
L'Olot presenta una davantera reservista, que, donat el caire del partit, féu bona :_mpressió.
Marcaren els gol; Puig, Plana i

el porter sin deis seus millors ele
ments. La da.vantera es compenetrá
a
meravella, essent els cinc gols

fruit

interior

o

la
de

pocs

trigárem gaire a veure que havia
minvat el "gas" deis forasters, i
fou aleshores quan els figuerencs
consolidaren la

de
els

els

un

Badalona.
cartells
A l'efecte repartiren una
redactats en els seglients termes:
"Aquesta Junta prega al públic en
general que percloni el fracás del
partit passat; no va ésser culpa nos

ren

i

Tercera.—Que l'original, envlat precisament a la riostra
redacció, obrl en poder nostre el dimecres, al més tard, de la
setmana següent a la celebracló de l'aote esportiu esmentat.

nera:F.G.

Avant, de Valls.

—

Aigua

Amb molt de gust seguirem publicant les informacions esportives que ens trametin ele nostres anales corresponeals,

formaren

Després de molts treballs efec
tuats pels equips locals de basquet
ball, s'ha aconseguit d'organitzar un
Carnpionat Provincial d'aquest es
port, al qual concorren els clubs
Ginmastic de Tarragona, el C. N.
Reus "Ploms" i Reus Deportiu, i
les penyes Ben Forjats i Sempre

Especific de 1.

z5

els

Que qui sera

avarmada portada sense cap con
trol, hagi de traduir-se en gol, en
castigar unes mans claríssimes de
una

011-1111

Segura

es

DE VALLS

portants

Que els jugadora que sobresurten
rúa enguany, a l'equip del Cassá,

Que

DE LLORET DE MAR
S. C. Lloret, 4; U. E. Sils, o
acaba amb el resultat més amunt
Poca cosa pot dir-se d'aquest par
esmentat. En el dit partit el Jo
fit, cae els lloretencs no tingueren
ventut ens demostrá haver recupe
contrincant, i d'haver estat més sor
rat la seva antiga forma i que ens
tosa la• seva davantera, el resuitat
fa esperar d'ells moit bons resul
hauria sobrepujat encara. Marcaren
Marcaren els gols Raich 3,
tats.
els gols: Cali (dos), Orpí i E.
Es destacaren
Poch
i Fábregues.
Ferrés.
Fort,
per
la Joventut Madorell,
L'equip local era: Soley, Caba
el
Fábregues
i pel Prat
Raich
i
nyes II, Ferrés I, Manyach, San
i els mig-ales.
porter
cho, Ferrés II, Cabanyes I, Coll,
L'arbitre, bastant bé.
Ferrés E., Orpí i Casadevall.
Atnb vera satisfacció vam veure
la reaparició de l'Orpí, que es le
siona un genoll quan el campionat
TALLERS GRAFICS
passat, i no pensávem veure'l ju
PATIIIC I A
ALE
gar ja més. La seva actuació, peró,
Callis,
5
i
7
si bé emprá aquel! entusiasme "tan
verdaguer i
seu" que cap li ha superat, no ens
Barcelona
Tellfon 14856
va
convancer. L'haver de guardar
(111111111111*~~111r
una certa reserva i la impossibilitat
d'actuar rapid en algunes jugades,
DE GANDESA
la qual cosa l'impedí rnoltes vegades
de fer joc al seu extrem, l'impossi
C. E. Ron Humor, a
bilita per ala partits de compromís.
Centre d'Esports,
De debó ens alegraríem que fos tem-.
franc dornini deis del Centre
Un
poralment.
no impedeix que el de Pinell, amb

d'esports

dir

Tarragona: Guri: Recasens, Bor
ras; Samá, Piqué, Domingo; Poldo,
Tarragon, Miró, Gili i Aria.
Catalunya Nova: Delfin; Domin
go, Martí; Aldomá, Gasean, Arta
lella; Galai, Reig, Ciurana, Cistaré
i Escoda.

lunya, sinó

Plaga Francesa Maciá,

ion

pedem

cosa

així:

Prat,
Joventut Esportiva, 5
Joventut
va
cele
cap
del
Al
qual
el
brar-se açuest encontre,

D'ARENYS DE MAR
U. E. Arenys de Mar, 2
C. E. Santpolenc, s
El diumenge passat, dia 22, tin
gué lloc aquest encontre que avui
ressenyern, el qual fou favorable a
l'Arenys, gracies a l'autoritat del se
nyor Lluis Ablanedó, ja que ningú
no pot discutir el veritable
resultat

a

d'aquest en
contre, ja que tant un equip com
l'altre semblaven que juguessin a
qui ha faria més malament, no
veient-se per aqueet motiu cap ju
gada que ens íes emocionar. Així
sí, poguérem presenciar com vint-i
dos jugadora jugaren amb una fe
inigualable a fi d'emportar-se la
victória, la qual ha correspost al
Tarragona pel rnarge més amunt
indicat, vietória a la fi rnerescuda
per haver estas lequip que més joc
ha fet, ja que si hem vist quelcom
a
ell podem agrair-ho.
Sota les ordres del collegiat ama
Poca

teur Rovira, eis equis

bándal.

Que alzó és mal d'ésser purarnent

AVIS ALS CORFtESPONSALS

DE TARRAGONA

Tarragcna F. C., 3
Catalunya Nova,

complet de
Mojica (?!)

TEL.

16162

-
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COMPO
Sucre Ilet, 5 etga; extracte regalteuda, 5

1

Que s'acl
Júp

cis del

del C‘-nsell

cen

111

tignuna; ~de &mora 8 ran4g,1 extracte me
dula viik" 3 m1111'; 0001We1p 413211VA; mucre men
teestlteet, quantatát aufleiera per a una pastilla
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PASTILLES JIS

Guareixen radicalment la TOS perqué combaten les

Q:
piter

Que

I:
I

Llel
III

.

a.
a
ct

Que la se'
s'explica, pe
ver-hi parti
Que final

Que

Que
Futbol,

ínteressades d'escassos

o

tam

Que amb
guen els ca
i Escrits.
Que

tots

..

,

El

r

a
u

Un;

a

at

Per al
ináxi
Diem més

jornada

una

•
•

admeteu substítucions

de cert que
que fins hi
també bu n
el suspendre
Terrassa h
novell equip
els, braus xl
Deis altre

rnarcable.
..

111‘
11-

no

la

a

lo

2

í

el gz

avenir.

El
El

Les PASTILLES ASPAIME són les receptades pels rnetges
Les PASTILLES ASPAIME són les preferides pels pacients
legítimes PASTILLES ASPAIME

Rafa.

cas

.

Les PASTILLES ASPAIME superen totes les

sempre les

"Joventut"

vell c
hir en les 11
molts eren
es tan

tres

entre

e

dent desav

senta, sortir
No sentim,

nuis resuitats

ja

cat,

que
re

del

ment

iavülelcies i

.

Cert cine

presenta

bastant bab
pora da.
Comentar
dament, ten
Estadi Ca

UNA PESSETA CAPSA en les princloals
drogueries: llíuvent-se al mateix temps gratuítament una capsa oe

Les ID ts, STIlr T.ES ASPAIME

,

en

Corts.

ei

Exígiu

la

encara,

ir

O

al
es

ir al
el vic

nard

a.,

O•

a
va

01

BRONQUITIS PULMONS

.

n
s

re

seves causes

conegudes per la seva composicíó,
que no pot ésser més racional i. científica, gust agradable i l'és-ser les Úniques en
les quals hl és resolt el transcendental problema deis medícaments balsárnics í volátils que es conserven indefinklament í rnantenen íntegres les seves meravelloses
mapropietats medicinas per a combatre d'una manera con.stant, rápida i eficaç les
laities de les \ríes respirathries que són causa de TOS í de mil' ‘ació

;s

Qt...
luny,

IME

CATARROS,RONQUERES, ANGINES, LARINGITIS, TUBERCULOSI
PULMONAR, ASMA, í totes les ateccions en general dq- la GOLA,

0

junt

Que fins
la p—,sidiin
tinent

•

-•.

NI

el ch

na uta

es venen a

Aquest p?
Tcrrassa,
d'z-lquesta c
a

mostra, molt cómoda per portar

a

la butxac.a

rnent. A da
trobar-se el

indispensab
classe, h

ta

contra

del laborail
Oficines: Carrer del Ter,

Teléfon 50791

16

RG

Corne

Aquest

p
ruenge al m
els pronóst
de passade

BARCELONA

NOTA IMPORTANTISSIMA: 13,er a demostrar i convéncer que els rápids i sat isfactoris resultats per a guarir la TOS, mitjançant 1e PASIULES ASPA1ME, nosón
possibles amb les seves similars i que no hi ha actualment d'altres pastilles que pugu in superar-les, el baberatori Sókatarg en via gratis una capseta-mostra de pastilla;
Aepainie als que li enviin el retan d'aqueat anunci, acompamat d'un Isegell de cinc cén tims, tot dins d'Un sobre franquejat amb des celitims.

simes,
cilla

acon

vila,

=:havien de
tuacions en
Es ven
aquest enc
rnent

l'él'

de

que

r.‘:-(rcar.

de:s

1
gr
pe

seus

encontr(

torneig
R C. Unive
Identn.
retrobat. 11

"
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Futbol internacional

contentar
do Fiera,

com

el

cas

podem comprendre

no

l'o

missió. Perqua de Pieres—ara.cont ara
i n'entre no se'ns demostri el contra
ri—no n'hi ha més que un.

Anglaterra

i Irlanda
la vista

a

tothom. Pera

a

PALL 111[ALL

! par Rubio

tan fonos cont discutit—
I s'Iza embarcat cap a Espanya.
Els directius del Madrid afirmen que
no en saben res. No manca qui asse
gura, pera, que fan el Pagas, i que el
iugadar-fantasma torna a la Península
amb diners proporcionats
indirecta
ment, aire. sí
.el tercie nzadrileny,
el qual !‚el que es ven, encara no
ha acabat les ganes ?'acaparar lema-

L'I:PCIPT I LA DOv.-1

II.

L'equip definitiu

no ha estat
desig
ha será probablement
fin: la viuí/ia o el ntateix dio del par
tit. L'equip exPedicionari a és una al
tra cosa, i poden& avançar que Vitae

nat

Per primera vegada, l'equip representatiu de la
República Espanyola jugará fora del Continent.
El record deis primers partits contra anglesos
Els jugadors catalans i l'equip de
i irlandesos.
selecció

encara

i

ESPORT

•

no

—

Blasco, Ciriaco, Quin
Cilaurren, Gamborena,
León, Roberto, Valtoldrá, Regueiro,

—

graran Zamora,
coces, Zabalo,

Illei1S.

rVo
-1 igarcuLgaire

--

Alió que semblava tan difícil és a
hores d'ara gairebé una realitat. Els
futbolistes peninsulars surten del Can
tinela i van a jugar
glaterra,.que és cont

a

1Que

s'accsta l'Assernblea de socis del Júpiter per al nomenament
del Censen Directiu.
*
el club del Poble Nou

Que
na

una

la prapia An
si diguéssina la

Possiblement el futbol ha travessat

junta d'altura.
*

tinent d'alcalde de l'E. R. de C.
*

1,
.

Q1, -;s molt probable que el Jú
piter .e'n surtí amb la seva.
*

QUE AQUESTA PREFERÉN
S'EXPLICA PER L'IMMI
LLORABLE CAFÉ QUE S'HI
SERVEIX.

Qtps a alg-uns directius del Cata
lunya va estranyar-los molt no veu
ir al matí pel camp del Guiel vice-president del club.
*
Que la sorpresa va augmentar,
encara, en veurel a la tarda a Les
.-.

re

Que diumenge vinent és probable

nard

que

Que finalment

ha

estat

Dova"

el gran

no

Que
jugará

la Federació

Catalana de

utbol, tampoc...

Que
guen

Olk:11 i
!II

amb l'equip del Múrcia
els catalans Vigueres, Munoz

F,scrits.
tots

tres

esperen

amb

can

per si de

cas, no

es

ri del

seu volgut
amic
senyor "Stan Laurel-.

Que
han
car
els
celona

una

-..ide

fou completament, ja
que fins hi tot perque res hi faltes,
..i ,arnbe fou necessari, com de costum,

i

cert que

o

1

....

t

jornada

que fou la d'ahir
de resultats normals i

amunt

'

.

un encontre,
el que a
errassa havien
de disputar-se el
ovell equip d'aquella població, amb
15 braus xicots de l'Estadi Catalá.
Deis altres resultats, el més re

'L

1

ill

suspendre

1

....

a
IN
ir

.

arcable, és, potser, l'obtingut pe!

'

joventut"

at.--i

sobre el

."Cornellá".

Cert que aquest segon

lit.

equíp

aquests
estat

E.'".1
,

11

I,

'

a•.

'orada.
Cornentant els encontres separa
•arnent, tenim, primer:
Estadi Catala -Terrassa (suspés)

!

.

Aquest partit havia de disputar-se
Tcrrassa, en el camp riue l'equip
.'aquesta ciutat ha adquirit recent
ient. A darrera hora, perb, per no
robar-se el terreny en les condicions
.dispensables per a partas d'aves
a
c'asse, hagué de suspendre's l'en
011t7e

Cornellá, o. -Joventut,
Aquest partit va jugar-se

5

el diu
..enge al matí a l'Estadi. Contra tots
Is pronóstic:. el Joventut, refent-se
O
•le passades actuacions deficientísmies, aconseguí batre l'equip de la
Cilla vila, un deis quinzes que més
N
h'av
per les leves acIII , 'i•n destacat
.1 I .,ac:ons en aquest Torneig.
Eis vencedor
evidenciaren en
uest encontre un millor coneixe
er.t de la técnica d'atac, el que
u que grácies a ella aconseguissin
-rcar. pesi a la defensa aferrissada
's seus contrincants. En resurn,

1

dos

populars

•

disputat, digne d'aquest

.ne:g
C. Universitari, 19.- U. S. Sans, o
videntment, els estudiants s'han
Hem de confessar que no

KID CHOCO!

Samitier, Arocha, Hilarlo,

molt

ver

setma
es

atrafegats

a

a
-

cer

porada,

a

que
any, res de bo. Pero. es veu que
s'han proposat ier quedar malament
tots els que es-cien semblantment

d'ells, fins

a l'extrem
que pot dir-se
que s'han superat a cada non encon,
tre que han disputat
d'aquest tor
neig. Ahir. al que li toca sofrir-ne
les conseqüéncies fou el Sans, l'e
quip més notable de Catalunva per
la seva voluntat i amor al rugby.

Aquesta ensopegada

ha fet perdre
de la

l'equip verd el tercer lloc
classificació, que han passat
a

par els

a

ocu

vencedors d'ahir.
L'encontre en si fou bastant mo
gut, encara que mancat de vistositat
pel poc joc obert efectuat pels dos
contendents.
Degut a uns incidents lamentables,
l'arbitre seny-or Duran, es veié obli
gat a expulsar del terreny d:ver
sos jugadora d'ambdós equips.
?Quin
día s'acabaran aquests actes tan pgc
dignes de veritables esportlus?
seus

eiectua

Santboi. ncasi valclria
rnés no parlar-ne. I no diem pas
aixo per als voluntariosos xicots del
Catalunya, tn3lt al contrari, ja que
el seu entusiasme és digne de 'rnen
ció. pero, aquests partits tan exces
sivament desequilibrats escapen a tot
comentar:. S.nnblara. potser, mea:,
el resultat obtingut no reflec
telx pas exactament les nostres pa
raules, peró, ha de tenir-se en comp
que

te
que
es
jugaren. només, quinze
minuts, ja que el Catalunya fou de
clarat forfait per inferioritat numé
rica.

U. S. Santlniana, 22. Espanyol, o
Com era natural, ha estat aquest
encontre una nóva victoria de l'equip
-

campió, ja

podia

esperar-se
altra cosa. tenint en cm-unte la gran
diferéncia existent actua;ment entre
els dos equips. Pel Santboi. per,
haurá estat un bon entrenament amb
vistes a l'encnntre de diumenge vi
nent amb els blau-grana que promet
ésser un deis esdeveniments espor
tius mes rellevants del dia.
que

no

quals

pectiva sigui catastrc3fica. D'optimisme
n'U ha sempre, més o inenys accen
tuat. Ara, el que no hi ha és aquel!
optinzisnze a ulls clucs de quan el fut
bol espanyol comPtava els partits per

deis
coni

Sigui
Sigui

con:
cenit

sigui,
sigui,

i

causat

una

partits de pre
Madrid, i el senyor

no

es

pot Prescindir.

1.'a1tre fet -clati3O5'e és la .zo
clusió de Fiera en requip expedida
flan. No sabem !‚as a
qua és degut.
Fiera está ovni en una forma admira
ble; el sets coneixement del joc, el
seu tremp, el: seus recursos i les seres
facultats no han estat encara szíperadcs
per ningú. I mentre nosaltres estor:
convençuts que Fiera és actualment el
millor jugador de Catalunya, veient
amb disgust que els seis literas no són

reconeguts

te! seleccionador

"nacio

nal".
7-

•

a

-cent carrec

com

és

difícil

El

importantíssima
Esparreguera

El vinent dissabte tindra lloc a la
vila d'Esparraguera una festa impar
tantíssima amb rnotiu de la inaugura
ció oficial d'unes magnifiques escoles.
Cooperaran a la festa el chor "La
siempreviva". el qual cantará les se
güents obres: "Cobles presentació del
chor", "Llibertat'', "Soledat" j "L'e
migrant", sota la direcció de l'expert

Josep Munner, el qual,
mestre
juntament amb Salvador Cortada, bat
Ile d'aquesta vila, componen l'obra
"Llibertat", música i Iletra respecti
senyor

vament.
A la tarda,

ports
natge
tre

-

se
a

a

fanzós
—un

residencia a París, a les ordres ?'un
manager anterica.
Potser ara els esportius barcelonins
podrem admirar-lo. Perqua sempre será
ntés fácil fcr-lo venir de París que

d'América...

iTANMATEIX,

TOR.V.4 EY RU

BIO?

un

foto

vejen:

que
a

les

reprodui

Pagines deis pe
fan mai relevan

riadics estrangers, no
cia a carreres celebrades

a

la nostra

ferro.

Barcelona
tan esportiva
encara
ha pogut aconseguir un veladront
—

—

no

cobert, com tenen totes les gran: ca
pitals de restranger.
Es diu que les gestions entaulades

les tres, al camp d'es

celebrara

Aquesia

da constantment

per a convertir en veladrom tancat un
deis Palaus de Montjuic, no han estat
abandonades. Celebrarlo>: que aquesta
cernió fas certa. Mentrestant, no po
dem fcr altra cosa que seguir /amen
tant-nos d'aquesta falla importantíssi
tna per a una ciutat que vol figurar al.
primer rengle entre les capitals espor
tives del món

partit d'home

Josep Sunyol i Garriga, en
Esparraguera i Súr:a F.

el F. C.

C

EL

que aquests

CLASSIFICACIO

J.
Barcelona
Santboi
U1liVerSitari
Sans
Cornellá
E. Catalá

7
6
5
6
7

G. E. P. F.
7 0 0 222

6ro

o

4

O

5

2

2

2

2

I

4

a

2

2

Espanyol

6
5

a

I

2

Joventut

6

r

2

3

Catalunya

6
6

1

4

C. P.

185
So
19
43

10

21

o

21

36 13

70
5
22 129
17 52
8 127
22 106
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Per acabar. no será de rnés re
cordar l'esdeveniment que tindrá lloc
diumenge vinent a l'Estad:. el match
U •S. Santboiana E. C. Barcelona.
Per primera vegada des que con
quistaren el campionat els deis Sant
: s'enfrentaran ambdós equips, i
l'encontre haura de decidir. sexis dub
te, e: vencedor d'aquest interessan
tíssim torneig. No cal dir, doncs,
com
esperen anuest partit tots els
aficionats al Rugby. i tarnbé
per qué :lo cHi-hoz'—znolts que en
l'esport com a espectac:e tan sois hi

Terrassa

-

—

busquen emocions fortes.
I

no

cal dir que aquests

.11•1•11111/L11.1112.1111011121,

Tetes les

Remei cientific
contra la calvicie

111~11/11~
tots els calbs ho són per la sebor•
rea,
que

aquesta hipersecreció del cap,
es

manifesta amb l'aparició de fa

caspa. La seborrea és el cornenlament de la
calvicie. Cornbatre aquella és evitar aquesta.
No es coneix altre específic contra la se
borrea que el sofre. 1 no es coneix més que
un medicament que permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al públic,
El SULFOPILOL no és, dones:, un pro
ducte empíric, casolá, o de perfumeria, prepa
rat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
está fet per facultatius catalans i basat en for
mules del gran dermatóleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que li aconsellerá el seu met
ge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evi
tará la caiguda del cabell en qualsevol mo
ment en que es trobi el seu procés de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrá, demés, sempre
i perfectament el cabell net i sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera í li fací Ileig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

quedaran

servits.
MART

la centres d'específica, al oren de 7'50 pta.

confirmen

rebudes

que el famós

futbolista Gas

TF‘P

-

Les

noves

galeries d'art

Si»

"SYRA"
Demá, a les sis de la tarda, secan
inaugurades unes noves galeries d'art,
les quals, sense cap mena de dubte,
vindran a enriquir la serie de grans
establiments amb qué compta Barce
lona dedicats

a

la vida artística,

Aquestes noves galeries, que han
estat batejades amb el nom de
"Sy
ra", han estat orientades pels seus or
ganitzadors en un sentit de modernis
me
fins ara desconegut a Barcelona.

Podem avenear que la direcció pensa
donar-hi un ambient francament fe
minista, i una amplitud artística que
no tenen les altres sales d'expOsicions
de la nostra ciutat. Les galeries "Sy
ra", no solament dedicaran lltn- aten
ció a les exposicions d'art, sinó que es
preocuparan de la venda d'una serie

d'objectes
tribuiran

de valor
a

artístic,.

donar més

que
relleu al

con
con

junt d'aquestes importants galeries.
Guiliern Díaz
Plaja, Yexcellent
escriptor, patrocina amb uns mots es
caients el catáleg de la seva priínera
exposició, la qual va a carrec del se
nyor Francesc Domingo( dibuixos, i
Angel Ferrand, escultura. Aquests dos
noms, com a inaugbral, són ja de si
una garantía
de serietat i d'!xit.

paladar refinat?

un

NO, vós

no el teniu, perqué en
el vostre aperitiu acos
tumeu a dir: —Vinga un Ver
mut!—, i beveu el que us donen.
La persona de paladar refinat
sap que per alguna cosa exis
teixen les grama marques, i diu:

prendre

Vinga
1 si

no

Vinga
qual
paladar
la

un

Cinzano!

n'hi ha prou, dirá:
un

Blanco Cinzano!

será senyal d'un
refinadíssim, perqué

cosa

-

.21anco anzano
!Es el Super Vermouth!

En aquest ambient de modernisme

qr les organitzadores
"Syra" hi entra el

de les
d'una

galenas

tertúlia
d'homes de lletres i d'artistes.

Va véneer de

DE

una

bo.rador cuba Kid Cho
deis pugilistes que ha acon
seguit una Inés gran fama mundial,
abandona el nau Continent i ve a vare
a Europa. Sembla
que fixara la seva

colate

hm: de codecona
hm de reconaixer

dos partits
imminents
constitueixen la prOva més difícil en
la qual s'Iza vist sotmés el futbol es
pauso! fins a la data. Guanyar l'equip
anglas seria per al futbol peninsular
/a recuperació, tot d'una, d'aquell pres
tigi que va guanvar rany Lo a Anvers.
I d'una manera indiscutible el izaba
espattyol restara situat en primer ter
me entre
tots ele paisos del Continent.
Zsiosaltres no SOM oPtimistes ni pes
simistes. Ens senzbla molt difícil, pera
no impossible, una victeria. I estimem
que, ádhuc sc;:se guanyar, els 'lastres
futbolistes poden refermar ami' agites
ta solida el seu prestigi. Francament,

amb

*

Fest a

entrena
a
titu

els

tictanes...

-

el

en

suplent

a

*

contra ctats.

el fet ?'ha

aració celebrats
M'ateos cada dio esta Inés convenott
que Zabalo és un deis homes deis

millors -que !'actual.
Tate Western convençuts. Dos o tres
anys enrera, aquesta sortida
a
les
Ilies Britániques haztria desvetllat un
gran entusiasme i—per qua no dir
ho?—els jugadors seleccionats haurien
nzarxat acompanyats
de roptimisme
de tothom.
-Avui, aquest ijtzmisztle és més re
lata. No vol dir, pera, que la pers

Barcelona, 12. Catalunya, o
D'aquest encontre, com del que

F. C.

com

parlí ara--després

gran impressió

apoques nzolt

principis d'aquesta tem
aquest equip fes aquest

com

ments—de seleccionar-lo
lar. El petit Zabalo ha

elements que el Bar
els ha deixat.

l'Estadi, l'encontre
U. S. Santboiana

*

que

casar-se

L'equip espanyol arribará a Londres
dijous vinent. Invitat per la Federació
de Futbol Association,
presenciará
—el día 5—el partit de Lliga Chelsea
Manchester City. El primer d'aquests
clubs ha ofert el seu canija de Stan
ford-Bridge per entrenament de requip
espanyol.
LA RAMBLA publicara una exten
sissima informació deis dos partits

el nomenament de Zabalo; l'al
tre, el no nomenament de Piera. La
designació de Zabalo ha estat justa.
ha !'roca tant
estat seleccionat

Gorostiza i

possiblement algun altre jugador
!si sera afegit a darrera hora.

*

no

artista de la
pantalla, compatriota del camPió: An
nie Ondra.
Si es confirma radagi. ha sentim
per En Max. Hotne casat...
Ara potser l'Uzcudun tornara a te>tít. esperances...

PIERA

L'un,
Res

Es una desgrticia colo un altra.-zi
telagraf ene comunica que Max Schme.
ling; camPió mundial dt boza, está
r

parlar deis jugadors catalans.

en

r4 EUROPA'

punt de

Reptiblica--rintegraren Zamora,

tar

direc

-

encontre

vegada que jugará requip d'Espa
El primer match entre aquests
eqzíips tingué !loe a Barcelona el 26
d'abril d'enguany--dotze dies després
de proclamada la República—i assis
nya.

Zabalo,Vantoldra i Samitier, ultra
el catala adoPtiu Arocha.
Dos fets remarcables hem de fer no

nous

no

creiem pas,

no

vell com el seu vencedor daM
ir en les Hurtes rugbístiques, peró,
$
o lts eren
els que creien, i nosal.4
1 res entre
ells, que amb tot i l'evi
o
ent desavantatge que
aixó repre
• .11 euta, sortirien finalment vencedors.
a
'o sentim, pero, haver-nos equivo
at, ja que aixó en realitat no re
1 •resenta res més que un millora
oí •tent del quinze del "Joventut",
le. ,astant baix de forma aquesta tem
tan

s

Contra Irlanda, també sera la sego

ra,

i company

TORNEIG COPA CA TALUNYA

,...,,

1-

correr. ç'e•i.:
més o 'mea:y es:é:ir,
rolen; dist tair-ho, pera e ;film certs
que si aixe. es Pía a Barcebuz,
caria una gran Polsagz..--a de critiques,
perora no eston jets a res.
no

un

Sembla que aniran a Anglaterra i
Irlanda formant part de requip expe
dicionari els jugadors catalans Zamo

desempa

tius del "Catalunya" aquesta

Per al diumenge vinent,
máxim F. C. Barcelona
Diem Inés

fuga

na

.*

te...

Una altra jornada de resultats normals
211

parsehques prenen Part en aquesta car
rera
tradicional, abillades anzb vestit

cha i Gorostiza.

ZABALO

i

"catherinetes", i aquesta prova
que mou to:a la capital de Fratzça no
deixa d'ésser Pintoresca. Les e3;,?rinetes
per les

Ciriaco, Quincoces, Martí, Soler, Cas
tillo, Piera, Goiburu, Satnitier, Aro

RUGBY
El

dre, completantent injustificoles.
Te;zint a la vista una f nograjia de
lo darrera l'olla a París, efectuada

ca

yurrutia.
A remarcar que Zamora
deis seus pitjors partits.

le

Guinardó s'hi
sensacional Catalunya

Badalona.

na

I

Que

al camp del
un

La nostra dona ha ingreJsa:,
auto
gran volada, en el camp esportiu
La sera actuado a restadi, a la pis
Cilla O a la pista, li ha valgot elog;s
i censures. Aquestes, al no,re enten

tiren a rEstadi els
senyors Alcalá
Zamora i Maciá. Empataren a un gol
i l'equip d'EsPanya—primer equip de

nostre

campionat regional.

Que
a

altre copet al

se'n sap

avenir.

Que

un

Que no estará de més que el sim
pátic "Oliver Hardy" vagi en comp

*

Que

doni

fallat el

Rafa.

cas

es

Que segons "Don Quintín, el
"amargao", del club gracienc, en
aquest partit hi volaran cadires...

*

11/

1

Que en l'afer Palafrugell-Caves
tany Barcelona, la Directiva del
Barcelona ha deixat el seu secretani
a
l'estacada.

*

to,

DE CANA

-

Que la seva preséncia a Les Corts
s'explica, per6, en el fet de no haver-hi partit a can Rábia.

.

QUIOSC

CIA

Corts.
,

EL

LETES SEGUEIX ESSENT EL
PREFERIT DELS ESPORTIUS.

saber-ho d'una

una

Després d'una lluita tnolt competi
da, Espanya va apuntar-se la victb
ria per 4 gols a 3. A la mitja par!, els
eguips esto:en empatats a dos gols. A
la segona, empataren a tres gols, i dar
rerament Goiburu aconseguí el gol de
la victbria.
Espanya fou representada pels se
güents agadors: Zamora, Quesada,
Quincoces Prats, Marculeta, Pena,
Lazcano, Goiburu, Rubio, Padrón i

"marcar"

a

a

definitiva.

UN CAMPIO QUE ES CASA

que al

1929.

camps.

nostres

QUE
gestio

Que fina hi ha qui gestiona que
la p--Jsiclancia vagi a un popular
111

deletes poder tornar

pels

encara

manera

gú, potser, la temi.
Aquesta será la segona vegada que
Espanya jugará contra Anglaterra. El
primer partit entre els equips repre
sentatius deis esmentats pasos tinqué
lloc a Madrid el dio 15 de maig do

boca del !lo!'.

Per Canaletes criuen,..

esperem cap arokle

no

—

11111Allát

guida,
la

se

només per

seva

qualitat

exee'lent

,

