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Nosaltree diem...
"La Rambla
de Catalunya“
"La Nava."
Aquests clics ha circulat la noticia,
recollida per algun collega, que "La
Nau" desapareixia, que LA RAM
BLA DE CATALUNYA es con
vertia en diari i que el nostre esti
naat :maje i collaborador A. Rovira
i Virgili dirigiría una secció en el
suposat nou diari del vespre.
1 bé: podera assegurar, fins a
aquest moment, que els homes de
LA RAMBLA DE CATALUNYA
o hem pres la resolució de con
vertir en diari el nostre setmanari.
Eis hern assabentat que l'arnic
Rovira i Virgili segueix anáb el
naateix entusiasme del comerles
ment en el ferm propósit que "La
Natt" segueixi essent el diari de la
tit deis catalans d'esquerra, cosa
no cal dir cos ens satiefa. Nos
altres mirem les coses no des d'un
punt de vista esquifit de partit sinó
pensant sempre en els alta interes
aos de la llibertat i de Catalunya.
Per avui, prou.

ktie

Han estat prohibides les

conferéncies

a

l'Ateneu de

"

Madrid.
l'Ateneu de Barcelona
no

han calgut ordres tan
radicals.

•

"Una "Nendis
Ha" exemplar

CIUTADANIA.

litem acabat els arga
ments

el

seu

Lían

Hm acabat eta arguments. El cro
Drista canfessa., en agafar la ploma
PC,. omplir el blanc d'oquesta "Ciu
tadania" d'avui, que ja no sap qua
dir. S'han acabat els argume,nts,
s'han esgotat les palanquee amb les
quals es podia intentar un nou es
foro d'cr,leewrem. Les paraules, amb
la repetició canstant, han perdut
sentit i la suggestió que salva uns
homes del presidi, i s'han canvertit
en uncv sonsentia monocorde, grisa i
inofensiva. Les orelles que dos mesos
enrera es dreactven en un gest en
tre sorpras i temorec, són piensa ja
de cató fluix. El clam del carrer ja
no ht arriba... I el cronista, que ha
procwrat parlar en tots els tons,
cantessa que no sap qua dir.
tanmateix, cal dir aloma cosa. I, tanmateix, l'imperatiu
que donava vibració a la nostra veu d'ahir, és el tnateix impera
tiu —greu i urgent— d'avui. I, tanmateix, les vide: que calia sal
var en aquella hora d'ahir són, encara,
les vides germanes que
cal salvar a,vui.
Sí, oal dir alguna cosa. Encara que Maluquer i Giiell hagin
Ungid gestos teatrals en les balconades respective:. Encara que
aquest formidable Bagaria hagi pogut escriure dad al peu d'une
ninots seus: "Ja serás feliz "noi". Ahora en vez de decir: "Todo
está igual, parece que fué ayer", podrás decir: !Tot está igual,
enrabia que va ésser ahirl"
Cal dir alguna cosa, sí. I ja que hem dCabat ele argumente,
,ja que no hem trobal formes naves amb qua donar 'rol !literas i wna
suggestió i una toreo noves al tema, repetirem la triste caneó, vella
de tres mesos: A.mnistia per a M'aoja i ele seus companys! Amas
tia per ale presos socials! Amnistial Que el lector ens pereloni...
Quo ens perdani, i que cricli amb nosaltres: Amnistiad No podem
oblidar-nos d'ells", passi el que pa,ssi, se'ns cloni el que se'ns
do. Cal que aquesta qüestió de l'amnistia per als perseguits sigui
una qüestió pravia. Cal ,que aquests homes que a
i a la
presielancia de la Diputaeió creuen que representen el poble, s'as
sabentin d'una vegada per sempre que la tornada de Arada i els
setts cempanys, que la llibertat dele presos social.; és el preu que
Catalinya—la Catalunya autIntica— posa a qualsevol possible

Aquells hornee de l'estranger

tree, són

Hm rebut —I no la podena pu
blicar per falta d'espai— la "Mernb
ria" que l'Asociació Protectora de
l'Ensenyanca Catalana ha adrecat
al poble de Catalunya, després de
sis llargues 1 dures anyades de si
lenci.
Heu-vos acf una tasca exemplarís
tima —exentaría insigne de cinta
denla—la d'aquests bornes de l'As
itociació, per als gneis demanem rho
Menatge cordial i agralt de Catalu
nya. Un cop d'ull al docuraent
donat a la llum, és suficient per
mostrar, en tot el seu valor, l'obra
Oe cultura i dé catalanisme iniciada
maya enrera i mantinguda heroica
ment contra totes les repressions.
Heu-vos ad una obra exernplar,
enfosquida, només, amb la deserció
'els catalana que no han sabut com
plir amb el seu deure. Heu-vos aci
una obra exernplar, de la
qual cal
dria que els seus hornea no pogues
sin escriure, avui, aquesta acusació:
"Després de les bares negrea pes
aades aquesta sis anys i rnig de Dic
tadura, durant els quals han estat
ferits tots els sentiments deis cata
lans, en reprendre alá per seguir i
intensificar la nostra tasca, ens re
cotnptem 1 veiem amb tristesa que
hern deixat ala raarges del camí gran
nombre d'associats, que, per una raó
o altra,
rnés o rnenys atendible, han
abandonat els nostres rengles. No
els en volem fer retret..."
Nosaltres, en, encoratjar els ho
mes de l'Associació
a prosseguir en
el camí iniciat,
demanem per a ells
l'ajut i la col-laboració de
tots els
catalana. Que cadascú compleixi ami)

ESPORT,

i del

presidi són

gernians

Varribada dela cialistes que

pro
Al matí
va

a

veure

van

es

disputar

el campionat de Catalunya.
I a la tarda vaig ésser testimoni de
la presentació oficial del Cartagena a

Les Corts.
—Vosté af que és un monín deis
convenctits! A mi el diumenge cm va
provar també molt. Sap qué vaig fer?
Dones me'n vaig anar a passar el dia
a Montgat. Allá, ensenyant de llornbrí
gol per amunt, vaig passar unes ha
res molt agradables. El neda.r també
és un esport, 1 aquest any torna a es
tar de moda el tornar-se negre.

—Aixf, diumenge

no

va

veure

gens

de futbol?

—Ai,
any

Llagosteral Aquest
n'estic tip, de futbol. M'estranya
senyor

vosta encara té afició a anar a
Les Corts. I I precisament per veure
el Cartagena!
—M'ha ben vist. Jo que venia arab
moltes ganes de discutir. Sort que po
drem parlar de Vassemblea.
—No, no cm parli de l'assemblea.
—Dones de la Directiva I els de
com

legats.
—No,

tampon.
—Dones d'aquests
no,

rtmtors absurda
referents a cesta traspasaos
de jugadors en molt bon estat que el
nostre club es vol vendre.
—Etn vol creure a mi? Val més

que

corren

que

no

emboliquetn.
—Dones parlarem de la presidIncia
del club. Ja ho sap que voten fer pre
ens

sident el senyor...
—Pssst! Calli, per favor.
—Tampoc? Al, que el veig mala
ment, amic Mariano. ?De qué vol que

nos

parlem, doncs?
—Del que vulgui

menys d'airó. Dei
xi que les coses madurin i quan sigui
hora discutirem el que vosté vulgu;.
Pesó, ara, encara és aviat.
—?Que potser té por de comprome
tre's? No s'espanti. ?Vol que busqui
un tema que el puguern tractar amb
tota llibertat
—Si.
—Dones ja el tinc. Parlarem de la
collecció zoológica del Pare.
—Tiri, horne, tiri.
Entre poc I
massa

1

L'OFICIAL DE TORN

públic,

A la

página

en

paseen

una

tercera dicta

tres

contra el

passió del
la ineptitud dele
ha estat —fine

contra la

contra

s&gueixen provocant conflic

tes...
Es dar que

ele juga,dors, en
el públic i en ele arbitres hi ha
excepcions. Yo tots acruells em
en

pren la violancia en el joc, ni tot
el públic és apassionat sense fre,
ni lote els arbitres són
N'hi ha prou,

pera, amb

gador brut

cada

vint-i-cinc

ineptes.
ju

un

equip, amb
especta,dors intole
a

fanatice a cada camp
amb mitja dotzena d'arbitres in
capaeps, escampats arreu de Ca
talunya, per a provocar ininter
rompudanvent, cada diunvenge,
conflictes que repugnen ale bans
espartius i que cal acabar, sigui
com

sigui, persistint,

sar-nos,

pressió
ció del
arbitres.

7:

sense

la campanya de

en

can
re

joc violent, d'educa
públic i de revisió deis

del

dit,

en.

convenea,r

escriure

rrh
)1
4

perjudi

fresc el record —record

Tenim

perduda
futbol.
de
Es °erg
d'aque,ll xicot no fau

ben trist— d'una vida
en

un

COAfl

que la mort

produida per una vio/anda vo
luntaria, sintió per un accident
fortuit, pera el record d'aquella
nota, negra hauria de, *emir d'o

xemple

per

a

frenar

cortes M

temperclmies del púbbio,

per

a

els arbitres amb mete

amar

comptei, sobretot,

per

a

ter

sen

tir als jugadors ten respecte mis
tu que ele a2/unyi per sempre
les

violancies,

benefioi propi

en

de l'esport.
El

problema de
fanatismo

i del

les viollnoies

en

ha estat resolt. Cal

l'esport, no
reemprendre

aquelles

campanyee iniciados. Cae
da dia que pasea, el problema
s'agreuja tnés i m4s. Ele que es
timem l'esport pel que signifioa
i pel quo horaria d'ásser, hem de
posar-hi tota la ~ten voluntat.

No es tracia sienplement d'una,
revisió d'arbitres, ni d'una me
jor severitat en la punició de fal
tes de jugador:. Cal emprendre
una

campanya de

depuració

es

porfiara en tate ele sentits. 1 en
caminar-la, especialment, a depu
rar el públic. El dia que
ele es
pectadors sigisin, veritablement,
une espectadors esportius,
hale
rem guaneaat molt, tant, que pot
ser

és acá

on

cal

ceroar

la chau

passat
segurarnent, penara pele nostres
de tot el que passa, ha
catnps

d'esport.

LA

PRESIDENCIA
BARCELONA

aquest

fixar especial
Torneig de Classiti L'esport és cultura;

DIU!

Tan prompte es va saber que el se
nyor Totncts Rosés deixava el
carrec,
es van fer gestions
prop del nostre es
tima i admirat amic Josep Rossich
Perqué volgués ésser el nou president
del F. C. Barcelona. En Rossich, pera,
va
declinar !'honor i va dir que de
moment

ra

t

orinteressava Pacas:lar.

S'ha pensat amb els senyors Ibar
i

Gaspar Rosés.

Finalment sembla que no xlia Per
dut la confiança de convéncer
!'ac
tual president perqué es decideizi a
continuar.

que cal

període

de

febrosa passió

no

ha
I

d'ésser

una

1

lluita inculta

al

salvatge.

L'ACTIVITAT ESPORTIVA
ELECCIONS

El Barcelona

l'Espanyol
El C. N. Baree'ona

anglés

batre el Cartagena
va véneer l'Europa

va

s'apuinta

dues magníf'ques vietóries sobre
Josep Cebrit n Ferrer va guanyar
el Campionat de Catalunya

Pequip

a

la teva

en

I

I

sensible

Dona catalana:
els fills

b.stiziO
0414r--

,

veu

res a

que el

manera

deure.

Ensenya

es-

L. A.YMAMI I BAUDIN.A

atenció en el
cació que s'esta jugant. Insistim
hi. Aquest torneig ha entrat en
un

quen d'una

fer

predicat

arbitres. Tot
ara— enclebades.
Les violancies
cantinuen. El públic segueix es
oridassant i traspassant ele límite
de la passió ben entesa; ele arbi

Hem

José Díaz Fernández

IOSEP M. MA.SSIP

joo violent,

comentan,

Un reportatge de

Alada i sis sompanys! Anervistia per ale presos

mena

tenen

no

l'e-sport i

mentable.

tot arreu,

més por que
dura.
Prent s'ha

amb

lamentables que
tant de mal han
fet, fan i famn a

pera en aquests mo
mente cal fixcer especial atenició
en el torneig de classificacaO" que
hom esta jugant, el qual ene fa

a

que

een coses
re

l'esport.
dents
d'aquesta

1

cada diumenge, a un camp o al
tre —si no és a más d'un--, pas

reproduiren
aquells 'incidente

rants i

•

a

desgracia,—

er

e s

de la nostra carn. I no poden?, abandonar-los, no po
dem oblidar-los. Sensibleria7 Primitivisme7 "ATenogaverisme"1
Potser si. Pera, qua diable!, no podem entretenir-nos en filigranes
quan els mesos passen i les possibilitats s'allunyen i la marre i l'es
posa i el fin han d'esperar debacles la tornada de l'estimat absent
rebel, del "lora de la llei" que tingui lasinceritat 1 la noblesa d'un
gest de masc2e.
No, no podem en.tretenir-nos. Bé estan, per a segons qui, ele
flamante decrete i les vibracions de qW ha parlat elquest bon se
nyar Maluquer i les falagueres perspectives d'un Estatut regional
que —oh, paradoxal— inventaren une hornee situats al marge de
la llei. Bó esta. Per ara no hi tenim res a dir. A la setta hora ja
parlarem també nosaltres. Pera dame que ultra cosa —senyor al
calde, senador president de la Diputació, senyors regidors, senyors
diputas_ voletn repetir una i cent vegades, com un advertiment
—antavem a dir caen una acusa,ció—, la trista caneó, vella de tres
A.mnistia por
socias.

Ähir —com
cada diumenge,
p

carel

tnesos.

Jugadors, :D'arbitres
pectadors

lía ~145k
—Qué, ande Mariano, ?Ji
var el diumenge? A mi molt.
me'n vaig anar a l'Exposició

,

treballs electorals Porten fa una
gran empenta. Que no sialarmi,
pera,
el Gavern del general Berenguer per
qué fem esinent de les eleccions del
F. C. Barcelona'
Han comenlat les reunions de dele
gats de diferents milenars. Alguns.
per no variar, han estat edifica:: de
debd. iVostés creuen que davant la
crisi esportiva i moral (no Parlem de
reconatnica perque tenim enas que
en aquest aspecte la situar-4j
del Bar
celona és gairebé immillorable) s'han
preocupat de donar solucions? Dones,
no, senyor. Alguns delegats han
passat
restona discutint i censurant coses
tan
transccndentals com aqueltes:
Que si el senyor Tal ocuPerca la
llatja presidencial sense ésser direc
tiu; que si el senyor Canons no 1s
un
bon barcelonista perqué és molt
amic del senyor X.; que si el senynr
Rafeques diu ai.ra o fa caíd peroré
vol tornar a ésser directiu; etc.,
etc.
Comentoris? Cap. !I el Barcelona,
doncs? Oh, tenen raó. El Barcelona.
bé.

llengua.
unan

i11114,

I

sumisursonam:

El concura
literario-es
Portiu de la Federació

Catalana de Futbol
SEAIf'RE NI-II 114 DE
VIUS

'A la

rederacid Catalana de
Fútbol s'han comencat
a rebre
Ireballs destinats al concurs

literario

esportiu que aquest
té en organització.
recorda que el temini

organisme
}hm

D'adraissió (Pobres
jglisgs

acAba„el.g.ie

El Barcelona sempre ha tinque es
en
curar
al darrera de ju
gadors passats de moda.
Ara es &u que s'U enamorat (l'En
Cabo, el porter de l'Aihletic madri

pecialitat
-CARTAGENA

L'esuip_

BARCELONA
EL PARTIT
davant
fornir
el conjunt blau-grana
va
rnurcia
bició i sucumbí per

un

una

resultat honorable

EL

discreta exhi

PARTI1 It'SPANYOL -EUROPA
a la segona part tingueren lloc davant la porta

Un deis molts atacs que

de

l'Europa

leny. No saben&
*o bel! creurit.

si és veritat, Pera

es

•

•
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CICLISME

A LES CORTS

El Cartagena va ésser batut per un
combinat del Barcelona, per tres

gols
La preientació del Cartagena Fut
bol Club al carril) de Les Corta no
va despertar gaire expectació. Bona
proas d'atacó és que a l'hora de
comenear el partit ele aficionan% que
s'havien eongregat al camp del club
blau-grana no ornplien gaireb4 ni la
tercera part del lloc destinas als

espectador..
Val

día que ele que hi anaren
sortiren gaire satisfets. El
partit va tetar molt poca cosa d'in
teresaant, i e combinat barceloniata,
que s'hauria pogut apuntar un triomf
aorollés, donada la poca categoria
dale seta adversaria, es va haver
d'acontentar en* una victbria per
doa gols de diferancia, un deis quals
era a tetes llame illegat
L'actuada de l'equip del Barcelona
va
ésser francaunent doienta. La
davantera i la línea mitjana, que eren
els que havien de donar la victeria
al club blau-grana, tingueren una
sarda molt desencertada. Sort que
tercet defensin va estar bé, sind
éte voluntariosos minyons del Car
tagena haurfen •ortit de Les Corta
arnb un triomf.
El conjunt que va presentar el
Barcelona era el segiient: Nogvés,
no

a

en

.

Zabalo, Mas, Muta Castillo, Pedro!,
Diego, Ramon, Arocha, Garaje i Pe
aera.
El portar fina ara del Saragossa,
ara acreditar unes facultats enveja
Mes. i la lleva actuacid es caracte
ritzi per un seguit d'encerts, que li
valgueren ets asplaudiments aons
tanta deis socis. Es pot dir que
Negué« ha entrat amb bon peu,
que si tots ala partits de prova els
auga com el d'ahir, será el porter
oficial del primer equip del club. La
adema fou la rnillor linea de l'equip.
Zabalo, molt encertat, potser abusa
una mica de les vfoléncies. Mas de
raostra molta seguretat, i fina que es
va
haver de retirar, commocionat,
Impera el joc del seu company.
De la línea mitjana, Castillo no
va

estar

gaire bé, especialment

a

la

segona part Els ales tatnpoc feren
res de particular. Martí es va retirar
al cap de poc temps de come,-4-

a un

la 'segona part, i el va substituir
Font, que no ho va fer pas gens
tnés bé. De la davantera els més
encertats van &leer Perera, Arocha
1 García. Diego no en tocaya ni
una, f d'alza se n'havia de ressentir
forçoaament el treball del seu com
pan), d'ala. Tots plegats, pera, ac
tuaren prou malament.
El Cartagena és un equip de poca
categoria. El mateix equip que abur
els va oposar el Barcelona, en una
tarda corrent s'hauria cansat de fer
gola. Del conjunt sobresurten el por
ter, els defenses i Roig, l'ex-barce
lonista. L'equip cartaginés esteva
forra« per Vaso (J.), Vaso (C.),

Pepele, Paz, Palahf, Mondragón,
Blasco, Reynés, Noi, Rolla i Ange

El primer temps del partit va aca
bar amb empat a zero gola. Bis pri
rners a marcar foren els barcelonis
tes.
Als cinc minuto justos de la
segona part, Atocha va passar la pi
lota a Diego, aquest la centra 1 Ra
mon, d'un seta ras, aconsegur el
primer gol. Fina al cap de disset
minuta de l'anterior no va venir
el segon. Va óeser obra d'Arocha

penalty ami) qué
foren castigase els forastera, penalty
que només va existir en la imagi
executar

en

un

nació del senyor Arribas. Ala tren
ta-cinc minuts d'aqueas segon tenme,
Reynés aconseguf el gol del Car
tagena, en una mala inteHigancia en
tre el porter i ele defenses del Bar
celona. I el darrer de la tarda el
va
marcar Perera, que remata en
posició dificil una paseada de l'Aro
cha. Faltaven dos minuto per aca
bar-se el partit.
L'arbitratge del 'Seglares. Arribu no
va ésser gens dificil. Arab tot, va
concedir el penalty que hem amen
tat, que no ho era. El palie, en
aquesta °ceaja, el va xiular aoro

llosament.
JOAN B. TINTORER
PREGUEIN QUE AVIISEU A TA
XIS FORTUNA 81 TEN1U AL
GURA QUILIXA DEL IIERVE1

El reserva del Barce
lona va vencer el Taz.rega per

vuit gola

a

cap

Ábans del pelan Barcelona
Cartagena, es jugat ahir a la
tarda, a Les Corts, un partlt
entre el reserva blau-grana 1
el primer equip del Tárrega.
A les °Ores del senyor Es
pelta, ele equips s'arrenglere.ren abrí:
BARGRI,ONA.—Llorenç, Sau
ra, Salo, Gil, Burguete, Goibu

vantatge que esmentem més amunt,
assolit en el parta que el passat
diumenge se celebra al Guinardó.
Perla, pel que es veu, la Copa
s'ha decidís
de moment
a
maridar-se amb cap deis dos equipa
centendents 1, per tant, amb el re
aultat obtingut ahir, Europa i Es
panyol queden novament empatats i
es troben altra 'regada amb tota la
feina a fer.
Sembla, pera, que aquesta prór
roga forcosa del desenitag del par
ta seri una mica més favorable als
—

—

gracience, puig, segons ens diuen,
l'encontre de deseznpat se celebrara
al camp deis europeus.
Del partít d'ahir, poca cosa pot
dir-se'n, ja que fou
salvant algu
tan ensopit i poc
que hom tenia ganes
d'entornar-se'n a casa, per no acure
nes

estones

—

espectacular,

méa futbol d'aquel!. A darrera hora,
pera, la cosa s'ara arreglant, i els
darrers trenta minuts de Pencontre
foren tan =espita 1 disputats, que
ens feren oblidar tota l'amargor cau
sada pels altres sebtanta minuta de

itut
Tota la

passivítat

deis

primera

moments es convertí en activitat i
ganes de guanyar per part deis d'u
na
banda 1 d'aguantar el cop per

part dele de l'altra.
El resultat final fou just, ja que
cal aeconaixer que la magnífica reac
ció de l'Espanyol, que al principi
semblava desballesten mereixia la
victaria i amb ella, l'empat que dama
noves esperances pel que fa referan
cía a l'obtenció de la copa.
De totes mueres, si l'Europa, en
comptes d'adormir-se una mica so
bre els llorera i drixar que els al
tres anessin fent, s'hagués preocu
pat una mica de dominar en els pri
mera motnents, aprofitant el desen
cert deis contraria, potser a hora
d'ara no haurien de plányer la par
dua de navantatge a qué aHualim
més emana
Amb una mica més d'encert a la
davantera, estem segurs que astil) el
domini que exerciren els europeus
en bon tros de la primera part, hau
rien pogut assolir un punteig que els
hauria permés d'esperar ela esde
vestimenta de la segona part amb
una mica més de tranquiHitat que la

tingueren.
Pera, la dissort, o el que es vul
gui, no permeté que aixa fos fac
que

tible,

i

d'aquí

n'oliste&

fl

que ele encerts upas

1189.aa

Pirt

P386"

en

orris totea les esperan

de guanyar definitivament que
tenien els nombrosos incondicionals
europeus que hl havia al camp de
la carretera de Sarria.
L'equip de l'Espanyol, com ja hem
m'aneases més amunt, presenta dues
!ases completament diferente: la pri
ces

mera
no

fou, senzillament, desastrosa:

tocaven mai la bala bé i les

co

els sortien de manera ben dife
que el que ella desitjaven. Fo
ren aquests els moments de domini
del, europeue que no varen ?sur
ses

rent

aprofitats.
La segona fale fon la exhibida
d'un equip que, encara que com
pota per gairebé els matebtos ju
gadors que a la primera part, no
fou ni una ombra d'aquell equip que
en
principi no anava ni amb ro
dea.

Ben diferentment que els de l'Eu
ropa, els de l'Espanyol saberen apro
fitar locasió quan la sort se'ls pre
senta de cara i si el tercert de
fensiu europeu no hagués actuat
enérgicament, potser a horca d'ara
el resultas hauria estas encara tisú
gran.
En els nombrosos moments d'en
sopiment que tingué aencontre, el
que més falla foren les sities líales
davanteres. La de l'Europa jugi sen
se un centre que sabés conduir enér
gicament la lín;a. La de l'Espanyol
en tenia un
que errava Ilastimosa
ment cada cop que la bala li anava
ala peus. En aquestes circumstán
cíes, no és estrany que el partit fos

ensopit. Quan dominava l'Europa,
lii havia un seguit de xuts a fora i
a les mana d'Aznar, i per contra,
quan els de

l'Espanyol

es

feien amb

la pilota i originaven una arrenca
da, aquesta moda ala puse deis backs
blanca, cense que aquests fessin res
d'extraordinari per allunyar el pe
rill.
-Aquesta deiecció de Miró, pel que
respecta a l'Europa, féu que ni Bes
tit u ni Escrita poguessin fer gran
cosa efectiva, puix no comptaven
amb ningú que acobIés ele sena es
foros i xutés a gol com a darrera
determinació.
Els dos extrema González i Gi
ronés, foren els qui ho entengue
ren ni-Mor i es dedicaren a fer joc
individual amb freqüents interna
des o bé donant solatnent joc al seu

El Barcelona ha anunciat el
programa de partits a celebrar
durant el que resta d'aquest
P108.

Es un programa rnolt bate
ressant. Vegeu, sin6:
Dia 49.—Conta el Reus De
portlu 1 contra l'Europa.
Dies 22 1 24.—Contra el Red
Star Olympique, de París.
pía 29.—Diada del Club. Con
tra trthlétic de Bilbao, campi6
de Lliga i d'Espanya.

`SPRING SALE"
EXITI

ne-rnés cal dir que en VUIT
DIE8 .s'han venut la meitat
deis géeneres exponts.

targarins.
El Barcelona,

per, eig va re
fer ben aviat, 1 al cap de divult
minuts de joc aconsegui el pri
mer gol de la tarda per mitjá
d'En Goiburu, d'un bon aut.

Tot Baroelona clasfIlarit per
~RING SALE"

CASA PALLAROLS

allavors ele targarins reaccio
nen 1 es !lancen a un interes
sant ateo, que acaba amb un
magnffic aut de Ponsarnau, que
a

L'Europa

el dia

27 cap ah paisos
nardics

una

estirada superba.
Campabadal 1 Semen aconse
guiren dos gola més, 1 amb
aquest resultat finf la primera

El día 27 sortirá l'Europa
d'excursió cap al nord d'idem.
De moment, segons les nos
tres referáncies, estan concer
tata en ferm sis partits a Sué
ola: dos a Gotemburg, un a
Gavie 1 tres a Estocolm.
Molt prnbablement la tournée
s'allargará i ele jugadora gra
cienes visitaran altres pa'isos
nbrdics.
No estan encara designata
tots ele jugadora que faran la
tournée. Ara oom ara, perb, eón
segura Florena, Alcoriza, So

part.

El aegon d'aquests gols, se
gens sernbla, no havia d'ésser
legal per haver sortit la bala
fora abano de centrar-la.
A la segona part aconseguf
el Barcelona guaira gola més
per mitjá de Semen i García.
El partít acabh amb un do
mini accentuat del Barcelona.
Ele targarins feren una erina

*

marxa

Q1Lentusiaata,

ligó, Gamis, Loyola, Maurici,
Obiols, Cartea, Bestit II, Miró,
Escrito, Gironés, Cros 1 Gon
zález.
Hom espera 'd'un moment a
l'altre, complerts alguna trá.mita
•pendents,
afegir une
quants neme més a l'equip ex

pedicionarí.
Acompanyarah
jugadora el
Acompanyaran els jugadors el
president del Club, senyors Ma
tes; l'entrenador, senyor Bor

immediat company de líala. En una
d'aquestes internades a qué ailudim,

doy,

I RESTAURANT
Coberts

a preu flx I a la carta.
Orquestra. Salons espeolals.
Bodas, banqueta I festes
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Espanyol.
Aznar, Saprisa, Sa
rasquete, Traba!, Tena II, Ivfoliner,
Prats, Gallard Mamo, Xifreu i Gi
ronés.
A la segona part, Saprissa es re
tira i en el seu lloc s'hi posa Tra
bal. Espino sortí a cobrir el lloc
—

d'aquest.
Com ja hens dit més amunt. els
primera moments foren de domini
europeu. Malgrat
pera, els
graciencs no feren el seu primer gol
fins molta estona després, en oca
sió de xutar González, després d'u
bonica arrencada.
Poc després, Alamo, aprofitant
una pasuda, va fer el primer per a

0000~1.1
—¦ "1111.11.1%."
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No han d'amagar que el triomf
obtingut ahir en la disputa del cam
pionat de Catalunya per carretera per
l'excellent pistard „Toses; Cebrían-Far
rer ami
sorprengaé, 1ben agradable

sANT AGUSTI
TOT REFORMAT
Habitacions totes amb aigua
corrent
::
Saló per a banquets
Coberts des de 5 pessetee.
Telafon 30638
Plaga Igualtat i carrer Hospital

A la serrana part, s'accentua el
domini espanyolista, tot just comen
cat a la primera part.
Malgrat la ferina resistIncia de
l'Europa. feren dos gols Inés, per
mitjá de Prat i Alamo. respectiva

mena

'A.

PINAZZO

I

pi

La

.,

"

Nové. Josep Figueres
Snor-Pouchois"), en h. 36 ("Boyes.
(primer de segona categoría). m.,
lo, Ni
colau Tubau; ii, Juan Juliá;
13, Jca
sep Rabentós; s3, Artur
Tallada (pri

tentava escapar-se.

Josep Cebrian-Ferrer

ens demostrá
rentrenament as
soleix coses
inversemblants c o m
aquesta que ene oferí diurnenge el
XIII Campionat de Catalunya: la de
veure sortir vencedor d'una preve de
fons per carretera un pistard.
Es innegable que l'actual campa!, de
Catalunya posseeix facultats físiques
sobreres per a ésser un boa "rou
tier"; pera, per Rima creien que cal,
abans de tot, decidir-se per una cosa
o altra: la pista o la carretera. Les
duce coses alhora no eón aconsella
bles. Pera, es dóna el cas que J. Ce
brian-Ferrer, ultaa &ser un deis mi
llar. corredora de la velocitat pura,
he fa temas§ en proves de darrera
moto, de la qual especialitat és caes
pió peninsular, i tatrpoc cal oblielar-lo
en carreres a l'americana.
El CM d'En Ferrer, de reeixir
les diverses modalitats del ciclisme,
no és únic entre nosaltres: no cal re
cordar sinó el mallorquí Miguel Be.
ver, que bu campió d'Espanya en la
pista i en la ruta.
Felicitem, dones, el nostre flamant
templa de Catalunya per la seva bri
llant gesta de dimana. passat.
en

Com actuaren els

asos

En primer lloc hem de dir que Ca
nyardo ens setriblá que no posseeix
el suficient entrenament, i per
tant que no es trobava en plena for
ma, cotn sbavia dit per algú. D'Isser
encara

abrí s'hauria pogut desempellegar •de

nsés d'un dele setas adversaria i tal
vegada batirla pogut sortir vencedor.
El fet que en les fortes pujades no
es prodigués com acostuma 1 que anés
al mateix ritme deis altres, ene de
riostra que Canyardo no está encara
prou segur d'e" mateix, degut al Ilarg
temps d'"abstinancia".
Impossibilitat de poder debes: de
J. Ferrer en ele Brucs, no intenta
tanapoc sort en les jugades de Sant
Pelas, ore tot sovint relentia la mama
i deixava el cap del grup format per
ell, Ferrer, Ferrando i Mateu. Unica
mert en terrenys de l'Exposici6 inten
ta un vaitot, i aconsegui separar-se de
Maten i Ferrando, pero es veié batut
per Ferrer a l'sprint, dintre rnateix
de l'Estadi.
En general, pero, Canyardo léu una
bona carrera.
Sobresortí per la seva gran actua
da Ricard Ferrando, qui en tot nio
ment fou un perill per als conside
rata "possibles” vencedors, i a darre
ra hora inicia l'escapada que havia de
dotar la victaria a Ferrer.
R. Montero, tot i que es vejé molt

altres a segon terme. Si tenim en
compte el cansament del viatge per
haver arribas dissabte d'Irún, veurem
corn l'actuaci6 de Montero no deixa
d'ébser molt estimable i sobretot que
ene déme a comprendre una franca
reta:pereció de forma.

FREIXENET
EL MILLOR

XAMPANY
CAVES
A SANT SADURN1

Delegació i aiposit

Princesa, 20
Teléfon 11953

BARICELONA

de tercera

mer

EN JOSEP CEBRIAN FERRER
el nou campió de Catalunya
Mateo també fau una exceHent car
rera, pero la uva manca d'iniciativa
el fa quedar gairebé sempre a se
gon pla.
Si es decidís a Ilanaar-se
quan és l'hora, seguraraent que ob
tindrla classificacions més honorables
encara de les que ami) una conseqüent
corainuitat ve obtenint. C.aldria que
no s'acontentés ja per endavant amb
tercer 1 segon llocs, com tot ho fa
suposar. Indubtablemcnt Maten és un
deis nostres xnillors "rotitiers" i cal
que se'n convenci el! nisteix.
Quant a Ferrer, actuá amb forea
regularitat en tosa la carrera. Millar,
perb, cap a les acaballes, que no al
comencement
Sana, de Reas, vísibletnent en babea
forma.. V. Truelaa, force bé, i Tu
bau, molt irregular.
Borras s'hagué de retirar després
d'efectuar una carrera cense cap nor
ma ni concert. Fa una 'lástima que no
s'earneni1

Eh incrits i

terari

Deis 7o inscrita solarnent delstaren de
prendre la sortida cinc corredors, co
sa molt digna d'ésser cementada.
En
tre aquestes baixes únicament la de
Pone, d'Amposta, era de certa impor
tancia.
El círcuit, de r65 quilbmetres, pu
saya per Sana,
Esplugues, Sant Feliu
de Llobregat, Molina de Rei, Pelleja,
Sant Andreu de la Barca, Martorell,
Abrera, Esparraguera, Collbató, Mo
nistrol, La Baurna, Castellvell i Vilar,
Manresa, Sant Salvador de Guardio
la, Odena, Igualada, Casteliolf, Ele
Brucs, Esparraguera, Abrera, Marte
rell, Sant Andreu de la Barca, Palle.
já, Molins de Rei, Sant Feliu de Llo
bregat, Esplugues, Barcelona, amb
l'arribada a l'Estadi de Montjulc.

La

categoría);

14,

mostajo; 15, Recama Ardévol Jatunt
(pri
mer de principianta);
16, ',luís Pa
rellada; 17, Ramos Mullor; 18,
Saca
ries Forn; io, Jaume Pagas; 2o,
miel Martínez; as, Raidl
Tarraja; 22,
Agustí Sardanyons; 23, Feliu
F-staper;
24, Niclfor Llumá; 25, Josep
26, Jesús Bertrand; 27, Tomás Cuitó;
Edo;
28, Josep
Carbó; 29, Eduard Ven
drell ; 3o, Pere Molins; 3/, Casimir
Hernández; 32, Miguel Palanquee; 33,
Francesc Panicello; 34, Josep Tonres, i 35, Francesa Flos.
(Existint una protesta contra el conredor Jaume MGstaio, la present clacsificació fu provisional.)

Eh seleccionats

per

al

Campionat d'Espanya
El Campionat de Catalunya era una
de les proves que puntuaven per a
poder participar en el Campionat
d'Espanya. Han quedat, dor.cs, selecJ. Ferrer, Canyardo i Ferraudo.

canionats

El palmaras de la prova
Fins ara han resultas campions de
Catalunya ele segúents corredora:
Any rgra: Joan Martí, de La Gar
viga.
Ana! 1913: El mateix Joan Martí.
Any aga6: Miguel Esteve.
Any 1918: Vicents Villanueva

"Chispa".
Any loo: Jautne Gener.
Any 1921 : Per segona ve,gada, Jau
Gener.

me

Any

1923:

Any

1924: Torna

Miquel Mució.
a

guany-ar

Miguel

Mudó.

Any 1926: Josep Pone, d'Amaste.
Any 1927: Per tercera vegada gua
nyá Josep Mudó.
Any tan: Josep M. Sane, de Reus.
Any ag3o: Josep Cebrian-Ferrer.
PERE

ABELLA-M ASDEI:

Un gran circuit interna
cional a Oberammergau

Bayreuth

carrera

flm.w.w/m/.1~ii

DesPrés

darrers preparatius i
amb el consegúent retard, se sortí del
local de la Unió Esportiva de Sans
cap a Collblanc, ose a les set es dona
la sortida definitiva ale corredors.
Aquest iniciaren la lluita a una mode
rada marxa que durá bona estona. El
pas per Sant Feliu i Molina de Rei
fou presenclat per molta gent que
aplaudí ele cerredors. La marxa és
lenta i sense que ningú s'atreveixi a
slaser el primer de rompre el foc. Sen
se res d'Anorrr,al i en
compacte es
mot arribaren els corredors a Monis
trol, on s'inicil l'activitat entre ele
"esos" per a aclarir posicions.
Tot va com una seda i neOfits i

deis

prefessionals marxen barrejats cense
que es puguin fer distincions. A la
sortida de Manresa son els atizara
de coronar les fortes jugades de Sant
Salvador, Mostajo i Hernández.
En el trajecte de Manresa a Igua
lada

es

forma

un

escamot

davanter

format per Montero, Canyardo, Bor
ras, Mostajo, Maten, Ferrando, Sar
danyons, Figueres, Tubas:, Casamoda,
J. Ferrer i germans Trueba. Perb és
tanta la "prudéncia
de tots que aviat
els rerassagats s' a j un ten a aquest
grup, i en sortis d'Igualada
l'escamot
és igual que a la sorticla de Sana.
Els roo quilómetres es cobriren en
tres horca i 36 minuta Cona es
pot
veure és un promedi molt
migrat
Es pugen els Brucs i els corredors
passen

D'ANOIA

classificació

Primer. J. Cebrian
Ferrer (an.,
tal-Pouchois"),
5 h., 28 s.,
1-5.
Segon. Manan
Canyazdo ("StilWolber"), en h., 28 s.5.
3
Tercer. Ricard
Ferrando
France-Wolber"), en 3 h., 28 su., 8
Quart. Joan Mateu ("
chinson"), en 3 h., 28 m., irOrly-laut.
s.
Cinqué. V. Cebrian-Ferrer ("sessas.
Pouchois"), en 5 he 29 ni., 50 se
Sisé. Vicente Trueba
ber"), en 5 h., 3a m., 0 ("Stil-Wol
s.
Seté. Ricard Montero
ber"), en 5 h., 32 m., 5 a ("Stil-Wols.
Vuité. Pere Sant ("P.
ber ", en 5 h., 33 m., 7 s. Sant-Wol-

('Roya5

Féu una carrera molt bonica des
deis primera monients d'iniciada, com
ho prova el fet que sempre figura en
s'escamot davanter. La seva clara ai
sló del que havia de fer fou el que
més coopera a la uva victaria, puix
que és sabut que per a guanyar carre
res, tant com les facultats físiques, és
imprescindible una certa dosi d'intel
ligéncia esportiva. Situat (tearicament
almenys) en un pie d'inferioritat res
pecte ele especialistes "routiers" que
prenien part en la prova, la seva tác
tica fou la de no deixar un moment
la roda de Canyardo, o bé del que in

la volunta,

concur
la

nombrosíssitna,

era

qual
aplaudí entusiasmada els
corredors.

per cert. Pera de la matelxa
matera que confesaem sincera/Ileon
la nostra impressió, hem de fer cons
tar també que la victeiria d'En Ce
brian fou ben legítima i merescuda.

na

l'Espanyol.

réncia

ment

4111~1111111111¦111111111111••¦

,

primera llocs a l'arribada a
l'Estad:.
A Collblanc i a la
Sana elavia reunit una carretera de
da. A la piala d'Espanyagran senta
la

La victória de Cebrian

ajudat pel seu company d'equip
nyardo, no porué resistir el fort tren
final de l'escamot i es queda junt amb

`¦¦¦•

)

tres.

Gironés.

ao

2-krallel-g

de dirigir l'encontre
fou el veterá senyor Peris i el seu
arbitratge encara que rublert de bo
na fe i no
menys imparcialitat, va
deixar molt que desitjar, puix pecá
per caces de vista en moltes oca
siona i per miopia en moltes d'al

—

aasaa—

e

L'encarregat

coriça, Albinyana, Layola, Obiols,
González, Bestit, Miró, Escrita i

Mr. Wol

Majestic Hotel

tasca.

A les seves ordres s'arrengleraels equipe en la forma següent:
Europa.
Florença. Soligó, Al

massatgista,

rat.

González féu un bonic gol que fou
l'únic obtingut per l'Europa.
Pel que respecta a l'Espanyol, l'ú
nic veritablement treballador fon
Prats, ben secundat en el seu en
tusiasrae per Gallard. Xifreu, a dar
rera hora, s'espavili una
miqueta i
collabork efIcaement a l'atea Mana
blau.
Alamo, com ja hem dit abans, mal
grat els dos gola que assolf, va es
tar bastant desencertat, especial
ment a la primera part. A la segona,
treballa una miqueta rnés, i la uva
tasca bu més encentada.
El militar de tots els hornea en
el terreny fou Tena II. En el Iloc
de mig-centre, no es cansa de do
nar joc ala
seus
davanters i fou
un sblid obstacle per al quintet ata
cant deis graciencs.
'Layola, en canvi, no brillá pel su
encert, i tingué sort que Obiols
Albinyana, els seus companys de
línia, treballaren de deb6 per posar
fre a les vigoroses escomeses de qué
foren víctimes a la segona part.
Aznar he féu tarea bé i blocá al
gunes pilotes amb una mestria i se
renitat remarcables. Florenea samba
cornplí excellentment amb la seva

ten

1 el

per carretera

com

Consell de Cent, 359
Entrada Passelg Grácia,

Moments després, Campade.badal aconseguelx el segon, 1

grácies

EXITI

bloc, Llunpares, Taplsse
Mes, etc., de ENDRINO SALE,

1 Puig.
Ele primera 1noments foren
de gran empenta per part dele
nau

Lloreric salva,

EXITI

Per a donar una idea de la
gran baratura dele preug a
qué s'han tarifat gis Mo

—

té encara posseklor
guessin

Eh darrers partits de la
temporada, a Lea Corta

J., Traité, García, Campa
badal, Semen 1 Litio.
TARREGA.
Pont, Novell,
Costa, Trilla, Pont, Maimó, Cu
curull, Ferrer, Segura, Ponsar

L'Espanyol baté l'Europa per tres a un,
per tant, la Copa Matas-La Riva,
bón avantatge obtingut pels
europeiza en el seu primer partit
d'aqueas torneig Copa Matas-La Ri
ba, tragué sena dubte bona part de
l'interés a l'encontre celebras ahir.
Hom suposava que si bé possible
memt no quedés guanyador, el des
cana de tot aquest ternps passat hau
ria fet que aguanté. bé les escome
su de
l'adversari, rnantenint l'a

josep Cebrian Ferrer s'adjudicá brillantment
el XIII Campionat de Catalunya
1301
»,o)

ru

rA CAN RABIA

no

juny de 1980

per aquest

ordre:

Canyardo, Ferrando, Maten

Montero,

i V. True
ha. A set segons ele germans
Ferrer,
seguits de Tubau, Figueres i
Sant.
Més lluny passa Sans.

L'escarnot davanter, en pasear per
Martorell, és menat per Canyardo, se
guit per J. Ferrer, Ferrando, Mateu,
V. Ferrer, Montero i V. Trueba.
Ini
ciada l'escapada per Ferrando, mar
xen

aquest, Canyardo i J. Ferrer. Ma
afegí a les costes de S'iris

teu s'hi

Feliu.
Las posicions

es

pot dir que ja

variaren, jes disputaren

a

no

l'sprint els

Dues simpatiques entitats barceloni
Viatges Catalbnia i el coaesut
diari esportiu "El Mundo Deportivo",
anuncien per al dia 20 de juliol l'orge
nització d'un interessant circuit inter
nacional al S. d'Alernanya, per tal d'as
sistir a la representació de la "Passi6
i mort de N. S. Jesucrist" a Oberam
mergau i ensems als festivals wagne
rians de Bayreuth.
L'interés despertat erres: de Catalu
nya al sol anunci d'aquest circuit fa
preveure un éxit formidable en aquest,
primer, a casa nostra, del turistne en
autorn6bil en gran escala.
Cinc eón els paisos que es visita
ran:
Frezase, Italia, Austria, Alesna
nya i Suissa. Latinerari a seguir és el
següent: Barcelona, Marsella, La Co
te d'Azur, Mila, Torino, Innsbruck,
Oberammergau Munchen, Bayteu*,
Nuremberg, Konstanz, Zurick, Ber
nes:

Interlaken, Ginebra, Lió, Avinyó,
Perpinyi i Barcelona. El preu de l'ex
cursió ha estat fixat en 475 pessetes,
que compran l'alimentada, i habitaci6
na,

en

primera categoría

í un
Oberarn

hotels de

seient per acure la fundó a
assistir
inergau. Aquells que vulguin
hauran
al "Parsifay" de Bayreuth
i
30
mares
suplement
de
d'abonar un

inscriure's abans del 20 del mes que
garantir un
som, per tal de paguen-li
lloc.
Tres entitats barcelonines han pro
entre
orés una premia per a sortejar
a ca&
donara
concursante,
i
és
els
de
cotxe

una

plaqueta commemorativa

1.
la fundó d'Oberammergau. A méss
xxxxxxxx
a
cala Simone s'ha ofert
Uti

gratuitament
cop tornats

tots els

a

autorribbils

Barcelona.

insvripcions
Diauta"
Rambla

Els llocs per a aesalls
eón: "El Mundo Deportivo",
ajó, 338, 1 Viatges Catalmis,
del Centre, 37.

FOR

FORTUNA PEL PUBLIC.
TUNA PEL XOFER. ~ROBLA
I BON SERVEI. TAXIS FOR
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•
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•

ue
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juny

ue

Na rambla de Ca'dalunva

Torneig

de classificació

FUTBOL
INTERNACIONAL

RESULTATS

A Praga, Espa.nya fou
batuda per Txecoslovit
quia per dos gols a ca"

A BADALONA
I

.Túpiter

Martinenc
Sant Andreu
Terrassa
Sana
Palafrugell
A. O. Vilanova
Badalona
Iluro
Sabadell (suspés a causa de la pluja).

El Badalona va véncer
eh Alumnes Obrera per
nou gola a un
El partit que ahir tingué lloe
la vaina ciutat de Badalona
fou un nou esclatant triomf de

—

—

—

—

El resultat amb el qual el se
nyor Vilalta el doná per acabas,
chu prou b
la diferéncia que
hi ha entre el joc d'un i altre
equip. Ana) tot, el joc fou força
millor del que esperávem, re
cordant et partit que tingué lloc
a
la primera volta a Vila

Per Canaletes cLuen...

nova.

111•11.M.

Que Pare Joan,

massagista de
t'Europa, fa oporacions a una desqua
lificaci6 federativa.
va

convidar a

e

una

jugadora que
salecdonables.

toas els
eran

provelimente.

*

•

Que

Que ahir, al camp del
Júpiter, la
"Joventut Hotelera" podía fer-hi

a

caragolada
criteri

• *

Que l'Europa está fent gestiona
prop de dos davanters per ratonar
l'equip en l'excursi6 a1 voltant del

seu

va

dir

el

se.

*

la balas.

*

dora.

Que Sagl fui el benefici abano
'd'acabar la temporada actual.

Que

• *

Que

no

se

celona,
ció de

la nit feien junta
cap en celebraci6

Que Montesinos ahir tarda tingvé
flaquesa.
• •

Que
podien
ver

•

amenaçar

amb

ta era

no

*

Que mal

*

havia estat tan en el
tau Iloc corn ara, saquen pal de temps
arreconat al camp de les Corta.
no

*

d'una revisió d'arbitres.
*

és de desitjar no es propo
sin donar-li ara el Roa a qué estava

*

destinat.
*

*

extraor

ese

*

el lloc de Gamiz.

en

•

aquest cas s'hauria cele
altre partit en compensació

•

•

en

un

Que

al desavantatge de l'Europa que no
ti fou possible presentar tot el pri

per

Torneig

que tots

*

*

partit de desempat tindra

lloc el dia 24 al camp del Guinardó.
•

*

*

Que potser aquell dia ja jugaran
la copa que encara avui no existeix.
•

•

Que donada la categoría dele do
~ata cal esperar que la copa surti

som

seny 1 recordar-nos

hornea.
•

*

per

ara

s

*

•

Que la !Ataja que
perjudica és per ara
ra

a

rnolts clubs
benefacto

una

del Sabadell.
*

e

Que els altres clubs del Torneig i

*

Que

hotn assegura estará ja de
nla exposada al "Kiosc de Canale
tea", sota la macmina registradora.
*

*

el cas del Sabadell és
una cosa molt divertida en el Tor
neig de classificacia.

Que

?'una vegada.
*

classificaci6

de

está que bufa.

Que cal tenir
*

el

el

ara

ese

equip.

Que

un

Que fins foren rebutjades les sa
yas pretensions de jugar de migala

tico deis dos clubs en llulta haurien
sofert un desengany.
*

*

Que Cros va tenir ahir
dinari desengany.

* *

Que d'haver perdut ahir l'Europa
per més quantitat de gola, els faná

Que

• *

Que a un arbitre curt de garnbala
i de vista va juntar-se un linesman
amb ulleres.

• •

Que

foca el "coloso" Badalona estan per
fer rogativas a fi que a Sabadell no
hi

caigui aigua

en una

bona tempo

rada.

*

AQUESTA

I

COPIAR

AMPOLLA
ff

1.1.1

L'extracadinária popularitat d'Orange
CRUSH, ha temptat a molts d'imitar-lo.
-

I

Per aixb us trobareu que en molts 'loes
base
us oferiran begudes ínferiors, a
endol
de
!limó,
d'essénela de taronja o
cides amb carta mena de sucre (?), Per
tal de substituir l'Orange-CRUSIL Agitestes infelices imitacions duen norns simi
lars a Orange-CRUSH, i els autors d'a
questa maniobra, demés, s'han atreva.,
lifi
sense cap mena d'escrúpol, a imitar
molts
polla, a tal extram, que
dors d'Orange-CRUSH, de bona fe han
admés 'que sels :servís com a auti.n1iv

Orange-CRUSH,

111
111

11

sense

I

11,
';•:

PI

1111

La l'ostra

ampolla original porta graNat el
d'Orange-CRUSH en garantía per

la
vostra salut i per tal d'alliberar-vos de
cap engany.
Oferir al públic una beguda a base de
copiar l'ampolla d'un producte auténtic,
és parqué la beguda en si ne ofereix cap

111

Cru h

oblideu mai del noin CRUSH, i abans
!le prendre'l, fixeu-vos bé si l'ampolla clitu
gravada la paraula CRUSH.
us.

ea

ala quatre davanters badalo
nins continuaren realitzant una
magnífica demostrado de pe,
creixent la íntensitat d'aquest
mentre amé minvant l'empenta

deis

de

d'aquest

Vilanova;

producte
produiren

domini es
cinc nous gols entrats per Bo
na' (3), Sangüesa I Garriga.
El gol del Vilanova es produí
en un céner escapant-se la pi
lota de les mans de Linares.
Altés fou !'autor del cop de cap
que no pogué anul•ar el portar
edl Badalona.
Encara el
senyor Vilalta
mitin un non gol del Badalona,
obtingut per mitjá de Bona!, al
nostre entendre amb bou crite
ri, el fora joc era manifest,
per veritabie sort l'equip vila
noví no velé travessada la eeva
porta rnés vegades.
Els equips s'arrengleraren
abrí:
F. C. BADALONA.—Linares,
Borrás, Rafa, Querol, Font Mo
ta II, Sangüesa, Bona!, Forgues,
Garriga i Teixidor.
A. OBRERS.—Vidal, Gimen°,

Callao, Alemany, Allés, López,
Vidal, Pueyo II, Reman, Eulá
ria i Torres.
A la segona part aquest dar
jugador canili el lloc amb

Realmente aquest partit, es
a poc comentad; l'equip

presta

de Vilanova no es rival, avui,
capae de dificultar una sorollo
sa victbria a un equip que pos
seeixi la classe de joc de qué
tan bones oroyas ens ve donant
el Badalona.
Malgrat de l'entribanc sofert
Sabadell, únic encontre que
a
h aperdut el Badalona, aquest
equip continua rnostrant-se el
mes ferm aspirador al primer
llar d'aquest llarg torneig de
mal!- ris estra
que Do el veléssjrn fi
mill a
n:11 ~W rlassifical en aquest
lloe (l'honor.
M. S. C.

ANDREU

•

A SANT

1

garantia.

No

pilota,

que l'obligé
a
retirar-se per no tarnar a
sortir a la resta del partit. La
lesió sembla que l'obligará a
restar allunyat deis camps du
ran alguns partits. Es presenta,
dones, un serids handicap per
al Badalona.

1,1

a

MAL ORANGE, solament.
AFEGIU-HI sempre la paraula CRUSN.
DEMAIIEU-HO sempre aixt:

Orangé

disputant-se una
primita un esquino

nom

DIGUEU

1 1J
rIi

II seria presentar una veritable
muralla a la torea perforadora
de la davantara badalonina. I
ahí, poc abans d'acabar aguas
ta primera part es produiren
dos nous gola, producte d'en
certades jugadas de Teixidor 1
de Forgues.
A la segona part, l'ofensiva
badalonina es mostrá tot seguit
disposada a realitzar un esfore
per tal d'assolir un ferro score.
Als poca moments, Forgues.

L'HORIE QUE POT ESTALVIAR
I NO 110 FA, NO 8AP ON VA.
TAXIS FORTUNA ES ECONOMIA

denar-se'n efflapi

fins dereprés d'haver-lo gustal.

—

Bonal, després d'una magnífica
escapada de Sangüesa. Des d'a
quest moment l'equip visitant
celé ja olarament el difícil que

rer

POT

NINGU NO

foren transformats per la
gran desgrácia amb qué actué
el davanter centre badalonl.
Poc trigá el segon gol introdult
a la zarza deis Alumnas per

Malgrat d'aquesta abséncia,

Que una vegada més a can Rabia
va
justificar-se ahir la necessitat

*

riga, fins els vint minuta, mal
grat d'un segun de boniques
jugadas de la davantera blava.
Un cop, perb, aconseguit aquest
primer gol, ja fou un segun de
perilla que es produiren davant
la porta vilanovina, perilla que

*

•

la
*

• «

Que d'aixb poden donar.ne prova
les lesiona sofertes pela jugadora de
la costa.

s'amagava de dir

la por de la dita mul
seva assistancia.

a

degnda

*

Que a Badalona amb tot i el g a
d'ahir tarda no va anar la cosa com
calla.

una

5**

Que Gallard

per aire6 deia e tothom que
estar més que contenta d'ha
guanyat per a e o.

I%

multa de so pessetes a tot jugador
que no fes acta de presancia al ban
quet de Miramar.

que tan sois

desmentir la saya condi
transferbile.

que fer forces de

da Catalana de Futbol.
varen

va

jugador

• «

Que rexernple deis directius 1 ju
gadora del Madrid va fer posar en
guardia ele dirigente de la Federa
Que

va

ese

ces

*

a

Que Mas, defensa uel F. C. Bar

*

la cervesa,
de qua.

Praga

•

fallar el gol de
Gorlstla, com din a Gorostiza el
asanyó" Sabata, de l'Europa.

Que Bellarny i Greenwell san
tralla tnés ansías.
a

delegan' dele r.ilenans
Barcelona, a6n una

excelente diplomática.

Que Petera petit, o sigui el de
podrla ésser que rany
vinent jugué, anab un equip de
%Unera
*

Que diunsenge

ele

7, 8 1 g, del F. C.

*

part, saberen defensar-se
molt bé, de tal manera que el
Badalona no aconseguí marcar
el primer gol per mitjá de Gar
mera

no

• • •

Que ahír, al canap de lea Corte,
Diego va fer oposiciona a la rega

*

*

e

Que si les dites excursione asao
leixen hit, l'Europa anira amb Bes
tit, Bata i Sastre.

Que Ventoldra té intenci6 de de
tallan« ala de rEspanyol qtae 11 donin

mer

*

món.

Que a l'hora del brindis,
que ell tenia que naves eatat
leccionador *tic.

brat

*

L'equip vilanov1 ha guanyat
molt en l'aspecte global del joc
emprat. Ahir, durant la pri

J.

El Terrassa va perdre
amb el Sant Andreu
per quatre gols a tres
Encara que el resultat sigui
d'un encontre raolt aniveat, no
fou pas alai, La 5uperioritat
del Sant Andreu fou ben palesa
en

gairebé

tot el

partit,

i no

potser
obstant aná de poc
que
no
acaba
rninuts
d'uns
amb un empat.
Les causes d'alai) foren, pri,
—

—

En el partit de futbol Asaociació
ce'ebrat entre les selecciona nado
nals d'Espanya 1 Txeroslováquia.
l'equip txec va batee reepanyol per

0-1

—

dos

CLASSIFICACIO

a

l'equip badalonl.

4-3
4-3
2-0

Badalona
Sant Andreu
Sans
Sabadell
Iluro

11
11

10
11
12
10
11

Palafrugell
Martinenc
Terrassa
A. O. Vilanova

11

911

50

10
20
20

19
16
14

7
6
6
6
5

32
23

16
9

14

:3

8
9

22
21
31
34
43

2
2
2
1

3
3

18
19
2 4 22
3 6 21
1 6 18

3
3
1
O

2

2

3

13

10

merament, la sud, que protegi
bastants els terrasaencs; pero

dalt dei

alto que influí mes en el re
sultat bou el deliclent arbitrat
ge del senyor Pujol, que no féu
mél que acreditar-se com a
dolent, si és que no ho esta

oportunitat.
Aquest resultat de l'arribar

va

ja.
equips

Els

a

les

seves

ordres

arrenglerar alai:
TERRASSA.
Ulldemolins,
Vila, Bartomeu, Castro, Santi
llana, Sebastai, Lavilla, Para
ra
II, Parara I, Sanmartín I
es van

Valle.
SANT

ANDREC.—Palau,

Ju

lian, Soler, Batet, Ferrer, In
glan, Carpio, Beeolf, Sanny,
Sánchez, Ballester.
Parara aconseguí ala 25 121
-

nute de joc el
al Terrassa en

primer gol
una

per

bonica es

capada.
Després

de diversas tempta
tives per part deis grao-ver
mells per marcar, 1 salvant-se
la bata de les manares mes in
versemblants, per fi Sánchez,
d'un xut envié la pilota direc
tament a kik, perb Vila la des
vié amb el cap i féu l'ernpat.
Gairebe de seguida Beso!!, que
recollí una passada de Bailes
ter, mareé el segon gol per ale
andreuenes, i sial fila la pri
mera

part.

Sanny,

al cap de quinze mi
nuts del segon temps, en una
arrencada tot sol aconseguí
batee per tercera vegada Ullde
molins.
El senyor Pujol, mentrestant
anava fent de les sayas, i deiz
d'assenyalar faltes greus dins
de l'área perillosa, i de temps

temps n'assenyalava alguna
d'imaginaria. per a acontentar
ala perjudicats.
Castro, deu minuta després,
en

aconseguí el segon per ala semi
d'una manera pueril i oportu
nista, en rematar de cap un
rebot de la bala a Palau. Sanny,
d'un cop

de cap prects, acon
altre gol par als an
dreuencs, que sembla treure la
possibilitat d'una victbria deis
terrassencs. No obstant, Para
ra II aconseguí, encara,
mar
car el tercer gol per a ells, i la
cosa
s'estava posant en via
d'un empat, quan el senyor Pu
jol toott el xiulet donant per
acabat I 'ene ontre.
El Terrassa, si bé destaca
ren Ulldemolins i Perera II, en

seguí

un

conjunt

estigué fluix,

acabar-se d'entendre

en

sense

tot el

partit.
Ballester, que substituí a
Comes, pel Sant Andreu, molt
voluntarids, i Julian, en subs

López, tingué una
primera part bona i una segona
tanció de

Ele Mires. Iré.
COLL
~iNwrl~1Ir~g•¦¦«

gola

a tres
Pot dir-se ben bé que el final ac
cidentat del partit que ahir jugaren
al Poble; Nou vermells, de Sant
Martí, i carnai-grisos, del Poble Nou,
en té la culpa revolució del marca
dor. Ens explicarem. Quan un equip
es creu ja decididarnent
guanyador,
per raons cstranyes de vegades al
seu joc, per:, a la fi es considera
possible guanyador per un avantatge
notable (en el cas present per tres
gola a zero) i després la sort ja no
l'acompanya i les coses ti van de
mal borras. es molt possible i fins
explicable, que perdi la serenitat.
Sém sotragades que de deba afecten.
pena no explica aixo5 actituds des
agradables i provocativas.
Aix,5 fou el que ahir va passar al
Afartinenc. Haria dominat de fearn
el Júpiter, pera la sort 11 fou tan
contrária, uqe el Martinear en sen
tir-se dominat se n'emporta el boa
tala ja que Peir6
després Oro ele
feren els seus dos primers gola. Es
a dir, foren ele que varen entrar-los
dins de la seva mateixa xarxa. Mal
grat tot. el Martinenc, per majá de
Tonljoan, va fer el tercer gol, i poc
abans d'acabar el Júpiter va poder
encara esborrar el cero que hi havia

Ala diana :nigua* del terna temps
els txeca marcara e el ami Primer gol
a conseqiiancia d'un pena'ty que eou

7

van arrenglerar-se així:
Espanya: Zamora, Cima°. Quin
coces, Garizurieta, Moruerza, Ro
bert, Lazcano, Goiburu, olivares,

Padron 1 Gorostiza.

Txecoslováquia: Planiclea, Zeni
Hojee, Carvan, Kada. Vo
dicka, Juneck, Kortaleck, Svoboda,
Silny, Pta.
De l'equip d'Espanya, ele minoro

a l'ho
de descansar va restar molta
moral al Júpiter, i en canvi va ani
mar de deba els vermells, de Stust
Martí. Al segon terno, pera, tor
naren ele del Poble Nou a apretar
de valent per vence si cren amb
la seva insisténcia quelcom rnés afor
tunats que la primera vegada. Aixi
fou. Boach va marcar per sazona
segada, 1 Carbonen va !conseguir
empatar. Des de Mayor, ja perderen
la serenitat ele rnartinenc-i, 1 van
voler fer-nos ingrat un partit que su
havia interessat forla. Alas!, va culmi
nar en donar la mala
fortuna cm*
Pasqual, portat pel ten manifest ser
viosisme, fes una groom' falta al
jugador Pueyo dintre eI tres fatidic
Villana decretes el penalty. El
Martinenc cregué inuatereseut el cae
tic 1 va provar de retirar-se del cama
de loc. Alx6 ja no va ?caer gens
agradable, 1 malgrrat d'entrar Guix
el penalty no varen calmar-se els
binas, arrivant a saltar al oarnp
la guardia civil da eavall.
Lamentem molt de deb6 l'actitud
poc serena dele martinencs, encara
que reconeixem el seu malhumor en
vista de l'adversitat del reatiltat; per6
aix6 no justifica mal la sera actitud
antiesportiva i l'escasea cultura cona.
tatada en alguna elemento.
5**

Rosalench.

Peir6,
Misa 1

Guix.
F. C. Martinenc:

Pasqual, Serrano,
Vinyes, Climent, Domingo, Crea
aells Font, Cases, Tonijoan, Morra
i Fandos.
Deis vencedora jugaren regular
ment bé: Oro, Vendallos, Dolz, Ro
salench, Pueyo, Bosch i Guix. Ma
ges

nyar

estigué deficient, ja

que

algun

deis dos primera gola, encara que
ele hi haguessin fet ele seus com
panys, podia fer quelcom més per
a evitar-bo.
Deis vençuts, rnolt bé el portee,
Pasqual, perb molt nerviós a la se
gona part, que volent-s'ho manjar
tot no es manía res. Va fer mala
barismes. itelhuc, que Ti varen sortir
bé per casualitat. Una arrencacla. per
exemple, des de la seva porta fins
ben prop de la de Manyer, és cosa
que Lela anys no havíam vist i menys
en la práctica del futbol actual.
Serrano estigué bé al primer temps,
perb després fou també deis més
nerviosos š més perillosos de joe.
De b
ho estigueren senzillament
Vinyes. Creixells 1 Tonijoan. Cases,
molt apátic.
L'arbitre. Villana, permeté potser
una
mica musa el joc violent, la
qual cosa, en "estat de nervis a qua
arribaren alguna jugadors, fou molt
perjudicial pe- a tots. Després del
partit parlárern amb ell parqué ene
assabentés de la legalitat de la con
cessió del penalty que dona la victb
ría al Júpiter. 1 ens digué senzilla
ment que
el portee triartinenc.

Ele

que dubtaven

de

la

jugada

ROURE-ROSSELL

•••¦•¦¦

L'equip sanearlo no
guí desfer-se ahir del

aconse
seu ad

I que En Gamos i En l'irgili ce
a sentir-u, ;vi Sabadell.
Nosaltres 1:arnés diem el que sen.

inencen

títem ?ir

,<ESPIREW-1:
UNS QUE
Sin, els direciius del 3adaiona. NaJj
Sois els dircctius de tots sis 'clubs ej
troben en el motejo CO3.
El, ~hui que justifiquen aquesta
tranquillitat eón molt respeclables...
inoli importarles tots cts ingadOrS,
han signo&

lmpresión

PALAFRUGELL.

—

Gauchia,

Pone, Blanda, Caatelló,

Rosa

iench, Cabanes, Rexach, Espa
da, Miguel, Balart I Eecu

I

dar.

L'arbltratge,

a

senyor Aramburu,

vEsTinN
1•

LtV

Ahir

Wat: AFLUIXA

socis de l'Espanyol dejen,
alto, que En Xifrr4, con que
contra eh s seas ts-companys
uns

en veu

jugatto
de rEuropa, afluixava.
Realment, el noi ho va fer
loment. El cas
perb, que

oltrreo

del

acceptable.

D'ESTAM, a
DE DRIL

ELEGANCIA

"

/1

mida...

L'ALFO.Niá

AIII

1 LA NA

CIONAL
La R. S. Alfons XIII, de Palma
de Mallorca, ha 'literas
segons no
dejas que
cursos
nos

a

ems han creribat
dos re
la Nacional protesta'« d'u
—

/Jet-fijo/u federative,s

LES BUN.Ls RELACIONS
DE L'ESPANYOL
L'Espanyol ha decidit fer desaPa
rlixer "antiguas asperezas" que hi ha
entre l'Athletic de Bilbao i ells. I per
tal daconseguir-lio no se'ls ha ocor
regut cifra cosa que convidar els bit
batas a jugar dos paras.; ua a cada
canap, per als quals la Junta de l'Es
panyol donarta una copa.
Traben: aquesta pensada molt re
confortant, per() ens sembla que l'Es
panyol, ara que :sic) decidit a asr les
paus amb els que té cnfadats podría
propasar el tnateix als del Madrid..
Qui sap quina cara hi posar-ira!

LA SOL Ut.:10 DELS CLUB3
MODESTOS
Llegim ea 545 diari que una fábri
ca dautombbils
de Nord-Ansérica ha
jet saber que tta a procedir o la con:trucció d'un 'baby" que sera venut
per la módica quantitat de quatra-o"
tes pessetes.
Sane lo soluc-ió del: clubs modestos,
les caixes deis quals no donen Per a
comprar Chrvslerl i Graham Paiges.

V44741.-\

-17•

ala

ELS AMAT4.:1.1., .11 ARRON
La Pederació Espanyola ha °cor
dal cridar Patenció a la Real Unión
referent ale seus jugador:.
Senibla que al club fi posaran cinc
t'entes pessetes de !‚cayera 5 al: !u
gadors els faran signar la fitxa ver-da
de professionai en lloc de lo do color
de rosa d'amateur que temen ara.
?iza deis amateurs marran ja as
truc

ma.ssa

gasto&

des de Ptes. 6975

...

ro
•••

eolle

•••

•••

•••

•••
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QUE VEN MIES BARAT D'ESPANTA
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ECONOMIA

1 IL'UN1CA MUNTADA SISTEMA

AME RICA

ESPECIALITAT EN LA MIDA
VENDES A TERMINIS I AL COMPTAT

Gran Istreria La-etana la del Rellotge
All11111~1111111~

tnolt rrea
quan 011

s'assabenta que la gent deja que ha
rio afluixat,
pretensions.

M. FORT

AMERICANES ESPORT
PANTALONS BLANCS
PANTALONS DE TB.NNN/S

LA GASA

al

—

provoca.

El Sana Va batre difícil
ment el Palafrugell per
dos gols a cap

una

versad amb la facilitat que
hom esperava, generalment.
Malgrat d'haver dominat amb
gran intensitat, el partit trans
corregué fina els darrers mo
mente equilibrat en el marca
dor.
D'una banda, l'encertada i
molt entusiasta defensiva deis
empordanesos, 1. d'altra banda
davanters
el desencert deis
bau-vrds a l'hora de rematar,
n'aren la causa.
Val a dlr, pecó, que els de
Sane estigueren poc afortunats,
puix tingueren prous ocasions
per a marcar que providencial
ment—per als seus contraria
foren evitadas.
La Iluita fou dura 1 molt
disputada, 1 a
la victii
da va decantar-se per ale de
Sana per dos gola a cap, acon
segults per Valle 1 Calvet.
Els equipe van arrenglerar
se taxi:
SANS.
Casanoves, Torre
deflot, Montesinos, Bartoll, Du
ran, Pauses, Pono, Calvet, Valls,
Roca 1 Segura.

podran assabentar-se ara del per
qua concedí el castig Villana, mal
grat de les discussions que

pedirle

para

Zamora.
El desaliento es general y mani
fiesto en todos los jugadores.
Le preguntamos a Zamora:
—t ()lié no dice del partido.,.?
.—Nadal no me habléis. Hemos
perdido un encuentro que debimos
ganar. Los medios no han respon
dido, ni la delantera tampoco; un
Verdadero desacierto; toda la tarde
han jugado mal, muy mal. Estos de
lanteros no haán nada y en Bolonia,
si no mejoran la actuación de hoy,
nos harán una docena de tantos.
—?Quién te ha gustado más de loe
checos?
—Kada, que a pesar de sus afloa,
sigue siendo en excelente jugador.
—?Y de loa nuestros?
—La pareja de defensas formida
ble. Gorostiza y Goiburu, los menos
malos de los restantes."
Aquesta és la informada telegra
fie* del match de diesabte a Praga.
les dades del qual eón prou cona
gudea dela :rostro lectora per la
premia d'ahir.
No creiem neceuarl repetir-lea.
Hem d'afeglr, tomé., que tenim no
ticies que es el partit de Bolónia,
l'equip d'Espanya será wodificat
Molt especialrnent la ratlls mitja, en
la qual s'assegura jugará Guzman.
El partit ens sembla dificil per a
requip d'Espanya. En aquests dar
rers meso, ela italians han aconse
guit sorolloses vieteiries i une futbol
sernbla trobar-se en un moment mag
nific. Tot el contrari dele espanyols

Ele envíos Lorca:
C. D. Júpiter: Manyar, Oro. Ven.

Carbonell,

Alar,

foren Zamora 1 ele defensa*. De la
resta de l'equip, Padron i Gorostiza.
Els altres, molt deficiente, especial
menda ratlla de tnitjos i Lascan()
Olivares.
Arbitra el belga M. Langenns.
UNES DECLARACIONS DE
ZAMORA
Un colega publica les 'm'Unta
declarados, de Ricard Zamora, des
prés del partit de Praga.
aHa terminado el partido y nos
dirigimos al vestuario del equipo •s

panol.

VBRJTATP

,Si:K,

Poble No:, s'assegurans
que !"Oro, el defensa, comemos o sen
tir simpatier pe. l'Europa.

zeck,

ra

Dolz,

RL, I A

LiL

públic.

Ele equipa

4
2

su

Pueyo, Bosch,

el primer termas el jor toa
igualat i acaba amb empat a

assen. 1 as contra "equip espany‹.1,
als 39 minuts aconseguiren el seu
segon gol afiancant aixi la victoria.

arreu.

El Júpiter vencedor del
Martinenc per quatre

ro

13'
12
9

ELS COOPERADORS DE TAXIS
FORTUNA PROTEGEIXEN UNA
ENT1TAT OBRERA I GAUDEI.
XEN D'UN GRAN AVANTATGE Pasqual, va agafar pel cos a Pueyo i
ti privá de xutar en tfrar-lo a ter
ra. —Aix6 és penalty aci i a tot
AL POBLE NOU

zmeolt.

marcador per majá de
Carbona, amb la seas característica

dallos,

cap.

a

Durapt

11
12

Júpiter

t.-v

LLADA
Ahir, al camp del Sant Andreu,
hom va apreciar que la bandera del
club era més petita que abatas..
De monten ningú tia s'explicava el
per qtsé. Després, pera, la gong as
dona compte del que !savia passat.
Aquellas cinc o sis barres ver-melles
sobre un fans groc que fins ahir ha
vista format la batidera del club, s'hcs
?fiar» reduje a quatre.
La novetat fou tnolt ben rebudo Pet

Tsl4ton 12446

-

?
•

4

16 de

la rambla de Catalunya
sabem comprendre
els "amedlons".

marques

J

on

varen venre

L'ESPORT A LES

Que Felip,

del

més la

Figueres, esta

po
san-se cada dia en millar forma i que
avfat tornara a ésser el que era. Nos

COMARQUES

Que
Iteran

Major

el alartinenc i el Palafrugell
els equipa que per la Festa
Ilui'atran al camp del Pela

rnos
•

•

•

amb aquest partit el Palamós
hi lata el negoci de Robert sunb les

Que

cabree'.

••
••• •

campanya que ha

vanter,

no

va

a

e

l'hora.

Que Gracia, el mig centre del Sa
badell, d'enea que es veu sollicitat
per clubs i darniselles, va perdent
la forma.
•

e

en

Que al camp del Sabadell han tret
aquella mena de tribunes que hi ha
via i hi han collocat un encanyissat.
Ea veu que els agrada estar hen
airejats.
•

•

contundents per demostrar la

man

••••••¦••¦¦¦

Havern, rebut, del nostra-dili
gent corresponsal, una resssnya
de l'Aplec Excursionista que
tingué lloc ahir a Sant Pera de
Riudevitlles. La fofa fou una ex
hibició 'gratuita, tan inoportuna
indiscreta, d'una ensenya
con
que ens és cara.

Banys de Sant

'Vilque',

•

*

•

•

•

Que ele jugadora del Lleida no
volien anar a Granollera remorosoa
de represilies; en acabar-se el par
tit no poden arribar a creure's que
no sels hagués tractat de la naatei
xa manera que ha feren ells amb els
granollerins.
le

•

Que aqueetee queixes

•

nelatien.
esa

Que Antic, exterior esquerra del
Granollers, tanabé fou agredit, a
un

ull de

de somriure a tata ele insulta que
se Ji dirigiren. Alzó no impedeix que
en acabar-se el partit hagué de pren

bany general

i

perfumar-se.

*

•

Lleida prengueren En Faig
per un arnedler i h foren dirigides
unes guantes pedretes. Ara que no

Que

•

•

•

a

promoció

a

Per

Rambla

sernpre

Que és imminent 1, reaparició del
popular perlbdie barrilaire girará
"Clar 1 net".

lloc en terreny
granollerl el darrer partit del
torneig que per a la promoció
a la segona preferent han día
putat els quatre campiens pro
vincials i el Vilafranca i el Gra
nollere, classificate en el lloc
d'honor en el oampionat pro
vincial bareaton(.

de noca on
molestia
pot
ocasionar. La cona
delatora
es
marea
mes

tingut

---

k.

s
-

„

sempre al bale s'en
tre.
manunrueu en
501
1110111•111 la ter
receló del bust per
maja cle la nostra

ctntura canica rt-le.

,Xle. Creada
r

Plaga Reial

N.fES DEL PARTIT
El partit s'ha descabdellat amb un
joc rápid i quelcom dur imposat per
jugadora
la major corpuléncia deis
del Vilafranca, si bé sense traspassar
el Urna de la correcció.
El Granollers en el primer temps
ha emprat un joc admirable i la seva
davantera ha teixit jugades amb una
mestria tal que han desorientat els vi
lafranquins, que s'han vist dominats en
la major part del temps.
Ala cinc minuta de joc Saura. en
executar un free-kick, ha obtingut el
primer gol granolleri, avantatge que
s'ha mantin,gut en tota la primera part.
En reprendre's el joc, el Vilafran
ca ha obtingut l'empat ala dos mi
nuto escasos per majá de Torres, que
ha aprofitat una fallada de Miralles,
que per cert ha estat l'única que ha fet
en tota
la tarda.
L'ernpat tiembla que ha encoratjat
els forastera, que es llancen a l'atac
i aconsegueixen dominar Ileugerament
ele locals, que aguanten amb fermesa
l'eeeeenesa contreria, i norament bu
posen el seu Joe.

evitar
El fl
o
reztrem je el sa
ben,. Greta excesslu
1 une rs possesslona

•

Que la Unió corapta arnb dos nona
elemento de primer rengle i que per
a la propera temporada. tusan alce
quin la veda, aniran a callar jugadors

-

rado Catalana no pensa fer-lo dispu
tar, no sabem si per estalviar-se l'im
port d'unes medalles que entenern
que han d'adjudicar-se al Granollers
perqu,é és de justicia. No creiem que
el Girona, Tarragona, Lleida i Hor
ta, tots vencuas pel Granollers, hi tro
bessin res a dic.

és
neeessari
e ta principia.

la segona

la fábrica

panya de ron= granollerí ha estat
brillantssima i que ben merescat té el
títol de campió de Catalunya de se
gona categoría. que enguany la Fede

ésser aros

no

preferent

par Ma-

Ortopedia
batst 1 Ablmany, Ce.
:luda,
7,
*ARCE
eltut

Antic, ale vint-i-cinc minuts
gol granollerí
entra el segon
deixant
Sabater,
burlat
que ha
visions.
lo veient
minuts, Arri
Ale trenta dos
i Mir, en
bas ruta fortament,
del
trajectbria
la
voler deturar
a la
l'endinsa
baló el desTia i Sabater pugui
porta sense que
aturar-lo.
fer res per a
está deeídit; el
El partit
i
Granollers continua dominant,
esea
algunes
fa
el \l'atranca

pades, per?)

perill,

sense

parella López

-

que la

Miralles,

amb

tallen

tots

gran serenitat,
moraents.

en

e

4#

C
al°
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kívá50iracYcoman«
ESPORT1US
.311LIO.VARI:.;
da Gironu, a'ka

caí? Vila,

Al
titteit

uno parva que
tindra les sevej
&n'yac/0es esPortives.
Nosoltres dubtem que tinqui
perqu? n o considerem molt
dsperti«
pagar una guata de 3'6o
ptes. nten
»a/s.
A ato ésser que vulguin ter

carréres

d'automObils:

acomiadat

El Granoers és xardorosa
del terrens amb una
i reereseuda ovació. esteva for

L'equip vencedor

mal per Gallofre,

López,

Mi

Ortuno,
ralles, Faig, Rebollo,
Arribas, Munoz, Saura, Martí i
Antle.
Formaven el veneut: Sabater,
Llorene, Mir, Lara, Guasch,
Torres,
Pubill,
Vio, Soler,
Ametlla i Martín.
Ha arbitrat el collegiat Ba
yes, que ha jutjat amb impar

L'Ateneu de Madrid
ha
actuat 1 ha parlat finten.
sament.

El de Barcelona, bé per ara
B O XA
tarneeres,

LES
e

cialitat, encara que ha tingut
algunes equivocacions.
Ha anullat un gol al Gra
nollers per fora de Pe de Mu

noz que no ha existit, tota ve
gada que Llorenç eetava entre
Sabater i Munoz.
Amb tot, cal reconbixer la
seva bona voluntat.
El palio, correcto, ha enco
ratjat ele eeus.

QUE

TAXIS FOR
81 U8 D1UEN
TUNA NO SERVE1X DE, AGA

FLU UN COTXE FORTUNA 1
FZU LA PROSA

magna

vernsaa

en

ARENES.
combata.

RTene

AGUILAR-11ARRANZ

GRIFOL
camptonst

SANS

ere

ROS -.PENA

GIRONES

6

írevéllia)

Catalunya

(revenja)
COIIEN
serle

peu mulato ta
adqutrtu avui meseta T nora-ameriei.
voetra
per a la més formidable vetllada entradh
bou

EL* 0001PERADORS DE

FORTUNA

TAXIS

TEMEN 11,01311

AVANTATOES. ADQUIRIU UN
CARNET DE COOPERADOR-1
•

LES POOREU *AREL

ces

eIs atletas edeocionats per
representar Girola* en ela propere
canspionats de CataIunya eón: Ba

Que

llesteros. Esteva, Carreres, Corches,
Bota, Simon, Campe 1 Calamar.
•

•

•

*

SASTRE
Un bon vestit, elegante i
econbmic, podreu adquirir

*

Que el Comité de Competida ha
aixecat la auspensió de tres eetma.
nes
que ehavia imposat a Saura.
del Granollere, pela fets de Lleida.

lo
ta

avantatjosament

a

Oberta des de les

aqueo.

Pr

Aquest partit, que no podia
en res: el Granollers,
tos el que fc-s el resultat, tota
vegada que fine 1 tot perdent
ele dos punta, quedeva elassi
ficat, si bé a segon lloc, perqué

-

Obert fins

zar-lo

Exposició filatélica.
Entrada, 1'05 pessetes. Entrada
amb dret al segell commemoratiu, 2'05 pessetes
—

PALAU D'ALFONS XIII

oficialinent, legalment

virtualment pot ostentar-lo amb
tot orgull, perqué ben meres

Tindra lloc els dies 20, 2122 i 23 del corrent,
a l'Hospital de la Santa breu i de Sant Pau

Exposició de treballs manuals de Gent de Mar. Expo
sició de treballs de la Dona Espanyola

cut el té.
Una derrota el deixava a se
gon lloc, tota vegada que el
Vilafranca en igualar de punta
amb l'equip grancllerí, II pas
sava al davant pel
gol-average.
Sortosament, i tal com aspe
rávem, ni ha calgut recórrer a
aquest extrem per a la classi

Inscripcions,

a la Secretaria de l'Associació Ge
neral de Metges de Llengua Catalana

CARRER DE LLURIA, NUMERO 7, PRAL.

—

PALAU DE VELETRICITAT I FlUk
Farga
Exposició
31La
'

fioació.

C.-Corts, 596

MOI3LES DE FUS FA 1

A LES

Gráfiques

Palau de les Arts

El Granolle're i el Vilafranca
s'han presentat, a la lluita dis
posats a conquistar el primer
'loe de la classificació. La vio
tbria del Granollers o tan sois
un
empat representava per a
ell el títol de campió de Cata
lunya, que, si bé no pot, utilit

Catalunya

l'hora del tancament

•••••••••

ha caigut una hcra abans de
començar l'encontre i del mal
temps que assenyalava

Tetaron núm. 54231

a

ILLUMINACIONS 1 FONTS LLUMINOSES DES D'ENTRADA DE FOSC FINS
NOU, I DE DOS QUARTS D'ONZE A LES DOTZE DE LA NIT

gernació que ha acudit al carnp
de joc, inalgrat de la pluja que

Sisé Congrés de Metges de

en

d'entrada al recinto 1405 pealaste*

ARC D'ATRACCIONS

\l'arranca, per mitjá del
"gol-average" obtenia el pri
mer, havia despena:, extraor
dinaria expectació, que ha que
dat paletada amb la nombrosa

Agifflimisimpitnammitomilimost~~~

Bodinerl & Bú, S.

u

el

per corre.0

DIAGONAL, 319, principal.

les dues de la matinada

a

perjudicar

la tramesa de

a

del matf fins

nummorantroargaintrannintauntenanawanntenauumargonain~:~

LES ANON111158 OONDUEIXEN
AL. 11101110POLI, 1, CON1 A RE
SULTAT, AL MAL SERVE1.
AGIAFEU 00TXE8 FORTUNA

publicitat

nou

casa

Ouourulls, núm. 2, primer

Que l'aixecanaent del castig sera
bla que no éa degut a altra cosa aue
a l'espléndida victbria aconseguida
pel Grartollers damunt del Lleida
(7 a a) 1 també ner la victbria del
Vilafranca damunt l'Horta, amb la
qual l'equip vilafranquf té la dual
ficació assegurada.

sobres, 'listes i etiquetes per

DE 1930

EXPOSICIO DE

•

Que ea fan treballa perqué Gitana
sigui final d'etapa a la Volta ciclista
a Catalunya, d'irerninent celebració.

ADRECEs
en

cap

se.

Que López, del Granollers, és rho
me més fred que baga a futbol. A
Lleida en tot el partit no va deixar

un

*

El Granollers, en guanyar
el Vilafranca pel tres gols
a un, es classifica a primer
lloc del torneig per a la

Que les tribunes del eamp de la
Unió Esportiva de Girona están pe.
nyorades per la justicia.

ve

• • *

dre

*

ese

Que el collegiat Rovira, arbitre
del parta Lleida-Granollers, desprée
de la injusta i covarda agressió de
qué fon objecte, fela veritable
tima. Esteva de tal manera desfigu
rat, que a la matinada, quan va arri
bar a Barcelona, elis velas no el co

sorti amb

Les Corts.

pre

Iler.a.

1s

Que els jugadora del Palamós sos
piren en pensar que la U. E Figue
res
primer, i L'Escala P. C. des
prés, ja han desfilat pel camp de

per Barcelona.
no eren

ciaament per reconélxer l'antiespor
tivitat de la conducta del públic de
Lleida; era la ternença que els ins
piraven lea represiliee que podien
haver-li quan ella anesain a Grana

en

•

•

Que algun jugador del Lleida, en
l'actitud del públic salven els
jugador s del Granollerts, dinmenge
passat es queixava del malament que
tractaven ale granollerins.

Lleida, 1
llut.

•

S. A.

PILA 1 ONATGE
Saeoeloneta
Secció senyores, ramifica
i hornee

ho diuen.

no

•

veure

•

Que el s de l'Esportiva del Saba
dell dejen que tnantenien Morral al
davant perqué per poc que fes, te
nia el mérit de fer guanyar
Ara ia

d'esportivitat d'algun jugador.

ca

a

aquest torneig ha veneut
netament i ncblernent el Vila
franca, amb una clarodat que
no deixa lloc a dubtes sobre la
iegitirnitat de la SCVa victbria.
Un tres a un, resultat que,
amb una mica més de sort ha
sin d'esser augmentat amb un.
paren de gol mes, no pot fer
creure que
el Vilafranca hagi
estat batut per res extraordi
nari.
El Vilafranca ha sucumbit
amb tot honor i pct estar or
gullós que el Granollers l'hagi
guanyat, perqué entenem que
no és cap verganya ésser ven
eut per un equip que en un
torneig de deu partits n'ha
guanyat vuit i n'ha ernpatat un
nitre, 1 per tant obté el primer
lloc de la classifleació amb
disset punts. i que ha entrat
trenta-dos gols a canvi de setze
que rihi han entrat.
Es per aix6 que diem que la carn

ADVERTIMENT

s

Que les provee paleses en la cara
del collegiat Rovira a conseqüéncia
d'un partit a Lleida no són prou

portal

a

PASSATGE SACAREIS

en

•

Que el Sabadell ni amb el reforç
de Macifo ni amb Morral com a da

111

opinió dala granollerins,
el Comité de Competid& format pel
Vilafranca, el Lleida i l'Horra, vol
armilar el partit Lleida-Granollers,
guanyat ben legalment pel segon.
Que

•

V egeu els assortits i tareas

acabar d'arrodonir la brillant

SS.

altres ho celebrem.
e

partit una vegada
seva auperioritat, 1 per

aquest

en

s

IBASTONS

ha demostrat

El Granollers

juny de 1930

catalana.

de Ferros d'Art

—
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Tel. 10266 131reekna
ACER PER A OFICINA
-

-

Curiosa atracció

a

nIE"

la planta baixa del Palau de Projeccions
5_--

o
A SANT BOI

BENEFICI A ELIES
El Santborá venç

COPA JOAN OLLER
brillantment el Barcelona per

tres
Fi

roble

al cariar)

a

--

gola

i molts forasters s'aboquer
compli atnb dos deures que

poden deixar de satisfer: el de
públic homenatge a Enes, l'a
nima de l'equip santboiá, en el qual
juga sense cobrar ni un sol céntitn,
deaprés de rebutjar ofertes d'altres
clubs regional!, i el de correspondre
clegudament al gest desinteressat i
?loable d'En .Samitier i Piera, gest
no

retre:

difícilment el termas esborrara de
la naent de l'Elles i deis sets admi
radón del Pla de Debregat.
EL PARTIT.
S-6n dos quarts de
dues de sis. El camp buil d'animació
i una °vació grandiosa retruny en l'es
saludant l'aparició de l'equip bar
ratl al cap del qual apareixen Sami
tier, Fiera i Sagi.
Poc després surt el Santboil amb
l'Elies al davant, i es reprodueixen ets
apfaudimeats are', la mateixa intensi
que

set.

Samitier i Elies es dirigeixen a !a
llotja presidencial a cercar un nen
bru i rabassut, 'de dos a-lys, fin de
l'hornenatjat. per tirar el kic-oft. i
després d'tm canvi d'obsequis, aempre

a un

rnig duna tempesta d'aplaudiments,
l'arbitre ordena el comeneament del
partit.
Els equips es presenten compostos
de la següent manera:
e,1

Barcelona: Uruach,

Mascaré,

Mar

Fakir, Saura, Gonzalvo, Piera,
Franco. Samitier, Buj i Sagl.
Santhoiá: Marley, Lacal, Puig, Ci
fuentes, Enes, Rarratxina, Minan,
Avellane, Guirdia, Cambra i Casta
ca,

neta.

parta ha estat
disputat ami?. braó
El

interessant i

Piera i Samitier. en veure que re
quip no donava el rendiment necea
sari s'hi han fet amb tota
Buj i Sagi han format una ala pe
rillosíssima, peró els seus esforços
slan vist fallits per manca d'una rat
Ila de mitjos que els ajudés deg-uda
ment, al revés de l'equip santboiá, on
els tres majos han estat tres pílans
formidable!, on no sola s'han estave
llat la majoria deis ataca barceionins,
sinó que haa setvit excellentment 1a
tac llançant-lo contínuament al eamp
centran.

Els medullars són, dones, eta que
han decidit el parta, perqué les abres
ratlies d'ambdos equipe han complert
sobrerament amb llur rnissió.
Als pocs inon.enta de començar el
partit Fiera s'ha passat a l'interior, i
així, junto, amb Sami i l'ala esquer
ra, han construí joc i han obsequ:at
el respectable ami) una bel s exhibí
ció, Ilançant Pera uns quants xuta
fantástics que han llepat el pal i des.
viant-ne dos a Marly a córner auan
ja semblaven gola.
A la segona part i tenint ja el
Santboiá un gol d'avantatge obtingut
per Avellanet d'una fantástica, Sami
tier s'ha passat al rnig centre per tal
l'intentar contenir l'equip santboiá
que s'ha tnostrat amenaçador n ex
trem i encara que l'esforç seu ha es
tat de gegant, no ha pogut
mpedir
que Cambra aconseguís batee Uriach
per dues vegades, consolidant la da
tória santbolata que hauria estat de
8 a o si rárbitre al darrer minut no
hagués regalat al Barcelona un pe
nalty que Samitier ha tingut cura de
transformar er. leo!.
Resurnint: el Santboiá s'ha mes
trat un e., .ipás, d'un conjunt admira
ble, complint tots perfectament en els
seus noca. Con
a
Mulo ha convençut
molt més que el Barcelona, i a la
segona part, con de costum, s'han

imposat netament.
De requip blau-grana hern de

reco

1

néixer l'esforç de Samitier, Piera,
Buj, Sagi, Urich i la defensa, pecó
l'equip ha dona' poc rendiment per
la 'anca de conjunt. Arnés ens sem
bla que ,,els jugadora blau-grana elan
precípitat en el canvi de lloc i en fer

IGUALADA

joc
Han perdut massa aliat la conf ian
ça deis sena companys i el joc s'ha
portat sempre entre set o vuit, i cla
vara d'una jugadora ágila i incansa
I•les com són els del Santboiá han
hagut de sucumbir per ample muge.
La festa ha resultat un esdeveni
ment i el públic que omplia el camp
degom a gom n'ha sortit satisfet i
encisat,
No podia esperar-sir res més
EL LONX
A l'Ateneu Santboii ha tingut lloc

l'epíteg.
Els jugadora d'ambdós bándols

estat

han

obstatiat

anal) un lonx. Els del
Santboiá han fet °frena de la copa
guanyada a Elies, com a record de
l'acte
Amb tres 'burras' al seu honor,
lIançats per l'ex-directiu del Barce
lona senyor Roure, sha donat
per acabat, del qua' se'n guardará un
grat record en aquesta vila.
•••¦•¦¦¦

Públic esportiu: Cal que

siguis,

tot moment.
correcte

en

.

L'Ateneu lguatadí vence el pri
mor
equip del Reua Esportlu
per 3 gola a cap
La jornada esportiva iguala
dina de les festes de Pasqua
passades, va ésser completa,
amb la eelebració de tots beis
actos anunciats.
Malgrt de la pluja que caigué
abundaant, tot el dia del diu
menge dia 8, van jugar al carrip
de !l'Afeiten els equips Res Es
portiu i el primer de l'entitat.
Si bé de bell antuvi la pluja
no queja en
abundancia, l'es
tat del terreny impossibilltava
moure's lliurement un i altre
equip, ifeia que les relliscades
fossin motiu de no poder com
pletar les jugades.
Amb tot, l'equip ateneista
supera el Reus, equip que. se
gons referéricies, és deis bons
de la seva contrada.
Tots dos equips es presenta
ren

complete.

A la primera pan t
l'Atenéis
marca els seus do1 primers gola
per mediació de Dorn'enec i En
ríe. A Ja segona part, aquest fou
l'autor del tercer gol.
—o

El dilluns jugit el
reserva
ateneista, reforcat per tres ele
mente del primer equip,
contra
el J. E. de Premia de
Mar.

Encara que no fou un partit
bo, fou almenys jugat amb en

tusiasme,

i

el resultat

decidit fins
quan,

gols,

a

no

fou

acaballes,

les

estant empatate

a

marca el

dos
ter

cer.

neu.
—o

El mateix dilluns, i abans de
l'encontre de futbol, va Ce4C
brar-se un partit de basket-ball
entre
el
primeríssim team,
campió de Catalunya, Patrie,
de Barcelona. i el Basket Club

Igualadí.
F011

un match

espléndid de
1 com és natural mes
pel que -.fa als visitants, que
s'apuntaren una vietttria per
31 a 12 els igualadins.
El resultat, pel que toca
ale
de casa, fou del tot
rnerito•i. si
recordem les victbries que els
del Palde fine ara han
obtin
gut sobre equipe tal vegada
mi
llora que l'Igualadí.
jugados,

Ahir, diumenge,

visita

dia

d'aquest partit

futbol

fou

per

l'Ateneu, de

a

15,

l'equip de Balaguer,
Balaguerina,

V. E.
El resultat

a

venint preeedits de Ra
bies victbríes damunt ele equips
el
de la comarca lleidatana, en
res
féu
transcurra del partit no
que demostrés tenir tan sois
amb l'Ate
una igualtat de joc

puix

una alta

cris

la
de

viclbria
gols

tres

un.

En aquest encontre
frauda la lasca deis

ens de

visltants,

per
Perdé per tres gols a un,mcllV
trobar una davantera looal

irregular.

haver de fer notar
que a la segona part el Pe
ju
s'endurís, i que en alguna
Chome
quc
més
a
gada s'anava
a la pilota.
l'acti
I des d'aci censurern
centre
tud incorrecta del mig
Tornar, pel seu aete
d'escometre amb una
sols
de peu un contrincant que
bala
deturat
la
peca per "!ayer
amb la ma,
L'abtitud del palie, perb, 11,11e
«esbronch unianimement i

Sentim

premedita
puntada

l'expulsió del jughder
es
ateneista, és d'esperar que
ju
rausat
al
borrará el mal
atore
seus
moral
ale
gador 1 el
honoraren
pany-ants, que ens
l'encon
a
maná

ami) flux
tre.

assisténcia

propera

que (pian la
a allegue'',
airada de l'Ateneo
correspondre
el 'Debite sabrá
ha fet
la noblesa de qué w-ui
gala el públicigualadí.
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Amb mona roba, un artista sempre és artista...

Pea) amb poca, "elles"
ínfiniltament
una

.

.

bagi estat.formulada ara que gairebé
han
tot3 els eintfils de Bareekma Ja
producci6,
aquesta
erra
oblidat
nag
no
fa pensar que l'esmentada dama
clutat.'
sigui
riostra
Perb
la
as
sigui, el tu s dIg
com sígU 1 d'on
ne,,de tenir-le en compte.

decapercebuts.
Deopré• na'agraaaría saber

-

del-seie contrae'.

completament inútil* t enfarfegado
res en temí)*
de calor, elan de

no,

Tots eta

la in

considerar

avan

tatges de la comoditat, eimplicltat
bellZsa estética ele voten per a
Jo no comprenc ben bé el que
l•heuri pensat siguen*, dama de la
prnteeta que feria Remota Novarro o
eetzillament el gen director, Van
Dike, en llegir la carta protesta d'una
admiradora, per trié* que ella l'hagl
=Meted dernosenint ele* inconve
nients que en la joventut i en la
Moralitat pot tetar la mimes vesti
menta de Reman; -cree que ella
s'Ira retreat admirant rapolinea F
lota del airnpitie interpret. Les da
No
ma hauriera de recordar que
acostumat
a
sortir
ja
esta
vaero
sarab vestito COm aquel!. Recordern
interpre
'epa de les sevea primerea
taeions "El pescador de perico", en
qué porteas un vestit molt poe dife
reta del protestat I antb el_ quid
eaatnorava
d'un europea..
En "Beata Hur", Noearro no va
gj,in coa:1' mée veetit, 1 ultra „eixb,
latee que si rermentada dama va
alacinema lisura vist tots ele tests
«listes dilectes arnis vestit de hiena
1.10 cenyeixen la silueta tan feme
taitaa com baronívola dama manera
l'orca més -itotable:
A mas, cree que et mi enfada( 1
alir6 1 res nata resulta la figura
de Novarro amb el simplicissim vas
ta de paga de Tahití, és cosa agra
dable de veure. Si la joventut d'aVui
110 ha prottastat en masas dé les ele
hibicions alitret•I,etullates deis artis
tas_ de cinema, le rierqua s'ha acos
Metal u veure la benerni en tota els
sets aapectes 1 admirar-la en la seva
•ibia Jasa. Jo Oree, certatnent, que
Manga no ?usura trobat atrevida la
reatimenta de Navarro, calculant que
e:
,d'utta OroduccaS de cos
turns, 1 si aquel! vestít no 11 sembli
á .1a dama competent, poc niés 11
den agradar el de Raquel Torres...
Sineerament, a mi m'agrada el nu
tal" S eons ene el donen en les pro
Invaden* einematogrifiques. L'arate
trobo exagerat és reflejó de

.

-

mar.,

del

con

no

tan

rnassa

VALIER i J.

RONALD COLMAN
VILBA BANKY.

(Nit,

a

—

capacitats peda
abnegadament hu
animetes del.
mane, van refent les
diaconato deixebles, amb paciéncla
benedictina i amb una exquisida con
cepei6 de qué, en modelar aquests
esperits, treballen per minvar el
contingent dele tnanicomis 1 de la
criminalitat.
Villa-Joana, ultra ésser un fac
válua, tanca un
tor social de tanta
espiritual
de Catalunya:
cabal
alt

•

•
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•

—

•

•

reaan •

•
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qui canta "L'Atlántida",
retre homenatge
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.WInInterrompuda exhIbloló de rope:
u'eta olnematogrkfIca PARAMOUNT
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reximi poeta.

la camina, els

tres perdonem a nostres
que tantes vegades ciegue

.

1:1
ili aoh

a

per tal de

ulls
En arribar
espurnegen i el cor batega tnés fort
pel record i per la galania de les
flors que omPlen el Bit, que res
cauen a terra
ten a les cadires, que
de tantes que n'II' ha i que diuen
versaire catalia
mm era estimat el
saben
més que mur
El. Ilesas no
per
murar tremolosament l'oració
antonomasia: el Parenostre que
Déu mateix ensenyi als bornes de
turant-se en els mote "com nosal
a

COLiSEUM E 1:1

:,.

1

poe
la cambra mortuória del nostre
ella
hem vol
Cinto.
En
Mossan
ta
gut entrar aquesta tarda de juny,
vint-i-vuité aniversari del traspira de

animats.

Wil

mestres, que,

gógicament

..........

•

:.:

poeta de "Jesús Infant".

ill

d'espera,

...
•

.

enemics",
repetir el

finir-lo, davallem, recollits
mentre la pensa record*
els versos del poeta:
I

en

1 1:
.il.: El desfile del Amor E '.1I
I):

II

"

:

per MAURICE
1 JEANETTE

,

CHEVALIER
MACDONALD

l..:il I:
gill 111
VEGEU-LA UNA VEGADA MES
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IllilallifiummaggimillINEEMINIffiligniliellIIII=
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tindrá la

tbat

corona

tres escotes perque la eletat ha vol
aut fer limitacions'injustificades?
?Es petqué aquestes *Urea esco
tes, per causes que no volem 'mata
ran han volgut quedar-se al marge
din acta clvie tan interessant?

::*

Mossén Cinto 1 eta non
barcelotina
•

Un cop al defora la Iltun del. sol
ens enlluerna i ens eixoriveba 1 la
fialre dele pifis ens porta una réac
ció vital; a la qual contribueix
l'estimul de vena d'infante que aple
gats pel bou ea preparen— ingni
rim —per a una festa. Una coerua
grana va .per un passeig
de petita
-cobricelaa.per...branques deis piaran,
d'ombra de la 'vorera; ens &cetina
atrets 1 caminem darrera la gent*..
capdavall del cerní veiem bactit
quejar un bust de Mossen Chito,
al qual formen dosser unes branlites
de rourcs i alzines, entrellaçades,
arbtes' duna fortitud comparable a
la de l'espera del poeta, als tronce
dels quals el Iligabose s'arrapava
com
si des de ben alt volgués Per
fumar rambient amb l'aroma de. les
seves fiors. I trobem aquel) formóa
reconet de bosc ben escaient per a
enaltir a Jacint Verdaguer, i ens
plau de quedar-nos-hi.
Vejen, molts infanta; ens asea
becada que són deixebles de les
escoles municiPals, ala quals la 'clu
tat vol donar aquesta Iliça de cí
vica recordança i d'alta sentimenta
litat. Ho trobem encertat i d'una
gran valor educativa.
Hl veiem personalitats politiquea
i culturals de Barcelona; també és
lloable que s'interessin per les tes
tes que linguin caires de forrnació
ciutadana deis infante, i l'acte aca
ba de guanyar-nos el -con
Comença la festa adreçant ale
nois un breu parlatnent del viure
de l'obra de Mossen Cinto; després
de nena, agradívola,
duna campaneta de vidre
que dringués, cornença de Ilegir.
una

com

veueta

el

so

ploris, no,
Manyaguet de la Mere,
no pIoris, no,
que jo canto d'atnor.
No

1, just, se sent un rossinyol que
refiia aabosc proper, com si volgués
acompanyar la música sublim i sea
zulla deis versos verdaguerians.
Segueix la festa, de la qual no ens
proposem de fer una descripció. Vo
lem dir sois que ella ens ha sugge
rit una idea que ens ha torturat far
o

estona

a

que

podriem

concretar

aquesta pregunta: ?Per qué no
hi ha més nois barcelonins se la
festa?
?Per que els nois d'altres escoles
que no són municipals, peró en les
quals evidentment es formen nois,
catalana. resten aliene a aquest acte
tan bell i de tanta catalanitat?•
Aquesta. idea es fa persistent i em
peny el cervell a la recerca de res
en

ponsabilitats.
?ID

manquen eis

Achiació de la dona maro
No sabem respondre era apuestes
qinstions, i el dubte •calleja negui•
tejant-no3. El nostre espera inquiet
cerca el majá perqué atina no es
devingui any$ a venir, i aleshorea,
'deinot de banda lea solucions .qtte
bi poguessin trobar la clutat o les
cola, creu del esa emparar-ce de la
dona-mare com a.. educadora .deis
.seus _fills en el catre de clutadania.
Ningú millar que la atare per a
fer estimar les gestes 1 els hornea
de case costra; ningú com ella per
a fetiotir la lora racial de
Cata
.

nois de les al

lunyar-aplasrnada„erc llegendes
dicionsecatalanesaSolament

la

1

•

•

e

prciducelotil

Es din que pagues
tan Tienes 1 ernociona.nts s'han vea»
litzat com la sonora dirigida per'
King Vidor "Allelujah", interpre
tada totalment per meravellosos u
tistes negree. Argumental, técnica 1
artística:neto les referbelee que
..

hern

l

Ala admiradors de Bebé Daniel.
1 a les admiradores de Ben Lyon
els interessa de saber que el dissabte
passat van casar-se aquests artistes.
Caldrá esperar una miqueta 1 potser
aviat donarem la nora de la sepa

rebut-d'aquesta prodticció
naa

sen

ese

nova

acu

obra muna de King

Viciar,
e * •

Tate) +en torna. Per mima motril
l'artista Olga Fergusson, que tanta
anomeneda tingués una anys enrent,
treballar en les pellicules so
contractada per la Flirst per 4,
treballar en "Scarlet Pagas"...
a

norea,

rad&
•••¦••¦•¦•¦•••¦••

tingué un problema de masses

La Dictadura mai no
al seu darrera. Sois mis pocs bornes 11 van plantar
cara. '',De quina manera i amb quin gran coratge
ho din aquest libre!

M

O

manera serien ies do
les serradores de lea valore ea

plrituals de Catalunya.
MONTSERRAT JORDI

Catálunva :Josep LI obera, Corte.

515. Te.U•fon 31672
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A Barcelona:
Duc de la Victbria. 7, pral.
A totes les llibreries

Tel. 22506

—

:

ptes.

4

ii Sastreria 1F. Comas

quan aquestes provenen duna dona
conscient. eón sernpre fructíferes ;

racial.
No d'altra

U

EXIMIATS

més

inesborrables.
Per aixa creiem que coneguts que
siguin els prohoms catalana des de
la llar, des d'ella tumbé seran ho
norats i reverencian, i aleshores, en
diades con, l'aniversari d'un gran
poeta, seran tots els nois de la ciutat
que hi aniran a portar-li les flors de
recordarme i radhesió de l'espera

iO

J5

I d'agucen, gosem a ?ir que potra
eom
Mossén Cinto Verdaguer po
drien aprofiatar-se com a educador
de la mamada, donat e1 lea misil
dame. la seas absoluta moral I el
sea corprenedor esta, del que) cm
bla escampar-se la fíale del roznan!
les refilades del rossinyol.
A tnés, l'abra de Mossen Cinto,
en
la qual hi ha tate els generes:
poemes, odes, cançons, llegendes,
excursions, viatges, pot ésser per a
la triare un ataderas auxiliar inicia
dor de la formada intellectual deis
seus infanta, formada que seré tant'

•ficaç com menys pedantería
enclogui, perque és ciar que el cor
de la atare sabrá trobar la nota jus
ta
en la transrnissió «idees, en les
mula el que sha de sentir trié: són
les vibracions del sentiment
Leo nocions que l'infant adqua
reixi entre acaronaments maternal.,

XUR

N

renen.

NI PASTEURITZADA, NI ALCOBOLITZADA
LA TROBAREU A LA •CERVESERIA BAVIERA
Granja Orient, Bar Canaletes, CaEino Restaurant de Sant Sebastlk,
Bar Brernent (Muntaner, 41), Café Restaurant Riera (Passel,g de
Grácia), i Coq d'Or
Café Restaurant (Piala d'Urquinauna).
Cerveserla OBERBAYERN, Parc d'Atracclons
Restaurant I
Exposicló de Barcelona
a

•

—

—

MILLOR

.Akt.ent.per

parlades

tra

-

WALSHEINI

de treballar en les producciomi
Hom cap que Carpentier,
d'un textil» ença i despeé& de les Dra.
meres paje-idea, es dedicava al mu
ele-hall i al comerm i entente s'ene
trenava amb un reputadíasim supe
tres de ball,.
tal

tina parelleta tan ideal com re
rultaven Vilma Banky I Rod la Roo
que 1 ara resulta que la darrera die
emuló haguda entre ella as de tanta
transcendencia que no parlen de re
conciliad& La seafarderia califor
niana din que si Welter Byron ha
Wat causa de la baralla 1 al Rod
estat tan just com hauria
no ha
d'haver estat... Seria trist que una
dona tan bella com ella no tiugués
ra6...

pot fer fruir a riniant la &Alar de
la riostra llengua vernacla i de la
noitra poesia, amb rexquisisla leLle
sibilitat que s'estableix entre ande
&Se.
De ningú no rebria el fill tan ea
caientamert ,com de la roare-mea
trena les Iliçons de ciutadania.
Es per Raza que caldria a la dona
ens referim a la massa general
capacitar-se per a fer aquest mes
tratge dintre les millo:al possibill
tats, coneixent quelcom del :nutre
tnoviment literira per a tranietre al
fill radmiració a la rastra Ilengua
i el coneixement dela que la con.

nes

Georges Carpentier ha estat eobe
tractat novamant pels americana pea

mare

CERVESA ALEMANYA
ARRIBADA DE BAVIERA A BASE DE FRED

O

X

De l'humana vida la more alça el Vd:
ditirós qui sap fer-ne l'escala del éel:
paatu d'on eje aspre desterro és Van
Alli e1 poeta será coronat:
[drona.
cantant, aquí lluita. Després del cont

LA

.

.

GATES

—

MACDONALD.
lea m'y))

1.44149~4~~4~

i

que alga, acceptant la
invitació, vol seguir-me 1 que
junta ascendim fins al coll de Vall
vidrera: el travessem i el vessant
oposat a Barcelona
la ho theu—
fon
tris ofeaeix la vlsió duna odia
dalada atapeida de pinedes i nom
brosa en regalades fontanes. Al bel)
mis; hi veiem un casal: Villa-Joana.
Es una Escila.
Una escala, on la eintat, humana
i amatent. ha yalatia aplegar els nois
que, [tálela sempre a causa de tares
lisiotagiques hereditáries, porten
l'estigma d'una deficiencia mental o
orgánica. Barcelona sao que no pot
ni he de aegligir les atencions que
aquests nois reclamen, i amórosa
ment cura d'aquella infanta que cau
len sempre a ránim la depressió de
tot el que, quan som posseits d'una
serena ref1eai6, trobem que hauria
estat rerneiable si no ens deixéssiin
vencer per la irracionalitat que hi
ha al fons del fons de la nostra na
turalesa humana i que molt bé tio
drien servir d'espill on es reflectis
la' triste realitat, si afrontéssim amb
valor una seriosa educaci6 sexual
del nostre jovent.
Malgrat la dolor latent que tanca,
és bella .aquesta Escola; encimbe
Dada en un tur6, voltada de pins,
guarnida de gerania, pintada de
blanc, oberta a l'aire, besada pel
sol, acerada una de les seves faça
planant sobre
neo a Montserrat, i
aja& acaba de fer-la atractívola per
ale que en sabern quelcom el sea
pie de treball, ben organitzat per la
Direcció I profundament unta pele

joves...

Imount,

VENGANZA GITANA

Poeta

•Suturen

(A les io'bt)
DESFILE
DEL AMOR
EL
Paracinematográfica
Opereta
MAURICE
CHEper

ri film

un

meya

BARCA DE NOIt

AQUESTA NIT, A LES ro:
C6mica i Revista.
gran-reposició de l'extraordina

a

Iina Escala 1

primitiva forma;

sonora

GATS... I

Les valors espirituals de Catalunya
í la dona

sena

Dibujaos

DE

immemmenemmeememmaree

esqueeta nit, a les deu:
Revista Sonora Paramount
(Nit, a les io'03)

Portal de l'Angel

•
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CINEMA SONOR: UNA ESCENA

Som aíxL.
P. VENTURA I VIROILI

Teléfon :mea

se,

Coticen Moore 1 John Me Cor
ral& citan definitivament separas.
No sabem les causes precises, perb
pel que es pot vence, Colleen ha
guanyat el d.vorci i es prepara a fer
patir eta seis admiradora... Es veu
que rhavia cansat de fer patir sola
ment el marit...

linte...

,

PARIS

;;;F"–,---

4

-1:4111

Per la nostra part cris plau
qua. Novarro en; té sense pene.
Els seno vestits no tenen res a vea
que
re amb el treball de l'artista,
és •ernpre sincer, per6 confessetit
que ene agraden més les artistee com
Lillyan Tashman, Marie Previa**,
Margaret Livingtone amb aquellos
glasea 1 blosa
robes interiors de
des negres, que.clonen certa picardia
magnifica ti
a la seo* escultural i

144444•19~~41~11.9

•

eGa,

trnmoralment vestal' si

en

La famosa ex-estrella de cinema
Geralctina Farrar, que tanea adm!redora tingué a tot el mód, es casa
amb un
ara, ala quaranta-SIS anys,
deis une primera pretendents, el
m'avine Lou Tellegen, artista com
ella de cinema.

we,

indubtablement aquella producció
rhaurien hagut de fer solament per
a un
club d'admiradores de Ra
mon...
ha propagat una flama de
paseió que és dolorosíssima per ala

tratada del nu Inmotivada; el el
iostrar-se espitregate o amb veetft
barty té una explicadas lbglea, tra
bo; que a lee dames ele ha d'agra
dar tant el ntt dele horneo cona a
nosaltres e! de les dones.
Certament trobarlem també en
raonat que algunes damiselles p10

Per

Editora: Memento Filme.
Comentar!: L'acumulació de flo
ten, dramatice és dolenta quan no

protesten mal del que voluntéria
ment elles ene mostre.n., i en canvi
trobem espectadores que protesten
dele Tantita mimnaorals* dela actora
de cinema. I el que és més notable,
afegeix la dama: La bonita con
figurat.6 del jove actor d6na 11,1c a
qué. amb rescassa roba que porta,
una dona se sentí ruboritzada
dcs
gráciadament amb certs desigs aens
recomanables a les noietes !aves.
Heus ací la conclu.sió: La dama
de la protesta n.o és jove, potser sol
tera i confessa haver-se dolgut gai
rebé ntie l'actor portés "tanta roba";
troba que "les .ennicions experienen...
tecleo davant *de Navarro" no sén
gens recomanables a la gent inVe».
Pel que podem capir, a aquesta se
nyora una dora inia no h fa ni fred
ni calor, perb un borne, i si aqueo
es Navarro amb poca roba, 11 pro
duda :enigma
Hem pensat també si aquella carta
no seria una protesta contra rhonte
que s'ha mostrat a totes les dones

14e

Avingirda

interpretada: Passadora.

passegessin en vestit de futbal,
per exemple, pela carrera de la
nostra duma Aistat éa una aprecia
da completament particular, i que
ara gairebé és Lora de Uoc, ja que
les denles han tingut a ad allargar
antes ensilla lea faldilles; paró aleó
no obstant, veiens que malgrat i que
elles van vestidas, ele hornee no

,

CINEMA

Exageradament dra

mática

ea

•

eterminate artistee a aparaixer en
•estit de bany o Iluint les orees for
es, perb aleta no és més que la pre-

borsky.
Argument:

per

bons escota sena* =anegues, curtes
arab teles de transparencia ideal
ha bera de trobar moral 1 decena
1 els hornee, veinte ami) venas tupa
díssims 1 amb atut serle de penyorea

Aixb:demostra, si trié*

PRESENTEN "LA
DAGUER
CANCION DEL COSACO"
Prota.gorastes: Hans A., Schele
tow, Lyen Dyers i Ivan Kowal Sena

quina set sous lea dones van pel neón,
alm.enys hi han anat fino ara, amb

Hem observat que les donad etan
lea úniqueil que censuren. el nts dele
bornes, 1 en catre( ele hornee, d'una
tolerancia trié' sitnpatIcat, mal no
protesten de .I'eseassa indumentaria

treasigancit femenina.

és [eta aun) art. L'argument, donde
d'aquesta produccló és una acumu
lada exagerada de situacions trági
ques 1 de solucions infantívoies. En
fer tantes conceasions per al públic
que pod;a,
han desbaratat una cosa
ensopida
senzillament
no ésser tan
resulta "La canción del cosa
com
co". En realitat el rnillor són ala
tnotnents rnusicals, cantata pe13 co
del Don, pero no eón proas
saca
per a embellir la pellicula.

CINEMATOGRAFIQUES VER

testessin de qua la mejor part
del:
artistes de cinema san mancats de
belless. corporal i en canvi les dones
són tetes senzillament seductores.
Per regla general, la dona cultiva
mea la línea que l'horma pula
que
és un dele setas mes valuosos atrae
tan. L'horne, per aclueca =taz, té
menys pose quan porta l'uslip"";
si
considereu alguno artistas quan van
vestits amb vestit de bany, veureu
com
us donen la
eeneació que de
sitgen vivarnent amagar-se paesar

revista de ci
d'una espectadora
de cinema; no tabear si ha estat
dameta ironista o bé
cana d'una
intransigent del vuit
dama
duna
cents.
El cas él que l'esmentada senyo
l'escasea roba que
rete protesta de
Tahití" porta Rae
de
pagano
en "El
Novarro. Val que la proteeta
frien

Hem llegit en
nema la protesta

peîflu

brea de

estan

Fontanella, 9, principal
Gustos selectes
Confecció acurada
:•:
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vestits de societat
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WeeetemellIer

Mobles

Altaba

CASA QUE VEN A MES BON
PREU
CARRER D
TALLERS
29 I 71
29 1 71
Magatzem: CORTS, 522
Teléton 17445
AQUESTA CASA OFEREIX ALS SEUS CLIENTS UN

LA

-

-

—

DORMITORI MAGNIFIC

425 pessetes

per

COMPLET, A PUNT DE LLIURAMENT, DES DE
Ptee. 410, 420, 450, 480, 480, 515, 570, 580, 825, 880, 750

4-11taroolona

Restaurant
gida

ellPnteia 1 al

asa

públle

en

'general,

SOPA DELS PESCADORS

.

!a

a

la

!leva

dietln

Insuperable

Plat creando de la nasa
orammei

